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ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
หลักสูตร  

1. หลักสูตรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
    ลูกค้าจะเลือกเรียนทีไ่หนก็ได ้

1. หลักสูตรของคณะฯ ทุกระดับและทุกสาขาสอนให้นักศึกษา 
    มีความสามารถในการท าวิจัยและคิดเป็นเชิงระบบ 

2. หลักสูตรยังไมไ่ด้การรับรองตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ 
    ระดับหลักสูตร AUN QA 

2. คณะฯ มีประสบการณ์ในการจดัการศึกษา หลักสูตร 
    นานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 

 3. หลักสูตร MPH ได้รับการรับรองโดยเครือข่ายสถาน 
    การศึกษาภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (APACPH ) 

 4. คณะฯ มีความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนร่วมกบั 
    เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มช่ืีอเสียง ระดับนานาชาติ 

วิจัย 
1. การวิจัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic Research และ  
   Applied research แต่นโยบายการประเมินของรัฐบาล  
   ก าหนดเป็น TRL และ SRL   

1. คณะฯ มีบคุลากรสายวิชาการช้ันน าทางวิชาการและการ 
   วิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact  
   สูงมีจ านวนน้อย 

2. คณะฯ มีวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 และ ACI 

3. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากและหลากหลาย แต่ 
   การตีพิมพ์ผลงานวิจยัที่ท าร่วมกับนักศึกษายังมีจ านวนน้อย 

3. มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท าวิจัย 

การบริการวิชาการ 
1. หน่วยการตลาดยังขาดขดีความสามารถในการแข่งขันและการ 
   ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านบริการ 
   วิชาการ 

1. มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทีห่ลากหลาย ตามความ 
    ต้องการทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

2. การแข่งขันทางด้านบริการการวิชาการที่คล้ายคลึงกันม ี
   จ านวนมาก 

2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความทันสมัยพร้อมจัดบริการ 

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการพัฒนาใหไ้ดร้ับ 
    การรับรองตามมาตรฐานสากล 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. การพัฒนาคนให้รอบรู้ด้านสุขภาพในสังคมอัจฉริยะ 
    (SMART Society)   

1. มีเครือข่ายความร่วมมือและวิชาการในการสร้างสังคมสุข 
    ภาวะ เช่น สูงเนิน 

2. ขาดข้อมูลด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่อยู่ใน 
    ระบบเทคโนโลยีและมีความเปน็ปัจจุบัน 

2. มีนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาให้คณะ ฯ เป็นคณะ 
    รอบรู้สุขภาพและรับผิดชอบตอ่สังคม 

ระบบปฏิบัติการ และบุคลากร 
1. การบูรณาการความเช่ียวชาญของบุคลากรในสาขาต่างๆ ใน 
   การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

1. คณาจารย์เช่ียวชาญวิชาการและวิจัยด้านสาธารณสุข และ 
    สิ่งแวดล้อมทุกด้าน 

2. การพัฒนาและจดัการฐานข้อมลูเพื่อการตดัสินใจที่เป็นระบบ 2. มีวัฒนธรรมของคณาจารย์และศิษย์เก่าที่เช่ือมโยงกัน 
    จากรุ่นสูรุ่่น 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
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3. การขาดระบบการบริหารจดัการและการเรียนรูเ้พื่อการใช้ 
   ทรัพยากรด้านการเงิน การคลัง พัสดุ ฯลฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ 

(To offer an outcome  

based Public Health Education via being Health Literate Faculty) 

2. สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสขุศาสตร์ชั้นน าด้านการศึกษา    

การวิจยับูรณาการและนวัตกรรม จัดบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของ

ประชาชน ชุมชน และมวลมนษุยชาต ิ

    (To be visible as a leader in public health education, integrative and innovative research, 

professional academic services on the basis of good governance to promote health and 

longevity and the betterment of mankind) 

 

 

 

พันธกิจ 

(Mission) 

 

 

 

ค่านิยม 

(Core Value) 

M = Mastery   รู้แจ้ง รู้จริง 
U = Unity & Uniqueness น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอัต

ลักษณ์ 
P = Public Mind  จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตส านึก

ส่วนรวม 
H = Happiness & Healthy ท างานอย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ (True success is in the application of learning for the 
benefit of mankind) 

ปรัชญา 

(Philosophy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the land) 
  

ปณิธาน 

(Determination) 

เป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรูด้้านสุขภาพ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2564 (Be a leader in promoting population health 
through being Health Literate Faculty in ASEAN Countries by 2021) 

 

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ดา้นสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาความรอบรูด้้านสุขภาพ และขับเคลื่อนชุมชนสุขสภาวะ (Specialized in offering 
excellent program, conducting, integrative and innovative research, and 
providing academic services in the area of public health and environmental 
sciences to enhance health literacy, and mobilize healthy community) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะหลัก 
(Core competencies) 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยม  สมรรถนะหลกั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Academic and Entrepreneurial 

Education 
Goal :  บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 
             คณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 

ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 1 
Research and Innovation 

Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 
 

3 

Policy Advocacy and Leaders in 
Professional/ Academic Services 

Goal :  ผู้น าด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 

 

4 ยุทธศาสตร์ 

Management for Self-Sufficiency and  
Sustainable Organization 

Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ  
             การเงิน ทรัพย์สิน และทรัพยากร 
             มนุษย์อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
1. เพื่อเพ่ิมงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพระดับสากล 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจยัที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)  มาตรการขับเคลื่อนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
1. ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยผ่านกลุ่มภารกิจ

ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจป้องกันและ
ควบคุมโรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ท่ีบูรณาการสหสาขา 

 1.1 สร้างกลไกขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยผ่านกลุ่มภารกิจ (cluster) 
และการบูรณาการสหสาขา 

 1.2 เพิ่มศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ทางการสาธารณสุข เช่น การสืบค้นทรัพยส์ินทางปัญญา 
การรอบรูด้้านสุขภาพ การสร้างกลุ่ม/เครือข่ายการวิจัยของนักวิจัย 

2. วิจัยมุ่งเป้าและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
กับเครือข่ายระดับชาติ นานาชาติ และ
ภาคเอกชน 

 2.1 สนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ
เครือข่ายระดับชาติ/นานาชาติ โดยคณะฯ เป็นศูนย์กลางประสาน
การสร้างเครือข่ายวิจัย 

 2.2 สร้างคู่ความร่วมมือในการท าวิจัยระหว่างสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) 

3. สร้างระบบสนับสนุนการวิจยัแบบบูรณา
การเบ็ดเสร็จและครบวงจร 

 3.1 จัดให้มีระบบสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 

 3.2 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรที่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่าย เช่น จัดข้อมูลไว้บน
หน้าเวปไซต์คณะฯ (Internet) 

 3.3 จั ด ตั้ งห น่ วย ส นั บ สนุ น ก ารบ ริห าร โค ร งก ารวิ จั ย  (Grant 
management office) 

 3.4 ผลักดันการเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน 
 3.5 จัดให้มีคู่มือการบริหารโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ส าหรับการประสานงานกับแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 3.6 ผลักดันวารสารของคณะฯ และของภาควิชา เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ (Scopus) 
4. สร้างความเป็นเลิศ (center of 

excellence) ด้านการวิจัยและนวตักรรม
ด้านการสาธารณสุข 

 4.1 จัดให้มีกลไกในการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรที่มีความ
สนใจหรือมีความเช่ียวชาญในด้านเดียวกัน เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน 
และน าไปสู่การสร้างความเป็นเลิศ 

 4.2 สนับสนุนสถานท่ีและงบประมาณเบื้องต้น ส าหรับการสร้างความ
เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : World Class Research and Innovation in Public Health 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 

 

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. เพื่อเพ่ิมงานวิจัยและนวตักรรม
ที่มีคุณภาพระดับสากล 

1.ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยผ่าน
กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กลุ่ม
ภารกิจป้องกันและควบคุมโรค 
และกลุม่ภารกิจอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ท่ีบูรณาการสหสาขา 

**1.1ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principle   
       Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย 

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและสนับสนุนงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

2. วิจัยมุ่งเป้าและนวตักรรม โดย
ความร่วมมือกับเครือข่าย
ระดับชาติ นานาชาติ และ
ภาคเอกชน 

**1.2 ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International  
       Organization 

 3. 3.สร้างระบบสนับสนุนการวิจัย
แบบบูรณาการเบด็เสร็จและครบ
วงจร 

**1.3 ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ 
 

 34 สร้างความเป็นเลิศ (center 
of excellence) ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมด้านการ
สาธารณสุข 

   • เป็นนโยบายระดับชาต ิ

   • เป็นนโยบายระดับนานาชาต ิ
   • ประโยชน์ในสังคม 
    • ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

  **1.4 Citation per publication (5 years) 
  

 
 **1.5 International Publication (per year) 

     • จ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด 
       • จ านวนผลงานตีพิมพ์ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Web of         

        Knowledge 
       • จ านวนผลงานตีพิมพ์ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
  **1.6 International Publication per academic   

     staff (5 years trend) 
  • จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount) 
  • จ านวนบุคลากรสายวิชาการค านวณ FTE 
  **1.7 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที ่

    ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาต ิ
  **1.8 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที ่ 

     ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 
  • จ านวนผลงานตีพิ มพ์ ในวารสาร Q1 ใน  Journal 

Citation Reports 
  • จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago 

Journal & Country Rank 
  **1.9 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 

   ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ   
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  1.10 จ านวนนักวิจัยส าเร็จรูปที่เพิม่ขึ้นในแต่ละป ี(Tier 2) 
  1.11 ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวจิัย 

   ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน) 
  • จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน 
  • จ านวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของส่วน

งาน 
  1.12 จ านวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers 

เพิ่มขึ้นในแต่ละป ี
  •  จ านวนนักวิจัยส าเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น 

 

หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPLs  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  จ านวน 8 ตัวชี้วัด 
              ** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะก าหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
              ** สีม่วง เป็นCorporate KPIs ที่คณะก าหนดเพ่ิม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์  ปี 2562-2565 

โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการผลักดันงานวิจัยสู่การตีพมิพ์ใน

วารสารมาตรฐานสากล (PA ส่วนงาน)   
    รองคณบดฝี่ายวิจัยและ

นวัตกรรม 
งานวิจัยและวิชาการ 

2. โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บนสื่อ
สังคมออนไลนแ์ละการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะการเขียนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

     หัวหน้าภาควิชาอนามัย
ชุมชน  

 ภ.อนามัยชุมชน  

3. โครงการจดัตั้งศูนยส์นับสนุนการวจิัย
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service for 
Research Support Center) 

    รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับรอง
คณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่าย 

งานวิจัยและวิชาการ
ร่วมกับงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

4. โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย (อบรม 
Implementation sciences and 
Community-based participatory 
research (CBPR)) 

    รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

5. โครงการยกระดับวารสารสาธารณสุข
ศาสตร์ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 

    รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

6. โครงการตลาดนัดวิจัยสู่นวัตกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

    รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
เครือข่าย 

    รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย     รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

9. โครงการสนบัสนนุการหาแหล่งทุน
(ภาครัฐและภาคเอกชน) 

    รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

10. โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยท่ีได้รับทุน ไปสู ่
     การใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์ 
 

    รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

11. โครงการการพัฒนาศูนย์วจิัยรว่มกับ 

     มหาวิทยาลัยช้ันน าของโลกท้ังระดับคณะ  
     และ ระดับภาควิชา 

      

หมายเหตุ สีแดง คือโครงการที่ปรับเพิ่มใหม่ 

 

 



 แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน) 
 

8 
 

 

 

 

 

              กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคลื่อนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มี 
   ศักยภาพด้านการศึกษาอย่างมืออาชีพ  
   โดยมีทักษะด้าน 21st Century Skills  
   Entrepreneurship, Internationalization  
   and Management of Education and  
   Student Affairs 

   1.1 เร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตาม   
        The 21st Century Skills 
   1.2 จัดเวทีเพื่อพัฒนาให้อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพด้าน            
         การศึกษาเข้าใจใน มคอ.2 ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ 
         สอน ฯลฯ 
 

2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ท่ีมีความ 
    ยืดหยุ่น มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งใน 
    และต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็น 
   ผู้ประกอบการ และตอบสนองต่อการ 
   เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย 

   2.1 ออกแบบการบริหารจัดการหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ  
        ส่งเสริมการบูรณาการหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ 
        ของสังคม 
   2.2 ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ สอดรับ 
        กับสังคมและตลาดแรงงานให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกหลักสตูร2.3  
        ด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   2.4 สอดแทรกแนวคิด Health Literate Faculty และ  
         Entrepreneurship ในเนื้อหาของหลักสูตร  
   2.5  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้ัง 
         ในและต่างประเทศเพื่อการออกแบบหลักสตูร 
         เร่งพัฒนาทักษะทางด้าน public health soft skills  
         ให้แก่นักศึกษา 

3. ผลักดันให้หลักสตูรได้รบัการรบัรองตามเกณฑ์  
    มาตรฐานระดับสากล 

   3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล  

4. สร้างระบบนเิวศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย 
    เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศความเป็น 
    นานาชาติ และ Smart Faculty 
 

   4.1 สร้าง co-working space และกิจกรรมส าหรับนักศึกษาทุก 
        หลักสูตรได้ท างานร่วมกัน/น าเสนอ/แสดงผลงาน  
   4.2 ปรับปรุงระบบ IT จัดท าฐานข้อมูลของส่วนกลาง ห้องเรียน  
        ห้องปฏิบัติการ สื่อ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานหลักสูตร 
   4.3 ปรับปรุงห้องเรียน และพื้นท่ีในคณะฯ ให้เอื้อต่อการเรียน 

5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัด 
   กิจกรรมนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็น  
   Global Citizen และ Global Talents 
 
 

   5.1 จัดเวทีน าเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ และสนับสนุน 
        ให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 
   5.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนานาชาติ 
   5.3 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกระดับตั้งแต่ 
        ช้ันปีท่ี 1 

6. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วม    6.1 จัดตั้งหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : Academic and Entrepreneurial Education 
   Goal : บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 
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              กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคลื่อนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
   พัฒนานักศึกษาและคณะสาธารณสุขศาสตร์         ความผูกพัน 

   6.2 สร้างช่องทางการเพิ่มพูนวิชาการและความช่วยเหลือทา    
        วิชาการส าหรับศิษย์เก่าคณะฯ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของสังคม
และความต้องการของ
ลูกค้า 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้มีศักยภาพดา้นการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
โดยมีทักษะด้าน 21st Century Skills, 
Entrepreneurship, Internationalization 
and Management of Education and 
Student Affairs 

**2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) 
(MUPSF - Professional Standard 
Framework 

  **2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล                   

2. เพื่อจัดการศึกษา
หลากหลายรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของลูกค้า 

2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบรูณาการ ที่
มีความยืดหยุ่น มีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ ส่งเสริม
การศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคมไทย 

**2.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้ รับการตรวจ
ประเมินโดยมหาวิทยาลัย  

 3. ผลักดันให้หลักสตูรได้รบัการรบัรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 

**2.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้ รับการตรวจ
ประเมินโดยส่วนงาน 

 4. สร้างระบบนเิวศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมยั มีบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ และ Smart Faculty 
 

**2.5 ร้อยละของส่วนงานที่มีหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรี ย น ไ ด้ ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  (Flexi 
programs) อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ส่วนงาน  

 5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็น 
Global Citizen และ Global Talents 

2.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความเปน็
นานาชาติ ครบ 3 ด้าน (ด้านการศึกษา 
วิจัยและการเคลื่อนย้ายนักศึกษา) 

 6. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า 
เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

2.7 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง inbound 
และ outbound 

  
   • นักศึกษา inboundระยะ เวลาตั้งแต่ 12 

สัปดาห์ขึ้นไป 

   • นักศึกษา inbound ระยะเวลานอ้ยกว่า 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

12 สัปดาห์ 

   • นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต ่
12 สัปดาห์ขึ้นไป 

   • นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อย
กว่า 12 สัปดาห ์

  **2.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูก
พั ฒ น า ให้ เป็ น  Global Citizen แ ล ะ 
Global Talents 
 

  **2.9 ร้อยละของส่วนงานท่ีจดักระบวนการพัฒนา
นักศึกษาท่ีตอบสนองต่อการเป็น  Global 
Citizen, Global Talents และ 
Entrepreneurship ตามจ านวนช่ัวโมงท่ี
ก าหนด 

  **2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   • นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
   • นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
   • นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
   • นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
  **2.11 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ

บัณฑิต (ร้อยละทีต่อบระดับ มาก-มาก
ที่สุด) 

  2.12 จ านวนโครงการที่ศิษยเ์ก่ากลับมาพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

  2.13 ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบันท่ี

มีต่อมหาวิทยาลัย  (ร้อยละที่ตอบระดับ 

มาก-มากที่สุด) 

   • ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันท่ีมตีอ่
มหาวิทยาลยั 

   • ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 

  2.14 บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น  
e–Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทัง้หมด
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ของส่วนงาน) 

 
หมายเหตุ :    ** หมายถึง Corporate KPIs  ยุทธศาสตร์ ที่ 2  จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
                 ** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะก าหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
                 ** สีม่วง เป็นCorporate KPIs ที่คณะก าหนดเพ่ิม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ปี 2562 - 2565 

โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการพัฒนาจดัการเรียนการ

สอนสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล (PA ส่วนงาน)   

    รองคณบดฝี่ายการศึกษาฯ งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ
51st  APACPH conference 
2019   

    รองคณบดฝี่ายวิเทศ
สัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่าย 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

3. โครงการพัฒนาฐานขัอมลูศิษย์เก่า
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

    รองคณบดฝี่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4. โครงการการพัฒนารายวิชา
ออนไลน์แบบ MOOC  
(SPOC/MOOC) 

    รองคณบดฝี่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5. โครงการพัฒนาหลักสตูร Double 
degree, non degree 

    รองคณบดฝี่ายการศึกษา
ร่วมกับรองคณบดีฝา่ย
วิเทศสัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่าย 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

6. โครงการสู่การรับรองตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพ ระดบัหลักสูตร 
AUN QA 

    รองคณบดฝี่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

7. โครงการพัฒนาคณุภาพนักศึกษา
(พัฒนาบุคลิกภาพ) 
 (PA ปี 62 ภาคNU) 

    หัวหน้าภาควิชาร่วมกบัรอง
คณบดฝี่ายการศึกษาฯ 

ภาควิชาโภชนวิท
ยาร่วมงานบรหิาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ให้ตอบสนองต่อการเป็น  Global 
Citizen/Talents  (MUHIDEF)  

    รองคณบดฝี่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

9. โครงการพัฒนานักศึกษา ป.ตร ีให้
ผ่านภาษาอังกฤษ  
 

    รองคณบดฝี่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
1. เพื่อบริหารจดัการงานบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จ ได้มาตรฐานสากล และอย่างมืออาชีพ 
2. เพื่อบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท่ีตอบสนองความต้องการและเป็นท่ียอมรับของสังคมระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)  มาตรการขับเคลื่อนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
1. สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุนแบบ

เบ็ดเสร็จและครบวงจร 
 1.1 ปฏิรูปโครงสร้างและกลไกการบรกิารวิชาการ 
 1.2 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

แบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร 
 1.3 

1.4 
 

สร้างระบบธรรมาภิบาลในการบรกิารวิชาการ 
จัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (expert data) และจัดบริการให้
ค าปรึกษาเชิงลึก 

2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ
ทุกประเภท 

 2.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสูม่าตรฐานสากล 

3. ขยายศั ก ยภ าพ และก าร เข้ าถึ งบ ริ ก ารสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 มีหน่วยงานท าการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยระบุ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

 3.2 
 

สร้างระบบการประเมินคณุภาพการบริการวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 

 3.3 สร้างความผูกพันเพื่อรักษากลุ่มลูกค้า/เป้าหมายเดิมไว้  
 3.4 สร้างบริการใหม่ที่ตอบสนองต่อลูกค้าในอนาคต เช่น การ

บริการวิชาการเพื่อการสร้างสุขภาพ และชะลอวัย 
4. สร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายในการ

บริการวิชาการฯ 
 4.1 จัดท าซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลกลางและข้อมูลการประเมินผล 

(สร้างระบบข้อมูลกลาง) 
 4.2 เช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคีในการบริการ

วิชาการ 
 4.3 การประเมินศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการให้บริการ

วิชาการ 
5. ขยายบริการวิชาการฯ ที่ ก่อให้ เกิดผลเชิง

พาณิชย ์
 5.1 สร้างทัศนคติและกระบวนการเชิงธุรกิจส าหรับบุคลากร 
 5.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ (startup) 
 5.3 

5.4 
สร้าง co-working space 
การสร้างแบรนด์สาธารณสุขศาสตร์ 

6. สร้ างความ เข้ ม แข็ งของบุ คล ากรใน การ
ให้บริการวิชาการ 

 6.1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการและ
ให้บริการวิชาการให้สอดคล้องได้มาตรฐานและอย่างมืออาชีพ 
(coaching/training/mentoring) 

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services 
   Goal :  ผู้น าด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล 
 
 
 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด 

1. เพื่อบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบเบ็ดเสร็จ ได้มาตรฐานสากล และ
อย่างมืออาชีพ 

1. สร้างระบบขับเคลื่อนและ
สนับสนุนแบบเบ็ดเสรจ็และครบ
วงจร 

3.1 การสร้าง Good Practice ของระบบการ
บริการวิชาการ 

  **3.2 จ านวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและ
ระดั บสากลที่ ถู กสร้ างโดยส่ วนงาน/
มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อบริการวิชาการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีตอบสนองความต้องการ
และเป็นที่ยอมรับของสังคมระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลใน
ระบบบริการทุกประเภท 

**3.3 จ า น ว น น โ ย บ า ย ช้ี น า สั ง ค ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ ส าคัญ ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 3. ขยายศักยภาพและการเข้าถึง
บริการสู่กลุ่มเป้าหมาย 

**3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับ
ใบ รั บ รอ งม าต รฐาน ระดั บ ชาติ แล ะ
นานาชาติ 

   • ชาต ิ
   • นานาชาต ิ
 4. สร้างความร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายในการบริการวิชาการฯ 
**3.5 จ านวนช้ินงานท่ีเกิดจากทรัพย์สินทาง

ปัญญาและ/หรือการถา่ยทอดเทคโนโลยีที่
เพิ่มขึ้นและ/หรือท่ีน าไปขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม
ระดับประเทศ  

 5. ขยายบริการวิชาการฯ ที่
ก่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย ์

3.6 รายรับท่ีเกดิจากทรัพยส์ินทางปัญญาและ/
หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/
หรือท่ีน าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีมี
ประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

 6. สร้างความเขม้แข็งของบุคลากร
ในการให้บริการวิชาการ 

3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPIs  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
               ** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะก าหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
               ** สีม่วง เป็นCorporate KPIs ที่คณะก าหนดเพ่ิม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ปี 2562 - 2565 

โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการ "หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรยีน

ห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงรา้ย" 
    หัวหน้าภาควิชาปรสิต

วิทยาฯ 
ภาควิชาปรสติวิทยาฯ 

2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการกลางให้
ได้มาตรฐานระดบัสากล ISO/IEC 
17025:2017 

    รองคณบดฝี่ายวิจัย
และนวัตกรรม  

งานบริหารเครื่องมือ
กลาง 

3. โครงการพัฒนาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุล
ชีววิทยาตามมาตรฐานสากล (PA ปี 62) 

    หัวหน้าภาควิชาจลุ
ชีววิทยา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

4. โครงการพัฒนาศูนยร์อบรูด้้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาวะชุมชน 

    รองคณบดฝี่ายการ
คลังและกิจการสังคม 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

5. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อ
ผลักดันนโยบายพื้นที่ (อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
กรุงเทพมหานคร) 

    รองคณบดฝี่ายการ
คลังและกิจการสังคม 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

6. โครงการพัฒนาต้นแบบบริการปฐมภูมิ
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

    คณบด ี  

7. โครงการ "เด็กๆ ร่วมใจ ปลอดภยัจาก
โรคพยาธิ" 

    หัวหน้าภาควิชาปรสิต
วิทยาฯ 

ภาควิชาปรสติวิทยาฯ 

8. โครงการจติอาสาสอนสุขอนามัย
นักเรียนพิการมองเห็น กรุงเทพฯ 
 (ภ. อนามัยชุมชน) 

    หัวหน้าภาควิชา
อนามัยชุมชน 

ภ.อนามัยนชุมชน 

9. โครงการจดัตั้งหน่วยบริการร่วม สปสช.
และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

    คณบด ี OPHETS 

10. โครงการจัดบริการวิชาการที่สรา้ง
รายได้ให้กับส่วนงาน 

    คณบด ี OPHETS 

11.โครงการการพัฒนา Health 
Literate Faculty ที่ พญาไท 

    คณบด ี OPHETS 

12. โครงการพัฒนา Health Literate 
District and Healthy District ที่
สูงเนิน 

    คณบด ี OPHETS 

13. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรม
ด้าน Implementation Sciences 
ณ คณะฯ 

    คณบด ี OPHETS 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดย

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหต้อบสนองต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคลื่อนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
1. Administration & Governance      

1.1 ปรับโครงสร้างของคณะฯ ให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุวสิัยทัศน์
ของคณะฯ 

1.1 เร่งปรับโครงสร้างคณะฯ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

1.2 ออกแบบ Central Operating System ตามแนวคิดเชิง
ธุรกิจ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ลดความซ้ าซ้อน และคล่องตัว   

1.2 สร้าง Central Operating System  

2. Talent Workforce 2. ด้านบุคลากร (HR) 
2.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และ ระบบ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
และผลการประเมิน 

2.1 การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับพันธกิจของ
คณะฯ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน ์

2.2 ปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม และจริยธรรม ของ
บุคลากรทุกระดับ 

2.2 เร่งพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรใหม้ีคุณภาพและ
ศักยภาพ 
 

  2.3 วิเคราะหป์ระเมินสมรรถนะและขดีความสามารถของ
บุคลากร (ดึงข้อมลูจากนามานุกรม, PA) เพื่อให้สอดรับ
กับกลุ่มภารกิจ (cluster) 

  2.4 การพัฒนาสายสนับสนุนด้วย R2R 

  2.5 การจัดสรรงานวิจัยและงานบริการให้ทุกภาควิชาไดม้ี
ส่วนร่วมตามความถนัด/ความสามารถ ให้บุคลากรที่
เหมาะสมกับงาน 

  2.6 การพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ 

   - ออกแบบหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 

   - การใช้เทคโนโลยี 

   - ทักษะเรื่องการตลาด/ธุรกิจ/การประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
   Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงินทรัพย์สิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 
 
 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคลื่อนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
อย่างมืออาชีพ 

   - การสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

   - ทักษะภาษาและการสื่อสาร 

   - ทักษะด้านการบริหารการจัดการ 

   - คุณธรรม/จริยธรรม/จิตส านึก ค่านิยม MUPH ใน
การท างาน และเพื่อส่วนรวม 

  2.7 ผลักดันบคุลากรให้สามารถท างานแบบ  
cross functional team, Interdisciplinary team 

  2.8 ก าหนดนโยบายการสรรหา คัดเลือกบุคลากรของคณะฯ
ให้ ชั ด เจน  เพื่ อ ให้ ได้ คน เก่ ง คนดี  เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร คือ MUPH 

  2.9 การพัฒนาระบบประเมินผลของบุคลากรให้มีความ
ชัดเจน โปร่งใส พร้อมก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

   - บุคลากรใหม่ 

   - บุคลากรปัจจุบัน 

  2.10 มีความชัดเจนของนโยบาย 

   - การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูง 

   - ผลตอบแทนสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลสูง 

  2.11 นโยบายด้านปัจจัยเอื้อ (work life balance) 

   - Flexible time 

   - การสร้างสุขในองค์กร (Happy workplace) 

    

  2.12 จัดกิจกรรมและสื่อสารเป็นระยะให้บุคลากรทุกระดับมี
ความเข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

   - เวทีแลกเปลี่ยน (KM) ความเชี่ยวชาญในการท างาน 

   - พัฒนาระบบการประเมิน ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของบุคลากร 

   - จัดกิจกรรมเพื่อรวมพลังบุคลากรในทางสร้างสรรค์ 
พร้อมเปิดใจ รับฟัง โดยไม่มีอคติ 

  2.13 ทบทวนเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ เป็น
ปัจจุบัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ 

  2.14 จัดท าฐานข้อมูลกลางของบุคลากร (สาขาความ
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคลื่อนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
เชี่ยวชาญ) 
 
 

3. การเงินและบริหารสินทรัพย์ 3. ด้านการเงินและจัดหารายได้ 
3.1 แสวงหาแหล่งรายได้ ในประเทศ และต่างประเทศ ดา้น

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  
3.1 จัดระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จทางการเงิน grant 

office (หน่วยกลางทางการเงิน) 
3.2 สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และนวตักรรมสุขภาพ 

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
3.2 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินให้แก่

บุคลากร 
3.3 สร้างความร่วมมือทางการตลาด การค้า และการลงทุน

กับภาคีเครือข่าย 
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่ อใช้บริหารจัดการ

หลักสูตรและงานบริการวิชาการ 
3.4 ลดรายจ่ายที่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 3.4 ระบบสนับสนุน (เงิน, คน, ของ, การจดลิขสิทธิ์) การ

ผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นักวิจัยรุ่นใหม่และการ
ตีพิมพ ์

  3.5 มีหน่วยประสานเครือข่าย เจรจาแหล่งทุน จัดหา
โครงการวิจัย/บริการวิชาการ/รายได้และการตลาดเชิง
รุก 

  3.6 จัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นและประชุมวิชาการ 
(ระดับชาติและนานาชาติ) เพื่อหารายได้ โดยจัดท าเป็น
แผนระยะยาวตลอดปี 

  3.7 จัดระบบบริหารจัดการวารสารทั้งหมดของคณะฯ 
เพื่อให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ 

  3.8 จัดท าเรื่องจุดคุ้มทุน (รายรับ -รายจ่าย) ในด้านของ
การเงินของหลักสูตรปริญญาตรี 

  3.9 ก่อตั้งหน่วยกลางในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

  3.10 ปรับค่าธรรมเนียมรายหลักสูตร 

    

  3.11 จั ด โค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ า น  ( infrastructure, working 
space) บรรยากาศ สิ่งเอื้อเพื่อท าวิจัยและกลไกในการ
สร้างแรงจูงใจ 

  3.12 จัดบริการต่ าง ๆ  แบบครบวงจรและมี สิ่ งดึ งดู ด 
บรรยากาศ มีจุดเด่นภายในคณะฯ 

  3.13 จัดท าศูนย์ผลิตและจ าหน่ายสินค้าของคณะฯ เช่น 
อาหารเพื่อสุขภาพ น้ า ของที่ระลึก ฯลฯ 

  3.14 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ส าหรับบริการต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ 
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคลื่อนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
  3.15 วางแผนการจัดหารายได้อื่น ๆ และลดรายจ่ายที่ไม่

จ าเป็น 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   4. ด้านสารสนเทศ (IT) 
4.1 สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมลูสารสนเทศทุกพันธกิจของคณะ 

กับมหาวิทยาลยั เพื่อสรา้งคลังข้อมูล (Data 
warehouse) 

4.1 ขยายศักยภาพของ Server ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ทางไกล 

4.2 พัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพันธกิจของบุคลากร 

4.2 ขยายระบบ Infrastructure ที่รองรับฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และการบริการวิชาการ 

4.3 สร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

4.3 Database ของระบบ back office ของคณะฯ 

   - บุคลากร 

   - ผู้เชี่ยวชาญและความสนใจ 

   - ศิษย์เก่า 

   - งานวิจัย 

   - บริการวิชาการ 

   - ระบบบริการจัดการภายใน เช่น ระบบจองห้องประชุม 
ห้องเรียน ระบบแจ้งซ่อม ระบบจองรถ เป็นต้น 

   - ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

  4.4 หน่วยสนับสนุนการท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
เช่น ออกแบบ ลงข้อมูลในโปรแกรม ถ่ายท า ตัดต่อ 

  4.5 ตั้งกลุ่มพัฒนาบุคลากรทางด้าน IT 

  4.6 พัฒนาเว็ปไซต์สนับสนุนโครงการวิจัยของคณะฯ 

  4.7 พัฒนา Applications for Health Literacy  

5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   
5.1 จัดสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เอื้อต่อการท างาน 

สุขภาพ และความปลอดภยั  
5.1 สร้างคณะฯ สีเขียว (Green Faculty)  

5.2 สร้างต้นแบบองค์กรเชิงนิเวศ  ความปลอดภัย และความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

5.2 ก าหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยใน
คณะฯ ผ่านการท างานของคณะกรรมการอ านวยการ
และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

6. Branding   
6.1 สร้าง MUPH Brand เป็นขององค์กร 6.1 ใช้มาตรการของยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 5.4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Management for Self-Sufficiency and Sustainable                   

                       Organization 

Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างย่ังยืน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด 

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบงานท่ีตอบสนองต่อพนัธกิจ
หลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

1. Administration & 
Governance    

**4.1 การจัดล าดับด้านการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้า
รับการประเมิน 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้
ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ 
ใหบ้รรลุวสิัยทัศน์ของคณะฯ 

1.1 ปรับโครงสร้างของคณะฯ ให้
เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพันธ
กิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
 

**4.2 ร้อยละของส่วนงานท่ีมรีะบบธรรมา 
ภิบาล 

3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ออกแบบ Central Operating 
System ตามแนวคิดเชิงธุรกิจ ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ลดความซ้ าซ้อน 
และคล่องตัว   

**4.3 มหาวิทยาลยัไดร้ับรางวัล TQC หรือ ได้รับการ
รับรอง AUNQA ระดับสถาบัน 

 2. Talent Workforce 4.4 จ านวนส่วนงานท่ีไดร้ับรางวัล TQC 
 2.1 ปรับระบบบรหิารทรัพยากร

บุคคล (HRM) และ ระบบพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD) ที่สอดคลอ้ง
กับสมรรถนะและผลการประเมิน 

**4.5 Green University Rankings 

 2.2 ปลูกฝังค่านิยมองค์กร คณุธรรม 
และจริยธรรม ของบุคลากรทุก
ระดับ 

4.6 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าระบบ Central 
Operating System 

 3. การเงินและบริหารสินทรัพย์  มีฐานข้อมูล Business Intelligence ส าหรับ
ใช้ในการติดตามและการตดัสินใจ ครอบคลมุ
ทั้ง 5 ฐานข้อมูล 

 3.1 แสวงหาแหล่งรายได้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ดา้น
การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

4.7 ร้อยละของส่วนงานท่ีมรีะบบการท างานตาม 
Central Operating System และเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลยั 

 3.2 สร้างรายได้จากผลติภณัฑ์และ
นวัตกรรมสุขภาพ สาธารณสุข และ

**4.8 ร้อยละความส าเร็จของการเป็น Digital 
Convergence University 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด 

สิ่งแวดล้อม 
 3.3 สร้างความร่วมมือทางการตลาด 

การค้า และการลงทุนกับภาคี
เครือข่าย 

4.9 ระดบัการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL 

 3.4 ลดรายจ่ายที่ไม่กระทบต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 

 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
 4.1 สร้างระบบเช่ือมโยงข้อมูล

สารสนเทศทุกพันธกิจของคณะ กบั
มหาวิทยาลยั เพื่อสร้างคลังข้อมูล 
(Data warehouse 

**4.10 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 

 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามพนัธ
กิจของบุคลากร 

**4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents 

 4.3 สร้างระบบความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 • บุคลากรสายวิชาการ ด้านการศึกษา 

     * บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย 
   • บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม่ 

Talent) 
 5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั **4.12 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีคา่ EBITDA เป็นบวก 
 5.1 จัดสภาพแวดล้อมขององค์กรให้

เอื้อต่อการท างาน สุขภาพ และ
ความปลอดภัย 

**4.13 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีคา่ Net Income เป็น
บวก 

 5.2 สร้างต้นแบบองค์กรเชิงนิเวศ  
ความปลอดภัย และความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ 

**4.14 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีคา่ ROA  มากกว่าร้อย
ละ 5 

 6. Branding  **4.15 ร้อยละของห้องปฏิบตัิการที่มีการใช้สารเคม ีที่
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 

 6.1 สร้าง MUPH Brand เป็นของ
องค์กร 

  จ านวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL

    จ านวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี
ทั้งหมดของส่วนงาน 

  4.16 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
กับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร ์
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด 

  **4.17 คะแนนการประเมิน EdPEx  
  **4.18 จ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลยัมหิดลกับสังคม (University 
Social Engagement) ที่ด าเนินการครบตาม
เกณฑ์ 4 ด้าน 

หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPIs  ยุทธศาสตร์ ที่ 4  จ านวน 8 ตัวชี้วัดหลัก 
              ** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะก าหนดตรงกับมหาวิทยาลัย     
              ** สีม่วง เป็นCorporate KPIs ที่คณะก าหนดเพิ่ม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ปี 2562 - 2565 

โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการการวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบ

การควบคุมดูแลครุภณัฑ์ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

    รองคณบดฝี่ายการ
คลังฯ  

งานพัสด ุ

2. โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปลอดภัย 

    รองคณบด ี งานกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการ การเงิน เทคโนโลยี และวถิีชีวิต 

    รองคณบดฝี่าย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

4. โครงการ คณะสาธารณสุขน่าอยู่..องค์กรแห่ง
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

    รองคณบดฝี่าย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

5. โครงการปรับโครงสร้างคณะสาธารณสุข
ศาสตร์   

    รองคณบดฝี่ายแผน
และพัฒนาองค์กร 

เลขานุการคณะฯ/งาน
แผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
(งาน R2R) 

    รองคณบดฝี่าย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

7. โครงการจัดหารายไดจ้ากทรัพย์สิน (ห้อง
ประชุมและพื้นท่ีใข้สอย) ของคณะ  และ
ศูนย์ฯ สูงเนิน  

    รองคณบดฝี่ายการ
คลังและกิจการ
สังคม 

งานบริหารทั่วไปและ
ศูนย์วิจัยฯ 

8. โครงการจัดหารายได้และลดรายจ่าย  
   ศูนย์ฯ สูงเนิน 
   1) การประชาสัมพันธ์พ้ืนท่ีให้เช่า 2) การลดการ 
      ใช้พลังงาน 3) การผลิตผลติภัณฑ์ฟุ่มเฟือยใช้
ในงานประจ า  4) การปลูกสมุนไพรส่งจ าหน่าย 

    รองคณบดฝี่ายการ
คลังและกิจการ
สังคม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิชาการด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (สูงเนิน) 

9. โครงการพัฒนาระบบงานหลักและระบบงาน 
   สนับสนุน 

    ทีมบริหาร ส านักงานคณบด ี

10.. โครงการพัฒนาระบบสารสานเทศคณะฯ      ทีมบริหาร ส านักงานคณบด ี
11. โครงการพัฒนาคุณภาพงานและองค์กรเน้น 

     จัดท า R2R และ KM  
    ทีมบริหาร ส านักงานคณบด ี

12. โครงการพัฒนาบุคลากรให้เปน็ Global Talents      ทีมบริหาร ส านักงานคณบด ี
13. โครงการ COSHEM “ Healthy and Safety”  and  

     Sustainable Faculty Model 
    รองคณบด ี ส านักงานคณบด ี
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14. โครงการ Healthy Retirement Model     ทีมบริหาร ส านักงานคณบด ี
15. โครงการปรับปรุงห้องนวดแผนไทยประยุกต ์     รองคณบด ี ส านักงานคณบด ี
16. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพื่อให้คณะฯ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
  - กลุ่มบุคลากรอายุน้อย  - การพัฒนาทีมข้าม 

     สายงาน   - การพัฒนากลุ่มหวัหน้าหน่วยงาน  
     เพื่อทดแทน หัวหน้างานผู้จะเกษียณอาย ุ

    รองคณบด ี ส านักงานคณบด ี

 

สรุปจ านวนและประเภทตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระยะ 3 ปี 2563 – 2565 

จากการทบทวนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 11/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 Corporate KPIs 
    ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 4 8 8 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 6 6 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 4 4 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 2 8 8 8 

รวม  10 27 27 27 
 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัด Corporate KPI ตามแผนยุทธศาสตร์                
ปี พ.ศ. 2562-2565 จ านวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จ านวน  4  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จ านวน  3  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จ านวน  1  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จ านวน  2  ตัวชี้วัด 

และปีงบประมาณ 2563 – 2565 คณะฯ มี ตัวชี้วัด Corporate KPI ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562-2565 ทั้งหมด 
จ านวน 27 ตัวชี้วัด แบ่งตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จ านวน  8  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จ านวน  6  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จ านวน  4  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จ านวน  8  ตัวชี้วัด 
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