ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคม
ความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
ข้อที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
กลไกการผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
๑.๑ การฝึกทักษะประกอบ
วิชาเรียนสาธารณสุขชุมชน ๑

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๒๓๕ คน

-เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขอบเขตและ
ภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
-เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามกรอบ
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน ตามบริบทการ
ทางานในโรงพยาบาล

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑ มี.ค.๓๑ พ.ค.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๗๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

อ.ปัทมา
ล้อพงค์พานิชย์

ยุทธศาสตร์มหาลัย

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แผ่นดิน

รายได้

รวม

๗๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ยุทธศาสตร์คณะ

๑.๒ การฝึกทักษะประกอบ
วิชาเรียนสาธารณสุขชุมชน ๒

๒๓๕ คน

ส่งเสริมสุขภาพตาบล
-เพื่อเสริมสร้างเจตคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขชุมชน
-เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขอบเขตและ
ภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน
-เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามกรอบ
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน ตามบริบทการ
ทางานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑

๑ มิ.ย.๓๐ ก.ย.๕๘

อ.ปัทมา
ล้อพงค์พานิชย์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ
๑.๓ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ๓

เป้าหมาย
๒๑๖ คน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขอบเขตและ
ภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล และ
โรงพยาบาลชุมชน
-เพื่อให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามกรอบ
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน ตามบริบทการ
ทางานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
และโรงพยาบาล
ชุมชน

ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๒๘ ก.พ.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ปัทมา
ล้อพงค์พานิชย์

ยุทธศาสตร์มหาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์คณะ

๑.๔ การสนับสนุนการสอน
กศ.บป.ค่าตอบแทนวิทยากร
อาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่
ปรึกษา กศ.บป.

เป้าหมาย

๑๗ คน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพื่อเสริมสร้างเจตคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขชุมชน
-เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
-เพื่อจัดเสริมความรู้ องค์ประกอบที่ ๒
ทักษะ และ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ประสบการณ์ ใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒.๗
รายวิชาให้กับ
นักศึกษา
-เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนการสอน
-เพื่อตอบแทนการ
สอนภาค กศ.บป.
-เพื่อตอบแทนอาจารย์
ที่ปรึกษานักศึกษา
กศ.บป.

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑ ต.ค.๕๗๓๑ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

-

๑,๓๐๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๓๕,๐๐๐

-

๓๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-เพื่อตอบแทน
วิทยากรที่บรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา
๑.๕ การพัฒนาคุณภาพ
ข้อสอบมาตรฐาน

๑๗ คน

-เพื่อจัดเสริมความรู้
ทักษะ และ
ประสบการณ์ ใน
รายวิชาให้กับ
นักศึกษา
-เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนการสอน
-เพื่อตอบแทนการ
สอนภาค กศ.บป.
-เพื่อตอบแทนอาจารย์
ที่ปรึกษานักศึกษา
กศ.บป.
-เพื่อตอบแทน
วิทยากรที่บรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗

๑ ต.ค.๕๗๓๑ ก.ย.๕๘

อ.สุมาพร
ทองปรุง

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๒๐,๐๐๐

-

๖๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

๑.๖ กิจกรรมทวนสอบ
- หลักสูตร วท.บ.
- หลักสูตร สบ.
- หลักสูตร สม.

๑๗ คน

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ องค์ประกอบที่ ๒
ความเข้าใจให้กับ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
คณาจารย์ในการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐.๒
วัดผลและประเมินผล
ในรายวิชาที่
รับผิดชอบมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
-เพื่อสร้างบรรยากาศ
การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวัดผลและ
ประเมินผล
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

๑ เม.ย.
๓๑ พ.ค.๕๘

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ผศ.ดร.อรอนงค์
บุรีเลิศ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ
๑.๗ กิจกรรมเสริมความ
แข็งแกร่งในความเป็นครูมือ
อาชีพ

เป้าหมาย
๑๗ คน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพื่อพัฒนาจิตสานัก องค์ประกอบที่ ๒
ความเป็นครูให้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
บุคลากรอุดมศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐.๒
สายวิชาการ
-เพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ให้แก่บุคลากร
อุดมศึกษาสาย
วิชาการ
-เพื่อพัฒนาทักษะใน
การวัดและ
ประเมินผล ให้แก่
บุคลากรอุดมศึกษา
สายวิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑–๓๐ เม.ย.
๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๖๐,๐๐๐

-

๖๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ผศ.ดร.อรอนงค์
บุรีเลิศ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการ/กิจกรรม
๑.๘ กิจกรรมเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ให้นักศึกษาภาค
ปกติและ กศ.บป.

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๑,๓๒๒ คน -เพือ่ เสริมความรู้
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ทักษะ และ
ประสบการณ์ ให้กับ ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐.๒
นักศึกษาโดยการจัด
อบรม การจัดกิจกรรม
ต่างๆ และการศึกษาดู
งาน
-เพื่อให้นักศึกษาของ
คณะทั้งภาคปกติและ
กศ.บป. สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จาก
กิจกรรมที่จัด
-เพื่อให้นักศึกษาของ
คณะทั้งภาคปกติและ
กศ.บป. ได้เห็นรูปแบบ
การดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขของ
หน่วยงานอื่นเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
เรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

-

๓๒๐,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์
น.ส.ศิรินภา
เชื้อท้าว
น.ส.สุจติ รา
แสงบุญเรือง

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๒. โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนรายวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบัติและสอน-สอบ

๑๗ คน

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒

๓. โครงการปรับปรุงพัฒนา
และจัดหาสื่อ เครื่องมือและ
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้
- หลักสูตร วท.บ.
- หลักสูตร ส.บ.
- หลักสูตร อาชีวอนามัยฯ

๑๗ คน

-เพื่อจัดหาวัสดุฝึกใน
รายวิชาที่มีการฝึก
ปฏิบัติ
-เพื่อจัดหาสื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน
-เพื่อจัดหาวัสดุในการ
สอนและการสอบ
-เพื่อจัดหาสื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน
-เพื่อซ่อมแซม
ปรับปรุงสื่อ เครื่องมือ
ต่างๆให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

-

*

*

ผศ.นภาภรณ์
สันพนวัฒน์

๑ เม.ย.
๓๑ พ.ค.๕๘

๔๒๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๕๗๐,๐๐๐

อ.ดร.ภัทรภร
เจริญบุตร
อ.ดร.มฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ
๔. โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร ๓ หลักสูตร

๓ หลักสูตร -เพื่อพัฒนาระบบและ องค์ประกอบที่ ๒
กลไกการพัฒนาของ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
หลักสูตรทั้ง ๓
หลักสูตร
-เพื่อบริหารหลักสูตร
ทั้ง ๓ หลักสูตร ให้
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานของ
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

๕. โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา
๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ๑,๓๒๒ คน
๕ ด้าน

-เพื่อพัฒนาและ
ดาเนินงานระบบและ
กลไกงานกิจกรรม
นักศึกษาของคณะให้มี
ความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมโดยมีความ

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๖๐,๐๐๐

-

๖๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.คมสันต์
ธงชัยและคณะ

อ.คมสันต์ ธงชัย
อ.รัชนี จูมจี
อ.ดวงดาว
สุดาทิพย์
และคณะ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สอดคล้องกับแผน
องค์ประกอบที่
ยุทธศาสตร์ของ
๑๐
มหาวิทยาลัย
-เพื่อจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-เพื่อเป็นเวทีให้
นักศึกษาได้แสดงออก
ถึงความสามารถและ
ทักษะทั้งด้านวิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการ/กิจกรรม

๕.๒ สนับสนุนนักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ด้านการกีฬา ด้าน
กิจกรรมนันทนาการ
และกิจกรรมทางด้าน
สังคม วัฒนธรรมและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
และส่วนตน
๑,๓๒๒ คน เพื่อจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
องค์ประกอบที่
๑๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๓๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผศ.ดร.อรอนงค์
บุรีเลิศ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

-

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

อ.คมสันต์ ธงชัย

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘

๑ เม.ย.๓๑ พ.ค.๕๘

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

อ.รัชนี จูมจี

องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

-

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

อ.กรวิกา
หาระสาร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๑,๓๒๒
คน

เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติ

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒

ยุทธศาสตร์คณะ
๕.๓ สนับสนุนนักศึกษาเข้า
ร่วมงานระดับชาติ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ ๑๐

๕.๔ สนับสนุนกิจกรรมค่าย
อาสาของนักศึกษา

๔๐ คน

๕.๕ จัดประชุมสโมสร
นักศึกษา

๖ ครั้ง

-เพื่อบาเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในชุมชน
-เพื่อให้นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
สามารถจัดค่ายอาสา
พัฒนาชุมชนได้
สโมสรนักศึกษามีการ
จัดประชุมเพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน
และรายงานผลตาม
กระบวนการ PDCA

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ
๖. โครงการให้คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
๖.๑ การให้คาปรึกษาและ
๑,๓๒๒ คน -เพื่อพัฒนาระบบและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่
กลไกการให้คาปรึกษา
นักศึกษา
ทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
-เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
-เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่พัฒนา
ความรู้และ
ประสบการณ์ทาง
วิชาการให้กับ
นักศึกษา

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
องค์ประกอบที่
๑๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๗๕,๘๐๐

-

๗๕,๘๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

อ.ดวงดาว
สุดาทิพย์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๖.๒ การให้คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่
ศิษย์เก่า

๑ ครั้ง

-เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
-เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่พัฒนา
ความรู้และ
ประสบการณ์ทาง
วิชาการให้กับศิษย์เก่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-เพื่อดาเนินงานด้าน
ชมรมศิษย์เก่าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และ
เกิดเครือข่ายด้าน
วิชาการ ด้านกิจกรรม
และด้านอื่นๆ อย่าง
ต่อเนื่องระหว่างศิษย์เก่า
กับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
องค์ประกอบที่
๑๐

ยุทธศาสตร์คณะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

-

๒๔,๒๐๐

๒๔,๒๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดวงดาว
สุดาทิพย์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๓ การสร้างเครือข่าย
และยกระดับการทางาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น
ข้อที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
กลไกการผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคมความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
ข้อที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
กลไกการผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ

๗. โครงการพัฒนาสถาบันสู่
ระดับสากล

๘. โครงการพัฒนาสถาบันสู่
องค์กรการเรียนรู้

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑,๓๒๒ คน -บุคลากรและ
นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะทางวิชาการใน
ระดับสากล
-เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ทางด้านวิชาการใน
ระดับสากลให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา
๑๗ คน -เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถกาหนด
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์สู่
องค์การเรียนรู้ได้ทั้ง
ด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย
-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
จากประเด็นที่กาหนด
ทั้งจากภายในคณะ
และจากผู้รภู้ ายนอก

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

สกอ.
องค์ประกอบที่ ๔
การวิจัย
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อ.ดร.กุลชญา
ลอยหา

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๘๐,๐๐๐

-

๘๐,๐๐๐

อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ

ข้อที่ ๓ การสร้างเครือข่าย
๙.โครงการเตรียมความ
และยกระดับการทางาน
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น
ข้อที่ ๓ บริการวิชาการชุมชน
และสร้างภาคีเครือข่ายด้าน
สาธารณสุขเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนแบบองค์รวมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

๑๗ คน

-เพื่อจัดทาคู่มือที่ได้
จากการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
-เพื่อพัฒนาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์สู่
องค์การเรียนรู้
เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายด้าน
สาธารณสุขในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและ
อาเซียน

กพร.
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓.๓
สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

อ.ดร.ภัทรภร
เจริญบุตร

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคมความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
ข้อที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
กลไกการผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ

๑๐. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การบริหารจัดกา
- จัดซื้อเอกสาร ตารา วารสาร

๑,๓๒๒ คน -เพื่อจัดหาหนังสือและ
สื่อสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔
องค์ประกอบที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒
องค์ประกอบที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๒๗,๕๐๐

-

๒๗,๕๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดร.เด่นดวงดี
ศรีสรุ ะ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑๗ คน

-เพื่อจัดทาวารสารเพื่อ
เผยแพร่บทความ
วิชาการของคณาจารย์
และผู้ทสี่ นใจ โดยมี
การกลั่นกรองงาน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (peer
reviewers)

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๒ การวิจัยและใช้การ
วิจัยในการดาเนินงาน
ความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
ข้อที่ ๒ พัฒนางานวิจัยเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศในการ
ส่งเสริมสุขภาวะ

๑๑. โครงการส่งเสริมการ
จัดทาวารสารทางวิชาการ

๑๒. โครงการอบรมเสริม
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
และคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑๒๐,๐๐๐

-

๑๒๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดร.สุภาพร
ใจการุณ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๑๓. โครงการเขียนบทความ
ทางวิชาการจากงานวิจัย

๑๗ คน

-พัฒนาศักยภาพในการ
เขียนบทความของ
คณาจารย์ เพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะ
เป็นขวัญและกาลังใจให้
คณาจารย์ในการเขียน
บทความ
-เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณาจารย์เพื่อไป
นาเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

๑๔. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัย

๑๗ คน

พัฒนาระบบและกลไก
บริหารจัดการงานวิจัย
ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

คณะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

อ.ดร.สุภาพร
ใจการุณ

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

อ.ดร.สุภาพร
ใจการุณ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการ/กิจกรรม
๑๕. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของ
คณาจารย์และนักศึกษา

ข้อที่ ๔ การบริการวิชาการ
และร่วมมือกับท้องถิ่นภาคี
เครือข่ายตามสภาพปัญหา
ความต้องการของสังคมใน
ด้านชีวิตความเป็นอยู่
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยน้อมนา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย
๑๗ คน

๑๖. โครงการปรับปรุงและ ๔ ครั้ง
พัฒนาระบบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
๑๖.๑ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้บริการวิชาการแก่
สังคม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพื่อจัดตั้งคลินิควิจยั
ให้คาปรึกษาการทา
วิจัยให้กับคณาจารย์
นักศึกษา และผูส้ นใจ
ทั่วไป
-เพื่อสนับสนุน
งบประมาณการทา
วิจัยให้อาจารย์และ
นักศึกษา

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

-เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
และดาเนินงานตามระบบ
ที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ให้กับบุคลากรและ
นักศึกษาของคณะ ควบคู่
ไปกับการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน

กพร.
มิติที่ ๒ คุณภาพการ
ให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒
สกอ.
องค์ประกอบที่
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔
ตัวชี้วัดที่ ๒.๖
องค์ประกอบที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

-

๖๖,๐๐๐

๖๖,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดร.กุลชญา
ลอยหา

อ.คมสันต์ ธงชัย
และคณะ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๓ บริการวิชาการชุมชน
และสร้างภาคีเครือข่ายด้าน
สาธารณสุขเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนแบบองค์รวมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑๓๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-เพื่อให้บริการทาง
องค์ประกอบที่ ๕
วิชาการแก่บุคลากร และ ตัวชีว้ ัดที่ ๕.๑ ตัวชี้วัด
ประชาชนในท้องถิ่น
ที่ ๕.๒
-เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษา สู่สาธารณชน

๑๖.๒ นักศึกษาจิตอาสา
บริการชุมชน

๔ ครั้ง

-เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
และดาเนินงานตามระบบ
ที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ให้กับบุคลากรและ
นักศึกษาของคณะ ควบคู่
ไปกับการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
วิชาการแก่บุคลากร และ
ประชาชนในท้องถิ่น
-เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษา สู่สาธารณชน

กพร.
มิติที่ ๒ คุณภาพการ
ให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒
สกอ.
องค์ประกอบที่
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔
ตัวชี้วัดที่ ๒.๖
องค์ประกอบที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒
องค์ประกอบที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ตัวชี้วัด
ที่ ๕.๒

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

อ.คมสันต์ ธงชัย
และคณะ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๔ การบริการวิชาการ
และร่วมมือกับท้องถิ่นภาคี
เครือข่ายตามสภาพปัญหา
ความต้องการของสังคมใน
ด้านชีวิต ความเป็นอยู่
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยน้อมนา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ข้อที่ ๔ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑๗. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ค่านิยม และวิถชี ีวิตอันดีงาม
ของไทย

๑,๓๐๑ คน -เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการทานุ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย
-เพื่อส่งเสริมการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ค่านิยมและ
วิถีชีวิตอันดีงามของ
ไทย
-เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร และ
นักศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ดารงตนตามวิถีชีวิต
อันดีงามของไทย

กพร.
มิติที่ ๒ คุณภาพ
การให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒
สกอ.
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒
สมศ.
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒
องค์ประกอบที่ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการ/กิจกรรม
๑๘. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
๑,๓๐๑ คน

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการทานุ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทย
-เพื่อพัฒนา ส่งเสริม
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ค่านิยมและวิถี
ชีวิตอันดีงามของไทย
-เพื่อร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีอันดี
งามของไทยและ
เผยแพร่วัฒนธรรมและ
ประเพณีของในทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
-เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร และนักศึกษา
ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ดารงตนตามวิถี
ชีวิตอันดีงามของไทย

ตัวชี้วัด
กพร.
มิติที่ ๒ คุณภาพ
การให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒
สกอ.
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒
สมศ.
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒
องค์ประกอบที่ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๔๐,๐๐๐

-

๔๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ
๑๙. โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑,๓๐๑ คน -เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-เพื่อให้นักศึกษา
ร่วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
คณะและชุมชน
-เพื่อปลูกจิตสานึกใน
การอนุรักษ์และเห็น
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่
นักศึกษา

สกอ.
องค์ประกอบที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดวงดาว
สุดาทิพย์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๒๐. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา

๑,๓๐๑ คน

-เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นักศึกษา
ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
-เพื่อพัฒนาบุคลิก การ
แสดงออก และการใช้
ชีวิตประจาวันสาหรับ
การเป็นนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและ
เตรียมเป็นบุคลากร
สายวิชาชีพ
สาธารณสุข
-เพื่อให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่ นความรู้
ประสบการณ์และฝึก
การใช้ทักษะชีวิต
ร่วมกันในหมู่นักศึกษา

กพร.
มิติที่ ๒ คุณภาพ
การให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒
สกอ.
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒
สมศ.
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๗
ตัวชี้วัดที่ ๒.๘
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒
องค์ประกอบที่ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑

ยุทธศาสตร์คณะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๒๑ คน

-เพื่อจัดทาและ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
-เพื่อจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและ
โครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
-เพื่อประเมินความ
ต้องการด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาง
กายภาพของบุคลากร
และนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้านหลังอาคาร ๔๓
-เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในด้านการจัด
ตกแต่ง บารุงรักษา
และดูแลความสะอาด

องค์ประกอบที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๒
การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.
๑๑)
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๕ การบริหารแผนสู่การ ๒๑. โครงการจัดทาและ
ปฏิบัติและการติดตาม
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประเมินผล
ข้อที่ ๕ บริหารจัดการพันธกิจ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ ๒๒. โครงการปรับปรุงภูมิ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ทัศน์ทางกายภาพของคณะ
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคม
ข้อที่ ๕ บริหารจัดการพันธกิจ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

๑,๓๒๒ คน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

อ.ปัทมา
ล้อพงค์พานิชย์

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๒๐๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการ/กิจกรรม

ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ ๒๓. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
เทคโนโลยี
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคม
ข้อที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
กลไกการผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ข้อที่ ๕ บริหารจัดการพันธกิจ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

-เพื่อจัดซ่อมอุปกรณ์
ต่างๆให้มีสภาพดีใช้
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนได้
๑,๓๒๒ คน -เพื่อให้คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ที่
สามารถให้บริการ
นักศึกษาในการเรียน
และการฝึกปฏิบตั ิได้
อย่างทั่วถึง
-เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ให้
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
องค์ประกอบที่
๑๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

อ.สุรัตน์ หารวย

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ ๒๔. โครงการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคม
ข้อที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
กลไกการผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๒๑ คน

-เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ให้กับ
บุคลากรของคณะการเข้า
ร่วมประชุม สัมมนา
วิชาการ นาเสนอ
ผลงานวิจัย และศึกษาดู
งาน
-เพื่อให้บุคลากรของคณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับบุคลากร
ของหน่วยงานที่นาเสนอ
ผลงานวิชาการ
-เพื่อให้บุคลากรของคณะ
ได้เห็นรูปแบบการ
ดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขของหน่วยงาน
อื่นเพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนและ
การทางาน
-เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
และสร้างขวัญกาลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กพร.
มิติที่ ๔ การ
พัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ ๑๒
สกอ.
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

-

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อ.ชนฏ์พงศ์
เคลือศิริ

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ ๒๕. โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
และกลไกการบริหารการเงิน
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
และงบประมาณ
สังคม
ข้อที่ ๕ บริหารจัดการพันธกิจ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

ข้อที่ ๕ การบริหารแผนสู่การ ๒๖. โครงการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติและการติดตาม
และกลไกการบริหารความ
ประเมินผล
เสี่ยง
ข้อที่ ๕ บริหารจัดการพันธกิจ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๒๑ คน

-เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
-เพื่อวางแผนจัดสรร
เงินงบประมาณ กากับ
ติดตามการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทบทวนและจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

องค์ประกอบที่ ๘
การเงินและ
งบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑

องค์ประกอบที่ ๗
การบริหารและ
การจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔

๒๑ คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคม
ข้อที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
กลไกการผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๒๗. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ระดับคณะ
- หลักสูตร วท.บ.
- หลักสูตร สบ.
- หลักสูตร สม.

๑๒๒ คน

-เพื่อจัดระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
ให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของสังคม
-เพื่อให้คณาจารย์
เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาเห็น
ความสาคัญและร่วม
จัดทาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
ให้มีความยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

๒.๖
๓.๒
๗.๓
๙.๑

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑๘๐,๐๐๐

-

๑๘๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ผศ.ดร.นพรัตน์
ส่งเสริม

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาและ ๒๘. โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
และกลไกการประหยัด
คุณภาพและรับผิดชอบต่อ
พลังงาน
สังคม
ข้อที่ ๔ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย
๒๒๑ คน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพื่อสร้างระบบและ
สกอ.
กลไกการประหยัด
องค์ประกอบที่ ๖
พลังงาน อนุรักษ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๒
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
-เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีประหยัด
พลังงาน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ร่วมมือกันประหยัด
พลังงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

อ.รัชนี จูมจี

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์คณะ
ข้อที่ ๕ การบริหารแผนสู่การ
ปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล
ข้อที่ ๕ บริหารจัดการพันธกิจ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

๒๙. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารงาน
๒๙.๑ การประชุม
คณะกรรมการ

๒๙.๒ การจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๙ ครั้ง

เพื่อสนับสนุนการ
ประชุมของคณะ
ได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
และการประชุมภายใน
คณะ
เพื่อจัดหาวัสดุ
สานักงานให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

องค์ประกอบที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔,
๘.๑

๖ ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผ่นดิน

รายได้

รวม

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๑๓๐,๐๐๐

-

๑๓๐,๐๐๐

อ.ดร.มณฑิชา
รักศิลป์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๒๐ ครั้ง

-เพื่อสนับสนุนการ
ประสานงานต่างๆ
ของคณะ
-เพื่อสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุมในเรื่องที่
สนับสนุนงานคณะ
-เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ที่นอกเหนือจาก
โครงการและกิจกรรม
ประจา
-เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรทั้งระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโทให้สังคม
ได้รับทราบ
-เพื่อประชาสัมพันธ์
ภารกิจ กิจกรรม ที่
คณะได้ดาเนินการ
มาแล้วและจะ
ดาเนินการให้
หน่วยงานทั้งภายใน

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ
๒๙.๓ งบกลางคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

๒๙.๔ ประชาสัมพันธ์คณะ

๑๐ ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔,
๘.๑

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๒๓๐,๐๐๐

๖๙๐,๙๐๐

๙๒๐,๙๐๐

ผศ.นภาภรณ์
สันพนวัฒน์

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

๑๐๕,๐๐๐

-

๑๐๕,๐๐๐

ผศ.นภาภรณ์
สันพนวัฒน์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์คณะ

๒๙.๕ บริหารจัดการการ
ดาเนินงานคณะ
- จัดหาสื่อ อุปกรณ์อาคารใหม่
- การดาเนินงานนโยบายและ
แผน

๗๒๒ คน

และภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
-เพื่อสร้างระบบการ
ประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะ
-เพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ์
การเรียนการสอน
อาคารใหม่
-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ์และจัด
กิจกรรมต่างๆ ในการ
เรียนการสอน
-เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนในของ
สาขาวิชามี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อจัดหาหนังสือ
ตารา และวารสาร
เข้าห้องสมุด

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

๙๘๗,๒๐๐

รายได้

รวม

๙๘๗,๒๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผศ.นภาภรณ์
สันพนวัฒน์

ยุทธศาสตร์มหาลัย
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการ/กิจกรรม

๒๙.๖ บริหารจัดการการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าหมาย

๓๐ คน

รวม

วัตถุประสงค์
๗.๕ เพื่อสนับสนุน
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
๗.๑ เพื่อจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์การสอนใน
รายวิชาต่างๆ ระดับ
บัณฑิตศึกษา
๗.๒ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑ ต.ค.๕๗๓๐ ก.ย.๕๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

รวม

๓๕,๐๐๐

-

๓๕,๐๐๐

๓,๙๕๑,๕๐๐ ๓,๗๕๙,๑๐๐

๗,๗๑๐,๖๐๐

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผศ.นภาภรณ์
สันพนวัฒน์

