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นโยบายการบริหารและพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ. 2565 – 2569 
------------------------------------------ 

 นโยบาย/เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายและเป้าหมายที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยถือเป็นนโยบายระยะยาวตลอดวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 2563 -
2567  ของคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา  กลางคาร และทีมบริหาร ได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมาย ที่จะพัฒนาคณะฯ ในการพัฒนาที่จะส่งเสริมขับเคลื่อนคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ให้พัฒนายิ่งขึ้น การก้าวไปสู่การเป็นสถาบันสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อีกแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาค จึงจ าเป็นต้องอาศัย
การน าที่เข้มแข็งทั้งจากผู้น าสูงสุดขององค์กร คือ คณบดี ที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ การมีเครือข่ายที่กว้างขวางภายใต้การสนับ สนุนจากบุคลากรทุกคนในคณะฯ 
และทีมงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีเนื้อหาประเด็นนโยบายและเป้าหมาย หลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

    1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข 
    2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
    3. บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการบริหารองค์กรเพ่ือสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 โดยมีรายละเอียดนโยบาย/เป้าหมาย ดังนี้ 
   1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข 

  โดยจะสร้างบัณฑิตสาธารณสุขให้ติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่มีการสอนสาธารณสุข เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมอยู่เสมอ เช่น 
หลักสูตร รายวิชา ผู้สอน ผู้เรียน และสิ่งอ านวยความสะดวก  

ปริญญาตรีทั้ง 4 หลักสูตร 
o พัฒนาระบบออนไลน์ ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ภายใต้สถานการณ์ภาวะวิกฤติโรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสมัยยุคดิจิตอล 
o พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ให้เกิดประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
o เน้นการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน   
o จัดให้มีห้องปฏิบัติการ/แหล่งฝึกในชุมชน 
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บัณฑิตศึกษา ส.ม. และ ส.ด. 4 หลักสูตร   
o พัฒนาระบบออนไลน์ ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ภายใต้สถานการณ์ภาวะวิกฤติโรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสมัยยุคดิจิตอล 
o หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต  
o เน้นการท าวิจัยที่ตอบสนองโจทย์และปัญหาของชุมชน สังคม และพัฒนาเป็นนวัตกรรม 
o เพ่ิมสาขาวิชา (สาขาการวิจัย เทคโนโลยีสุขภาพ) 

- พัฒนาหลักสูตร 
o สอดคล้องกับ มคอ.1 สาธารณสุขศาสตร์ 
o พัฒนารายวิชาที่จะท าเป็น Short Course, Credit bank ในทุกหลักสูตร 
o ใหต้รงกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

o กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน  
o กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข  
o กลุ่มตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ การส่งต่อ  
o กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
o กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข 

o การพัฒนาหลักสูตรของคณะหน่วยงานให้มีความเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของตลาด 
o พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนารายวิชาที่จะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและสะสมในระบบคลังหน่วยกิต 
o MOU กับเขตสุขภาพที่ 7 ส าหรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต เครือข่ายความร่วมมือการท าวิจัย และบริการวิชาการ 

 
- ระบบห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ เช่น 
o ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเบื้องต้น    ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
o ห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการ 
o ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสุขภาพ  
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   - การพัฒนานิสิต  
   ปริญญาตรีทั้ง 4 หลักสูตร 

o นักสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดดเด่นในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการเรียนรู้กับภาวะวิกฤติโรคระบาด ของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
o นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโภชนาการ 
o เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ (จป วิชาชีพ) 
o ศึกษาต่อในวิชาชีพอ่ืน เช่น พยาบาล แพทย์ เภสัช ทันตแพทย ์
o ผู้ประกอบการ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานบริการด้านสุขภาพ 
o สร้างบัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 
o องค์ความรู้ (Knowledge) 
o ทักษะ (Skills: Hard and Soft skills) 
o หลักคิดที่ถูกต้อง (Mindset) 
o สร้างบัณฑิตที่มุ่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
o เสริมสร้างทักษะความรู้ใหม่ที่พร้อมรับเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่ไปกับการสร้างก าลังคนระดับสูง (Brain Power) ร่วมกับเครือข่ายระดับโลก 

   บัณฑิตศึกษา ส.ม. และ ส.ด.  
o นักวิจัย    นักจัดการสุขภาพ  อาจารย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์               เก่ง ดี มีสุข 

นกัสร้างนวตักรรม/ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
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บทบาทนักสาธารณสุขกับ COVID-19 

Primary prevention  

ป้องกันไม่ให้เกิดโรค 

- ล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย 
- ไม่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง 
- เฝ้าระวังโรค (Surveillance)  

Secondary prevention  
ระยะฟักตัวของโรค (2-14 วัน) 

- คัดกรองโรค (Screening) กลุ่มเสี่ยง 
- กักกันโรค (Quarantine): เยี่ยมบ้าน  

Tertiary prevention  

ป่วย มีอาการ ผลตรวจพบเชื้อ 

- แยกโรค (Isolation) รักษาที่โรงพยาบาล 
- สอบสวนโรค (Investigation) 
- ควบคุมการแพร่กระจายของโรค  
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 2. นโยบายด้านวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
   1) พัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ ทั้งเป็นนักวิจัยหลัก และร่วม และสนับสนุนห้องปฏิบัติการส าหรับวิจัย 

o การดูแลสุขภาพระดับครอบครัว ชุมชน 
o การดูแลสุขภาพตามกลุ่ม: แม่และเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง  
o การเฝ้าระวัง: การเฝ้าระวังโรค สิ่งแวดล้อม โภชนาการ 
o การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 

   2)  พัฒนาผลงานผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา  ผลิตผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหา โจทย์ของชุมชน สังคม 
และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 

 

 3. ด้านการบริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1) มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิตและสร้างรายได้ อย่างน้อย 5 หลักสูตร 
2) ห้องเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
3) Health Promotion Center of MSU 
4) Central Health Lab 
5) MSU Surveillance Center 
6) สภาการสาธารณสุขชุมชน 
7) เครือข่ายวิชาชีพ: มหาสารคาม เขตสุขภาพ ประเทศ 
8) ชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ   

 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
            4.1 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของคนทุกช่วงวัย เช่น 
             - การดูแลหลังคลอดและการให้นมบุตร 
              - ของเล่น/การละเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
             - การออกก าลังกายโดยการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

   4.2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพจากผู้สูงอายุ  
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 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการบริหารองค์กรเพื่อสนับสนุนความเป็นหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
5.1 สร้างสัมพันธภาพให้เกิดข้ึนภายในคณะฯ  

- มีเป้าหมายร่วมกันทุกคนไม่แยกหลักสูตร 
- บุคลากรสายสนับสนุน มีกรอบงานท่ีตรงกับต าแหน่ง 
- สร้างขวัญและก าลังใจ 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ได้มาตรฐานในการวิจัย และบริการวิชาการ ส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
- มีระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอน การประชุม  
- มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย 

   5.2 ใช้ระบบประกันคุณภาพ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence   ท าให้การบริหารงานทุกส่วนสอดคล้องกัน พัฒนาทั้งกระบวนการ 
   และผลลัพธ์ 

o การน าองค์การ 
o กลยุทธ์ / แผน 
o ลูกค้า 
o การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
o บุคลากร 
o ระบบปฏิบัติการ 
o ผลลัพธ์  
o กระบวนการตัดสินใจ 
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              5.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยอมรับและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 
             
           5.4 พัฒนาคณะ ให้สามารถสนับสนุนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อมเน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของรักษ์สิ่งแวดล้อม 

o อาคารสถานที ่ 
o พลังงาน  
o ของเสีย  ขยะ 
o น้ าดื่ม น้ าใช้  
o ยานพาหนะ  
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บทสรุปผู้บริหาร 
------------------------------------------ 

       แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565- 2569  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 -2569) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3  มาตรา  14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนฯ ประจ าปี  ดังนั้น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ถือเป็นหน่วยงานราชการจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  เพ่ือแปลงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวทางใ นการจัดสรรงบประมาณ 
โดยคณะฯจะต้องจัดท าแผนพัฒนาและแผนแผนกลยุทธ์ เพ่ือจะได้แปลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยจะต้องเสนอกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ ต่อไป 

       ดังนั้น  คณะสาธารณสุขศาสตร์  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์  พ.ศ. 2565- 2569   เพ่ือให้คณะฯ มีแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือพัฒนาคณะให้สอดรับกับความต้องการในการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น สามารถชี้น าและเป็นกลไกก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการพ่ึงตนเองได้  โดยได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  กรอบมาตรฐานมาตรฐา นการอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF  พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และคณะฯ ได้น าตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือประเมินของคณะฯสามารถตอบสนองประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้
การด าเนินการในภารกิจต่างๆ  ของคณะฯเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์    
                 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีความคาดหวังให้ แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565- 2569  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้  จะช่วย
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให้บุคลากรในคณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการต่อไปและการ
จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีต่อไป  ซึ่งความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ นี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะน าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง  
อันจะส่งผลคณะสาธารณสุขศาสตร์ประสบความส าเร็จดังที่มุ่งหวัง และสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
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          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 (การพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรและ 

สนับสนุนส่งเสริมมาตรการมหาวิทยาลัยสีเขียว) 
R = Rooms     (การจัดการห้องระบบห้องภายในอาคารให้ถูกสุขลักษณะ) 
E = Environment   (ส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
E = Energy                                   (สง่เสริมมาตรการอนุรักษ์ 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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เป้าหมายของแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 
  1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
    โดยมีเป้าหมาย ในช่วงด ารงต าแหน่งคณบดี โดยจะสร้างบัณฑิตสาธารณสุขให้ติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่มีการสอนสาธารณสุข เตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนให้พร้อมอยู่เสมอ เช่น หลักสูตร รายวิชา ผู้สอน ผู้เรียน และสิ่งอ านวยความสะดวก  
  2. นโยบายด้านวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
    2.1 พัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ ทั้งเป็นนักวิจัยหลัก และร่วม และสนับสนุนห้องปฏิบัติการส าหรับวิจัย 
    2.2 พัฒนาผลงานผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา  ผลิตผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหา โจทย์ของชุมชน 
สังคม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
    3. มีการบริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
               4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
              4.1 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของคนทุกช่วงวัย เช่น 
              4.2 มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพจากผู้สูงอายุ  
    5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการบริหารองค์กรเพ่ือสนับสนุนความเป็นหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

  5.1 สร้างสัมพันธภาพให้เกิดข้ึนภายในคณะฯ  
 5.2 ใช้ระบบประกันคุณภาพ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence   ท าให้การบริหารงานทุกส่วนสอดคล้องกัน พัฒนาทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
------------------------------------------ 

แผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 -2569)   
กับแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 
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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) 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

13 (พ.ศ.2566-2570) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 

20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 

2565 -2569) 

แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์   

พ.ศ.2565-2569 
ยุทธศาสตร์ 3) 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
   แนวทาง 1 การพฒันา
ศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มี
ทักษะและความรู้
ความสามารถ 
   แนวทาง 2 การยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
   เป้าหมายที่ 2.2 
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตทีมี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
   เป้าหมาย 2.3 การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การ
จัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาติและ
สากล 
   เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิต
เป็นผู้มีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และ(อาเซียน) 
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะด้านวชิาชีพ 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
นิสิต  
   เป้าประสงค์ที่  1.5 ผลิต
บัณฑิตให้มีความเปน็เลิศด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดา้น
ภาษอาเวียน ดา้นวิศวกรรม 
และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1) ผลิตบัณฑิตตรง
กับความต้องการของสังคมโลก 
    
    
เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
รองรับความต้องการของสถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ 
 
เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทักษะเพื่ออนาคต 

ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขตรงกับความ
ต้องการของสังคมโลก 
    
เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
รองรับความต้องการของสถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ 
 
เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทักษะเพื่ออนาคต 
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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) 

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

13 (พ.ศ.2566-2570) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 

20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 

2565 -2569) 

แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์   

พ.ศ.2565-2569 
 

   ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจัย
และสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับชมุชน
และสังคม 
   เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะ
ด้าน 
   เป้าประสงค์ 2.3 มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงาน
นวัตกรรมทีต่อบสนองต่อการ
พัฒนา สังคม และประเทศ 
ยุทธศาสตร์ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรยีนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ 2 สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศใน
ระดับนานาชาติ 
   เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวจิัย 
นวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคณุภาพสูง 
เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเปน็
มหาวิทยาลยัชั้นน าของเอเชีย 
ยุทธศาสตร์ ที่  3. ให้บริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาสังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 การให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน และสังคม 
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
เป้าประสงค์  3.3 ส่งเสรมิการ
ให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

ยุทธศาสตร์ 2) สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือความ
เป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจยั 
นวัตกรรมด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อ
ผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าของเอเชีย 
 
 
ยุทธศาสตร์ ที่  3. ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชา
สังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 การให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน และสังคม 
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
เป้าประสงค์  3.3 ส่งเสรมิการ
ให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
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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) 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

13 (พ.ศ.2566-2570) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 

20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 

2565 -2569) 

แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์   

พ.ศ.2565-2569 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 2.1 ผู้เรียนมีทักษะ
และคณุลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 
   เป้าหมาย 2.3 สถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูต้าม
หลักสตูรได้อย่างมีคณุภาพและ
มาตรฐาน 
   เป้าหมาย 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อสาร
เรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
   เป้าหมาย 2.7 ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับ
การพัฒนาสมรรถนะตามาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ 
มาตรฐานของชาติและสากล 
   เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตร
ได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOR) 
หลักสตูร วิชาชีพได้รับการรบัรอง
จากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/
นานาชาติ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
   เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑติเป็นผู้
มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
และ(อาเซียน) ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้าน
วิชาชีพ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิต 
 
  

ยุทธศาสตร์ 1) ผลิตบัณฑิตตรงกับ
ความต้องการของสังคมโลก 
    
   เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร
ด้านให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
 

ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขตรงกับความต้องการ
ของสังคมโลก 
   เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร
ด้านให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการ
เรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
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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) 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

13 (พ.ศ.2566-2570) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 

20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 

2565 -2569) 

แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์   

พ.ศ.2565-2569 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ
แก่สังคม 
   เป้าประสงค์ 3.1 มีสถาบันการ
พัฒนาและการดูแลผู้สูงวัยแบบ
ครบวงจร 
   เป้าประสงค์ 3.3 มีสถาบันการ
เรียนรูต้ามช่วงวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบรหิารจดัการ
มหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภิ
บาล 
   เป้าประสงค์ 5.4 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) บริหารองค์กร
เพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 
 
   เป้าประสงค์ 5.4) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) บริหารองค์กร
เพ่ือสนับสนนุความเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
   เป้าประสงค์ 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ 
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กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

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

2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 

-2569) 

แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์   

พ.ศ.2565-2569 
 

 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) บริหารองค์กรเพ่ือ
ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
เป้าประสงค์ 5.1 เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยี
เพิ่มมากข้ึนในการท างาน 
   เป้าประสงค์ 5.2  สร้างมหาวิทยาลัย
ให้เป็น Smart University รองรบัการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) บริหารองค์กรเพ่ือ
สนับสนุนความเปน็มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 
   เป้าประสงค์ 5.1 เพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 
   เป้าประสงค์ 5.2  สร้าง
มหาวิทยาลยัให้เป็น Smart 
University รองรับการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 
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กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

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

2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 -

2569) 

แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์   

พ.ศ.2565-2569 
 

 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) พัฒนา 
การวิจัยและสร้างสรรค ์
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน
และสังคม 
   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 สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ 
   เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวจิัย 
นวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคณุภาพสูง เป็นท่ี
ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ช้ันน าของเอเชีย 
 
ยุทธศาสตร์ ที่  3. ให้บริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 การให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ
สังคม 
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 

ยุทธศาสตร์ 2) สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือความ
เป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจยั 
นวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคณุภาพสูง 
เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเปน็
มหาวิทยาลยัชั้นน าของเอเชีย 
 
ยุทธศาสตร์ ที่  3. ให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการภาคอุตสาหกรรม 
และภาคประชาสังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 การให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน และสังคม 
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
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     ข้อมลูทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
 - หลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนในคณะฯ ทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 
  - ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร 
   1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)  
    - ระบบปกติ    - ระบบพิเศษ    - ระบบเทียบเข้า  
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  - ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร 
   1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย 
  - ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิตบัณฑิต (ส.ด.) 
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย 

- จ านวนนิสิต นิสิตรวม   จ านวน  1,970 คน แบ่งเป็น 
• แผนการรับนิสิต   จ านวน 490 คน  -นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564  จ านวน 509 คน 

-  ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,830 คน 
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) จ านวน  867 คน แบ่งเป็น 

  - ระบบปกติ  จ านวน   614  คน 
  - ระบบพิเศษ  จ านวน   74    คน 
  - ระบบเทียบเข้า  จ านวน   179   คน 

           2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย  จ านวน  328    คน 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม     จ านวน  309    คน 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    จ านวน  326    คน 
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- ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร จ านวน 79  คน แบ่งเป็น 
   1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)       จ านวน  78    คน 
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย   จ านวน   1    คน 
       - ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร จ านวน  61  คน แบ่งเป็น 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิตบัณฑิต  (ส.ด.)      จ านวน  57    คน 
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย  จ านวน   4    คน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

490 

509 

แผนการรับนิสิตใหม่ จ านวนนิสิตใหม่ 

แผนการรับนิสิตใหม่ 

จ านวนนิสิตใหม่ 

1830 

79 61 

•ระดับปริญญาตรี •ระดับปริญญาโท •ระดับปริญญาเอก 
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 - จ านวนบุคลากร 
1) สายวิชาการ จ านวน 36 คน     2) สายสนับสนุน จ านวน 22 คน 

   - รองศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน    - ข้าราชการ จ านวน 1 คน 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 12 คน   - พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน 
   - อาจารย์ จ านวน 18 คน     - ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 11 คน 
 

 
 

  
 
 
 
 

62% 

38% สายวิชาการ 36 คน 

สายสนับสนุน 22 คน 

17% 

33% 

50% 

รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
อาจารย์ 

5% 

45% 

50% 

ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

ลูกจ้างช่ัวคราว  
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- ตราสัญลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์      - สีประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ สี ชมพูอมส้ม 
        หรือ  salmon Pink  

 
 
 

 

 
- ต้นไม้คณะสาธารณสุขศาสตร์  ต้นสมอ 

 
สมอไทย    “ราชาสมุนไพร” 

- มีสารพัดรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสขม ฝาด เผ็ด เค็ม หวาน และรสเปรี้ยว 
- อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น วิตามินเอ วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส 
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        - งบประมาณ ปีงบประมาณ 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  1.1 งบเงินเดือน จ านวน   2,591,160  บาท 1.2) งบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา)  4,778,180 บาท 

โดยมีหมวดรายจ่ายดังนี้       
-  ได้มีการจัดสรร งบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา) 4,778,180 บาท ซึ่งเป็นงบค่าวัสดุการศึกษา ให้กับส่วนงาน หลักสูตรภายในคณะฯ ดังนี้ 

จัดสรรงบอุดหนุน(วัสดุการศึกษา) ส่วนกลาง/หลักสูตร 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 

 
 

21% 

79% 

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได ้
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2. งบประมาณเงินรายได้  จ านวน 27,816,100 บาท  โดยมีการจัดสรรรายจ่ายดังนี้ 
    จัดสรรส่วนกลาง/หลกัสูตร จ านวน (บาท) 

งบบริหารจดัการส่วนกลาง 24,449,200 
งบหลักสตูร ดังนี ้   3,366,900 
    -  ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 590,200 
    -  วท.บ.โภชนศาสตร์ฯ 433,000 
    -  วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม 461,000 
    -  วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 530,000 
    -  ส.บ.เทียบเข้า 105,700 
    -  ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 420,000 
    -  ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดษุฏีบัณฑิต 620,000 
    - วท.ม.เทคโนโลยทีางสุขภาพและความปลอดภัย 87,000 
    - ปร.ด..เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย 120,000 

  
เงินสะสมของคณะฯ (ตั้งแต่ปี 2560  - ณ มีนาคม 2563) 
 ปี งบประมาณ 2559 = 138,734,003.52  บาท 
 ปี งบประมาณ 2560 = 142,615,668.42  บาท 
 ปี งบประมาณ 2561 = 132,736,079.59  บาท 
 ปี งบประมาณ 2562  = 125,979,779.59   บาท 
 ณ 30 กันยายน 2563 = 134,712,559.00  บาท 
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- วิเคราะห์ศักยภาพคณะสาธารณสุขศาสตร ์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบต่อการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสติ 
1.มีวิชาชีพรองรับบัณฑิตทุกสาขาวิชา 
2.มีหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ 
3.มีอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ทนัสมัยและหลายหลาก 
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่ทนัสมัยและหลากหลาย  
5.มีคณาจารย์ที่เต็มไปด้วยความรู้ที่หลากหลาย มีต าแหนง่ ผศ./รศ. 

   6.มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในวนัเสาร-์อาทิตย์ 
 
ด้านการบริการวิชาการ 
   1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
   2. มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดสรรเทคโนโลยี เชน่การสื่อสาร การเรียนรู้  ในการ
ประชุมและการอบรม ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   3.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มภีารกิจด้านบริการวิชาการ ในทกุหลักสูตรทั้งในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
   4.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีเครือข่ายระหว่างคณะและสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง 
   5. ศูนย์บริการวิชาการสู่สังคม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีโครงสร้างการด าเนนิการของ
คณะกรรมการ  ที่ชัดเจน ในการบริหารศูนย์บริการฯ 
   6. ศูนย์บริการวิชาการสู่สังคม มีการผลิตหลักสูตรบริการวชิาการแก่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   7.คณะสาธารณสุขศาสตร์  มกีารจัดตั้งศูนยบ์ริการวิชาการสูส่ังคม 
 
 
 
 
 

- ด้านผลิตและพัฒนาบัณฑติ 
  1.จ านวนอาจารย์น้อย และมภีาระงานสอนมาก 
  2.อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวชิาการมีจ านวนไม่มาก 
  3.อาจารย์บางส่วนขาดทักษะการเข้าถึงระบบการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย 
 
 
- ด้านบริการวิชาการด้านสุขภาพสู่สังคมและชุมชน 
  1. มีห้องปฏิบัติการยังไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน  ในการออกใบ Certificate ในการ
รับรองการตรวจพารามิเตอร์ต่างๆ 
  2. ศูนย์บริการวิชาการสู่สังคม ขาดแรงกระตุ้นและงบประมาณสนับสนนุในโครงการ
ของศูนย์บริการวิชาการ 
  3. ศูนย์บริการวิชาการสู่สังคม มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์น้อย ไม่ทั่วถึงของกลุ่ม
ผู้รับข่าวสารโดยเฉพาะ 
  4. ศูนย์บริการวิชาการสู่สังคม  มีช่องทางในการ   เพิ่มรายได้ มีน้อย  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านการวิจัย 
   1. มีทุนสนบัสนนุการวิจัยให้คณะเพียงพอ (ที่อื่นก็มี) 
   2. คณะมีกระบวนการติดตามและแลกเปลี่ยนการท าวิจัย  
   3 มีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  
   4 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่หลากหลาย  
 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   1.มีคณะกรรมการด้านท านุศลิปวัฒนธรรม 
   2.บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม 
   3.สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมอีสาน 
   4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมภายในมหาวิทยาลัยและโดยรอบมหาวิทยาลัย 
   5. มีการส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยประกาศให้มีการ
รณรงค์ให้สวมผ้าไทย อยา่งน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ 
   6. บุคลากรเป็นคนในพื้นที่ 
ด้านบริหารจัดการ 
  1. มีระบบสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้  
  2. มีการก ากับ ติดตาม ดูแลจากผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ  
  3. มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้  
  4. มีอาจารย์ บุคลากรที่มีคุณวุฒิหลากหลายในการสนับสนุนการบริหารจัดการในคณะ 
  5. มีระบบสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เปน็อย่างดี  
  6. มีการแบ่งฝ่ายงานและหลักสูตรอย่างชัดเจน  
  7. มีการจัดหาอุปกรณ์/เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
 
 
 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
  1. ไม่สามารถน าผลงานวิจัยมาพัฒนาเปน็นวัตกรรมได้ 
  2. บุคลากรขาดความรับผิดชอบในการท างานวจิัย ท าให้ท างานวิจัยไม่เสร็จตามเวลาที่
ก าหนด (ทุนวิจัย) 
  3. บุคลากรมีผลงานตีพิมพ์นานาชาตนิ้อย เนื่องปัญหาจากด้านภาษา 
  4. การติดค้างทุน ขอทุนวิจยัใหม่ไม่ได้ 
  5. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการใช้เคร่ืองมือขั้นสูง  
 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.การปฏิบัติยังไมล่งสูน่ิสิต 
  2.เทคโนโลยีสาสรสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัยของสังคม ท าให้เกิดขาด(ลด) ความ
ใกล้ชิด ผูกพันทางสังคม 
  3. โครงสร้างองค์กรเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเอ้ือต่อการด าเนินงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากผูบ้ริหาร 
 
ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการของคณะ 
- การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนบัสนุนการท างานยงัไม่เปน็ระบบ / ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั  
- เจ้าหน้าที่ที่มีหนา้ที่ดูแลระบบโสตฯยังไม่ช านาญในงานที่รับผดิชอบ   
- การขอใช้งบประมาณไมไ่ด้ตามความต้องการของคณะ  
- กลยุทธ์ การจัดการด้นสารสนเทศและเทคโนโลยี ในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19   
- การบริหารงานบุคคลไม่มีอิสระในการจัดการ  
- ระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน 
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โอกาส ผลกระทบ 
- ด้านผลิตและพัฒนาบัณฑิต 
  1.มีศิษย์เก่าจ านวนมากอยู่หลายพื้นที่/หลายจังหวดั 
  2.สถานการโรคโควิด-19 ท าให้บุคลากรต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน 
  3.มีนิสิตจ านวนมากและเกินแผนการรับ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและภาวะโรคระบาด
ท าให้งานวจิัยด้านสาธารณสุขมีความส าคญั 
- ด้านบริการวิชาการด้านสุขภาพสู่สังคมและชมุชน 
   1. ศูนย์บริการวิชาการสูส่ังคม สามารถอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์ 
   2. ได้รับเป็นหัวหน้าโครงการ  U2T ( 1ต าบล 1มหาวิทยาลยั) ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกันทรวิชัย 
   3.  มีคณาจารย์ที่จบสาขาวิชาและศึกษาเรียนรู้  ที่มีความถนัดหลากหลายในสายงานของคณะฯ 
   4. ศูนย์บริการวิชาการสูส่ังคม มีเครือข่ายองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   5. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการทีม่ีความหลากหลายสามารถเอื้อประโยชน์ในการบริการ
วิชาการของศูนย์บริการวิชาการสูส่ังคม 
   6. ทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดบับัณฑิตศึกษา มีการเปดิหลักสูตร
ระยะสั้น Credit Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   7. มีภารกิจในการจัดบริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
   1  มหาวิทยาลัยมหาสารคามมนีโยบายที่ชัดเจน   2. ชุมชนเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือ 
- ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ 
   1. มีการสร้างเครือข่ายการท างานภายในองค์กรเดยีวกันในการท างาน เช่น กองคลัง กองแผน 
ศูนย์ประกันคณุภาพฯ  
   2. มีการสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการวิชาการร่วมกับภาคี  3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย  
   4. เกิดการสร้างรายได้จากการจัดอบรมหลักสตูรระยะสั้น  
   5.การท างานผ่านระบบออนไลน์เป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากร 

- ด้านผลิตและพัฒนาบัณฑิต 
  1.สถานการโรคโควิด-19 ท าให้นิสิตไม่สามารถออกฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้ ท าให้ไม่
เป็นไปตามแผนการเรียน 
  2.นโยบายรัฐบาลที่เน้นการเรียนสายวิชาชีพ เช่น ปวช/ปวส  
  3.มีการเปิดการเรยีนการสอนหลายสถาบัน 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
  1. ภาวะโควิด ท าให้ออกไปเก็บข้อมูลไมไ่ด ้
  2. ค่าตีพิมพ์ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงท าให้มผีลงานออกมาน้อย  
- ด้านบริการวิชาการด้านสุขภาพสู่สังคมและชมุชน 
  1. มีการหักค่าธรรมเนียมใหม่ คดิ 20 %  ท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในตัวโครงการบริการวิชาการ 
  2. สถานการณ์ โรคระบาด โควดิ 19 มาตรการทางจังหวัด และของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ท าให้การท างานในพ้ืนท่ีร่วมกับชุมชน ท่ีจะออกบริการวิชาการมคีวามล าบาก   
  3. สถานการณ์ โรคระบาด โควดิ 19 ท าให้จัดโครงการ ศูนย์บริการวิชาการสูส่ังคม ยากขึ้น 
  4. ศูนย์บริการวิชาการสูส่ังคม มกีารสนับสนุนด้าน งบประมาณของหน่วยงานภายนอก  ไม่
แน่นอน   
- ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
  2. การระบาดของเชื้อโรควดิ-19 ท าให้ต้องงดการจัดกิจกรรรมท่ีมกีารรวมกลุ่มกันจ านวนมาก 
  3. ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ 
  1. การบริหารจดัการงบประมาณไม่เป็นอิสระ  
  2. ระเบียบการเบิกจ่ายท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  
  3. ผลกระทบของ covid-19 ส่งผลดา้นงบประมาณและการตลาดเป็นอย่างมาก  
  4. การแพร่ระบาดของ covid-19 ท าให้ต้องปรับระบบการท างานเป็นแบบ WFH และต้องใช้
ระบบออนไลน์ในการตดิต่อสื่อสาร/ตดิตามงาน  
  5. ผลกระทบของ covid-19 ท าให้ถูกจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการในทุกเรื่องลดลง 
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- ขั้นตอนการจัดท าแผน 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท าแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569 เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย
มีข้ันตอนในการจัดท าแผน ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและทบทวนผลการด าเนินงานตามแผลกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และข้อมูลผลการด าเนินในด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนฯ 
   2. วิเคราะห์ศักยภาพของคณะฯให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน 
   3. การศึกษาและวิเคราะห์กรอบนโยบายของประเทศ กรวง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เก่ียวข้อง 
   4. มีการรับฟังผู้มีส่วนได้เสียจากการสัมภาษณ์ การประชุม และผลการประเมินผลงานของคณบดี 
   5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
   6. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
   7. ฝ่ายงาน หลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะแผนฯ 
   8. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
   9. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
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ส่วนที่ 2  แผนกลยุทธค์ณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2569 
--------------------------------------------- 

ปรัชญา 
“ปัญญาเพ่ือสุขภาวะชุมชน Wisdom for healthy community” 

 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในระดับอาเซยีน” 

 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : “คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดอันดับสถาบันการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขในระดับอาเซียน” 
 

   ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
“คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ และรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน โดยได้รับการจัดอันดับสถาบันการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขในระดับอาเซียน และ
สร้างบัณฑิตสาธารณสุขให้ติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่มีการสอนสาธารณสุขในประเทศ” 

 

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

     ทั้งนี้จากสมรรถนะหลัก หมายความว่าคณะมีคณาจารย์ เป็นแบบอย่างนักสาธารณสุขที่มีความสุข สุขภาพดี ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุขศาสตร์ ต่างๆ เช่น บริหารงานสาธารณสุข การจัดการระบบสุขภาพ วิทยาการระบาด สถิติ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โภชนาการ และเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งการมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ด้านสาธารณสุขนั้น จะท าให้การบริหารจัดการของคณะบรรลุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้โดยการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆทางด้านสาธารณสุขมาใช้ใน การวางแผน การ
ด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป ที่ส าคัญสามารถผลิตบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นนัก
สาธารณสุขที่มีความสุข 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 = นักสาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะของชุมชนและสังคม 
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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 การพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรและสนับสนุนส่งเสริมมาตรการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

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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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 

1.1 พัฒนาหลักสูตรด้านให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

1. หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐาน และผา่นเกณฑ์การประเมินทุกหลักสูตร 

1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม
และประเทศ 

1. บัณฑิตมีงานท า 
2. ผู้ใชบ้ัณฑิตมีความพึ่งพอใจบณัฑิตของคณะฯ 

1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต 1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่/การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้และระบบคลงัหน่วยกิต 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาหลักสูตร
ด้านให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน ตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ  
รวมทั้งรองรับการ
เรียนรู้ส าหรับ
ประชาชนทุกช่วงวัย 

1. ส่งเสรมิให้มีการบรูณาการหลักสูตรใหต้อบโจทย์
และตรงตามเป้าหมายของตลาดแรงงาน 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาใหม้ีหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นท่ีสร้างรายได้ให้คณะฯและพัฒนาระบบคลัง
หน่วยกิตการอบรมระยะสั้น 
3. ส่งเสรมิและพัฒนาใหม้ีการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันที่จดัการเรียนการสอนด้าน
สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
4. สร้างเครือข่ายกบัผู้ใช้บัณฑติทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานท าของบัณฑิต 
5. ส่งเสรมิการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสตูรรปูแบบใหม่ที่ทันสมัยและมีความโดดเด่น  
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
2. โครงการเตรียมพร้อมและการปรับปรุงหลักสูตร 
3. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
4. โครงการพัฒนามาตรฐานหลกัสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์คณุภาพ 
5. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. โครงการหลักสูตรสาธารณสขุศาสตร์พบผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าสัญจร 
7. โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
8. โครงการประชาสัมพันธ์มุง่เนน้หลักสูตรเพื่อชุมชนอยา่งยั่งยนื 
 

- งานประกันคุณภาพ 
 
-งานวิชาการ/หลักสูตร ส.ด. 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานประกันคุณภาพ 
 
- หลักสูตร ส.บ. 
- หลักสูตร ป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษา 
-หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยี
ฯ / ปร.ด.เทคโนโลยีฯ 



แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2565 - 2569  
 

36 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.2 ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ
และทักษะรองรับ
ความต้องการของ
สถานประกอบการ 
สังคมและประเทศ 
 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นิสติสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได ้
2. ส่งเสริมการพัฒนาการท าวิจยั การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย  ในระดับชาติและนานาชาติ
ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สามารถเดินทางไป
แลกเปลี่ยนฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การเก็บ
ข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ 

1. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมของนิสติ 
2. โครงการออกสู่โลกกว้างและปจัฉิมนิเทศนิสติที่จะส าเร็จการศึกษา 
3. โครงการปฐมนเิทศนิสิตใหม ่
4. โครงการพิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบตัรและราตรบีัณฑิตและแสดง
ความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศส าหรับนิสติเพื่อให้
มีความพร้อมส าหรับการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและการ
ประกอบอาชีพ 
6. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ของนิสิตและศิษย์เกา่ 
7. โครงการสร้างจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของนิสิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน 
8.โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพสาธารณสุขให้มคีวามรู้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
9.โครงการศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนส าหรับ
นิสิต 
10. โครงการเตรียมความพร้อมนสิิตก่อนการฝึกประสบการณ์ชีพและปัจฉิมนเิทศ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
11.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการเรียนการสอนให้นิสติ 

- งานพัฒนานิสิต 
- งานพัฒนานิสิต 
- งานพัฒนานิสิต 
- งานพัฒนานิสิต 
 
- งานพัฒนานิสิต 
 
 
- หลักสูตร ป.ตร ี
- หลักสูตร ป.ตร ี
 
- หลักสูตร ป.ตร ี
 
- หลักสูตร ป.ตร ี
 
- หลักสูตร ป.ตร ี
 
- หลักสูตร ป.ตร ี

1.3 พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทักษะเพื่ออนาคต 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้หลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ หรอื Active 
Learning 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร บุคลากร และนสิิตด้าน
การเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน ์
2. โครงการพัฒนาเทคนิคการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนและออนไลน์ 
3. โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสติเพื่อให้มีความ
พร้อมส าหรับการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานวชิาการ วิจยัและการ
ประกอบอาชีพ 
4. โครงการเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพนสิิตแบบองค์รวมด้านบุคลิกภาพ 
ภาวะผูน้ า ทักษะการคิด ศิลปะการสื่อสาร พฤติกรรมกล้าแสดงออก คุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับการเรียนรูแ้ละการน าไปใช้ตลอดชีวิต 

- งานวชิาการ 
 
- งานสารสนเทศ 
 
- งานพฒันานสิิต 
 
 
- งานพฒันานสิิต 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2564 
ผลการ

ด าเนินงาน 
2564 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พฒันาหลักสตูรด้านใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน ตรงกบัความต้องการของตลาด และการเป็นผูป้ระกอบการ  รวมทั้งรองรบัการเรียนรู้ส าหรบัประชาชนทุกช่วงวยั 
1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ผลติร่วมกับผู้ประกอบการ (มมส) - 1 หลักสูตร ร้อยละ 1 1 2 2 3 
1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นผูป้ระกอบการ ร้อยละ 50 50 ร้อยละ 55 56 57 58 59 
1.1.3 ร้อยละหลักสูตรที่มีการบรูณาการ การควบรวม การปิดหลักสูตร N/A N/A ร้อยละ 1 1 2 2 3 
1.1.4 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 

2 2 หลักสตูร 2 3 4 5 6 

1.1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 35 75 ร้อยละ 50 52 54 56 58 
1.1.7 จ านวนหลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

1 1 ร้อยละ 50 52 54 56 58 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลติบัณฑิตที่มคีวามรูค้วามสามารถและทักษะรองรบัความต้องการของสถานประกอบการ สงัคมและประเทศ 
1.2.1 จ านวนของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 35 มากกว่า 35 ร้อยละ 10 12 14 16 18 
1.2.2 ร้อยละนิสิตที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึก
ประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ 

ร้อยละ 1 1.06 ร้อยละ 1 2 3 4 5 

1.2.3 ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารในระดบัชาติ และระดับนานาชาต ิ

65 60 ร้อยละ 85 86 87 88 89 

1.2.4 จ านวนรางวัลที่นสิิตหรือศิษย์เก่าได้รับระดบันานาชาติ    4 5 รางวัล 3 4 5 6 7 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 พฒันาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวติ และทักษะเพือ่อนาคต 
1.3.1 ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ Active 
Learning 

N/A N/A ร้อยละ 95 96 97 98 99 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 
2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เปน็ที่ยอมรับ
เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 

1. มีโครงการวิจัยที่ได้รับทนุสนบัสนนุจากแหล่งทุนภายนอก 
2. จ านวนโครงการหรือผู้ขอทุนวิจัยของคณะฯเพิ่มขึ้น จากปทีีผ่่านมา 
3. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
4. จ านวนนวัตกรรมของคณะฯเพิ่มข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้นงาน 
5. จ านวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
6. มจี านวนผลงานนวัตกรรมที่มีการน าไปใชป้ระโยชน ์
7. งานวิจัยที่เสร็จสิ้นภายในวงรอบ (รวมการขยายเวลา) 
8. มคีรือข่ายนักวิจัยภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
9. มหีน่วยวิจัย (research unit) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2.1 สร้าง
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
ที่มี
คุณภาพสูง 
เป็นที่ยอมรับ
เพื่อผลักดันสู่
การเป็น
มหาวิทยาลยั
ชั้นน าของ
เอเชีย 

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการ
วิจัย  
2. จัดสิ่งสนบัสนุนทนุภายในที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพฒันาคณะฯ มหาวทิยาลัย และ
ประเทศ 
3. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกและ
ต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักวจิัยได้รับทนุ
จากภายนอก 
5. สร้างแรงจูงใจและความเข้าใจแนวทาง
จัดท าและการตีพิมพ์ให้ประสบความส าเร็จ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในระดับนานาชาติ และการเขียน
ข้อเสนอ 
การขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 
2.โครงการส่งเสริมการท าวิจัย การศึกษากรณีพิเศษและพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิชาการ 
จากวิจัย การศึกษากรณีพิเศษของนิสิต 
3. โครงการสนับสนุนทุนการจัดท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนสิิตระดบับัณฑติศึกษา 
4.โครงการสนับสนุนการจัดท า น าเสนอ ตีพิมพ์ ผลงานวิจัย และผลงานทางวชิาการ  
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัยและการเตรียม
ความพร้อมในการน าเสนอ ตีพมิพ์ผลงานวชิาการ/วิทยานิพนธน์ิสิตบณัฑิตศึกษา 
6. โครงการสัมมนาและพัฒนาศกัยภาพด้านการจัดท าวิทยานิพนธ์และการเรียนการสอนของ
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 

-งานวิจยั 
 
-หลักสูตร ป.ตร ี
 
-งานวิจยั 
-งานวิจยั 
 
-งานบัณฑิตศึกษา 
 
- หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2564 
ผลการ

ด าเนินงาน 
2564 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 
2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
(Scopus หรือ ISI) 

20 มากกว่า 20 เรื่อง 23 25 27 29 30 

2.1.2) จ านวนบทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS 
Q1 หรือ ISI Q1 (มมส) 

N/A N/A เรื่อง 5 6 7 8 9 

2.1.3) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาต ิ

1,215 85 ครั้ง 252 255 260 265 270 

2.1.4) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  1 1 ผลงาน 1 2 3 4 5 

2.1.5) จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 8 3 โครงการ 15 16 17 18 19 

2.1.6) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัยภายนอก N/A N/A ร้อยละ 10 12 14 16 18 

2.1.7) จ านวนเงินวิจัยที่ได้รบัการสนับสนุนจากการท าวิจัยจากภายนอก 4 ล้านบาท 4.857 ล้าน บาท 2 ล้าน 2.5 ล้าน 3 ล้าน 3.5 ล้าน 4 ล้าน 
2.1.8) จ านวนเงินทีไ่ด้รับการสนับสนุนการท าวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม  N/A N/A บาท 468,000 5 แสน 5.5 แสน 6 แสน 6.5 แสน 

2.1.9) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 

1 1 โครงการ 3 4 5 6 7 

2. 1.10) จ านวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับทุนจากต่างประเทศ 1 1 โครงการ 1 2 3 4 5 

2.1.12) จ านวนบทความที่มีความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาต ิ N/A N/A เรื่อง 2 4 6 8 10 

2.1.13) ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รบัการอ้างอิง (H-index) N/A N/A ค่าเฉลี่ย 1 2 3 4 5 
2.1.14) จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน           N/A N/A เรื่อง 1 2 3 4 5 
2.1.17) จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร N/A N/A ผลงาน 1 2 3 4 5 
2.1.21) จ านวนอาจารย์ นักวิจัยตา่งชาติมาท าวิจัยระยะสั้นในมหาวทิยาลัย 

(Inbound)1.10) จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับทุนจากต่างประเทศ 
N/A N/A คน 1 2 3 4 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
 

เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 
3.1 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ
สังคม 
3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3.3 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

1. มีโครงการบริการวิชาการ/หลักสูตรระยะสัน้ที่เปิดให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
และสังคม 
2. คณะฯมีชุมชนเป้าหมายอยา่งน้อยปีละ 1 ชุนชนและสามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
3. โครงการบริการวชิาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การให้บริการ
วิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน 
และสังคม 
3.2 ชุมชนและ
สังคมมีความ
เข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
3.3 ส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการ
น านวัตกรรม/วิจัย ไปถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ชุมชนผา่น
โครงการบริการวิชาการ 
2. สร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการกับหนว่ยงานภายนอก 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาความเข็มแข็งและพึ่งพา
ตนเองของชุมชนและสังคม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริการวชิาการ 
5. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ 

1. โครงการอบรมบริการวิชาการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง ดา้นกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 
3. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพด้วยโปรแกรม R 
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง "ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 หลักสูตร
เบื้องต้น ระยะที่ 1" 
5. โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบสาธิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 
6. โครงการพัฒนาระบบและพฒันาศักยภาพการบริการวชิาการและวิชาชีพ 
7. โครงการนิสิตจิตอาสาบูรณาการความรู้ด้านสาธารณสุข สูช่มุชนของนิสติ 
8. โครงการรักษ์โลกรักษ์สุขภาพ 
 
9. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 
10. โครงการบูรณาการวิชาการด้านเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างประโยชน์
ต่อชุมชน 
11. โครงการสร้างความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการดา้นการศกึษาและสุขภาพกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

- ศูนย์บริการวิชาการ 
- ศูนย์บริการวิชาการ 
- ศูนย์บริการวิชาการ 
- งานห้องปฏบิัติการ
ทางวิทยาศาสตร ์
- ศูนย์บริการวิชาการ 
- ศูนย์บริการวิชาการ 
- หลักสูตร ป.ตร ี
- หลักสูตร วท.บ.อนา
มัยฯ 
- หลักสูตร วท.บ.อาชี
วินามัยฯ 
- หลักสูตร วท.ม.
เทคโนโลยฯี/ปร.ด.
เทคโนโลยฯี 

 



แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2565 - 2569  
 

41 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2564 
ผลการ

ด าเนินงาน 
2564 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
    3.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนและสงัคม  

1 0 เครือข่าย 1 2 3 4 5 

    3.2.2 จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได ้

1 0 ชุมชน 1 2 3 4 5 

    3.2.3 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชนและสงัคมผ่านการบริการวิชาการ 

1 0 ผลงาน 1 2 3 4 5 

    3.2.4 จ านวนเงินทนุด้านบรกิารวิชาการทีไ่ด้รับจากแหล่งทนุภายนอก 400,000 3,543,200 บาท 2 ล้าน 2.5 ล้าน 3 ล้าน 3.5 ล้าน 4 ล้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดบันานาชาต ิ
 

เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 
4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวฒันธรรมให้มีความโดด
เด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

1. คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการความรู้ด้านสาธารณสุขกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ 
และพัฒนาศิลปวฒันธรรม อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ เป็นประจ าทุกๆปี 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเดน่เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1) ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดโครงการด้าน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีและวัน
ส าคัญของไทย 
2. โครงการวันคล้ายวนัสถาปนาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์
3. โครงการวันมหิดล 

- งานกิจการพิเศษ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2564 
ผลการ

ด าเนินงาน 
2564 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1 จ านวนโครงการการบูรณาการความรู้ด้านสาธารณสุขกับการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู เผยแพร่ และพฒันาศิลปวัฒนธรรม (ตัวชีว้ัดคณะฯ) 

N/A N/A โครงการ 1 2 3 4 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 
5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้
เทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึนในการท างาน 

1. ลดขั้นตอนการท างาน การบริการจัดการให้เกิดความคล่องตัว 

5.2  สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. มีระบบที่พัฒนาสู่การเป็น Smart University 
2. การลดขั้นตอนการท างาน/ภาระงานที่ใช้คนปฏบิัติงาน 

5.3  การบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างรายได ้ 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 
2. งบประมาณเงนิรายได้เพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละของงบประมาณเงนิรายได้ทีส่ามารถประหยัดได้ 

5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึน 
2. มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3. ความไม่พึ่งพอใจของบุคลากรต่อคณะฯลดลง 

5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 1. คณะฯ เป็นที่ยอมรับของประเทศ 
 
 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ในการ
ท างาน 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 
2. พัฒนาคณะฯและสนบัสนนุการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. โครงการการจัดท าแผน ทบทวนและรายงานสรปุ
แผนการด าเนนิงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2. โครงการพัฒนาระบบ ตรวจ ติดตาม การประเมนิผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
4. โครงการส่งเสริมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ
เพื่อส่งเสริมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

- งานนโยบาย
และแผน 
-งานประกัน
คุณภาพ 
-งานประกัน
คุณภาพ 
-งานอาคาร 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5.2  สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart 
University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถสนบัสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 

(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 1)  

5.3  การบริหารจัดการเงินเพื่อสร้าง
รายได ้

1. เพิ่มรายได้จากการวิจัย บริการวิชาการและการเรียน
การสอน 
2. บริหารลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สรา้งคุณค่าและ
มูลค่า 

(โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 3)  

5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 

1. มีระบบการพัฒนาบุคลากรทกุระดับให้ความรู้ ทักษะ 
ความสามรถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการท างาน ที่ 
เอ้ือต่อการพัฒนาและความกา้วหน้า 

5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

-งานบุคคล 

5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับ
ในระดับสากล 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีนิสติและอาจารยช์าวต่างชาติ 6. โครงการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
7. โครงการประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า 

-งานพฒันานสิิต 
-งานวิเทศ
สัมพันธ ์
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2564 
ผลการ

ด าเนินงาน 
2564 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงคท์ี่ 5.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 
เป้าประสงค์ที่ 5.2  สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ 5.3  การบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างรายได้ 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5.4.2) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 53 46.58 ร้อยละ 60 62 64 66 68 
5.4.4) จ านวนรองศาสตราจารยท์ี่เพิ่มขึ้น         N/A N/A คน/ป ี 1 2 3 4 5 
เป้าประสงค์ที่ 5.6 สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 
5.6.2) จ านวนนสิิตชาวต่างชาต ิ  10 11 คน 14 16 18 20 22 
5.6.3) จ านวนอาจารย์หรือนักวจิัยชาวตา่งชาติ 3 0 คน 5 6 7 8 9 
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ส่วนที ่3 การตดิตามและประเมินผล 
--------------------------------------------- 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน ได้
ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลดังนี้ 
   1. ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนฯ ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในรอบ 6  9  เดือน และ สิ้นปีงบประมาณเพ่ือรายงานต่อที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือที่จะทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมและมีการประเมินผลสิ้นสุดแผน 
2. มีการก ากับติดตามผลแผนฯ ทุกสิ้นปี เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่แปลงยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติงานในระกับฝ่ายงาน/หลักสูตร และมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

มีการก ากับติดตามรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกเดือน ในการประเมินจะมีคระกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจประเมินทุกสิน้
ปีงบประมาณ 

4. มีการจัดท าแบบตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการในระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

อนุมัติแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2569 
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ภาคผนวก ข 
 

คณะกรรมจัดท าแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2569 
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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 
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 


