www.ph.mahidol.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญ

หน้ า
คํานํา................................................................................................................................................... ก
สารบัญ................................................................................................................................................ ข
สารบัญตาราง ..................................................................................................................................... ง
สารบัญแผนภูมิ................................................................................................................................... จ
บทนํา : โครงร่างองค์การ .................................................................................................................. 1
P.1 ลักษณะขององค์กร ........................................................................................................ 1
P.1 ก สภาพแวดล้อมขององค์กร ................................................................................... 1
P.1 ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) ................................. 6
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญขององค์กร ................................ 9
P.2 ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) ................................ 9
P.2 ข บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) ................................................................. 10
P.2 ค ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) ........ 10
หมวด 1 การนําองค์การ........................................................................................................ 11
1.1 การนําองค์การโดยผูน้ ําระดับสูง..................................................................... 11
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ..................................................... 15
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ........................................................................................... 21
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ .......................................................................................... 21
2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ ........................................................................ 27
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ..................................................................................................... 35
3.1 เสียงของลูกค้า .............................................................................................. 35
3.2 ความผูกพันของลูกค้า ................................................................................... 38
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ............................................................. 41
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ ......................... 41
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 49
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ................................................................................................. 51
5.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน ......................................................................... 51
5.2 ความผูกพันของบุคลากร ............................................................................... 57
ข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญ (ต่อ)

หน้ า
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร ..................................................................................... 60
6.1 กระบวนการทํางาน ....................................................................................... 60
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน ............................................................................. 71
หมวด 7 ผลลัพธ์ ................................................................................................................. 74
7.1 ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และกระบวนการ ....................................... 74
7.2 ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นลูกค้า ......................................................................... 77
7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นบุคลากร .................................................................... 78
7.4 ผลลัพธ์ดา้ นการนําองค์การและธรรมาภิบาล ................................................. 79
7.5 ผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงิน และตลาด .................................................. 86

ค

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่
P1 ก_1 ผลิตภัณฑ์ จําแนกกระบวนการหลัก (Key Process) ............................................................... 2
P1 ก_2 ข้อมูลบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ สายวิชาการ และสายสนับสนุ นวิชาการ ........................ 5
P1 ก_3 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และครุภณ
ั ฑ์ทส่ี ําคัญ ...................................................................... 6
P1 ก_4 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทีใ่ ช้กํากับการดําเนินงาน ............................................................ 6
P1 ข_1 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลัก ................. 8
P1 ข_2 บทบาทและกลไกทีส่ าํ คัญต่อการสื่อสารของผูส้ ่งมอบและคู่ความร่วมมือ ................................. 8
P2 ก_1 คู่เทียบจําแนกตามภารกิจหลัก ............................................................................................. 9
P2 ก_2 ปจั จัยการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กรจําแนกตามพันธกิจ ................... 10
1.1.1 การดําเนินการและการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสัน้ ระยะยาว ค่านิยม
และผลการดําเนินการทีค่ าดหวังไว้............................................................................................ 12
1.1.2 ตัวชีว้ ดั Corporate KPI และผลการทบทวนทีผ่ ่านมา ................................................................. 15
1.2.1 องค์ประกอบและตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ .................................. 16
1.2.2 แผนงานการดําเนินการนําตัวชีว้ ดั ตามองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบตั ิ ...................... 18
1.2.3 การดําเนินการการสนับสนุ นชุมชนทีส่ าํ คัญ ประจําปีงบประมาณ 2556 ...................................... 19
2.2.1 เป้าหมายตัวชีว้ ดั แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ปี พ.ศ.2556-2560) .................. 32
3.1.1 วิธกี ารฟงั เสียงลูกค้า (ความต้องการ ความคาดหวัง และบริการสนับสนุน).................................. 36
4.1.1 การแบ่งงานและผูร้ บั ผิดชอบในการกําหนดการจัดผลการดําเนินงาน.......................................... 42
4.1.2 ระบบการรวบรวมข้อมูลและการนําสารสนเทศไปใช้ .................................................................. 43
4.1.3 ขัน้ ตอนระบบข้อมูล/รายงานผลทบทวนวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ............................................ 46
4.2.1 ขัน้ ตอนระบบข้อมูล/รายงานผลทบทวนวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ............................................ 49
7.1.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ...................................................................................................... 74
7.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จําแนกตามหลักสูตร ............ 75
7.1.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์จาํ แนกตามระดับการศึกษา.... 75
7.1.4 ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ จําแนกตาม ......
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (คะแนนตาม เกณฑ์ สมศ.) ............................................................ 76
7.1.5 ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติในรอบปีปฏิทนิ .................................... 76
ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้ า
ตารางที่
7.2.1 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนจําแนกตามหลักสูตร ........................................................................... 77
7.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ ตี ําแหน่ งทางวิชาการ..................................................................... 78
7.3.2 ค่าเฉลีย่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ................................................................. 78
7.3.3 ระดับความผูกพัน ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของบุคลากร ................................................... 79
7.3.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุ นทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ในด้านวิชาการและวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ ............................................................... 79
7.4.1 ร้อยละของ Corporate KPI ทีบ่ รรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ กว่าปีทผ่ี ่านมา ........................ 80
7.4.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารส่วนงานด้าน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน การบริหารทีมธี รรมมาภิบาล และระบบบริหารงานของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน ......................................................................................................................... 80
7.4.3 ผลลัพธ์การนํากลยุทธ์ไปปฎิบตั ิ ปีงบประมาณ 2553-2555 และ 2556 ..................................... 81
7.5.1 จํานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา .......................................................................................................... 86
7.5.2 ร้อยละของอาจารย์ทไ่ี ด้รบั ทุนวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจําทัง้ หมด ......................................................................................................... 86
7.5.3 จํานวนทุนการศึกษาและจํานวนเงินทุนการศึกษา ...................................................................... 86
7.5.4 งบประมาณแผ่นดินและรายได้ของส่วนงาน ............................................................................... 87

จ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญแผนภาพ
หน้ า

แผนภูมิที่
1 โครงสร้างการบริหารงาน ............................................................................................................... 7
1.1. ระบบและกลไกการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ........................................... 11
2.1 กรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2553 – 2555 ................................................. 24
2.2 กรอบแนวคิดการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 – 2555 ............................. 25
2.3 ขัน้ ตอนการบริหารโครงการคณะ ................................................................................................... 34
3.2.1 กลไกการรับฟงั เสียงของลูกค้า .................................................................................................... 40
4.1.1 ระบบและกลไกการจัดการข้อมูลคณะ .......................................................................................... 42
6.1.1 โครงสร้างบริหารการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2556.......................................... 61
6.1.2 บทบาทหน้าทีค่ ณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556......................................................................................... 61
6.1.3 โครงสร้างการบริหารงานวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา .................................................................. 67
6.1.4 ขัน้ ตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุ นการวิจยั ................................................................................... 68
6.1.5 ขัน้ ตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ........................................................................... 69

ฉ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลักษณะสําคัญของส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556
ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

ลักษณะสําคัญของสวนงาน

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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(Organizational Profile)
P.1 ลักษณะขององค์กร
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2491 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ตอน
ที่ 61 เล่ม 65 วันที่ 19 ตุลาคม 2491 กําหนดให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหน้ าที่จดั การศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย หลักสูตรแรกทีเ่ ปิดสอน คือ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต
ซึง่ พัฒนามาจากต้นแบบของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์
(Certificate of Public Health) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจั จุบนั ผลิตบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขทุกระดับ ”ต้นราชพฤกษ์” เป็นต้นไม้สญ
ั ญลักษณ์ประจําคณะทีแ่ สดงถึง ชาวสาธารณสุข
ทีร่ กุ เข้าไปในถิน่ แดนไกลทุรกันดาร ทัวทุ
่ กหัวระแหงของประเทศ
สถานทีต่ งั ้ คณะเปลีย่ นสถานทีต่ งั ้ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2496 สถานทีต่ งั ้ ถาวร เลขที่
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 จนถึงปจั จุบนั
P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
P.1 ก. (1) หลักสูตร/บริ การ ของส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์มกี ารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ สาขา
ต่างๆด้านสาธารณสุขครบทุกระดับการศึกษา และโปรแกรมการสอนมีทงั ้ ระดับวิชาชีพและวิชาการ ซึง่
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น บางหลักสูตรมีทเ่ี ดียวในประเทศไทย การเรียนการสอนมุง่ เน้น Active
Learning Process และ Problem-based Learning คือมุง่ เน้นการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน
ปกติกบั การฝึกภาคสนามกับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีเ่ ป็นทัง้ คู่ความร่วมมือและผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย ดังตารางที่ P1 ก_1
นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว คณะยังมีผลิตภัณฑ์การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาธารณสุข
โดยลูกค้าของคณะ คือ ผูใ้ ห้ทนุ วิจยั ทัง้ องค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม สปสช. สวรส. สสส. สํานักสิง่ แวดล้อม และเอกชน เช่น บริษทั โรงงาน ดังตาราง
ที่ P1 ก_1
P.1 ก. (2) วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ ค่านิ ยม (Vision Mission and Core value)
คณะสาธารณสุขศาสตร์กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเพื่อตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ คณะเผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา คู่ความร่วมมือ
และ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียรับทราบทัง้ ในรูปแบบของ website โปสเตอร์ เอกสารสิง่ พิมพ์ของคณะ
ลักษณะสําคัญของสวนงาน
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ลักษณะสําคัญของสวนงาน

Mission Key Partner/Stakeholder/Supplier
Key input
Core process
1. กระบวนการหลักการศึกษา
ภารกิจ
• คู่ความร่วมมือ :
• หลักสูตรไทย 1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้
การเรียน
ตรงตามความต้องการของ
สถาบันบรมราชชนก และคณะต่างๆ
และหลักสูตร
การสอน
ตลาด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร
นานาชาติ
ตามกรอบ
South-East Asian Public Health
มาตรฐาน
Education Institutes Network
2. จัดการเรียนการสอน และ
TQF
(SEAPHEIN)
ฝึกภาคสนาม มุง่ เน้น
เครือข่ายสถาบันการศึกษา
Active Learning Process
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย • คณาจารย์มี
(ThaiPHEIN)
วุฒกิ ารศึกษา และ Problem-based
Learning
ตรงกับ
• ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย :
3. ประเมินผลสัมฤทธิ ์
หลักสูตร
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูป้ กครอง
• ผูส้ ง่ มอบ : บัณฑิตวิทยาลัย
2. กระบวนการหลักการวิ จยั
1. พัฒนาโครงการวิจยั
ภารกิจ
คู่ความร่วมมือ : สถาบันทีม่ คี วาม
• สภาพปญั หา
ด้านการ ร่วมมือด้านการวิจยั เช่น กทม.
สาธารณสุขและ 2. การหาทุนวิจยั
วิจยั
ก.สาธารณสุข ก.พัฒนาสังคมฯ บริษทั
สิง่ แวดล้อมของ 3. การติดตามและ
ทีผ่ ลิตอาหาร
ประเมินผลงานวิจยั
ประเทศ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การตีพมิ พ์เผยแพร่
• โจทย์วจิ ยั จาก
สถาบันร่วมวิจยั
หน่วยงานที่
ผูส้ ่งมอบ : เครือข่ายร่วมทําวิจยั และ
เกีย่ วข้อง
วารสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ร่วมทําวิจยั

ตารางที่ P1 ก_1 ผลิตภัณฑ์ จําแนกกระบวนการหลัก (Key Process)

ผูเ้ รียน
• นักศึกษาไทย
• นักศึกษานานาชาติ

ผูใ้ ห้ทุนวิจยั

หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
1. อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัด
การศึกษาของหลักสูตรในภาพรวม (คะแนนเต็ม 5)
หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการศึกษา

1. จํานวนโครงการวิจยั
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ต่อจํานวนอาจารย์ทงั ้ หมด
3. จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการ
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ระดับชาติทม่ี ชี ่อื ในฐานข้อมูล TCI หรือประกาศ สมศ.
4. จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีม่ ี
ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
หรือ ISI หรือ Scopus

Key customer

Key output

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิ สยั ทัศน์ (Vision) : สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมภิ าคเอเซีย ปี 2559
พันธกิ จ( Mission)
1. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ
2. ดําเนินการวิจยั ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
3. บริการวิชาการสาธารณสุข สิง่ แวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ
4. ทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิ ยม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health Core Values : MUPH)
M
Mastery
เป็ นนายแห่งตน
U
Unity
นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
P
Public mind จิตอาสา
H
Happiness ความสุข
สมรรถนะหลัก : เชี่ยวชาญการเรียนการสอนและการวิ จยั เชิ งบูรณาการเพื่อสร้างเสริ มสุขภาวะ
ชุมชน
ดังนัน้ เพื่อสนับสนุ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของคณะ จึงมีสมรรถนะหลัก คือ เชีย่ วชาญ
การเรียนการสอนและการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ความเชีย่ วชาญนี้คณะสังสม
่
มาตลอดระยะเวลา 65 ปี ซึง่ อาจารย์ทม่ี าปฏิบตั งิ านใหม่ตอ้ งผ่านกระบวนการการเรียนการสอนและการ
วิจยั ภาคสนามทุกคน
P.1 ก. (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)
คณะสาธารณสุขศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สํานักงานคณบดีและ13 ภาควิชา(แผนภาพที1่ )
แต่ละภาควิชามีสาํ นักงานเลขานุ การภาควิชา มีหน้าทีป่ ระสานงานกับสํานักงานคณบดี และจัดการงาน
บริหารภาควิชา โดยมีหวั หน้าภาควิชาเป็ นผูจ้ ดั การงานภาควิชา ดังนัน้ บุคลากรของคณะ ข้อมูล ณ วันที่
18 พฤศจิกายน 2556 รวมทัง้ สิน้ 311 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ 149 คน สายสนับสนุ น 163 คน สาย
วิชาการ มีศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ รวม 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และอาจารย์ รวม 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40 ปจั จุบนั ข้อกําหนดระดับการศึกษาของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะกําหนดไว้ว่าต้องมีการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านัน้ คณาจารย์มกี ารศึกษาระดับปริญญา
เอก จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.21 และกําลังศึกษาปริญญาเอก จํานวน 4 คน
สายสนับสนุ นวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีป่ ฏิบตั งิ านในสํานักงานคณบดีและ
ภาควิชา และกลุ่มบัณฑิตวิทยาลัยประจําหลักสูตรปฏิบตั งิ านในภาควิชา รวมทัง้ สิน้ 163 คน ปฏิบตั งิ าน
ในสํานักงานคณบดีและภาควิชาจํานวน 152 คน และกลุ่มบัณฑิตวิทยาลัยประจําหลักสูตรปฏิบตั งิ านใน
ภาควิชาเป็นพนักงานส่วนงานใช้เงินรายได้หลักสูตรจ้างงาน จํานวน 11 คน ปจั จุบนั ข้อกําหนดระดับ
การศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุ นฯ ทีเ่ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน คณะกําหนด
ไว้ว่าต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปเท่านัน้ ดังนัน้ สายสนับสนุ นฯ ปริญญาตรี จํานวน 76 คน
(ร้อยละ 46.63) ปริญญาโท จํานวน 35 คน (ร้อยละ 21.47) ตารางที่ P1 ก_2
ลักษณะสําคัญของสวนงาน
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สายวิ ชาการ อายุ 25-35 ปี จํานวน 15 คน 36-45 ปี จํานวน 35 คน 46-50 ปี มีจาํ นวน 30
คน 51-55 ปี จํานวน 32 คน 56-60 ปี มีจาํ นวน 23 คน และ 60 ปีขน้ึ ไป จํานวน 14 คน สาย
สนับสนุนวิ ชาการระดับหัวหน้ างาน จํานวน 11 คน อายุ 30-35 ปี จํานวน 2 คน 36-45 ปี จํานวน 3
คน 46-50 ปี จํานวน 3 คน และ 51-55 ปี จํานวน 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556)
ผูบ้ ริหารระดับสูงของคณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผูแ้ ทนคณาจารย์
ประจําและผูแ้ ทนสายสนับสนุ นจากภาควิชาและสํานักงานคณบดี รวม 29 คน คณบดี ชื่อ รศ.นพ.พิทยา
จารุพนู ผล เป็ นผูน้ ําสูงสุด ทัง้ นี้บุคลากรของคณะรับสวัสดิการและข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยนอกเหนือจากทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดให้ ดังนี้
สวัสดิ การ/สิ ทธิ ประโยชน์ : วิ ธีการสําหรับบุคลากรทุกสายงาน ทุกคน
1.1 ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินประจําตําแหน่ง ค่าอาหารทําการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส
1.2 เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบตั เิ หตุสาํ หรับผูเ้ ดินทางไป
ปฏิบตั งิ านนอกเขตกรุงเทพฯ และต่างประเทศ เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เงินการตีพมิ พ์ผลงาน
1.3 กองทุนสวัสดิการคณะ
โดยอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลทางด้าน
สวัสดิการ
1.4 ส่งเสริมความก้าวหน้าและให้กาํ ลังใจแก่บุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี/ดีเด่น ด้วยการนําผลการประเมินบุคลากร
ไปประกอบการพิจารณาขึน้ เงินเดือน / เงินโบนัส / เลื่อนระดับ และเลื่อนระดับตําแหน่ง

ข้อกําหนดพิ เศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย : วิ ธีการ
สร้างเสริ มสุขภาพ กาย ใจ และปัญญาแก่บคุ ลากรทุกคน ในคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.1 ตรวจสุขภาพประจําปี ให้แก่บุคลากรทุกคน
1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมการออกกําลังกาย ได้แก่ ชมรมโยคะ ชมรมปิงปอง และชมรมธรรมะ
สุขใจ
1.3 ตัง้ คณะกรรมการ
มอบหมายรองคณบดีฝา่ ยกายภาพและสิง่ แวดล้อมรับผิดชอบ
และมอบให้งานกายภาพ
สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย
รับผิดชอบตรวจประเมินและปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้ปลอดภัย และมี
สภาพแวดล้อมทีส่ ะดวกและเอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
2. ออกประกาศของคณะ เรื่อง “การ 2.1 ประกาศเกีย่ วกับการเข้า-ออก อาคาร
2.2 ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด ระบบ CCTV ทุกอาคารทีม่ คี วามเสีย่ ง
รักษาความปลอดภัยทางทรัพย์สนิ
และมุมอับ
และชีวติ ของบุคลากร”

การดําเนินการเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจของคณะ คณะใช้วธิ กี ารสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรทุกระดับ ด้วยการจัดสัมมนาบุคลากรทุกระดับ ปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ สร้างการมีส่วนร่วมทํากิจกรรมร่วม
คิด ร่วมวางแผนการดําเนินการของคณะ รวมทัง้ ทุกสิน้ ปี งบประมาณ คณะจัดรายการ Meet the team เพือ่
นําเสนอผลงานและความก้าวหน้าของคณะ เป็ นประจําทุกปี เพือ่ ให้บุคลากรให้ขอ้ เสนอการปรับปรุงการ
บริหาร และจากการสอบถามความผูกพันในงานโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งรองคณบดีฝา่ ยแผนฯ แปลและ
ประยุกต์ใช้แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย Schaufeli& Bakker เพือ่ วัดความผูกพันในงานของUWES (the
Utrecht Work Engagement Scale) เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 (n=105 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.09) พบว่า
ภาพรวมความผูกพันในงานของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 4.59 จาก 7 คะแนน) ปจั จัยทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การอุทศิ ตัวเพือ่ งาน(ค่าเฉลีย่ = 4.74) เนื่องจากภูมใิ จในงาน ทัง้ สายวิชาการ และ
สายสนับสนุ นวิชาการ
C]t

ลักษณะสําคัญของสวนงาน

4

ข้าราชการ

ลักษณะสําคัญของสวนงาน

สายสนับสนุ นวิชาการ
สํานักงานคณบดีและ
ภาควิชา
บัณฑิตวิทยาลัยประจํา
หลักสูตร

สายงาน

66

66

12

12

31

31

เงินงบประมาณแผ่นดิน
ข้า
พนักงาน
ลูกจ้าง
ราชการ มหาวิทยาลัย ประจํา

สายวิ ชาการ
36
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
13
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
18
อาจารย์
5

สายงาน

27

109
11

38

109

รวม

1

ลูกจ้าง
ชัวคราว
่

9

9

2

7

7

152
11

11

163

43

54

3

49

52

7

1

76 35 ความ
มันคงใน
่
69 34 งาน

ความ
ต้องการ

ความ
ผูกพัน

ความภูมใิ จใน
งาน

ความผูกพัน

5

ณ วันที่ 18 พฤศจิ กายน 2556

ผูบ้ งั คับ
ความ
บัญชาปฏิบตั ิ ภูมใิ จใน
อย่างโปร่งใส งาน
และเป็น
ธรรม

ความ
คาดหวัง

วุฒิการศึกษา
รวม
ความ
ความต้องการ
ป.
คาดหวัง
ป.โท (คน)
เอก
มีเวลาทําวิจยั มากขึน้ ก้าวสู่ตําแหน่ง
121 28
149
วิชาการ
2
2
45
12
57
40
9
49
34
7
41

วุฒกิ ารศึกษา
เงินนอกงบประมาณ
รวม
พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม
< ป. ป. ป.
ทัง้ สิน้
ส่วนงาน ประจํา ชัวคราว
่
ตรี ตรี โท

เงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงาน
ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย
ประจํา
112
2
43
31
36

ตารางที่ P1 ก_2 ข้อมูลบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
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P.1 ก. (4) สิ นทรัพย์ (Assets) กระบวนการที่สาํ คัญ
ตารางที่ P1 ก_3 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และครุภณ
ั ฑ์ทส่ี าํ คัญ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
อาคารสถานที่
เทคโนโลยี
ครุภณ
ั ฑ์
• ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง

• software ทีจ่ าํ เป็ นใช้งานทีถ่ ูกต้องตาม
กฏหมายลิขสิทธิ ์

• ห้อง Fitness

ห้องปฏิบตั กิ ารทางเคมี เช่น GC, AA, HPLC,
Microwave digestion

• ระบบ LAN ระบบ Wireless LAN (MU-Wi ห้องปฏิบตั กิ ารทางคอมพิวเตอร์ เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Fi) Point

• ห้องคอมพิวเตอร์
• ห้อง Theater

P.1 ก. (5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงาน (Regulatory Requirements)
การดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้นํากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการกํากับ
การดําเนินงานของคณะ ดังตารางที่ P1 ก_5
ตารางที่ P1 ก_4 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทีใ่ ช้กํากับการดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
พันธกิ จและการบริหาร
การศึกษา

การวิ จยั
การบริหาร
1. การเงิน
2. การพัสดุ
3. ทรัพยากรบุคคล
4. การบริหารทั ่วๆป

กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการกํากับการดําเนินงานของคณะ

1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
2. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5. พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
6. พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552
8. บัณฑิตศึกษา
1. แนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. ระเบียบข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และระเบียบของคณะ
ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 และ
ระเบียบสํานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
ระเบียบพัสดุทงั ้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการคลัง
ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น การลา การขอตําแหน่งวิชาการ
1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

P.1 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
P.1 ข (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
โครงสร้างและระบบธรรมาภิ บาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 แบ่งการ
บริหารออกเป็ น 13 ภาควิชา 1 สํานักงานคณบดี และ 2 ศูนย์ (แผนภูมทิ ่ี 1.1)
ระบบธรรมาภิบาล มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลของคณะ ตัง้ แต่วนั ที่
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทําหน้าทีก่ ําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนดําเนินการกํากับดูแล

ลักษณะสําคัญของส่วนงาน
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กิจการทีด่ ใี ห้ชดั เจน และสอดคล้องกับการดําเนินงานของคณะ รวมทัง้ พัฒนาคู่มอื การกํากับดูแลกิจการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างการจัดทํารูปเล่ม
การกํากับดูแลการบริ หารคณะคณบดีและคณะผูบ้ ริหารฝา่ ยต่างๆดําเนินการภายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ อาศัยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย วิธกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และการกํากับนโยบายของคณะสู่การ
ปฏิบตั ผิ ่านแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั งิ านประจําปีงบประมาณของคณะ

แผนภูมิที่ 1. โครงสร้างการบริหารงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูล ณ 30 พย.55

การกํากับดูแลด้านการผลิ ตบัณฑิ ต งานการศึกษา (รองคณบดีบริหารการศึกษา และ
รองคณบดีบณ
ั ฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารการศึกษา) ร่วมกับประธานหลักสูตรทุกระดับทีผ่ ลิต
บัณฑิต โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเป็นผูก้ ํากับ ดูแลมาตรฐานการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ระบบการรายงาน คณะมีระบบการรายงานข้อมูลให้ผบู้ ริหาร ดังนี้
1. รายงานผลการดําเนินงานทัง้ ด้านการบริหาร การศึกษา วิจยั การใช้จา่ ยงบประมาณ ความ
ก้าวหน้าผลงานคณะตามไตรมาส
และรายงานทุกเดือนในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะภายใต้
ความรับผิดชอบของรองคณบดีแต่ละด้าน และหัวหน้าภาควิชานําผลการประชุมแจ้งให้กบั คณาจารย์ใน
ภาควิชาทราบเป็ นประจําทุกเดือน เช่นกัน
2. การรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามข้อตกลงให้กบั มหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ MUKPI และ
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. และสมศ. ผ่านระบบ CHE QA Online
ผลสําเร็จทีไ่ ด้รายงานคณบดี รองคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง และคณะกรรมการประจําคณะ ตามระยะเวลาที่
กําหนด ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาทุกรอบ
การศึกษา และรอบปีงบประมาณ
ลักษณะสําคัญของสวนงาน
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P.1 ข (2) ส่วนตลาด ประเภทผูเ้ รียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาํ คัญ
ภารกิจการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ส่วนแบ่งตลาดของนักศึกษาปริญญาตรีของคณะจาก
จํานวนผูผ้ ่านการคัดเลือกสอบ ในระบบ Admission กลางประจําปีการศึกษา 2555 คิดเป็นร้อยละ 17.08
และประจําปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 12.94 ทัง้ นี้เนื่องจาก คะแนนในระบบ Admission กลาง ใน
บรรดาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนสูงทีส่ ุด คือ 20,271.10
ส่วนแบ่งตลาดระดับบัณฑิ ต – ไทย-นานาชาติ
ในปจั จุบนั สถาบันทีม่ ลี กู ค้าระดับเดียวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนกั ศึกษาไทย(ทุกระดับการศึกษา) จํานวน 473 คน และ
นักศึกษาต่างชาติ(ทุกระดับการศึกษา) จํานวน 27 คน
สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลูกค้าหลักปจั จุบนั ได้แก่ นักศึกษาไทย
1,667 คน นักศึกษาต่างชาติ 164 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556) ผลการสัมภาษณ์ ลูกค้า
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ผูส้ ่งมอบและคู่ความร่วมมือและคู่ความร่วมมือแต่ละกลุ่มมีความต้องการและคาดหวัง
ดังตารางที่ P1 ข_1 และ P1 ข_2
1) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ P1 ข_1 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลัก
พันธกิ จ

1. การศึกษา

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ลูกค้า

• การเรียน • นักศึกษาไทย
การสอน • นักศึกษานานาชาติ

2. การวิ จยั
• การวิจยั

• ผูป้ กครองนักศึกษา
• ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

• ผูใ้ ห้ทุนวิจยั

• ผูใ้ ช้ประโยชน์จากงานวิจยั
• สถาบันร่วมวิจยั

ความต้องการและความคาดหวัง
• สําเร็จการศึกษาในเวลาทีก่ าํ หนด
• จบแล้วมีงานทําทันที
• ความมุ่งมัน่ อดทน ซื่อสัตย์
• ส่งรายงานตามกําหนดเวลา
• ผลงานมีคุณภาพ มีคุณค่า
• ผลงานวิจยั ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
ทีม่ ี Impact factor

2) ผูส้ ่งมอบ และคู่ความร่วมมือ
ตารางที่ P1 ข_2 บทบาทและกลไกทีส่ าํ คัญต่อการสื่อสารของผูส้ ่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ

บทบาทของผู้ส่งมอบ/
คู่ความร่วมมือ

กลไกที่ สาํ คัญต่อการสื่อสาร

ผูส้ ่งมอบ
การศึกษา : การคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
Admission กลาง, บัณฑิตวิทยาลัย

การวิ จยั :

เครือข่ายร่วมทําวิจยั และ วารสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ลักษณะสําคัญของสวนงาน

จัดกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา
สนับสนุนเงินวิจยั
การฝึกอบรม

E-mail หนังสือ
E-mail, โทรศัพท์, การประชุม
วิชาการ, สัมมนาวิชาการ
การประชาสัมพันธ์สอ่ื ต่างๆ
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บทบาทของผู้ส่งมอบ/
คู่ความร่วมมือ

ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ

กลไกที่ สาํ คัญต่อการสื่อสาร

คู่ความร่วมมือ
การศึกษา สถาบันบรมราชชนก และ
คณะต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร เช่น
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
 เครือข่ายสถาบันการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ThaiPHEIN) และ SEAPHEIN
การวิ จยั : สถาบันทีม่ คี วามร่วมมือ
ด้านการวิจยั เช่น กรุงเทพมหานคร



แหล่งดูงาน/ฝึกภาคสนาม
สนับสนุนข้อมูลเพือ่ การศึกษา
จัดการเรียนการสอนวิชา
ทัวไป
่ และภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาปี ท่ี 1 และ2
เสนอแนวคิดความคิดเห็น
สนับสนุนเทคโนโลยี



สร้างโจทย์การวิจยั







การติดต่อระหว่างผูบ้ ริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา

e-mail, โทรศัทพ์, การประชุม
วิชาการ,การประชุมเครือข่าย
และสัมมนาวิชาการ
การติดต่อระหว่างผูบ้ ริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา และส่วนบุคคล

P.2 สภาวการณ์ ขององค์กร : สภาวการณ์เชิ งกลยุทธ์ที่สาํ คัญขององค์กร
P.2 ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
P.2 ก (1) ลําดับในการแข่งขัน
จากข้อมูลภายใต้ "โครงการฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา" ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ซึง่ คณะกําหนดคู่เทียบกับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Yonsei University ประเทศเกาหลี (ตารางที่ P2 ก_1) ซึง่ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขอ้ มูลให้เทียบเฉพาะปีการศึกษา 2555 พบว่า
ตารางที่ P2 ก_1 คูเ่ ทียบจําแนกตามภารกิจหลัก
พันธ ประเภท
คู่เที ยบ
กิ จ การเที ยบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การ
ศึกษา
นอกประเทศ Yonsei University
การ
วิจยั

ในประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกประเทศ Yonsei University

ประเด็นการ
เที ยบเคียง

ผลการดําเนิ นงานในปัจจุบนั
เมื่อเทียบกับคู่เทียบ

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างทีม่ ตี ่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี
โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย่
(คะแนนเต็ม 5)

4.21
กําลังขอ
ข้อมูล

จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีต่ พี มิ พ์ใน
55 บทความ
วารสารวิชาการทีม่ ชี อ่ื ปรากฏในฐาน
ข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือ กําลังขอ
ISI หรือ SCOPUS
ข้อมูล

• ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ สาํ คัญและมีผลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กร คณะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ปจั จัย คือ ปจั จัยภายใน และปจั จัยภายนอก ของพันธกิจหลัก (ตารางที่ P2 ก_2)

ลักษณะสําคัญของสวนงาน
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ตารางที่ P2 ก_2 ปจั จัยการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กรจําแนกตามพันธกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน
พันธกิ จด้าน
ปัจจัย
ทัง้ ด้านนวัตกรรม ความร่วมมือ การแข่งขัน
ภายใน
อัตราการเกษียณอายุของสายวิชาการตําแหน่ ง ศ. และ รศ.
การศึกษา
ภายนอก
การเปิดตลาดการศึกษาสู่ AC และภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง
ภายใน
ภาระงานสอน
วิจยั
ภายนอก
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
P.2 ข. บริ บทเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Context)
ความท้าทายเชิ งกลยุทธ์
1. การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้เป็นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง.
2. การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขาดอัตรากําลัง
ความท้าทายด้านการปฏิ บตั ิ การ
การเป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ชีย่ วชาญการเรียนการสอน และการวิจยั เชิงบูรณาการ เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะชุมชน
ความท้าทายตามพันธกิ จ มีสงิ่ ทีท่ า้ ทายคือ
1. การศึกษา : หลักสูตรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ AC
2. การวิจยั : งานวิจยั ร่วมกับองค์กรต่างประเทศ และผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ
ความได้เปรียบเชิ งกลยุทธ์
1. เป็ นต้นแบบด้านการเรียนการสอนสาธารณสุขศาสตร์ทห่ี น่วยงานใหม่ๆ นํามาใช้
2. เป็ นผูน้ ํ าวิชาการด้านสาธารณสุขในระดับชาติ และเครือข่ายภูมภิ าคเอเชีย
3. ผูบ้ ริหารส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ
4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขในระดับชาติ และนานาชาติ
P.2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนิ นการ (Performance Improvement System)
1. ถ่ายทอดตัวชีว้ ดั ให้แก่บุคลากรทุกระดับได้รบั ทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ สัมมนาบุคลากร
2. การติดตามผลงานการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงตามวงจร PDCA
3. การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตามวงรอบ
•
1.
2.
3.

Innovation ในการทํางานในช่วงที่ผ่านมา
นําระบบ e- office มาใช้ภายในคณะ ในระบบสารบรรณและลดปริมาณการใช้กระดาษ
โปรแกรมคลังความรู้
โปรแกรมบริหารความเสีย่ ง

ลักษณะสําคัญของสวนงาน
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หมวด 1 การนําองค์การ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556
ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

หมวด 1 การนําองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
หมวด 1 การนําองค์การ (120 คะแนน)
1.1 การนําองค์การโดยผู้นําระดับสูง (70 คะแนน)

คณะกรรมการประจําคณะ นําโดยคณบดี กําหนดทิศทาง และเป้าหมายในการดําเนินงานของ
ส่วนงานทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ ความรับผิดชอบจะมีต่อสังคมและชุมชน ดังแผนภูมทิ ่ี 1.1
โดยมีแนวทางและเป้าหมายดําเนินงาน ในปี 2553-2555 ปีงบประมาณ 2555 คณะนําโดยคณบดีแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธกี ารไปสู่เป้าหมายการดําเนินการของ
องค์กร และไปสู่บุคลากรในองค์กรทุกกลุ่ม/ทุกระดับ ด้วยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ.2553-2555 ใหม่ ข้อมูลทีน่ ํ ามาประกอบการดําเนินการ คือ 1) ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี 2) ข้อเสนอแนะการเยีย่ มสํารวจคณะกรรมการตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหิดล ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั มหาวิทยาลัย สกอ. และสมศ. รวมทัง้ นโยบายรัฐบาลมาปรับปรุง
วิธกี ารดําเนินงานหรือทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะ พ.ศ. 2556-2560 3) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของคณะ พ.ศ. 2556-2560 2 ครัง้ และผลทีไ่ ด้จากการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารนํามาปรับวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาของคณะ

แผนภูมิที่ 1.1 ระบบและกลไกการบริ หาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
หมวด 1 การนําองค์การ
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ผลการประชุม 1) วิสยั ทัศน์ ปรับเป็ น “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมิภาค
เอเซีย ปี 2559” 2) ปรับทิศทางการพัฒนาคณะ 3) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน และตลาดแรงงาน ส่งเสริมจุดเด่นของหลักสูตรให้ชดั เจน และ
เตรียมความพร้อมให้รองรับการเป็ นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง. 4) สร้างเครือข่ายวิจยั สู่ภาพลักษณ์
“มหาวิทยาลัยวิจยั ” 5) จัดระบบและกลไกการบริหารบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์แบบมี
ส่วนร่วม 6) มีการบริหารทีส่ นับสนุ นทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด โปร่งใส และส่งเสริม
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี 7) เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า มีสุขภาพดี
และมีความสุข 8) สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กรและปลูกฝงั ค่านิยมวัฒนธรรม
ไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมือ่ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์นําโดยคณบดีจดั สัมมนาบุคลากร ซึง่ มี
ทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุ นร่วมกันกําหนด Corporate KPI ค่านิยม และเอกลักษณ์ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุร ี
แผนยุทธศาสตร์ในปี 2559-2560 คณะจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี โดยการทําข้อตกลง
การปฏิบตั งิ านของคณะกับมหาวิทยาลัย และมีการติดตาม กํากับความก้าวหน้าการดําเนินการ และ
ประเมินผลทุก 6 9 และ 12 เดือน คณะกรรมการประจําคณะ นําโดยคณบดีนําเสนอผลการดําเนินงาน
ไปยังบุคลากรทุกกลุ่ม/ ทุกระดับผ่านการประชุมทีมบริหาร/ คณะกรรมการประจําคณะ โดยการกระจาย
อํานาจให้กบั รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชามอบหมายงานให้คณะกรรม การชุดต่าง ๆ ไปถ่ายทอดทิศทาง
เป้าหมาย และดําเนินการตามทิศทางทีก่ ําหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
วิเคราะห์และประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการวิจยั ฯลฯ รวมทัง้ การ
เผยแพร่ทางจดหมายข่าวเฉพาะกิจ และทาง Website ของคณะ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านตามลําดับชัน้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานไปสู่วสิ ยั ทัศน์ทก่ี ําหนดไว้
คณะกรรมการประจําคณะ กํากับ ติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทัง้ สื่อสารแผน และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/ของคณะ ไปสู่บุคลากรภายใน
ภาควิชาและหน่ วยงาน ด้วยการมอบหมายให้หวั หน้าภาควิชาทุกคน และรองคณบดีทุกคนรับผิดชอบ
เป็นผูด้ าํ เนินการ สําหรับการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผน และการใช้งบประมาณ คณบดีกําหนด
ระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดังตารางที่ 1.1.1
ตารางที่ 1.1.1 การดําเนิ นการและการถ่ายทอดวิ สยั ทัศน์ เป้ าประสงค์ระยะสัน้ ระยะยาว ค่านิ ยม
และผลการดําเนิ นการที่คาดหวังไว้
เรือ่ ง
วิ สยั ทัศน์

วิ ธีดาํ เนิ นการกําหนดของผูบ้ ริหาร
•

หมวด 1 การนําองค์การ

วิ ธีการถ่ายทอดเพือ่ นําไปปฏิ บตั ิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. จัดทํากําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การถ่ายทอดเพือ่ นําไปปฏิบตั ิ แยกเป็ น
ของคณะ พ.ศ. 2556-2560 ผลทีไ่ ด้จากการประชุมเชิง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพือ่ ทํา
ปฏิบตั กิ ารนํามาปรับวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาของคณะ
ความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายของกระทรวง
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ โดยนํา
ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายทีต่ อ้ งดําเนินการให้
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เป็ นกรอบหลักในการ
บรรลุผลเพือ่ สนับสนุ นการดําเนินงานในภาพรวม
พิจารณาร่วมกับภารกิจของคณะ ผลการวิเคราะห์จากการทํา • แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทํางบประ มาณ
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เรือ่ ง

วิ ธีการถ่ายทอดเพือ่ นําไปปฏิ บตั ิ

วิ ธีดาํ เนิ นการกําหนดของผูบ้ ริหาร
SWOT Analysis (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัย
คุกคาม) ตลอดจนความต้องการ หรือข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย มาปรับวิสยั ทัศน์ วิสยั ทัศน์ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คือ“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมภิ าค
•
เอเซียปี 2559”

รับผิดชอบตัวชีว้ ดั ตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
(PA) และติดตามประเมินผลตามกรอบระยะเวลา
ที่ กําหนด
จัดให้มกี ารเผยแพร่ยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการ คํารับรองฯ และผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะ ผ่านกลไกต่าง ๆ เพือ่
สือ่ สารได้ทวถึ
ั ่ งทุกระดับ เช่น หนังสือเวียน
รายงานประจําปี ระบบอินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต
• ผูบ้ ริหารระดับสูง สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับ อันจะนําไปสู่
การปฏิบตั งิ านของคณะ บรรลุเป้าหมายที่
คาดหวัง โดยจัดสัมมนาบุคลากร เพื่อถ่ายทอด
นโยบายของผูบ้ ริหารและทิศทางของคณะ รวมทัง้
เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ เป็ นประจําทุกปี
• นอกจากนี้เมือ่ สิน้ สุดปีงบประมาณ ทีมผูบ้ ริหารนํา
โดยคณบดีนําเสนอผลงานทีผ่ ่านมาประจําปี
งบประมาณ เพือ่ ถ่ายทอดผลการดําเนินงานและ
นโยบายการบริหารในปีงบประมาณ ต่อไป เป็ น
ประจําทุกปี พร้อมทัง้ รับฟงั ความคิดเห็นพร้อม
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับเพือ่ นํามาใช้ใน
การวางแผนประจําปีงบประมาณ ต่อไป
้
เป้ าประสงค์ระยะสัน้ คณะ กําหนดเปาประสงค์ระยะสัน้ และระยะยาว โดยการวิเคราะห์ • คณะโดยคณะกรรมการจัดทํางบประมาณ จัดทํา
เป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุทงั ้ ของมหวิทยาลัย คณะ นโยบายของ
และระยะยาว
เกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการ
แล้ว
คณะ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ผลการดําเนินงานในอดีต นโยบาย
ถ่ายทอดไปยังหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างาน
รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจน
พร้อมกับแบบฟอร์มการเขียนโครงการ โดยผ่าน
ศึกษาความเป็ นไปได้และความสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน
ทาง e-office และ e-mail ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้
และงบประมาณรายได้ทไ่ี ด้รบั
การแจ้งให้ทราบในทีป่ ระชุมคณะกรรมการคณะ
เป้าประสงค์ระยะสัน้
• จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และเลขา
• แผนปฏิบตั งิ านประจําปี
ภาควิชาถึงวิธกี ารใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เป้าประสงค์ระยะยาว
• แผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.
2556 - 2560
ค่านิ ยมของคณะ

คณะ กําหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใน
ปีงบประมาณ 2555 ด้วยการประชุมบุคลากรทุกระดับร่วมกัน
กําหนด ค่านิยม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์เมือ่ วันที่ 10-11
สิงหาคม 2555 นําโดยคณบดีจดั สัมมนาบุคลากร ซึง่ มีทงั ้ สาย
วิชาการและสายสนับสนุนร่วมกันกําหนด ค่านิยม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุร ี
หลังจากนัน้ จัดลําดับ do & don’t MUPH ด้วยการใช้แบบสอบถาม
เพือ่ จัดลําดับความสําคัญ 1-3 เพือ่ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ่อไป

หมวด 1 การนําองค์การ

•
•
•
•
•
•

รายงานปนะจําปีงบประมาณ
จุลสาร
สารภายใน
Web-site คณะ
Poster
Brochure
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เรือ่ ง

วิ ธีดาํ เนิ นการกําหนดของผูบ้ ริหาร

วิ ธีการถ่ายทอดเพือ่ นําไปปฏิ บตั ิ

M

หมายถึง

พฤติ กรรม

Mastery เป็นนายแห่งตน

การพัฒนาตนเอง และเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา

รักการเรียนรู้ ขวนขวายศึกษาหาความรู้

U

หมายถึง

พฤติ กรรม

Unity เอกภาพ

ประสานพลัง เคารพ เห็นคุณค่าผูร้ ่วมงาน

ทํางานเป็ นทีม

P

หมายถึง

พฤติ กรรม

Public mind จิตสาธารณะ
จิตอาสา

จิตทีร่ จู้ กั ความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจใน
การทําประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม

หลีกเลีย่ งการทําความเสียหายแก่ทรัพยากรทีเ่ ป็ น
ส่วนรวม เคารพในสิทธิของผูอ้ นื ่ และหน้าทีข่ องตนเอง

H

หมายถึง

พฤติ กรรม

Happiness มีความสุขในการ
ทํางาน

เป็นองค์กรทีท่ าํ งานอย่างมีความสุข

ผลการดําเนิ นการที่
คาดหวังไว้

ทํากิจกรรม/โครงการทีเ่ อื้อต่อการสร้างสุขในทีท่ าํ งาน

จากการกําหนดแผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ. 2556 –
2560) และแผนปฏิบตั งิ านประจําปี โดยกําหนดตัวชีว้ ดั (KPI) จัดลําดับ
ความสําคัญ ระยะเวลา การจัดสรรงบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบ และจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของคณะ ซึง่ คณะจัดทําระบบกํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ ประกอบด้วย
• คณะกรรมการประจําคณะ กํากับ ติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามทีม่ อบหมาย รวมทัง้ สือ่ สารแผน และผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย/ของคณะ ไปสู่บุคลากรภายในภาควิชาและหน่ วยงาน
ด้วยการมอบหมายให้หวั หน้าภาควิชาทุกคน และรองคณบดีทุกคน
รับผิดชอบเป็นผูด้ าํ เนินการ สําหรับการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตาม
แผน และการใช้งบประมาณ คณบดีกาํ หนดระบบและกลไกการกํากับ
ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
1. หน่วยงานรายงานผลเสนอต่อมหาวิทยาลัย
2. รายงานการใช้จ่ายเงินเป็ นประจําทุกเดือน รายงานผลการดําเนินงานตาม
ผลผลิตทุกไตรมาส
3. ติดตามผลการประเมินตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับ
คณะ และระดับภาควิชาทุก 6 เดือน รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาฯ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจําเดือนเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ
ระเบียบวาระที่ 1.4 เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
4. ทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
5. ประชุมทีมบริหารเพือ่ ติดตามงานทุกวันพฤหัสบดี
6. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้ ) โดย ให้รอง
คณบดี และหัวหน้าภาควิชาทุกคน นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
รายบุคคล (ผลัดเปลีย่ นกันไป) เพือ่ ติดตามผลงานทีผ่ ่านมา และภารกิจที่
กําลังดําเนินการ
• คณะกรรมการจัดทํางบประ มาณทําหน้าทีต่ ดิ ตาม กํากับ และ
ประเมินผล

เหมือนกับการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์

ตัวชีว้ ดั Corporate KPI “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมภิ าคเอเซีย ปี 2559” คณะ
ทบทวนเป็ นประจําทุกปี ดังตาราง 1.1.2
หมวด 1 การนําองค์การ

14

ตารางที่ 1.1.2 ตัวชี้วดั Corporate KPI และผลการทบทวนที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั Corporate KPI

ผลการทบทวนที่ผา่ นมา

จํานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติทมีี ่ Impact Factors
•

•

•

•

คณะติดตามผลความก้าวหน้าทุกไตรมาส เมือ่ พบว่าผลการตีพมพ์นานาชาติ
มีจาํ นวนน้อย/ไม่ได้ตามเป้าหมาย คณะดําเนินการโดยการเร่งผลงาน และ
จัดทํา Supplement วาสารทีม่ ี impact factor เช่น จพสท.
จํานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก เนือ่ งจากคณาจารย์ระดับปริญญาเอกของคณะ เกษียณอายุทุกปี จําป็ นต้อง
สรรหาคณาจารย์มาทดแทน ตลอดเวลา ดังนัน้ คณะจึงติดตามการสรรหา
แรวมทัง้ จัดทําโครงการครุทายาท
คณะติดตามนักศึกษาปริญญาตรีได้ค่อนข้างน้อย
ทําให้ไมบรรลุผลตาม
ร้อยละของบัณฑิตทีมี่ งานทํา/
้
เปาหมายทีก่ าํ หนด รองคณบดีทรี ่ บั ผิดชอบพร้อมกับงานบริการการศึกษาจึง
ศึกษาต่อและ/หรือเป็ นเจ้าของ
ทบทวนวิธกี ารติดตามบัณฑิต อีกครัง้ ในปี งบประมาณ 2557 พร้อมทัง้ ขอปรับ
ธุรกิจภายใน 6 เดือน
ตัวชี้วดั จาก 6 เดือน เป็ น 1 ปี
ผูบ้ ริหารได้ให้ความสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
จํานวนใบรับรองทีหน่
่ วยงาน
สมํ่าเสมอทําให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย
ได้รบั รองมาตรฐานการบริการ
ระดับชาติและนานาชาติ และ/
หรือ กิจกรรม best practice
เทียบเคียงระดับนานาชาติ
จํานวนแผนงาน/โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน/
ต่างประเทศทําให้เกิดปรโยชน์ต่อ
ชุมชน/สังคมและผูด้ อ้ ย โอกาส

หมวด 1 1.2 ธรรมาภิ บาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันดําเนิ นการในเรื่องการ
กํากับดูแล และทําให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (50 คะแนน)
คณะวางนโยบาย / แนวทางการดําเนินการปฏิบตั งิ านตามกรอบแนวทางการปฏิบตั งิ าน และการกํากับ
ตรวจสอบให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบข้อบังคับ รวมทัง้ การรักษาวินยั จริยธรรมจรรยาบรรณ ความเป็ นธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปี งบประมาณ 2555 คณะจัดทําโครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี าม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างระบบธรรมาภิบาลของคณะ ภายใต้ความรับผิดชอบโครงการของ
รองคณดีฝา่ ยแผนพัฒนาฯ ในขัน้ ตอนแรก ดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ฯี มีหน้าที่ ดังนี้ 1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการ
ดําเนินการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เป็ นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดําเนินงานของคณะ 2. พัฒนาคูม่ อื การ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องคณะ 3. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร คณาจารย์ประจํา และเจ้าหน้าทีข่ องคณะ
ในกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี 4. ควบคุมและกํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ อี ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน
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ปี งบประมาณ 2555 คณะแต่งตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ฯี ประกอบด้วยทีป่ รึกษาคณบดี
ประธานสภาอาจารย์คณะ ผูแ้ ทนบุคลากรสายสนับสนุน ผลการดําเนินงานคือ
1. ประชุมคณะกรรมการ เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในการบริหารงานของคณะ
การศึกษา กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ วิเคราะห์กาํ หนดองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล
2. กําหนดตัวชีว้ ดั นโยบายและแนวทางการดําเนินการและการกํากับดูแล เพือ่ จัดทําเป็ นร่างคูม่ อื
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 นําโดยคณบดีคณะ จัดเวที “รวมพลัง MU.PH” เพือ่ รายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ และให้ประชาคมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเพือ่ นํามาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ ในแต่ละพันธกิจและคณะ ได้นําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาแนวทางและระบบงานให้มคี วามเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดี
แต่ละฝา่ ยรับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ คณบดีและทีมบริหารเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานซึง่ นําโดยสภาคณาจารย์ของคณะ ตามแนวทางประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ปี งบประมาณ 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ฯี นํากําหนดตัวชีว้ ดั และแนวทางการ
ดําเนินการและการกํากับดูแล ให้ประชาคมวิพากษ์ และส่งแบบสอบถามสํารวจการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะ เพือ่ นํามาใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน ต่อไป องค์ประกอบของการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
9 องค์ประกอบ และตัวชีว้ ดั จํานวน 36 ตัวชีว้ ดั ดังตาราง 1.2.1

ตาราง 1.2.1 องค์ประกอบและตัวชี้วดั การปฏิ บตั ิ ตามหลักธรรมาภิ บาล 9 องค์ประกอบ
องค์ประกอบหลักธรรมาภิ บาลและความหมาย
1. หลักประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
หมายถึง
ผลการปฏิบตั ิงานที่บรรลุ วตั ถุป ระสงค์และ
้
เปาหมายของแผนการปฏิบตั กิ ารตามที่ได้รบั งบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่ วยงานที่มภี ารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบตั งิ าน
ในระดับ ชัน้ นํ า ของประเทศเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ
ประชาชน โดยการปฏิบตั งิ านจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์
และเป้ าประสงค์ท่ชี ดั เจน มีกระบวนการปฏิ บตั ิ งานและ
ระบบงานที่ เป็ นมาตรฐาน รวมถึงติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2. หลักประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
หมายถึง การบริหารงานตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ทีม่ กี ารออกแบบกระบวนการปฏิ บตั ิ งานโดยใช้เทคนิค
และเครื่อ งมือ การบริห ารจัดการที่เหมาะสม ให้อ งค์ก ร
สามารถใช้ทรัพยากร ทัง้ ด้านต้นทุน ทรัพยากรบุคคล
และระยะเวลาให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิ บ ั ติ ง านตามภารกิ จ เพื่ อ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนและผู้มสี ่ว นได
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness
หมายถึงการให้บริการทีส่ ามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด และสร้างความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจ
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชน ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีม่ คี วาม
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1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วดั
มีผลการปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีใน
ทุกพันธกิจ *
มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ยุทธศาสตร์ และมีการประกาศให้บุคลากรรับรูโ้ ดย
ทั ่วกัน
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง

1. มีการสนับสนุ นให้บุคลากรได้รบั การพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
2. มีการส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารปฏิบตั งิ านแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิของงาน
์
3. มีการสร้างมาตราฐานการปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
4. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานทีต่ อบสนองความต้องการของผูรั้ บ
บริการและผูมี้ ส่วนได้สว่ นเสียอย่างมีประสิทธิภาพ *

ั
1. มีการดําเนินการในการรับฟงความต้
องการ และความคาดหวังของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย *
2. มีการดําเนินการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของผูม้ สี ่วนได้
ั ข้อร้องเรียนอย่างเป็นธ
ส่วนเสีย รวมถึงมีการตอบสนอง แก้ไขปญหา
รรมและรวดเร็ว
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องค์ประกอบหลักธรรมาภิ บาลและความหมาย
หลากหลายและแตกต่าง

3.
4.

4. หลักภาระรับผิ ดชอบ(Accountability)
1.
หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยความรับผิดชอบนัน้ ควรอยู่ในระดับทีส่ นอง 2.
ต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทัง้ การแสดงถึงความ
สํานึกในการรับผิดชอบต่อปญั หาสาธารณะ
3.
4.
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
1.
หมายถึง กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีขอ้ สงสัย และพร้อมให้ขอ้ มูล ข่าวสารที่ไม่ขดั ต่ อ 2.
ข้อบังคับ กฎหมาย โดยทุกคนสามารถรูท้ ุกขัน้ ตอนของ
การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ 3.
ตรวจสอบได้
4.
5.
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หมายถึง กระบวนการที่ข ้าราชการ ประชาชนและผู้ม ี
ส่ว นได ส่ว นเสีย ทุ ก กลุ่ มมีโ อกาสได้เ ข้าร่ ว มในการรับ รู้
เรีย นรู้ ทําความเข้าใจ แสดงทัศ นะ เสนอปญั หาหรือ
ประเด็น สํา คัญ ที่เ กี่ย วข้อ ง ร่ ว มคิด แนวทาง ร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ จากการ
พัฒนา ในฐานะหุน้ ส่วนของการพัฒนา
7. หลักนิ ติ ธรรม (Rule of Law)
หมายถึง การใช้อํ า นาจของกฎหมาย กฎระเบีย บ
ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม้ สี ่วนได้ ส่วนเสีย

8. หลักความเสมอภาค (Equity)
หมายถึง การได้รับการปฏิบตั ิและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มกี ารแบ่งแยกด้วยเหตุ แห่งเพศ ถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม และ
อื่นๆ

หมวด 1 การนําองค์การ

1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วดั
มีการดําเนินการวัดผลความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจและนําผลมา
ปรับปรุง
มีการดําเนินการอํานวยความสะดวกต่อประชาชนทีม่ ารับบริการ รวมถึง
มีการจัดช่องทางการบริการให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้งา่ ย
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและประเมินตนเอง พร้อมทัง้ เผยแพร่ผล
การปฏิบตั งิ านและผลการประเมินตนเองให้สาธารณชนรับทราบ *
มีการสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร อาจารย์ผูส้ อน และบุคลากรสายสนับสนุ นทุก
ระดับ
มีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยเชีอ่ มโยงกับ
ระบบแรงจูงใจและระบบการให้โทษอย่างเป็ นรูปธรรม
ั
มีการดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบที
เ่ กิดขึน้ จากการ
ดําเนินงานอย่างครอบคลุม และเป็ นระบบ
มีการเปิดเผยเอกสารข้อมูลทีไ่ ม่มีชนั ้ ความลับต่อสาธารณชนเมือ่ มีการ
ร้องขอ
มีระบบตรวจสอบภายในทีส่ ามารถทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหารสามารถ
ร่วมตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ
มีคณะกรรมการกํากับดูแลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ *
มีการดําเนินการป้องกันการทุจริตอย่างเป็ นระบบ และครอบคลุมทัวถึ
่ ง
จัดให้มรี ะบบการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตคอรับชันที
่ ป่ กปิดข้อมูล
ของผูร้ อ้ งเรียน *
มีกระบวนการให้บุคลากรหรือผูแ้ ทนมีส่วน ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขป ั
ญหา และร่วมในกระบวนการตัดสินใจบริหารและจัดการคณะ
มีกระบวนการสนับสนุน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคลากร *
มีกระบวนการให้บุคลากรมีสว่ นร่วมตรวจสอบ แนะนํา พัฒนา ปรับปรุง
การบริการและการจัดการศึกษาของคณะให้ดขี น้ึ
มีการจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการศึกษาและพิจารณาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
ผลการดําเนินงาน เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางร่วมกันวางแผนการปฏิบตั งิ าน

1. มีการชีแ้ จงให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องตนตามกฏ
ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. มีการประชาสัมพันธ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้บุคลากรทราบ
3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทํางานด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือก ปฏิบตั ิ
และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม้ สี วนได้
่
ส่วนเสีย
4. มีช่องทางร้องทุกข์เมือ่ ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม *
1. มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการยุตธิ รรมและ
กระบวนการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ต่าง ๆ
2. มีการดําเนินการเพือ่ สะท้อนว่ามีการตอบสนองความต้องการของผูท้ ม่ี ี
ส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็ นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยความเสมอภาค *
4. มีการส่งเสริม สนับสนุ นให้บุคลากรยึดหลักความเป็ นธรรม ความเสมอ
ภาคในการปฏิบตั ิ งาน และกล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
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ตัวชี้วดั
องค์ประกอบหลักธรรมาภิ บาลและความหมาย
9. หลักคุณธรรม (Morality)
1. มีการส่งเสริม สนับสนุ นให้บุคลากรมีความผูกพันทีด่ กี บั เพือ่ นร่วมงาน
และมีความผูกพันทีด่ ตี ่อคณะ
หมายถึง การยึดมันในความถู
่
กต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพือ่ ให้บุคลากรมีความ 2. มีการส่งเสริม สนับสนุ นให้บุคลากรปฏิบตั ติ ่อกัน และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และมีมนุ ษยสัมพันธ์
ซื่อสัต ย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบ
3. มีการส่งเสริม สนับสนุ นให้บุคลากรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความวิรยิ ะ
อาชีพสุจริตเป็นนิสยั
อุตสาหะ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและต่อหน้าที่ *
4. มีการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กบั บุคลากร

หมายเหตุ : * ตัวชี้วดั ทีส่ าํ คัญในปี งบประมาณ 2557 จํานวน 10 ตัวชี้วดั
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตามกรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงกําหนดแผนงาน ด้วยการนําตัวชีว้ ดั ตาม
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารปฏิบตั ิ ดังนี้

ตาราง 1.2.2 แผนงานการนําตัวชี้วดั ตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิ บาลสู่การปฏิ บตั ิ
แผนงาน
1. นําเสนอตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ติ าม
หลักธรรมาภิบาลต่อคณะ
กรรมการประจําคณะ
2. ประชาสัมพันธ์องค์ประกอบ
และตัวชี้ วัดตามหลักธรรมาภิ
บาล
- การจัดทําสื่อ
- การประชุมชีแ้ จง
3. สํารวจสถานการณ์ปจั จุบนั จาก
ความคิดเห็นของบุคลากรใน
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิ
บาล ครัง้ ที่ 1
- วิเคราะห์และจัดลําดับ
ความสําคัญ
4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมคิดร่วมจัด
กิจกรรมส่งเสริมหลักธรรมาภิ
บาล ตามผลการจัดลําดับ
5. การสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรในการปฏิบตั ติ าม
หลักธรรมาภิบาล ครัง้ ที่ 2
6. จัดทํารายงาน ประจําปี 2557

หมวด 1 การนําองค์การ

วัตถุประสงค์
เพื่อขอความ
เห็นชอบ

กลุ่มเป้ าหมาย ช่วงเวลา
คณะกรรมการ พฤศจิกายน
ประจําคณะ
2556

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
ประธานคณะ
กรรมการฯ

เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการ
ปฏิบตั ติ ามหลัก
ธรรมาภิบาล

ร้อยละ 70 ของ ธันวาคม
บุคลากร
2556

20,000.บาท

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ฯี

เพื่อสะท้อน
สถานการณ์
ปจั จุบนั

ร้อยละ 50 ของ ธันวาคม
บุคลากร
2556 –
มกราคม
2557

5,000.-บาท

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ฯี

เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมคิด
และร่วมทําของ
บุคลากร
เพื่อสะท้อน
สถานการณ์การ
ปฏิบตั ติ ามหลัก
ธรรมาภิบาล
เพื่อนําเสนอผล
การดําเนินการ
ต่อคณะ
กรรมการประจํา
คณะ

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร

ร้อยละ 50 ของ สิงหาคม –
บุคลากร
กันยายน
2557

5,000.-บาท

-

5,000.- บาท

กันยายน –
ตุลาคม
2557
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นอกจากนัน้ แล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้นํากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการกํากับการ
ดําเนินงานของคณะ ทัง้ ด้านการศึกษา การวิจยั และการบริหาร การศึกษาได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐาน
ความรูค้ วามสามารถวิชาชีพพยาบาลพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ข้อบังคับมหาวิทยา
ลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 การวิจยั ได้แก่ แนวทางปฏิบตั ิ
จรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และระเบียบข้อบังคับประกาศ
ของมหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั การบริหาร ได้แก่ ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2544 และระเบียบสํานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 ระเบียบ
พัสดุทงั ้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และก.การคลัง ระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น การลา การ
ขอตําแหน่งวิชาการ เป็ นต้น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี
คณะกําหนดเป้าหมายความสําเร็จของการบริหารงานตามระบบธรรมาภิบาลในปี 2557 คือ
จํานวนข้อร้องเรียนการบริหารงาน และบริหารงานบุคลลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 10.00
สํา หรับ การสนั บ สนุ น ชุ ม ชนที่ ส ํา คัญ คณะดํ า นิ น การโดยกํ า หนดเป็ น โครงการพั ฒ นา
สาธารณสุขเขตเมือง โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับรอง
คณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา และผูช้ ่วยคณบดี รับผิดชอบดําเนินการตัง้ แต่
ปีงบประมาณ 2556 แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียมการ ขัน้ ดําเนินการ และขัน้ ประเมินผล ใน
ปีงบประมาณ 2556 อยูใ่ นขัน้ ดําเนินการ ผลการดําเนินการ มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง 1.2.3 การดําเนิ นการการสนับสนุนชุมชนที่สาํ คัญ ประจําปี งบประมาณ 2556
ขัน้ ตอนที่
1. ขัน้
เตรียมการ

วันเดือนปี
ดําเนิ นการ
15 พ.ค. 56
25 มิ.ย. 56

หมวด 1 การนําองค์การ

กิ จกรรม
1.ประชุมคณะทํางานโครงการพัฒนาสาธารณสุขเขต
เมือง เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1608
2.ทําหนังสือถึงผูอ้ ํานวยการเขตราชเทวีเพื่อขอ
อนุญาตดําเนินการโครงการพัฒนาสาธารณสุขเขต
เมือง ในเขตราชเทวี ขอความอนุเคราะห์พบเพื่อ
ปรึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนขอข้อมูลชุมชน
เขตราชเทวี และความเห็นในการเลือกพืน้ ทีช่ ุมชน
เป้าหมายสําคัญของคณะ โดยคําแนะนําจากทางฝา่ ย
พัฒนาชุมชนของสํานักงานเขตฯ
ให้เลือกชุมชน
้
เปาหมาย ได้แก่ ชุมชนหน้าวัดมะกอก ชุมชนคลอง
ส้มปอ่ ย ชุมชนแฟลต สน. พญาไท และชุมชนโค้ง
รถไฟยมราช ซึง่ เป็ นชุมชนทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง
คณะมีสภาพชุมชนที่ยงั ต้องการการพัฒนาและผูน้ ํา
ชุมชนทีใ่ ห้ความร่วมมือดี

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดําเนิ นงาน

-

 สําเร็จ คิดเป็ น
ร้อยละ 100

-

 สําเร็จ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
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ขัน้ ตอนที่

วันเดือนปี
ดําเนิ นการ
2 ก.ค. 56 –
27 ส.ค. 56

2. ขัน้ ดําเนิ นการ

3. ขัน้
ประเมินผล

หมวด 1 การนําองค์การ

กิ จกรรม
3. สํารวจพืน้ ทีช่ ุมชนขัน้ ต้น ในบางแห่ง และ 4
ชุมชนเป้าหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
เขตราชเทวีจาํ นวน 6 ชุมชน ดังนี้
• 2 ก.ค. 56 ชุมชนหลังกรมทางหลวง
• 4 ก.ค. 56 ชุมชนสระแก้ว
• 10 ก.ค. 56 ชุมชนหน้าวัดมะกอก
• 25 ก.ค. 56 ชุมชนคลองส้มปอ่ ย
• 19 ส.ค. 56 ชุมชนแฟลต สน.พญาไท
• 27 ส.ค. 56 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
4. ร่วมประชุมกับสํานักงานเขตราชเทวี ประชุมทุก
วันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน
• 18 ก.ค. 56 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชน
ณ สํานักงานเขตราชเทวี เวลา 14.00-16.30 น.
• 19 ก.ย. 56 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชน
ณ สํานักงานเขตราชเทวี เวลา 14.00-16.30 น.
5. วิเคราะห์สถานการณ์สถานภาพชุมชน พฤติกรรม
สุขภาพ และอนามัยสิง่ แวดล้อม
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กบั กลุ่มผูน้ ําชุมชน
ประธานชุมชน รองประธานชุมชน เลขาชุมชน
7. ประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดําเนิ นงาน

-

 สําเร็จ คิดเป็ น
ร้อยละ 100

-

 สําเร็จ คิดเป็ น
ร้อยละ 100

-

 ไม่สาํ เร็จ
เนื่องจาก อยูร่ ะหว่าง
เตรียมการ
 สําเร็จ คิดเป็ น
ร้อยละ.....................
 ไม่สาํ เร็จ
เนื่องจาก ................
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556
ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
หมวด 2 การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ (85 คะแนน)
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ (45 คะแนน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์วางแผนยุทธศาสตร์ โดยวางแผนฯครัง้ แรก คือ แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2553-2555 ซึง่ เป็ นการปรับแผน และกําหนดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ในปีงบประมาณ
2555 เพื่อ 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุมาตรฐานที่
กําหนดไว้ 2. บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วม สนับสนุ น ส่งเสริม การดําเนินงานจัดการศึกษาของส่วน
งานให้เป็ นไปตามแผนทีก่ ําหนดไว้ 3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อ
ความต้องการของผูเ้ รียน ผูป้ กครอง และชุมชน 4. ผูเ้ รียนได้รแู้ นวทางในการเรียนรูแ้ ละสามารถกําหนด
บทบาทของตนเองได้ถูกต้อง การดําเนินการภายใต้การนําของคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ โดยมีหวั หน้างานทุกงานเข้าร่วมรับผิดชอบในการกําหนดแผนทัง้ สองครัง้
ขัน้ ตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2553-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ขัน้ ตอนการดําเนินการออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และสรุปผลจัดทํา
แผนฯ โดยมีกรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553–2555 ในแผนภูมทิ ่ี 2.1.1
รายละเอียด ดังนี้
1. ระยะเตรียมการ
งานแผนพัฒ นาและระบบคุ ณ ภาพ ได้จ ัด ทํ า โครงการจัด ประชุ ม แนวทางการจัด ทํ า แผน
ยุ ท ธศาสตร์แ ละทํ า หนั ง สือ เวีย นขอความร่ ว มมื อ จากภาควิ ช า/ เพื่อ ให้ท ราบแนวปฏิบ ัติว่ า ใน
ปีงบประมาณ 2552 คณะ กําหนดทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เมือ่ วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์
2. ระยะดําเนิ นการ
2.1 คณะ แต่ งตัง้ กรรมการวางแผนและพัฒนา โดยงานนโยบายและแผนขอความร่วมมือ
จากภาควิชาต่างๆ ให้ส่งผูแ้ ทนร่วมเป็ นกรรมการเพือ่ ทําหน้ าทีว่ ิ เคราะห์แผนฯ
2.2 งานนโยบายและแผนจัดส่งแบบสอบถามแก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพื่อประเมิน
สถานภาพองค์กร และปจั จัยที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนฯ พร้อมวิเคราะห์ผลเพื่อนํ าไปประกอบการ
จัดทําแผนฯ
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2.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและการวิเคราะห์ทบทวนแผนฯ ในวันประชุม
โดยประกอบด้ว ยเอกสารประกอบการบรรยายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เอกสารนโยบายและแผน
ยุ ท ธศาสตร์ร ะดับ ชาติ ระดับ กระทรวงศึก ษาธิก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา และ
ยุ ท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลัย มหิด ล และผลการประเมิน คุ ณ ภาพตนเอง จากผลการเยี่ย มสํา รวจของ
ผู้ประเมินภายนอก ทัง้ นี้ ผู้ร่ว มประชุมจะต้อ งใช้ประกอบการกํ าหนดประเด็นปจั จัยในการวิเคราะห์
SWOT และการกําหนดแนวทางการให้คะแนนในการวิเคราะห์ SWOT Analysis
2.4 คณะจัดการประชุ ม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึก ษาคณะ ผู้บริหารคณะ หัวหน้ า
ภาควิชาต่างๆ และบุคลากรสายสนับสนุ นทีม่ สี ่วนได้เสียในการดําเนินงานในองค์กรเข้าร่วมประชุม การ
ประชุ มมีก ารบรรยายให้ค วามรู้ว ิธ ีก ารจัดทําแผนยุท ธศาสตร์จํา แนกตามหัว ข้อ เรื่อ ง เริม่ ตัง้ แต่ ก าร
วิเคราะห์ SWOT การทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยมหิดลตัง้ เป้าหมายการเป็ นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 อันดับโลก ซึง่
มหาวิทยาลัยปรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว
2.5 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้มกี ารจัดแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม พิจารณาประเด็นทีเ่ ป็ น
ปจั จัยสําคัญในการกําหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การ
วิจยั การบริการวิชาการ การบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การวิเคราะห์ความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาคมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัวโมง
่
และ
กําหนดนํ้ าหนักคะแนน ต่อจากนัน้ ผู้วเิ คราะห์ช้แี จงแนวทางการให้คะแนนในแต่ละประเด็นและการคิด
คะแนน ทัง้ นี้ ผู้ร่ ว มประชุ ม พิจ ารณาการประเมิน สภาพแวดล้อ ม จุด อ่ อ น/ภาวะคุ ก คามหลัก และ
สถานการณ์ของคณะ โดยพิจารณาจากผลการประเมินแบบสอบถามของผูป้ ระเมินภายนอก และข้อมูล
จุดแข็ง/โอกาสพัฒนาหลักทีว่ ทิ ยากรนําเสนอเพื่อกําหนดคะแนน
2.6 ผู้ร่วมประชุมพิจารณาให้น้ํ าหนักจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของแต่ละ
ประเด็น และประเมินว่าเป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน ภาวะคุกคามหลัก หรือโอกาส เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน
1 - 5 นําเสนอเพื่อสรุปความเห็นร่วมกันในทีป่ ระชุมใหญ่ เพื่อการยอมรับและทราบข้อมูลโดยทัวกั
่ น และ
สรุปคะแนนรวม พบว่าจุดแข็งภาพรวมคะแนนถ่วงนํ้าหนัก = 8.22 จุดอ่อนภาพรวมคะแนนถ่วงนํ้ าหนัก
= 1.985 SW = 2.59 โอกาสภาพรวมคะแนนถ่วงนํ้ าหนัก = 7.98 ภาวะคุกคามภาพรวมคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก = 1.71 OT = 2.47
2.7 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพนํ าผลการประชุมสรุปจัดทําร่างทบทวนวิสยั ทัศ น์
พันธกิจ การประเมิน SWOT โดยสรุปคะแนนในแต่ละประเด็น ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม
อย่างละ 7 ประเด็น และให้คะแนนพร้อมทัง้ นํ ามาวิเคราะห์เพื่อประเมินตําแหน่ งองค์กร โดยคะแนนใน
ส่วนจุดแข็ง เท่ากับ 41.32 จุดอ่อน 9.98 โอกาส 40.11 และภัยคุกคาม 8.60 เมื่อนํ ามาวิเคราะห์โดยวิธ ี
BCG ได้ตําแหน่ ง STAR
และต่อจากนัน้ นํ าผลมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์โดยวิธ ี TOWS
Matrix ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นํ าผลการวิเคราะห์เสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อทราบและนําผลไปประชุมกําหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั
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แผนงานและโครงการกําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนา โดยนํ าข้อมูลไปใช้ในการจัดสัมมนาบุคลากรทุก
ระดับของคณะ เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ ที่จงั หวัดชลบุร ี ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2552 ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้ว ยคณะผู้บ ริห ารคณะ หัว หน้ า ภาควิชาฯ บุ ค ลากรสายวิช าการและสายสนับ สนุ น โดยมี
แนวทางดําเนินงาน ดังนี้
1. การบรรยายเชิงวิชาการวิธกี ารกําหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั และแนวทาง
การพัฒนาฯ โดยวิทยากรรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาฯ
2. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม พิจารณาในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพิจารณา
ความก้ า วหน้ า ในตํ า แหน่ ง วิชาการ แผนยุท ธศาสตร์ใ นการขับ เคลื่อ นคณะ และสิ่ง แวดล้อ ม ความ
ปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ผลสรุปได้ประเด็นยุทธศาสตร์ จําแนกเป็ น 4 ประเด็น คือ
2.1 การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิจยั และการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
2.2 พัฒ นาวิช าการโดยใช้ก ลไกการตลาดผ่ า นเครือ ข่ า ยทัง้ ในระดับ ชาติแ ละ
นานาชาติ
2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและบริการวิชาการสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
2.4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3 ทีป่ ระชุมพิจารณากําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้แนวคิด Balanced Score Card ด้าน
การเงิน การพัฒนากระบวนการภายใน ผู้รบั บริการ และการเรียนรูแ้ ละความก้าวหน้ า สรุปผลจากที่
ประชุมได้ยทุ ธศาสตร์ทงั ้ หมด 12 ยุทธศาสตร์ จําแนกเป็ น
มุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละความก้าวหน้า 2 ยุทธศาสตร์
มุมมองด้านกระบวนการภายใน
7 ยุทธศาสตร์
มุมมองด้านการเงิน
2 ยุทธศาสตร์
มุมมองด้านผูร้ บั บริการ
1 ยุทธศาสตร์
4 นํ าผลการวิเคราะห์สรุปเป็ นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อพรรณนาให้เห็นภาพยุทธศาสตร์
โดยรวมของคณะ รวบรวมวัตถุประสงค์ของคณะ ตามมิตติ ่างๆ กําหนดยุทธศาสตร์ให้เป็ นเหตุผล และ
นําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการกําหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกันทุกระดับ
ต่อไป
5 ที่ประชุมพิจารณากําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั แนวทางการ
พัฒนา และแผนปฏิบตั งิ าน 5 ปี โดยใช้แนวทางจากประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ทก่ี ําหนดทัง้ 4
มุมมองร่วมกัน
6 บรรยายเชิงวิชาการวิธกี ารกําหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั และแนวทางการ
พัฒนาฯ ต่อจากนัน้ ได้มกี ารแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม และทุกกลุ่มต้องได้หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การพิจารณาความก้าวหน้ าในตําแหน่ งวิชาการ แผนและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนคณะ และ
สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ผลสรุปได้ขอ้ สรุปจัดทําเป็ นแผนคณะต่อไป
3. ระยะสรุปผลผลการดําเนิ นงาน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจัดทําร่างการปรับแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อรองคณบดีฝา่ ย
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แผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําเสนอทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารและคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา และงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ นําไปปรับปรุงสรุปเป็ นแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาของคณะ และแจ้งภาควิชาฯ เพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ติ ่อไป
กล่าวโดยสรุป กระบวนการวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ เพื่อกําหนดทิศทาง เป้าหมายในการทําแผน
ยุทธศาสตร์ทุกพันธกิจทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและชาติ โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมประชุมและระดมความคิดเห็นในการประชุมจัดทําแผนฯ โดย
ผู้ร่วมดําเนินการประกอบด้วย ทีมผู้บริหารคณะ หัวหน้ าภาควิชาฯ กรรมการผู้แ ทนของภาคฯ และ
บุคลากรสายสนับสนุ นที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ใช้เอกสารข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เป็ นหลักฐาน
เชิงประจักษ์บ่งชีส้ ถานภาพตามสภาพความเป็ นจริงของคณะ ประกอบการพิจารณา การกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์นําแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ และมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้
ยุทธศาสตร์ส อดคล้อ งกันทุก ระดับ และนํ าไปถ่ ายทอดสู่ระดับปฏิบตั ิโ ดยผ่ านกลไกการขับเคลื่อ นที่
ภาควิชาฯ จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุภารกิจ และประเมินผลผ่านตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
ทีก่ ําหนดต่อไป
วิสัยทัศนและพันธกิจ

คาเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แผนภูมิที่ 2.1 : กรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ปี งบประมาณ 2553 – 2555
การปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 - 2555 มีกรอบ
แนวคิดในการดําเนินงาน โดยการทบทวนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิเคราะห์สถานการณ์ มีการทบทวน
วิสยั ทัศน์/ พันธกิจ/แนวทาง/โครงการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้ มีการประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการของคณะ ในปี 2553 – 2555 ดังแผนภูมทิ ่ี 2.2
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การทบทวนยุทธศาสตร์ปี 2550 - 2551
วิเคราะห์สถานการณ์
SWOT Analysis
ทบทวนวิสยั ทัศน์/พันธกิจ/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์คณะ
ประชุมเพือ่ กําหนดข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการของคณะ ปี 2553 - 2555

แผนภูมิที่ 2.2: กรอบแนวคิ ดการดําเนิ นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย มหิ ดล ปี งบประมาณ 2553-2555
ปี 2554 หลังจากทีค่ ณะ ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553 - 2555 มา 1 ปีเต็ม จนก้าว
ขึน้ ปีท่ี 2 เพื่อให้ประชาคมรับทราบผลการดําเนินงานในปีทผ่ี ่านมา และเตรียมความพร้อมกําหนด
ทิศทางพัฒนาการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559) ในแต่ละภารกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน (การศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ) ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ คณะ จึงจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25562559)” เพื่อให้ผบู้ ริหาร และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นําแผนฯ ทีก่ ําหนดไปเป็ นแนวทางใน
การพัฒนางาน และการปฏิบตั งิ านต่อไป การดําเนินการแบ่งเป็ น 2 ครัง้ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ประชุม “กําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559)” ในวันเสาร์ท่ี 4 มิถุนายน 2554 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และหลังจากการประชุมฯ
ภาควิชา/หน่วยงานดําเนินการเตรียมการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการ
ประชุมปฏิบตั กิ ารจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ
ครัง้ ที่ 2 ประชุม “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559)” ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2554 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ประชุมเป็ นกลุ่มหรือบุคคลเดียวกันกับประชุม ครัง้ ที่ 1 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทีมบริหาร
หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิจยั
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒธรรม คณะกรรมการวิเคราะห์แผนฯ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เลขานุ การคณะ หัวหน้างาน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง จํานวน 80 คน
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โดยมีขนั ้ ตอนดําเนินงาน ดังนี้
1. บรรยายทางวิชาการ เรือ่ ง ทิศทางพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559)โดย รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรบรรยาย
2. ดําเนินการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 Research Excellence กลุ่มที่ 2 Teaching and
Learning Excellence กลุ่มที่ 3 Healthcare and Services Excellence
3. ผูบ้ ริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์และบุคลากรนําแผนฯทีกําหนดเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานและปฏิบตั งิ านต่อไป
และเมือ่ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2555 ทางคณะ ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที1่ 1 (พ.ศ.2556 – 2560) (เพื่อป้องกันรอยต่อระหว่าง พ.ศ.2559-2560) พร้อม
ร่วมกันกําหนด Corporate KPI ค่านิยม และเอกลักษณ์ ของคณะ ในการสัมมนาบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุร ี เรือ่ ง การจัดทํา
Corporate KPI และ Core Value บุคลากรเข้าร่วมงานทัง้ สิน้ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 49.69 ของ
บุคลากรคณะทัง้ หมด (318 คน) ภายใต้ความท้าทายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ
1. เป็ นสถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมภิ าคเอเซีย ภายใน ปี 2559
2. การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขาดอัตรากําลัง
3. ความท้าทายด้านการปฏิบตั กิ าร การเป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญการวิจยั เชิง
บูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
และความได้เปรียบเชิ งยุทธศาสตร์ของคณะ คือ
1. เป็ นต้นแบบด้านการเรียนการสอนสาธารณสุขศาสตร์ทห่ี น่วยงานใหม่ๆ นํามาใช้
2. เป็ นผูน้ ํ าวิชาการด้านสาธารณสุขในระดับประเทศและเครือข่ายภูมภิ าคเอเชีย
3. ผูบ้ ริหารส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ
4. บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ
สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556 –
2560) ได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์และกําหนดยุทธศาสตร์ (3 ยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ขบั เคลื่อน)
วิ สยั ทัศน์ “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมภิ าคเอเซีย ปี 2559”
พันธกิ จ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ
ดําเนินการวิจยั ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
บริการวิชาการสาธารณสุข สิง่ แวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ
ทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างเครือข่ายวิจยั สู่ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจยั ”
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็ นสถาบันการศึกษา
กลุ่ม ง.
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ขบั เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุ นโอกาสก้าวหน้า สุขภาพดีและความสุขให้แก่
บุคลากร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารงานสนับสนุ นทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริม
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝงั ค่านิยม วัฒนธรรม
ไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมือ่ เสร็จสิน้ การวางแผนยุทธศาสตร์แล้ว
งานแผนพัฒนาและระบบประกันคุณภาพจัดทํา
1. รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “กําหนดทิศทางการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 25562560”
2. รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร“จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
พ.ศ. 2556-2560” เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
หมวด 2 2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บตั ิ (40 คะแนน)
คณบดีกระจายอํานาจให้รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผูร้ บั ผิด
ชอบหลักในการกํากับแผน/ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ดังนัน้ เพื่อนําแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2556-5560 ไปสู่การปฏิบตั ิ รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาฯ จึงได้นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ และแจ้งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องไปดําเนินงานจัดทําแผนงาน/โครงการให้สอด
รับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ตามประเด็นยุทธศาสตร์/Corporate KPI เพื่อให้บรรลุตาม
วิสยั ทัศน์ “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมภิ าคเอเซีย ปี 2559” คณบดีแบ่งผูร้ บั ผิดชอบ
ภารกิจหลัก ดังนี้
1. ด้านการศึกษา
1.1 งานระดับปริญญาตรี รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุม
กํากับแผนและผลการดําเนินงาน และมีผชู้ ่วยคณบดีรบั ผิดชอบเกีย่ วกับกิจกรรมนักศึกษา โดยกระจาย
อํานาจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาดําเนินการรวบรวม
/วิเคราะห์จดั ทําสรุป/จัดทําแผน และรายงานผลการดําเนินงาน
1.2 งานระดับบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุม
กํากับแผนและผลการดําเนินงานโดยกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีงานบริหาร
การศึกษาและกิจการนักศึกษาดําเนินการรวบรวม/วิเคราะห์จดั ทําสรุป/จัดทําแผน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน
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1.3 งานเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นนักศึกษา/นักศึกษานานาชาติรองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์รบั ผิดชอบหลัก และมีงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ดําเนินการรวบรวม/วิเคราะห์จดั ทํา
สรุป/จัดทําแผนและรายงานผลการดําเนินงาน
2. ด้านงานวิจยั
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรมการศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลั
โดยกระจายอํานาจไปยัง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีงานวิจยั และวิชาการดําเนินการรวบรวม/วิเคราะห์/จัดทําสรุป/จัดทําแผน
และรายงานผลการดําเนินงาน
3. ด้านงานบริการวิชาการ
รองคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุมกํากับ
แผนและผลการดําเนินงาน โดยกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีสาํ นักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทํา
สรุป/จัดทําแผนและรายงานผลการดําเนินงาน
4. ด้านทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
รองคณบดีรว่ มกับเลขานุ การคณะ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุมกํากับแผนและผลการ
ดําเนินงาน โดยกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีงานบริหารทัวไปรั
่ บผิดชอบในการ
รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทําสรุป/จัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน
5. ด้านบริหาร แบ่งออกเป็ น
5.1 งานบริหารทรัพยากร รองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคลร่วมกับเลขานุการคณะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุมกํากับแผนและผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) งานบริหารทรัพยากรบุคคล มีงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการรวบรวม/
วิเคราะห์/จัดทําสรุป/จัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน
(2) งานบริหารการเงินและทรัพย์สนิ งานการคลัง พัสดุและบริหารสินทรัพย์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการรวบรวม/วิเคราะห์/จัดทําสรุป/จัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน
5.2 งานจัดทําแผน/ติดตามประเมินผลและงานพัฒนาคุณภาพระดับคณะ รองคณบดีฝา่ ย
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุมกํากับแผนและผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของคณะทัง้ หมด โดยมีกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีงาน
แผนพัฒนาและระบบคุณภาพเป็ นผูร้ วบรวม/วิเคราะห์/จัดทําสรุป/จัดทําแผนและติดตามผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของคณะ
5.3 งานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับผูช้ ่วยคณบดี ควบคุมกํากับแผนและผลการดําเนินงาน โดยกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ มีงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพดําเนินการรวบรวม/วิเคราะห์/จัดทําสรุป/แผนและผลการ
ดําเนินงาน
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งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพกําหนดขัน้ ตอนการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ดิ งั นี้
1. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจัดทําหนังสือขอความร่วมมือให้ภาควิชา/หน่ วยงานเสนอ
แผนงาน/โครงการมายังคณะ แล้วดําเนินการรวบรวม/จัดทําสรุปในภาพรวม
2. งานแผนพัฒนาและระบบคุ ณ ภาพนํ าเสนอรองคณบดีฝ่ ายแผนพัฒนาและประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อพิจารณา
3. รองคณบดีฝ่า ยแผนพัฒ นาและประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษานํ าเสนอทีมบริห ารและนํ าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เพื่อให้การสนับสนุนตามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ
4. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพรวบรวมและจัดทําสรุปผลการสนับสนุ นงบประมาณให้แก่
ภาควิชา/หน่ วยงาน
5. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาแล้วนํ าเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อทราบเกีย่ วกับวงเงินทีไ่ ด้จดั สรรในแต่ละปีงบประมาณ
6. งานแผนพัฒนาและระบบคุณ ภาพจัด ทําหนัง สือ แจ้ง วงเงินที่จดั สรรให้ภาควิชา/หน่ ว ยงาน
พร้อมกับให้ภาควิชา/หน่ วยงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
7. ภาควิชา/หน่ วยงานที่ได้รบั แจ้งจัดสรรงบประมาณแล้วแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ และ
จัดทําเรือ่ งขออนุ มตั ดิ าํ เนินโครงการและขออนุมตั คิ ่าใช้จา่ ย
8. เมื่อผู้รบั ผิดชอบโครงการได้รบั อนุ มตั ิดําเนินโครงการและอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วจาก
ท่านคณบดี ให้ไปดําเนินการจัดทําหนังสือขอยืมเงินทดรองจ่าย
9. งานแผนพัฒนาและระบบคุณ ภาพ จัด ทําหนัง สือเวียนติด ตามประเมินผลจากผู้รบั ผิด ชอบ
โครงการและผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั MUKPI ทุก 6 เดือน/9 เดือน และ12 เดือนและบันทึกตัวชีว้ ดั พร้อม
แนบหลักฐานในแต่พนั ธกิจเข้าระบบ MUKPI ทุกรอบ 6 เดือน/9 เดือนและ 12 เดือน
10. ผู้รบั ผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน/9 เดือนและ12 เดือน และจัดทํา
เรือ่ งปิดโครงการ พร้อมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
11. งานแผนพัฒนาและระบบคุณ ภาพรวบรวม/วิเ คราะห์/สรุปรายงานผลการดําเนิ นงานเป็ น
ภาพรวมของคณะแล้วนํ าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาแล้วนํ าเสนอทีมบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ/พิจารณา และแจ้งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาต่อไป
12. งานการคลัง พัสดุและบริหารสินทรัพย์ จัดทําเรื่องถึงภาควิชา/หน่ วยงานให้ส่งหลักฐานการใช้
จ่ายเงิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี
13. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพนํารายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบคลังความรูค้ ณะ
ทัง้ นี้งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจัดทําคู่มอื บริหารโครงการ ให้ทุกหน่ วยงานเพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการบริหารโครงการ ตามขัน้ ตอนทีค่ ณะกําหนด ดังแผนภูมิที่ 2.2.1
คณะกําหนดตัวชีว้ ดั ทีต่ อบสนองต่อยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรไปสู่ผลสําเร็จตามวิสยั ทัศน์ ดังนี้
1. Corporate KPI จํานวน 5 ตัวชีว้ ดั ดังนี้
1.1 จํานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก
1.2 จํานวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา
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1.3 จํานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติทม่ี ี Impact Factors
1.4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทํา/ศึกษาต่อ และ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี
1.5 จํานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการทีม่ คี วามร่วมมือกับสถาบันใน/ต่างประเทศ ทําให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและผูด้ อ้ ยโอกาส
2. ตัวชีว้ ดั ตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ พ.ศ. 2556-2560 ดังตารางที่ 2.2.1
3. ตัวชีว้ ดั ตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ านประจําปี (PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน (MUKPI)
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธภาพในกระบวนการ และผลักดันให้ส่วนงานได้รบั ผลการดําเนิน
งานตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ คณะจึงกําหนดให้มตี วั ชีว้ ดั ในทุกระดับผ่านข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจะติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดทําหนังสือเวียนติดตามจากผูร้ บั ผิดชอบภารกิจหลัก/หัวหน้าภาควิชาและผูร้ บั ผิดชอบให้
รายงานผลการดําเนินงาน ทัง้ โครงการและตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ทุก 6 เดือน/9 เดือน และ 12 เดือนแล้ว
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ และแจ้งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยมีการ
เปรียบเทียบแผน/ผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส หรือแต่ละเดือน หรือ 6 เดือน/9 เดือน และ 12
เดือน
2. ติดตามทางจดหมายอีเล็คทรอนิคส์เช่น e-mail และ e-office
3. ติดตามด้วยวาจา
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพกําหนดแผนการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผน ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารของภาควิชา/หน่วยงานกับ
ผูร้ บั ผิดชอบทุก 6, 9 และ 12 เดือน และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั งิ าน และการบรรลุผลสําเร็จตามตัวบ่งชี้ ปีละ 2 ครัง้ (6 และ 12 เดือน) ติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ตามผลผลิตทุกไตรมาสและมีการรายงานให้คณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อทราบความก้าวหน้าทุกเดือน
การนํ าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร/แผนการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสําเร็จสู่ทศิ ทางและเป้าหมายขององค์กร แต่ละฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กี่ยวข้องได้
นําผลดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาในการรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนต่อไปโดยมีรายละเอียด
การติดตามประเมินผลดังนี้
1. ติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี รอบ 6 9 และ 12 เดือน
2. รายงานผลการดําเนินงานตัวชีว้ ดั ตามผลผลิตของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี รอบ 6 9 และ
12 เดือน
3. ติดตามรายงานผลการใช้จา่ ยเงิน ประจําปีงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้คณะ 12 ครัง้ / ปี)
4. ติดตามรายงานการจัดซือ้ /จัดจ้าง และการใช้จา่ ยเงิน (12 ครัง้ /ปี)
ทุกปีคณะจัดสัมมนาบุคลากร และจัดกิจกรรม Meet the team เพื่อแถลงผลการดําเนินงานของ
คณะทุกปี ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ (output) ทีไ่ ด้ คณะนํ าไปใช้เพื่อ 1. ใช้เปรียบเทียบแผน/ผลการ
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ดําเนินงานของคณะในแต่ละปีงบประมาณ/ปีการศึกษาว่ามี ผลสําเร็จของการดําเนินงานร้อยละเท่าไรใน
แต่ละปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 2. เปรียบเทียบกับคู่เทียบ 3. นําผลการดําเนินงานมาใช้เป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานในการปรับปรุงและพัฒนาแผนดําเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
การติดตาม กํากับ และประเมินผล รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบในการติดตาม กํากับ ประเมินผล และงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพรับผิดชอบรองรับงาน
ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 9 เดือน และ 12 เดือน และรวบรวม วิเคราะห์ จัดทําสรุปนําเสนอ
รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาฯพิจารณา แล้วนําเสนอ 1. คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบเพื่อทราบ/พิจารณา
2. ทีมบริหารเพื่อทราบ/พิจารณา และ 3. นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ/พิจารณาแจ้ง
ผูร้ บั ผิดชอบและเกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณต่อไป (ดังตารางที่
2.2.1)
นอกจากนัน้ แล้วงานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินจัดทําคู่มอื บริหารโครงการ
สําหรับภาควิชา/หน่ วยงานใช้เป็ นแนวทางบริหารโครงการ ขัน้ ตอนมีทงั ้ หมด 6 ขัน้ งานแผนพัฒนาฯ
จัดทําคู่มอื จากการถอดบทเรียนปญั หาการบริหารโครงการจากผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดังแผนภูมิที่ 2.3
แต่ละขัน้ ตอนจะมีรายละเอียดของแต่ละกระบวนงาน พร้อม Template แบบฟอร์มทีต่ อ้ งใช้ ได้แก่

ขัน้ ตอนการขออนุมตั ิ โครงการและขอยืมเงิ นทดรอง ขัน้ ตอนการคืนเงิ นทดรองจ่ายของโครงการ และจัดส่ง
รายงานผลโครงการ ขัน้ ตอนการติ ดตามผลดําเนิ นงานโครงการ
และตัวชี้วดั ตามแผนปฏิ บตั ิ การ ตาม
ข้อตกลงการปฏิ บตั ิ งาน (Performance Agreement)

การสื่อสาร
ทุกขัน้ ตอนการดําเนินงานรองคณบดีแต่ละฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบตามภารกิจหลักผ่านไปยังคณะกรรม
การชุดต่าง/หัวหน้าภาควิชาแจ้งไปยังบุคลากรทุกคนในภาควิชา/เลขานุ การคณะแจ้งไปยังหัวหน้างาน
และหัวหน้างานแจ้งไปยังบุคลากรทุกคนในหน่วยงานคณะ กําหนดช่องทางการสื่อสาร ดังนี้
1. ชีแ้ จงแนวทางในการดําเนินงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร, คณะกรรมการวิจยั , คณะกรรมการบริการวิชาการ,คณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม, คณะกรรมการวิเคราะห์แผนฯ, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. หนังสือเวียน / e-mail / e-office
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ตารางที่ 2.2.1 เป้ าหมายตัวชี้วดั แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2560)
เป้ าประ
สงค์หลัก
เพื่อสร้าง
เครือข่าย
การวิจยั ใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ
ทัง้ ด้าน
คุณภาพ
และปริมาณ

ยุทธศาสตร์ KPI

2557

2558

2559

2560

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

149
89
60

149
89
60

149
89
60

149
89
60

149
89
60

ครัง้ /เรื่อง

3.6

3.2

3.2

3.2

3.3

เรื่อง

12

14

15

15

15

เรื่อง
เรื่อง

3
2

3
7

3
7

3
7

4
8

คน

2

3

3

4

4

2. จํานวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา

คน

60

65

70

75

80

3. จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คน

5

5

5

5

5

4. จํานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลีย่ น(≥= 4 สัปดาห์)

คน

2

3

3

4

4

5. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting
Professor (มากกว่า 1 เดือน)

ร้อยละ

3.00

7.00

7.00

7.00

7.00

6. ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทํา/ศึกษา และ/หรือเป็ น
เจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน

ร้อยละ

84.00

84.50

85.00

86.00

86.50

7. การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
หลังการทํางาน 1 ปี โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตได้รบั ความพึงพอใจ

ร้อยละ

4.45

4.55

4.65

4.75

4.85

8. จํานวนศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
เป็ นผูน้ ําสูงสุดขององค์กร/มีตาํ แหน่งสูงด้านสาธารณสุขใน
ประเทศและต่างประเทศหลังสําเร็จการศึกษา

ร้อยละ

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

ใบรับรอง/
กิจกรรม

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

2. จํานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการทีม่ คี วามร่วมมือ
กับสถาบันใน/ต่างประเทศทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม และผูด้ อ้ ยโอกาส

โครงการ

11

12

13

14

15

3. จํานวนความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั

เรื่อง

22

23

24

25

26

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายวิ จยั สู่ภาพลักณ์
“มหาวิ ทยาลัยวิ จยั ”
1. จํานวนผลงานตีพมิ พ์
• ผลงานทีเ่ ป็ นนักวิจยั หลัก
• ผลงานรวม
2. ดัชนีการอ้างอิงเฉลีย่ Citation ย้อนหลัง 5 ปี
3. จํานวนผลงานโครงการวิจยั ทีเ่ สนอต่อองค์กรให้ทนุ
ต่างประเทศและโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ

• ผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้
• ผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือ
นโยบาย

มีระบบ
บริการ
วิชาการที่
ได้
มาตรฐาน
สากล

เป้ าหมายปี งบประมาณ
2556

4. จํานวนผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้หรือผลงานกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย

เพื่อผลิต
บัณฑิตทีม่ ี
คุณลักษณะ
พึงประสงค์
และเป็ น
สากล

หน่ วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอนให้รองรับการเป็ นสถาบันการศึกษากลุ่มง
1. จํานวนนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพใน
ต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิ ชาการสาธารณสุข และ
สิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
1. จํานวนใบรับรองทีห่ น่วยงานได้รบั รองมาตรฐานคุณภาพ
การบริการระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือกิจกรรม Best
practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ
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เป้ าประ
สงค์หลัก

ยุทธศาสตร์ KPI
4. จํานวนผูป้ ว่ ยนอก
5. คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ

เพื่อสร้าง
ระบบ
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลให้ม ี
สุขภาพดี
และมี
ความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ มีการจัดการ
ความรู้ บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้ า มีสุขภาพดีและมีความสุข

เพื่อบริหาร
จัดการการ
ใช้
ทรัพยากร
ทุกประเภท
ให้เกิด
ประโยชน์สงู
ประหยัดสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริ หารงานสนับสนุนทุกภารกิ จอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริ มสิ่ งแวดล้อมที่ดี

เพื่อสร้าง
ค่านิยมของ
องค์กร และ
ปลูกฝงั
ค่านิยม
วัฒนธรรม
ไทยตาม
หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

1. จํานวนกิจกรรม KM/CoP
• ด้านการศึกษา
• ด้านการวิจยั

2. ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3. ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การเลื่อน
ตําแหน่งภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
5. คะแนนเฉลีย่ Happiness

หน่ วยนับ

เป้ าหมายปี งบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

ราย

49,596

50,596

51,596

52,596

53,596

ร้อยละ

95

95

95

95

95

กิจกรรม
กิจกรรม
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5
10
79.08
42.75
1.00

7
12
82.0
43.0
3.00

10
14
85.00
44.00
5.00

13
16
88.00
45.00
8.00

16
18
91.00
50.00
11.00

คะแนน

65

70

75

80

85

80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
100
30
82.0
0

100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
150
40
84.00

100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
200
50
86.00

100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
250
60
88.00

3.65

3.85

4.00

4.15

3.00

5.00

8.00

11.00

5.50
5.50
5.50
5.50
82.0
3

6.00
6.00
6.00
6.00
84.00
3

6.50
6.50
6.50
6.50
86.00
3

7.00
7.00
7.00
7.00
88.00
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.85

3.95

4.00

4.15

1. มีระบบการบริหารความเสีย่ งภายในทุกด้าน (ERM)
ร้อยละ
60.00
1.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ร้อยละ
15.00
1.2 ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
ร้อยละ
15.00
1.3 ด้านการเงิน (Financial Risk)
ร้อยละ
15.00
1.4 ด้านปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ร้อยละ
15.00
2. คะแนนของส่วนงานทีป่ ระเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
คะแนน
50
้
3. มีการปอนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb
เรื่อง
20
4. การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการ
ร้อยละ
80.00
และบริหารจัดการพันธกิจหลัก และ ERP ทีถ่ ูกต้องสามารถ
รวบบรวม และรายงานเป็ นข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างน้อย
80% ได้ทร่ี ะดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน
5. ความสําเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และ
ค่าเฉลีย่
3.45
ประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การเลื่อน
ร้อยละ
1.00
ตําแหน่งภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ
5.00
7.2 อัตราการใช้น้ําลดลง
ร้อยละ
5.00
7.3 อัตราการใช้น้ํามันลดลง
ร้อยละ
5.00
7.4 อัตราการใช้กระดาษในสํานักงานลดลง
ร้อยละ
5.00
8. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ร้อยละ
80.00
9. จํานวนกิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยสิง่ แวดล้อมน่าอยู่
กิจกรรม
3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้ตามค่านิ ยมขององค์กรและ
ปลูกฝังค่านิ ยมวัฒนธรรมไทยตามเศรษฐกิ จพอเพียง
1. จํานวนกิจกรรม Core Value ทีจ่ ดั ให้นกั ศึกษา
กิจกรรม
1
1.1 Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. จํานวนกิจกรรม Core Value ทีจ่ ดั ให้บุคลากร
กิจกรรม
1
2.1 Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. จํานวนกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การยกย่องและมีความต่อเนื่องว่า โครงการ
1
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ (มุง่ เน้นกิจกรรมที่
สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน)
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนา
ระดับ
3.75
สุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
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แผนภูมิที่ 2.3 : ขัน้ ตอนการบริหารโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
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หมวด 3 การมุ่งเน้ นลูกค้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556
ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

หมวด 3 การมุ่งเน้ นลูกค้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
หมวด 3 การมุ่งเน้ นลูกค้า (85 คะแนน)
3.1 เสียงของลูกค้า (40 คะแนน)

การศึกษา

วิ ธีการที่สถาบันรับฟังลูกค้า
คณะมีวธิ กี ารรับฟงั ผูเ้ รียนในปจั จุบนั และลูกค้ากลุ่มอื่น ทีห่ ลากหลาย ขึน้ กับช่วงระยะเวลาของ
วงรอบการศึกษา ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การประเมินผลด้วยวาจา ในระหว่างการศึกษา และการ
ประเมินด้วยแบบสอบถามในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา จัดแนะแนวการศึกษาต่อในงานปจั ฉิมนิเทศ
สําหรับผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี มีการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตต่อหลักสูตร เมื่อผูเ้ รียนสําเร็จการศึกษา
นอกจากนี้มกี ารสร้าง web board สําหรับให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ผ่านทางสื่อ สังคมออนไลน์
Facebook และเว็บของคณะ มีการติดตามความคิดเห็น และความคาดหวังของผูเ้ รียนและผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย และมีการจัดการกับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แต่ละระดับ มีการทบทวนแบบประเมินผลรายวิชา และ
มีการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครัง้ /ภาคการศึกษา และมีการสัมมนาเพื่อจัดทํา
แผนการพัฒนาหลักสูตรทุกปี ในช่วงระหว่างเดือน เม.ย.–พ.ค ซึง่ เจ้าหน้าทีห่ น่ วยบริหารการศึกษาเป็ นผู้
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละระดับ ซึง่ ผลการประเมินของ
นักศึกษาจะถูกนําไปใช้เป็ นข้อมูลของฝา่ ยแผน วิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา ในการจัดทําแผนและ
ออกแบบบริการเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ขอ้ มูลการสํารวจดังกล่าวสามารถ
นําไปใช้วางแผน พัฒนาบุคลากรของหน่ วยบริการการศึกษาเพื่อให้สามารถบริการได้ตรงตามความต้องการ
และความคาดหวังของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อไป ดังตารางที่ 3.1.1
การได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจเหล่านัน้ ของผูเ้ รียน
1. ความพึงพอใจและความผูกพัน
งานบริหารการศึกษากําหนดวิธปี ระเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเ้ รียนในรูปแบบ
ทางการและไม่เป็ นทางการ คือ การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และระบบ
สนับสนุ นการเรียนการสอนของ ผูเ้ รียนทุกกลุ่ม ซึง่ ประกอบด้วย 4 วิธหี ลัก คือ การประเมินโดยใช้
แบบสอบถาม การประเมินด้วยวาจา และการประเมินความพึงพอใจในรายวิชา ออนไลน์ และการใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีทใ่ี ช้งานผ่านเว็บ นอกจากนี้ งานบริหารการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
จํานวนผูส้ มัคร ผูส้ าํ เร็จการศึกษา และจํานวนผูล้ าออกกลางคัน ซึง่ มีการใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ในการตัดสินใจ
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
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ตารางที่ 3.1.1 วิ ธีการฟังเสียงลูกค้า (ความต้องการ ความคาดหวัง และบริ การสนับสนุน)
กลุ่มผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
เมือ่ พิจารณากลุ่มของผูเ้ รียน
1. นักศึกษาไทย
2. นักศึกษานานาชาติ

วิ ธีการฟังเสียงลูกค้า
1. การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน ด้วยวาจา เช่น กิจกรรม
ติดตามความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา
2. การสนทนากลุ่ม (chit chat) ช่วงกลางเทอม
3. การสื่อสาร ผ่านทาง web board และ ทาง website ของหน่วย
บริหารการศึกษา face book
4. จดหมายข่าว
5. งานมหิดลวิชาการ
6. การประเมินจากข้อเสนอแนะโครงการประชุมวิชาการ/ อบรม
7. การประเมินรายวิชา on line
8. การสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร เมือ่ สําเร็จการศึกษา (exit
survey)
9. ข้อร้องเรียน และกล่องรับความคิดเห็น
10. ช่องทางสื่อสารโดยตรง ได้แก่ โทรศัพท์ email หรือ การเข้าพบ
เป็นส่วนตัว

กําหนดจํานวนทีร่ บั เข้าในแต่ละปี คณะประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกระดับเดือนละ 1 ครัง้ นําผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสาระให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีการ
สร้างความผูกพันกับผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น คณะกําหนดวิธกี ารสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อมันใจว่
่ าผูเ้ รียน
และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้รบั ประสบการณ์ทด่ี แี ละส่งผลต่อความผูกพัน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ทุกระดับ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ตามค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดลและของคณะ คือ MUPH การจัด
ประสบการณ์การฝึกปฏิบตั งิ านแบบมีส่วนร่วมจากศิษย์เก่าและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และมีการสร้างความผูกพันกับ
ผูเ้ รียนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย มีการจัดงานและกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การให้
ทุนการศึกษาและงานคืนสู่เหย้าของคณะ
2. ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
คณะเริม่ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ จํานวนผูส้ มัคร จํานวนรับ
และคะแนนสอบเข้า ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทีเ่ ปิดสอนในประทศไทย ซึง่
สามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจ และความนิยมของหลักสูตร ส่วนแบ่งตลาดของ
นักศึกษาปริญญาตรีของคณะ จากจํานวนผูผ้ ่านการคัดเลือกสอบ ในระบบ Admission กลางประจําปี
การศึกษา 2555 คิดเป็ นร้อยละ 17.08 และประจําปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 12.94 ทัง้ นี้เนื่องจาก
คะแนนในระบบ Admission กลาง ในบรรดาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนสูงทีส่ ุด คือ
20,271.10 ในขณะทีค่ วามนิยมของหลักสูตรของผูเ้ รียนระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่มรี ะบบการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
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3. ความไม่พึงพอใจ
คณะมีวิธีประเมิ นความไม่พึงพอใจ ในรูปแบบของ ข้อร้องเรียน ทางสื่อสังคม ออนไลน์ และทาง
กล่องแสดงความคิดเห็น ซึง่ มีการจัดตัง้ ไว้ทุกอาคารเรียน แต่ยงั ขาดระบบการรวบรวมข้อมูลและการ
วิ เคราะห์ข้อมูล ทําให้เกิ ดความล่าช้าต่อการปรับแก้ไข เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การวิ จยั
วิ ธีการที่สถาบันรับฟังลูกค้า ผูใ้ ห้ทุนจากภายนอกสถาบัน
การวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์มกี ระบวนการดําเนินการรับฟงั ลูกค้า 3 วิธ ี ดังนี้ 1) งานวิจยั
โดย รองคณบดีฝา่ ยวิจยั ผูช้ ่วยคณบดี หัวหน้างานวิจยั รวมทัง้ เจ้าหน้าทีผ่ มู้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องร่วมประชุมรับ
ฟงั การชีแ้ จง นโยบาย แนวปฏิบตั ิ มิตใิ หม่รปู แบบการทําวิจยั การประกาศการให้ทุน จากผูใ้ ห้ทุนภายนอก
รวมทัง้ ข้อมูลการทําวิ จยั กลุ่มของมหาวิ ทยาลัย
แล้วจัดทําสรุปข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ในด้านการ
ดําเนินงานวิจยั มุง่ เป้า และงานวิจยั ทีส่ อดคล้องนโยบายแหล่งทุนให้ทราบทัวกั
่ น โดยผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเป็ นประจําทุกเดือน ซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาผูแ้ ทนคณาจารย์ และ
สายสนับสนุ น เพื่อแจ้งคณาจารย์ 2) นอกจากนี้ยงั แจ้งให้ทราบข้อมูลแก่คณาจารย์ โดยผ่านทาง Email อีก
ทางหนึ่งด้วย พร้อม แจ้งรายชื่อ ผูป้ ระสานงานจากแหล่งทุน email address และเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้
3) ผ่านทางบันทึกเวียนทีแ่ จ้งข้อมูลมาจากแหล่งทุนภายนอก 4) นักวิจยั จะเป็ นผูต้ ดิ ต่อและหาข้อมูลด้วย
ตนเอง อีกทางหนึ่ง จาก แหล่งทุนภายนอกโดยตรง และ จาก website ทีท่ ราบโดยทัวกั
่ นอยูแ่ ล้ว ในการหา
ข้อมูลการสนับสนุ นงบปะมาณการวิจยั และลักษณะขอบข่ายงานวิจยั ในด้านทีต่ รงกับลักษณะงานวิจยั ทีต่ รง
กับทักษะ และความรูว้ จิ ยั ในเรือ่ งนัน้ ๆ ทัง้ นี้เพื่อ
1. ได้ขอ้ มูลทีน่ กั วิจยั ทราบถึงแนวทางการให้ทุนสนับสนุ นงานวิจยั
2. เพื่อพัฒนาโครงร่างวิจยั ได้ตรงประด็นทีแ่ หล่งทุนต้องการ
3. ทราบแนวทางการปลีย่ นแปลงด้าน นโยบาย และความต้องการของผูใ้ ห้ทุนทีม่ กี ารพัฒนาตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในด้านการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจยั
4. ประชาสัมพันธ์ศกั ยภาพ ความชํานาญวิจยั ด้านต่างๆ ของนักวิจยั ในคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิ ดตลาดวิจยั ให้กว้างขวางมากขึน้ เป็นทีต่ อ้ งการของสังคม
ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ คือ
1. แจ้งข้อมูลฯ ความต้องการของผูใ้ ห้ทุน
2. แจ้งข้อมูลศักยภาพนักวิจยั
3. จัดทําสรุปข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ในด้านการดําเนินงานวิจยั มุง่ เป้า และงานวิจยั ทีส่ อดคล้องนโยบาย
แหล่งทุน ให้ทราบทัวกั
่ น โดยผ่านทาง การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เป็ นประจําทุกเดือน ซึง่
ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาผูแ้ ทนคณาจารย์ และ สายสนับสนุน เพื่อแจ้งคณาจารย์ นอกจากนี้ยงั แจ้งให้
ทราบข้อมูลแก่คณาจารย์ โดยผ่านทาง Email อีกทางหนึ่งด้วย พร้อม แจ้งรายชื่อ ผูป้ ระสานงานจากแหล่ง
ทุน email address และเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ และ ผ่านทางบันทึกเวียนทีแ่ จ้งข้อมูลมาจากแหล่งทุน
ภายนอก
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
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4. จัด RESAERCH CARE & TALK เป็นประจําทุกเดือน ซึง่ มีการเชิญแหล่งทุนมาพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับนักวิจยั
โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1. นักวิจยั และผูบ้ ริหารทราบข้อมูลผูใ้ ห้ทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผน
และร่วมกําหนดทิศทางงานวิจยั ให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน ในการใช้ประโยชน์ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และ 2. นักวิจยั พัฒนาโครงร่างวิจยั ส่งขอรับทุน และได้รบั ทุนสนับสนุ น ในจากผูใ้ ห้แต่ละ
ปี และต่อเนื่อง
กลไกลที่สาํ คัญต่ อการสื่อสาร คือ E-office, E-mail, โทรศัพท์, การประชุมวิชาการ, สัมมนา
วิชาการ รวมทัง้ website
คณะกําหนดตัวชีว้ ดั ดังนี้ 1. จํานวนการขอทุนวิจยั จากผูข้ อทุน 2. จํานวนโครงร่างวิจยั ทีร่ ว่ มพัฒนา
กับกลุ่มวิจยั ของคณะ และมหาวิทยาลัยอื่น
ผลผลิตทีไ่ ด้ผลงานวิจยั ทีผ่ ใู้ ห้ทุน สามารถนําไปวางแผนเพื่อพัฒนาแนวทาง และทิศทางการวิจยั ใน
ปีต่อไป อย่างต่อเนื่องกับนักวิจยั พืน้ ฐาน กวิจยั ประยุกต์ และนักวิจยั พัฒนา
หลังจากนัน้ งานวิจยั มีการติดตามด้วยระบบแจ้งการส่งโครงร่างขอทุนสนับสนุน ผ่านมาทีง่ านวิจยั
และวิชาการ เพื่อส่งต่อผูใ้ ห้ทุน และคณะมีระบบเก็บข้อมูลการทําวิจยั ทีค่ รอบคลุมทัง้ การขอทุนวิจยั ภายใน
และภายนอก การตีพมพ์ การนําเสนอผลงานวิจยั ในประเทศ นอกประเทศ การ citation การได้รางวัล การ
ต่อยอดประโยชน์ การจดลิขสิทธ์ โดย มีการเก็บข้อมูลไตรมาส ใน RU form การติดตามกํากับคณะทํา
ทุกไตรมาส งานวิจยั และวิชาการรับผิดชอบดําเนินการติดตาม
นอกจากนัน้ แล้ว คณะยังมีการแบ่งปนั ประสบการณ์ ด้วยการ 1) ประชุมกรรมการวิจยั 2) ประชุม
กรรมการประจําคณะ 3) RESEARCH CARE & TALK และ 4) สัมมนาวิจยั
หมวด 3 3.2 ความผูกพันของลูกค้า (45 คะแนน)
(ลูกค้า หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรไทย)
วิ ธีการที่สถาบันสร้างความสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ปจั จุบนั คณะมีวธิ กี ารสร้างความผูกพันระหว่างผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ทีห่ ลากหลาย สามารถ
สรุปได้เป็ น 6 ช่องทาง ดังนี้คอื (1) การจัดประชุมวิชาการและการจัดอบรมตามความต้องการของศิษย์เก่า
(2) การดําเนินการวิจยั ร่วมกันระหว่างหน่ วยงาน (3) การสื่อสาร ทาง facebook, e-mail (4) จดหมาย
ข่าว (5) งานวันมหิดล และงานคืนสู่เหย้า (6) สมาคมศิษย์เก่า โดยการมอบทุนการศึกษาแก่ศษิ ย์ปจั จุบนั
หลักสูตรและบริ การ รวมทัง้ การสนับสนุนผูเ้ รียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
คณะปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ทุกหลักสูตร พศ.2555-2556 ทุกหลักสูตรดําเนินการ
ศึกษาความต้องการและสาระทีจ่ าํ เป็ นสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ผ่านคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับคณะซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒแิ ต่ละสาขา ผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย และทุกหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทัง้ ทุกหลักสูตรกําหนดกลุ่มผูเ้ รียนและตลาดไว้อย่างชัดเจนใน TQF
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คณะมีวธิ กี ารสื่อสารและสนับสนุ นผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
โดยการจัดทําข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันและหน่ วยงานผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการไปยังประธานหลักสูตรและ
ภาควิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และกําหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน
คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เกีย่ วกับข้อมูลของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่นของคณะ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจในการกําหนดกลุ่มผูเ้ รียนทีส่ าํ คัญและส่วนตลาดในอนาคต ซึง่ มีการแบ่งเป็ น
กลุ่มผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรไทย จากฐานข้อมูลที่
ผ่านมาพบว่า มีผสู้ มัครต่างชาติโดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ มีจาํ นวนเพิม่ ขึน้
2. การจัดการข้อร้องเรียน
คณะมีวธิ จี ดั การข้อร้องเรียน ทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ซึง่ มีการร้องเรียนหลายช่องทาง
ตัง้ แต่การส่งจดหมายข้อร้องเรียนถึงผูบ้ ริหาร การส่งข้อร้องเรียน ทางสื่อสังคม ออนไลน์ และทางกล่องแสดง
ความคิดเห็น ซึง่ มีการจัดตัง้ ไว้ทุกอาคารเรียน ซึง่ จะมีการเปิดกล่องทุกเดือน โดยเลขานุการคณะ และมีการ
มอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้องดําเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ระบบการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขาดการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
ทําให้เกิดความล่าช้าต่อการปรับแก้ไขกลไกการรับฟงั เสียงของลูกค้าดัง
แผนภาพที่ 3.2.1

การวิ จยั
วิ ธีการที่สถาบันสร้างความสัมพันธ์ กับผู้ให้ทุนวิ จยั
คณะตอบสนองความคาดหวังของผูใ้ ห้ทุนวิจยั จากภายนอกสถาบัน โดยรวบรวมข้อมูลแสดงความ
ต้องการของผูใ้ ห้ทุนวิจยั จากภายนอกองค์การ ได้แก่
1) ประกาศ
2) สาระสําคัญการร่วมประชุม ทีแ่ สดงความต้องการนักวิจยั ทําวิจยั ตามเป้าหมาย และความต้องการ
ผลผลิตทีเ่ ป็นนผลงานวิจยั จากคณะศักยภาพการทําวิจยั ด้านสาธารณสุขของคณะสาธารณสุขศาสตร์
3) การสอบถามผู้ให้ทุนจากภายนอก ถึงสาระสําคัญ ในรายละเอียดความต้อ งการผู้รบั ทุน เช่ น
ประเภท งานวิจยั ประเภทผลผลิตวิจยั
4) ให้ขอ้ มูลนําเสนอทราบข่ายความสามารถในการทําวิจยั ตามเป้าหมายแก่ผใู้ ห้ทุนภายนอก
5) การนํ าเสนอข้อมูลผลงานวิจยั ใน website ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งผู้ให้ทุนสามารถ
ประเมิน
6) ส่งโครงร่างวิจยั ให้ผใู้ ห้ทุนจากภายนอก ซึง่ อาจเป็ น งานวิจยั เดีย่ ว หรือ เป็ นกลุ่มวิจยั เพื่อสนอง
ความต้องการของผูใ้ ห้ทุน และรวมความรูเ้ พื่อดําเนินการวิจยั อย่างเหมาะสมตามความชํานาญเฉพาะเรือ่ ง
7) อบรม สัมมนา พัฒนาความรู้ ปรึกษา เผยแพร่ ด้านความต้องการของผูใ้ ห้ทุน และลักษณะ และ
ช่วงเวลาที่ ต้องการผูร้ บั ทุน
8 ) สรรหานักวิจยั ทีเ่ ข้าข่ายเฉพาะเรือ่ ง และขับเคลื่อนให้ดาํ เนิการวิจยั
เพื่อให้ผใู้ ห้ทุนวิจยั มีความเป็ นมิตรภาพทีด่ ตี ่อกันกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ ติดต่อฉันทมิตร
กับผูใ้ ห้ทุนวิจยั เสมอมา ทัง้ แสดงความสนใจ ใส่ใจ สอบถาม ร่วมกิจกรรมวิชาการ/พัฒนาวิจยั ระบบข้อมูล
และเชิญมาร่วม สัมมนา วิทยากรบรรยายพิเศษ อย่างต่อเนื่อง
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

39

ผลการดําเนินงาน

บัณฑิตวิทยาลัย

ย้ อนหลัง 3 ปี ถึงปั จจุบนั
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ช่องทางร้ องเรี ยน










ของผู้เรี ยนและลูกค้ า

แบบสอบถาม
แบบประเมิน
โทรศัพท์
e-mail
ข้อร้องเรียน
แบบฟอร์มใบคําร้อง
อาจารย์ทป่ี รึกษา
เจ้าหน้าทีห่ น่วยบริหาร
การศึกษา

ความเปลีย่ นแปลงทางตลาด
และการแข่งขันภายนอก
นโยบายของมหาวิทยาลัย

ช่องทางร้ องเรี ยน
คณะกรรมการระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการระดับปริญญาโท
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา

คณะกรรมการบริ หาร
การศึกษา
งานบริ หารการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

• ประธานหลักสูตร
• อาจารย์ที่ปรึกษา
• เจ้ าหน้ าที่

จัดทําแผนการดําเนินงาน

ประเมินผลรายวิชา
แผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติ

แผนระยะยาว 5 ปี

แผนระยะสัน้ 1 ปี
ทุกปี

กําหนดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ความพึงพอใจ
บัณฑิต

กําหนดตัวชี ้วัด
กําหนดผู้รับผิดชอบ

การรวบรวม
แบบประเมิน
แบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริ มาณ

ผลลัพธ์ที่เน้ นลูกค้ า

แผนภาพที่ 3.2.1 กลไกการรับฟังเสียงของลูกค้า

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556
ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
หมวด 4 การวัด การวิ เคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน)
4.1 การวัด วิ เคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนิ นการขององค์การ (45 คะแนน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์มกี ารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ สาขาต่างๆ
ด้านสาธารณสุขครบทุกระดับการศึกษา และโปรแกรมการสอนมีทงั ้ ระดับวิชาชีพและวิชาการ ซึง่ แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอืน่
บางหลักสูตรมีทเ่ี ดียวในประเทศไทย นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว คณะยังมี
ผลิตภัณฑ์การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาธารณสุขโดยลูกค้าของคณะ คือ ผูใ้ ห้ทนุ วิจยั ทัง้ องค์กรภาครัฐ และเอกชน
ในปจั จุบนั สถาบันทีม่ ลี กู ค้าระดับเดียวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเกือบทุกมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ดังนัน้ คณะดําเนินการวัดผล ทบทวน วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพือ่ หาปจั จัยเหตุ ในการ
นําไปปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ ให้ผลการดําเนินงานดีขน้ึ โดยมีระบบและกลไกดังแผนภูมทิ ่ี 4.1.1
วิธกี ารทีค่ ณะสาธารณสุขศาสตร์เลือก รวบรวม ข้อมูล และสารสนเทศทีส่ าํ คัญ นัน้ คณะดําเนินการจัด
ฐานข้อมูลตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยจัดแบ่งข้อมูลเป็ น 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ และจัดสารสนเทศออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. สารสนเทศสําหรับทีมบริหารซึง่ เป็ นสารสนเทศระดับคณะ ทีเ่ กีย่ วกับนโยบาย แผน พันธกิจ
เป้าประสงค์ และยุทธศาตร์ของคณะ รวมทัง้ สานสนเทศเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของคณะ ทัง้ เชิงกระบวนการ
ผลผลิต และ ผลลัพธ์ ซึง่ เป็ นสารสนเทศระดับคณะ
2. สารสนเทศสําหรับหัวหน้าภาควิชา ซึง่ เป็ นสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านสูก่ ารบรรลุ
เป้าหมายของภาควิชา ทีส่ ง่ ผลถึงความสําเร็จทัง้ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของคณะ ซึง่ เป็ นสารสนเทศ
ระดับภาควิชา
3. สารสนเทศของผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีม่ ขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามแนวทางทีก่ าํ หนด โดยผูบ้ ริหารของ
ภาควิชา/หน่วยงานเป็ นผูก้ าํ หนด
สารสนเทศระดับที่ 1 และ 2 คณะวัดผล ทบทวน วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะมีงานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์ผลการดําเนินการ โดยแต่ละหน่วยงานจะมีผปู้ ฏิบตั ิ
เฉพาะการเรียนการสอนผูร้ บั ผิดชอบ คือ รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา และรองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา
รับผิดชอบตัววัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตามลําดับ และ
มีหน่วยงานคืองานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนิน การภายใต้การกํากับของรองคณบดีทงั ้
สอง การวิจยั ผูร้ บั ผิดชอบคือรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา โดยมีงานวิจยั และวิชาการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการในกํากับของรองคณบดี และงานอืน่ ๆ ตารางที่ 4.1.1 และ 4.1.2
สําหรับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ คณะมีการวัดผล ทบทวน วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ตามระบบการเก็บข้อมูลและ/
หรือรายงานผลการดําเนินงาน ดังตารางที่ 4.1.3

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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แผนภูมิที่ 4.1.1 ระบบและกลไกการจัดการข้อมูล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ตารางที่ 4.1.1 การแบ่งงานและผู้รบั ผิดชอบในการกําหนดการวัดผลการดําเนิ นงาน
ประเภทของงาน
การเรียนการสอน
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับ
บัณฑิตศึกษา
การวิจยั
การบริการวิชาการ

งานสนับสนุ นพันธกิจหลัก
ก. งานบุคลากร
ข. งานการเงิน พัสดุ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หน่วยงานทีด่ าํ เนินการ

กําหนด
การวัดผล

ก. รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา
ข. รองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา

งานบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

ทุกรอบปี
การศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรม
การศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการและ
บริหารสินทรัพย์
รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

งานวิจยั และวิชาการ

ทุกรอบปี
ปฏิทนิ
ทุกรอบ
ปี งบประมาณ

รองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากร
บุคคล

ค. งานแผนและระบบ
คุณภาพ
ง. งานกายภาพ

รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา

จ. งานต่างประเทศและ
ประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

สํานักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

งานทรัพยากรบุคคล
ทุกรอบ
งานการคลัง พัสดุและบริหารสินทรัพย์ ปี งบประมาณ
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

งานกายภาพ สิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัย
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

42

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

ประเภทข้อมูล

ปี ละ 1 ตรัง้

ผูร้ วบรวม
ข้อมูล
• สุนนั ทา

ผูก้ าํ กับ

การศึกษา
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ผูว้ ิ เคราะห์/จัดทํา
หน่ วยรับ
การนํา
รายงาน
ข้อมูล
สารสนเทศไปใช้
• รองคณบดีฝา่ ย งานแผนพัฒนาและ • กองแผนงาน • กําหนด
ประกันคุณภาพ
บริหาร
ยุทธศาสตร์
• บัณฑิต
การศึกษา
การศึกษา
พัฒนาการศึกษา
วิทยาลัย
• เจนจิรา
• รองคณบดีฝา่ ย
• วางแผนงาน/
• สกอ
บัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนา
• สมศ
การศึกษา
• วีณา
• รองคณบดีฝา่ ย
• สงป
วิเทศและการ
• กองพัฒนา • รายงานการ
ประกันคุณภาพ
ประชา
คุณภาพ
การศึกษา
สัมพันธ์
• MUGSS
•งานบริหาร
• อัญชลี
• รองคณบดีฝา่ ย
เครื่องมือกลาง
บริหาร
•ภาควิชา
• เลขาภาควิชา • หัวหน้า
ภาควิชา
หลักสูตร
คณะกรรมการ ประธานหลักสูตร หลักสูคร
ภาควิชา
วางแผนบริหาร
บริหารหลักสูตร ทุกระดับ
หลักสูตร
ทุกระดับ
แบ่งความรับผิด
หัวหน้างานที่ • รองคณบดีทุก • งานบริหารการ
จัดระบบการ
• สกอ
ศึกษาและกิจการ • กองพัฒนา
ชอบตามเกณฑ์
เกีย่ วข้อง
ศึกษา และพัฒนา
ฝา่ ย
นักศึกษา
มาตร ฐานของสกอ.
กระบวน งานให้
คุณภาพ
• หัวหน้า
• งานแผนพัฒนาและ
รายข้อ ให้กบั หน่วย
ได้ตามมาตรฐาน
ภาควิชา
ประกันคุณภาพ
งานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีก่ าํ หนด

ระยะเวลาการ
หน่ วยงาน
รวบรวม
รับผิดชอบ
รายไตรมาส
•งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
•งานวิเทศและการ
ประชา สัมพันธ์
•งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่ สาร

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การศึกษา

พันธกิ จ

ตารางที่ 4.1.2 ระบบการรวบรวมข้อมูล และการนําสารสนเทศไปใช้

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

ประเภทข้อมูล

รายไตรมาส
ปี ละ 1 ตรัง้

ปี ละ 1 ครัง้

ระยะเวลาการ
รวบรวม
รายไตรมาส

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การบริการ
วิชาการ

การวิจยั

พันธกิ จ
รองคณบดีฝา่ ย
วิจยั และ
นวัตกรรม
การศึกษา

ผูก้ าํ กับ

จรรยา

เลขาภาควิชา

ภาควิชา

ผูอ้ าํ นวยการ
OPHETS

หัวหน้างานวิจยั รองคณบดีฝา่ ย
และวิชาการ
วิจยั และ
นวัตกรรม
การศึกษา

ผูร้ วบรวม
ข้อมูล
กฤติยา
พิมพ์ประภา

สํานักงานบริการ
เทคโนโลยี
สาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
(OPHETS)

งานวิจยั และ
วิชาการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
งานวิจยั และ
วิชาการ

•
•
•

•
•
•

•

หน่ วยรับ
ข้อมูล
กองบริหาร
งานวิจยั
สกอ
สมศ
กองพัฒนา
คุณภาพ
MUGSS
สกอ
กองพัฒนา
คุณภาพ
จัดระบบและ
กลไกการวิจยั และ
พัฒนา
กระบวนงานให้ได้
ตามมาตรฐาน

การนํา
สารสนเทศไปใช้
• วางแผน
พัฒนาการวิจยั
• รายงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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• งานแผนพัฒนา • กองแผนงาน • วางแผนพัฒนา
การบริการตรวจ
และประกัน
• บัณฑิต
สุขภาพ และ
คุณภาพการ
วิทยาลัย
สิง่ แวดล้อม
ศึกษา
• สกอ
• วางแผนหาแหล่ง
• สมศ
ทุน Contract
• สงป
Research
• กองพัฒนา • รายงานการ
คุณภาพ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
• MUGSS

งานวิจยั และ
วิชาการ

ผูว้ ิ เคราะห์/จัดทํา
รายงาน
• งานแผน พัฒนา
และประกัน
คุณภาพการ
ศึกษา
• งานวิจยั และ
วิชาการ

รายไตรมาส

ปี ละ 1 ตรัง้

เชิงคุณภาพ

ระยะเวลาการ
รวบรวม
ปี ละ 1 ตรัง้

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ประเภทข้อมูล

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การบริหาร

พันธกิ จ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานบริการ
เทคโนโลยี
สาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
ภาควิชา
•งานบริหารทัวไป
่
•งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
•งานการคลัง พัสดุ
และบริหาร
สินทรัพย์
•งานกายภาพ
สิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภัย
•ภาควิชา
ผูก้ าํ กับ

ผูว้ ิ เคราะห์/จัดทํา
หน่ วยรับ
รายงาน
ข้อมูล
งานแผนพัฒนาและ • สกอ
ประกันคุณภาพ
• กองพัฒนา
การศึกษา
คุณภาพ
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การนํา
สารสนเทศไปใช้
ผูอ้ าํ นวยการ
จัดระบบและ
OPHETS
กลไกการบริการ
วิชาการและพัฒ
นากระบวน งาน
เลขาภาควิชา
ให้ได้มาตร ฐาน
• รองคณบดีฝา่ ย • งานแผนพัฒนา • กองแผนงาน • กําหนด
• มัลลิกา
และประกัน
ยุทธศาสตร์คณะ
บริหาร
• บัณฑิต
• เฉลิมมงคล
วิทยาลัย
• วางแผนงาน/
• รองคณบดีฝา่ ย คุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนา
บริหาร
• งานบริหาร
• สกอ
• เกศวรี
คณะ
การศึกษา
ทรัพยากรบุคคล • สมศ
• ปาริฉตั ร
• รายงานการ
• หัวหน้า
• งานการคลัง พัสดุ • สงป
ประกันคุณภาพ
ภาควิชา
และบริหาร
• กองพัฒนา
การศึกษา
สินทรัพย์
• เลขานุการ
• จํารัส
คุณภาพ
คณะ
จัดระบบและ
• สกอ
• เลขาภาควิชา
กล ไกการบริหาร
• กองพัฒนา
และพัฒนา
คุณภาพ
กระบวน งานให้
ได้มาตรฐาน

ผูร้ วบรวม
ข้อมูล
จรรยา

ตารางที่ 4.1.3 ขัน้ ตอนระบบข้อมูล/รายงานผลทบทวนวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
ขัน้ ตอนระบบข้อมูลและ/หรือรายงานผล
การทบทวน
การติ ดตาม
PA (ข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน)
ก. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพโดย
คณะกรรมการแต่ละฝา่ ย ได้แก่ คณะกรรมการ
วิจยั คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการ
บริการวิชาการ คณะกรรมการงบประมาณทีม่ ี
คณบดี/รองคณบดีแต่ละฝา่ ยเป็นประธาน
พิจารณากําหนดเป้าหมาย PA ของคณะ เพื่อ
ทําข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย ปี ละ 1 ครัง้
ข. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพรวบรวมและ ค. รองคณบดีฝา่ ยแผนฯ นําเรื่อง
วิเคราะห์ PA ทีส่ ง่ มา แล้วส่งให้ทมี บริหารเพื่อ
เข้าประชุมคณะกรรมการ
พิจารณา
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
เห็นชอบหรือทบทวนปรับแก้
ง. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพปรับแก้ไข จ. คณะกรรมการประจําคณะ
เห็นชอบ
ฉ. คณบดีทาํ PA กับอธิการบดี
ช. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพส่งแบบ
ซ. รองคณบดีฝา่ นแผนฯ พิจารณา
ฟอร์มPA ให้หน่วยงาน และภาควิชากําหนด
ตัง้ ข้อสังเกต และส่งให้ทมี
PA แล้วส่ง PA กลับมายังงานแผนพัฒนาและ
บริหารพิจารณา อีกครัง้ เพื่อหา
ระบบคุณภาพ เพื่อจัดทําข้อมูลวิเคราะห์ภาพ
ข้อสรุป
รวม และส่งให้รองคณบดีฝา่ นแผนฯ พิจารณา
ฌ. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพส่ง PA ของ
หน่วยงานและภาควิชาให้ปรับเป้าหมาย พร้อม
ส่งกลับตามเวลาทีก่ าํ หนด
ญ. คณบดีลงนาม และส่งให้หน่วยงาน/ภาควิชา
ฎ. งานแผนพัฒนาและ
ดําเนินการ
ระบบคุณภาพติดตาม
ผลการดําเนินงานตาม
ตัววัดและเป้าหมายใน
รอบ 6 และ 12 เดือน
แต่เก็บข้อมูลในเดือนที่
6 และ 9 ไม่ครบทุกตัว
และติดตามการดําเนิน
โครงการทุก 3 เดือน
ฏ. ถ่ายทอดผ่านรองคณบดีทร่ี บั ผิดชอบ หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้างานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ถ่ายทอดผ่านคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
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ขัน้ ตอนระบบข้อมูลและ/หรือรายงานผล

การทบทวน
การติ ดตาม
ระบบ MUGSS
ก. คณะกรรมการฐานข้อมูลระบบ MUMIS &
ข. เจ้าหน้าทีง่ านแผนพัฒนาและ
MUGSS คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยา
ระบบคุณภาพทีไ่ ด้รบั
ลัยมหิดล ภายใต้การกํากับของรองคณบดีฝา่ ย
มอบหมายให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เป็ นผูร้ วบรวม
จะตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลของภาควิชาและหน่วยงานของคณะ
ข้อมูลในระบบ และสอบถาม/
เกีย่ วกับผลการดําเนินงานในด้านการไปพัฒนา
กระตุน้ เตือนเจ้าหน้าทีผ่ บู้ นั ทึก
ตนเองของบุคลากร(อบรม ประชุมวิชาการ)
ข้อมูลถ้าพบว่าไม่มหี รือมีการ
และการให้บริการวิชาการ งานบริหาร
เคลื่อนไหวของข้อมูลน้อยไป
การศึกษาและกิจการนักศึกษาบันทึกเกีย่ วกับ
เดือนละ 1 ครัง้
กิจการนักศึกษา งานวิจยั และวิชาการบันทึก
เกีย่ วกับโครงการวิจยั นวัตกรรม งานวิจยั
ตีพมิ พ์และบทความวิชาการของบุคลากร ซึง่
งานวิจยั และวิชาการมีระบบการรวบรวมข้อมูล
รวมถึงแผนงานโครงการใน PA โดยมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีภ่ าควิชาแต่ละภาค และหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงาน เป็ นผูบ้ นั ทึกงาน ยกเว้น
แผนงานโครงการใน PA ผูบ้ นั ทึกคืองาน
แผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
ค. เจ้าหน้าทีง่ านแผนพัฒนาและระบบคุณภาพที่
ง. คณะกรรมการฐานข้อมูล
ได้รบั มอบหมายจะทบทวนผลการดําเนินการ
MUMIS & MUGSS
่
แล้วส่งให้รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและ
ประชุม 6 เดือน/ครัง้
ประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อติดตามการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ และหา
ั
แนวทางในการแก้ปญหา
ระบบ ERP
ก. เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยการเงินและบัญชี งานการ
ข. ส่งข้อมูลรายได้และ
คลัง พัสดุและบริหารสินทรัพย์รวบรวมและ
รายจ่ายให้แก่รอง
บันทึกข้อมูลรายได้และรายจ่ายของคณะ
คณบดีฝา่ ยบริหารฯ
เดือนละ 1 ครัง้
ค. เจ้าหน้าทีง่ านแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ง. สรุปผลรายจ่ายจริงเทียบกับเงิน จ. รองคณบดีฝา่ ยแผนฯ
บันทึกเกีย่ วกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั และ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ส่งให้รอง
ตรวจสอบ และรายงาน
แผนการใช้จ่ายเงิน
คณบดีฝา่ ยแผนฯ ตรวจสอบ
คณะกรรมการประจํา
ฉ. รองคณบดีทเ่ี กีย่ วข้องทบทวน คณะเดือนละ 1 ครัง้
และวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงาน ทุกไตรมาส
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ขัน้ ตอนระบบข้อมูลและ/หรือรายงานผล
การทบทวน
การติ ดตาม
รายงาน สํานักงบประมาณ
ก. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพขอข้อมูล
จํานวนนักศึกษาจากงานบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา เดือนละ 1 ครัง้ และขอข้อมูล
งานบริการวิชาการของ OPHETS ทุก 3 เดือน
ข. เจ้าหน้าทีง่ านแผนพัฒนาและระบบคุณภาพที่ ค. รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและ
ได้รบั มอบหมายทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินงาน และทํารายงานส่งให้รองคณบดี
วิเคราะห์ผลการดําเนินการ แล้ว
่ฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งรายงานให้สาํ นักงบประมาณ
เพื่อพิจารณา
ทุก 3 เดือน
รายงานการอนุรกั ษ์พลังงาน
1. งานกายภาพ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย 2. ส่งรายงานให้รองคณบดีฝา่ ย
เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลดังกล่าว และทํารายงาน
บริหารการศึกษาทบทวนและ
วิเคราะห์ผล
่
3. รองคณบดีฝายบริหารการศึกษานําผลเข้าที่
4. ส่งรายงานให้
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส
มหาวิทยาลัยทุกเดือน
การรายงานข้อมูลของทุกระบบ
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพแจ้งตัววัด เป้าหมาย และผลการดําเนินงานในรอบปี ไปยังรองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานโดยใช้หนังสือเวียน ภาควิชาแจ้งให้บุคลากรในภาควิชาทราบในทีป่ ระชุม
ภาควิชา
แต่ละงานทีร่ บั ผิดชอบนําตัววัด เป้าหมาย และผลการดําเนินงานไปกําหนดกระบวนการทํางาน เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมาย เช่น ด้านการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําไปกําหนดวิธกี ารจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจยั คณะกรรมการวิจยั นําไปกําหนดแนวทาง และวิธกี ารเพื่อให้
ได้ผลการดําเนินการเป็ นไปตามเป้าหมาย
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพติดตามงานของแต่ละภาควิชาและหน่วยงาน โดยใช้หนังสือเวียน ซึง่ การ
ติดตามงานของแต่ละงานซึง่ มีหน่วยงานรองรับ และมีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบเป็ นรายบุคคลให้เป็ นผูต้ ดิ ตามผลการ
ดําเนินงานตามตัววัดนัน้ ๆ
งานการเรียนการสอนเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายติดตามข้อมูลเกีย่ วกับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
งานวิจยั เจ้าหน้าทีข่ องงานวิจยั และวิชาการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ตดิ ตามผลการดําเนินงานวิจยั โดยใช้แบบรวบรวม
เก็บข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ ในรูปไฟล์ คือ RU form แล้วส่งให้หวั หน้าภาควิชา เพื่อส่งให้คณาจารย์กรอกข้อมูลทุก 3 เดือน
งานบริการวิชาการและการพัฒนาตนเองรวบรวมข้อมูลในระบบ MUGIS นอกจากนี้ในทุก 6 เดือน บุคลากรแต่ละ
คนสรุปภาระงาน รวมถึงภาควิชาและหน่วยงานส่งสรุปผลการดําเนินงานส่งให้คณะ
แนวทาง ตัววัด สารสนเทศ หรือระบบการปรับปรุงสอดคล้องกับกระบวนการหรือหน่วยงานภายใน โดย
คณะแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมผลการดําเนินงานจากภาควิชาและหน่วยงานให้รวบรวมและบันทึกข้อมูลของแต่
ละภาควิชาหรือหน่วยงานของตนเอง ทําให้สามารถได้ขอ้ มูลครบถ้วนมากขึน้ ซึง่ มีโปรแกรมหรือไฟล์สาํ หรับเก็บ
ข้อมูลเฉพาะทําให้มคี วามสะดวก
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หมวด 4 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน)
คณะรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ เพือ่ รวบรวม

องค์ความรูข้ องคณะ พัฒนาบุคลากรของคณะให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการทํางานอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ
และยังนํามาใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้ เพือ่ ก่อให้เกิด best practice และนวัตกรรม
ตารางที่ 4.2.1 ขัน้ ตอนระบบข้อมูล/รายงานผลทบทวนวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
หน่ วยงาน
งานวิจยั
และ
วิชาการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
รองคณบดี
ฝา่ ยวิจยั และ
นวัตกรรม
การศึกษา

กิ จกรรม
ขัน้ ตอน
แลก
1. กําหนดจํานวนครัง้ ของกิจกรรม
เปลีย่ น
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เวลาและ
หัวข้อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรียนรู้
เดือนละ
กําหนดโดยรองคณบดีฝา่ ยวิจยั
1 ครัง้
และนวัตกรรมการศึกษา และตาม
สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น การ
ประเมินภาระงานวิชาการและวิจยั
2. คณะกรรมการนวัตกรรม
การศึกษาและการจัดการความรู้
วิจยั ดําเนินการตามแผน
3. นําผลงานทีไ่ ด้เข้าระบบ PHKlb

งานแผน
พัฒนาและ
ระบบ
คุณภาพ

รองคณบดี
ฝา่ ยแผน
พัฒนาและ
ประกัน
คุณภาพ

โครงการ 1. แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
การ
องค์กรแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นผูก้ าํ กับ
พัฒนา
ดูแล มีคณะทํางานสร้างบรรยา
ระบบการ
กาศองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละการ
จัดการ
จัดการความรู้ ดําเนินกิจกรรม
ความรู้
สร้างองค์กร และสร้างบรรยากาศ
ดําเนิน
การเรียนรู้
กิจกรรม 2. การประชุมคณะทํางานสร้าง
บรรยากาศฯ กําหนดประเภทและ
ปี ละ1ครัง้
รูปแบบกิจกรรม และเวลา
3. คณะทํางานสร้างบรรยากาศฯ
กําหนดให้การสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรูค้ ณะสาธารณสุขศาสตร์
ใช้การจัดการความรูเ้ ป็ นเครื่องมือ
4. กิจกรรมทีส่ าํ คัญ คือ 1. การจัด
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ทีมจัดการ
ความรูค้ ณะสาธารณสุขศาสตร์”
เพือ่ ให้บุคลากรจากภาควิชาและ
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ตัวชี้วดั
การนําไปใช้
1. จํานวน 1. นําไปเป็ น
กิจกรรม
ข้อมูลในการ
KM/ CoP ตัดสินใจ และ
การศึกษา
ปรับหัวข้อวิจยั
-5 กิจกรรม
ให้เหมาะสม
การวิจยั
กับความ
-10กิจกรรม
ต้องการของ
ผลงานปี
ผูใ้ ห้ทุนวิจยั
งบประมาณ 2. พัฒนา
2556
บุคลากรให้
การศึกษา
สามารถนํา
=7 กิจกรรม
ความรูข้ อง
การวิจยั
คณะมาใช้
=12กิจกรรม
พัฒนางาน
ระดับ
ความสําเร็จ
การ
ดําเนินงาน
ตามแผน
ผลงานปี
งบประมาณ
2556
- ครบทุก
กิจกรรม
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หน่ วยงาน ผูร้ บั ผิดชอบ

งานแผน
พัฒนาและ
ระบบ
คุณภาพ
ร่วมกับ
งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สือ่ สาร

รองคณบดี
ฝา่ ยแผน
พัฒนาและ
ประกัน
คุณภาพ
และ
หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สือ่ สาร

กิ จกรรม

ขัน้ ตอน
หน่วยงานในคณะเข้ามาอบรม 2.
การดูงานการจัดการความรูจ้ าํ นวน
1 ครัง้ ให้แก่คณะทํางานสร้าง
บรรยากาศฯ ผูท้ เ่ี ข้าอบรม “ทีม
จัดการความรูค้ ณะสาธารณ สุข
ศาสตร์” และผูส้ นใจ เพือ่ ศึกษา
แนวทางในการดําเนินงานการ
จัดการความรูอ้ ย่างยังยื
่ น และ 3.
การสํารวจแนวทางและมาตรการ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและองค์
ความรูด้ า้ นพัฒนางานสาธารณสุข
การสร้าง 5. การสร้างคลังความรูม้ คี ณะทํางาน
รวบรวม/ตรวจสอบและนําข้อมูล
คลัง
ความรูเ้ ข้าระบบคลังความรู้ โดยใช้
ความรู้
การประชุมเพือ่ นัดหมายขัน้ ตอน
PHKlb
และเวลาดําเนินกิจกรรม จากนัน้
ทําหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรเพือ่ ส่ง
ความรู้ และเอกสารความรูต้ ่างๆ
มาเก็บในคลัง PHKlb เมือ่ ผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายแต่ละภาควิชา/
หน่วยงานรับเอกสารความรูจ้ าก
เจ้าของงาน (เจ้าของงานต้องเซ็น
เอกสารยินยอม) จะนําไปใส่ใน
โปรแกรมคลังความรูต้ ามหมวดหมู่
ของงาน

ตัวชี้วดั

การนําไปใช้

1. จํานวน 1. เป็ นแหล่ง
ข้อมูล
แหล่งความรูท้ ่ี
ความรูท้ ่ี
บุคลากร
ป้อนเข้า
สามารถเข้าถึง
ระบบคลัง
ได้ง่าย และ
ความรู้
นําไปสูก่ ารต่อ
PHKLB
ยอดองค์
ความรู้
- 20เรื่อง
ผลงาน 2. เป็ นทีร่ วบรวม
องค์ความรู้
ปี งบประ
ของคณะไม่ให้
มาณ
สูญหายตาม
2556 =
864 เรื่อง กาลเวลา

Program PHKlb

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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หมวด 5 การมุ่งเน้ นบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556
ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

หมวด 5 การมุ่งเน้ นบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
หมวด 5 การมุ่งเน้ นบุคลากร (85 คะแนน)
5.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน : วิ ธีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ มีประสิ ทธิ ผล และ
สนับสนุนบุคลากร (40 คะแนน)
คณะโดยรองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคลนําแผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
พ.ศ. 2556-2560 มาประเมินขีดความสามารถของบุคลากรทัง้ สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพือ่ เป็ น
เกณฑ์พน้ื ฐานในการวางแผนอัตรากําลัง และแผนทดแทนบุคลากร รวมทัง้ ประกอบการสรรหา การแต่งตัง้ และ
ค้นหาจุดปรับปรุงเพือ่ การพัฒนาตนเองของบุคลากร รวมทัง้ การรักษาบุคลากรไว้ในองค์กรของแต่ละตําแหน่ง
แต่ละสายงาน
การปฏิ บตั ิ
รายละเอียด
ผูร้ บั ผิดชอบ การบริหารขีดความสามารถ และอัตรากําลังบุคลากร งานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้
กํากับของรองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็ นผูด้ าํ เนินการ โดยทําควบคูไ่ ปกับ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ซึง่ มีทงั ้ สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่
ช่วงเวลา
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการบริหารขีดความสามารถ โดยการจัดส่งบุคลากรเข้า
ดําเนินการ อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสายงาน ซึง่ ขึน้ อยูช่ ว่ งระยะเวลาของหลักสูตรที่
ต้องการและตรงกับสายงานทีร่ บั ผิดชอบเปิดการอบรม โดยทําควบคูก่ บั การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ทําการประเมินปี ละ 2 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง มีนาคม ของปี ถดั ไป)
ครัง้ ที่ 2 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึง กันยายน ในปี เดียวกัน)
ส่วนการสรรหาผูป้ ฏิบตั งิ าน ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการอัตรากําลังของแต่ละภาควิชาหรือ
แต่ละหน่วยงาน ทัง้ นี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบอัตรากําลังทีค่ ณะ มีอยู่ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
หรือรองคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง คือ รองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคล อนุมตั ใิ ห้เปิ ด
ตําแหน่งนัน้ ๆได้ตามความเหมาะสมเพือ่ ทดแทนอัตรากําลังทีเ่ กษียณอายุหรือไม่เพียงพอ
สถานที่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และแต่ละภาควิชา แต่ละหน่วยงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ขัน้ ตอนการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้กํากับของรองคณบดีฝ่าย
ปฏิบตั ิ
บริหารและทรัพ ยากรบุ คคล มีการบริหารขีดความสามารถและอัต รากําลัง รวมทัง้ ทักษะ
สมรรถนะ และกําลังคนทีม่ อี ยู่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมอัตรากําลัง ดังนี้
1. จัดส่งอาจารย์ทบ่ี รรจุใหม่ไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน” ทีจ่ ดั โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอกจัดขึน้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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รายละเอียด
2. จัดส่งหัวหน้าภาควิชาหรือผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยา
ลัยมหิดล
3. จัดส่งหัวหน้างานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดส่งเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น เพื่อเตรียมทดแทน
หัวหน้างานต่อไป
5. ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมและดูงาน APACPH เพือ่ พัฒนาและสร้างเครือข่าย
สําหรับการประเมินขีดความสามารถจากการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อหาจุ ด ปรับ ปรุงและพัฒ นาขีด ความสามารถ โดยใช้แ บบการ
ประเมินการปฏิบตั งิ านตามแบบฟอร์ม
ขัน้ ตอนการประเมิ นของมหาวิ ทยาลัย มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ดําเนินการทําคําสังแต่
่ งตัง้ การประเมิน
2. จัดทําข้อตกลงการปฏิบตั งิ านล่วงหน้ากับผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น พร้อมกําหนดตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมและลงนามเพือ่ เป็ นหลักฐาน
3. ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นและผูร้ บั การประเมินร่วมปรึกษาหารือเกีย่ วกับความก้าวหน้างาน/
ปญั หาอุปสรรคเป็ นระยะๆ
4. ผูร้ บั การประเมินเตรียมรวบรวมผลงาน/ผลการดําเนินงาน ตามกิจกรรมทีไ่ ด้ทาํ ข้อตกลง
กันไว้ เสนอผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น
5. คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินผลงานตามตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
6. ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นแจ้งผลการประเมินพร้อม feedback และให้ผูร้ บั การประเมินลง
ลายมือชือ่ รับทราบเป็ นลายลักษณ์และสําเนาแบบประเมินให้ผรู้ บั การประเมินเป็ นรายบุคคล
7. ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นและผูร้ บั การประเมินวางแผนการพัฒนาร่วมกัน
ในส่ ว นของงานบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําหนังสือลงนามโดยคณบดี หรือรองคณบดีฝา่ ยบริหาร
และทรัพยากรบุคคล (ปฏิบตั งิ านแทน) แจ้งเวียนไปยังภาควิชา/หน่ วยงาน ทัง้ ทางเอกสาร
และผ่านช่องทางระบบ E-office ของคณะ ให้ภาควิชา/หน่ วยงานเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ เป็ นกรรมการประเมินของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน
2. ภาควิชา/หน่วยงานจัดส่งผลการประเมินรายบุคคลมายังงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. งานบริหารทรัพยากรบุคคลจะทําการรวบรวมผลการประเมินบุคลากรของภาควิชา/
หน่วยงานทีจ่ ดั ส่งให้
4. เจ้า หน้ า ที่ผู้ร บั ผิด ชอบด้า นการประเมิน ของงานบริหารทรัพ ยากรบุ คคลตรวจสอบ
เอกสารผลการประเมินของแต่ละภาควิชา/หน่ วยงานทีจ่ ดั ส่งให้มาว่ามีความถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่
5. ถ้าหากกรณีทต่ี รวจสอบเอกสารแล้วพบว่า ภาควิชาหรือหน่ วยงานใดยังไม่ส่งผลการ
ประเมิน งานบริหารทรัพยากรบุคคลส่งหนังสือติดตามผลการประเมินเป็ นระยะๆ หรือทํา
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เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบติดตามผลการประเมิน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ว่า
ภาควิชาหรือหน่วยงานใดยังไม่จดั ส่งผลการประเมิน
6. เมื่องานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รบั ผลการประเมินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จะทําการ
ลงข้อมูล และวิเคราะห์ผลการประเมินพร้อมทัง้ สรุปจุดปรับปรุงและพัฒนาเสนอผูบ้ ริหารเพื่อ
พิจารณาแล้วนํ าผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของ
บุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
การสรรหาผู้ปฏิ บตั ิ งานตามขีดความสามารถ คณะสาธารณสุขศาสตร์
งานบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ภายใต้ก ารกํ า กับ ของรองคณบดีฝ่ า ยบริห ารและ
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการสรรหาและคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามวัฒนธรรม
ของคณะ ทีย่ ดึ มันในระเบี
่
ยบปฏิบตั ทิ โ่ี ปร่งใสเป็ นธรรม
1. สายวิชาการ จะทําการสอบสัมภาษณ์และการสอบสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
2. สายสนับสนุนจะคัดเลือกโดยการสอบทัง้ ข้อเขียนและการสัมภาษณ์
ตัวชีว้ ดั
ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เป้าหมาย
บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์พฒ
ั นาตนเอง โดยการเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%
แหล่งข้อมูล งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
การนําผลที่ การประเมินขีดความสามารถผลทีไ่ ด้คณะนํามาใช้เป็ นเครือ่ งมือบริหารบุคลากรและเป็ นข้อมูล
ได้ไปใช้
ประกอบพิจารณาในเรือ่ งอืน่ ๆ ได้แก่ การพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพิจารณาความดีความชอบ ได้แก่ การเลื่อนเงินเดือน
ค่าตอบแทน การให้รางวัล หรือประกอบการพิจารณาจ้างต่อ หรือขยายสัญญาจ้าง
จัดทํามาตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ได้จดั ทําเป็ นมาตรฐานของการประเมิน แต่ใช้ระบบการประเมิน
ฐานการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของมหาวิทยาลัยมหิดล “การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน” มี 3 ส่วน
ปฏิบตั งิ าน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน (Performance)
ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ให้ผปู้ ระเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะหลัก
โดยแยกตามระดับ ได้แก่
1. ตําแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร ( ระดับต้น และระดับกลาง )
2. สายวิชาการ
3. สายสนับสนุน
ช่องทางการ สารสนเทศของงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทําหนังสือแจ้งเวียนภาควิชา/หน่ วยงาน โดย
สือ่ สาร
เป็ นทัง้ เอกสาร และส่งผ่านระบบ E-office ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ทุกภาควิชา/
หน่วยงาน
การนําไป
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลถ่ายทอดผ่านรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และ
ปฏิบตั ิ
หัวหน้างานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการคณะ และแต่ละภาควิชา/หน่วยงานจะแจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทราบถึงหนังสือแจ้งเวียนทีอ่ อกจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล และให้ไปดําเนินการ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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รายละเอียด
รวบรวมผลการประเมินรายบุคคล ตามทีไ่ ด้ทาํ การตกลงล่วงหน้ากับผูบ้ งั คับบัญชาไว้ เพื่อให้
คณะกรรมการแต่ล ะภาควิช า/หน่ วยงาน ทําการประเมินและส่งผลการประเมิน ให้กบั งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
วิธกี าร
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ทําหนังสือติดตามงานไปยังภาควิชาและหน่วยงาน
ติดตาม
(1) ทางเอกสาร
(2) ผ่านระบบ E-office ของหัวหน้าภาควิชาและเลขาภาควิชา
(3) แจ้งในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ
การปรับปรุง จากผลการดําเนินงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามโครงสร้าง
กระบวนการ ของงาน ดังนี้
(1) ผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากร ดําเนินการ
บันทึกและสรุปผลการประเมินบุคลากร
(2) ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรเข้ารับ
การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
(3) ผู้ท่ีม ีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบการสรรหา บรรจุ แ ละแต่ ง ตัง้ ดํ า เนิ น การบัน ทึก ข้อ มู ล
อัตรากําลังทีไ่ ด้รบั การบรรจุใหม่
สําหรับการดําเนินการเพื่อรักษาบรรยากาศการทํางานให้เกื้อหนุ น และมีความมันคงต่
่
อการทํางาน
คณะโดยรองคณบดีฝ่า ยบริหารและทรัพ ยากรบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุ คคล ร่วมกับรองคณบดีฝ่า ย
แผนพัฒนาและประกันคุภาพ และงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ร่วมกันสร้างแบบสํารวจความพึงพอใจการ
ใช้อาคารสถานที่ของบุคลากร ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2554 พบว่าความพึงพงพอใจการใช้อาคารสถานที่ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ =3.52) พึงพอใจมากทีส่ ุด คือ ความสะอาด รองลงมาคือ ความสะดวก และ
สิง่ อํานวยความสะดวกภายในอาคาร และความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54, 3.52 ตามลําดับ)
ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.36) ในปี งบประมาณ 2555 คณะโดยรองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากรบุคคล จึงดําเนินการเพือ่ ให้บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและความพึงพอใจ
1. เพิม่ ความปลอดภัยให้กบั บุคลากรและนักศึกษาด้วยการติดกล้องวงจรปิ ด ระบบ CCTV ตามอาคาร
และมุมอับต่างๆภายในคณะ
2. ติดตัง้ ระบบสัญญาณ IPTV อาคาร 1 อาคาร 2 และห้องอาหารอาคาร 7
3. ปรับปรุงห้อง ศ.นพ.จรัส ยามะรัต อาคาร 4 ชัน้ 1
4. ปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 6 โดยการทาสีใหม่และเก็บสายไฟฟ้าให้เป็ นระบบมากขึน้ เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
5. จัดจ้างตกแต่งภายในอาคาร 1 ชัน้ 1 ชัน้ 2 และชัน้ 5

6. ปรับสภาพแวดล้อมของถนนหน้าอาคาร 3 และ 4
7. ปรับปรุงห้องนํ้าอาคาร 3 และ 4
8. ปรับภูมทิ ศั น์บริเวณรอบๆ หน้าอาคาร 1
9. ปรับปรุงพืน้ ทีอ่ าคาร 7 ชัน้ 5 สําหรับเป็ นพืน้ ทีก่ ารเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
10. อุปกรณ์สาํ นักงานทีส่ าํ คัญต่าง ๆ ได้แก่ เครื่อง computer LCD และเพิม่ จุด Wifi
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รายละเอียด

ผูร้ บั ผิดชอบ/

1. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ รับผิดชอบการจัดฝึ กอบรม KM ด้านสุนทรียภาพ การ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ภายใต้ก ารกํ า กับ ดู แ ลของรองคณบดีฝ่า ยแผนพัฒ นาและประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา ปี ละ 1 ครัง้
2. งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ รับผิดชอบการจัดจ้างพนักงานทําความสะอาดจาก
หน่ วยงานภายนอก การตรวจสุขภาพประจําปี ของบุคลากร การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ สําหรับ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปี ละ

ช่วงเวลา
ดําเนินการ

1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีๆ ไป

3. งานกายภาพสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย รับผิดชอบการดูแลด้านความปลอดภัย เช่น
ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย การป้องกันภัยในสถานทีท่ าํ งาน และงานปรับปรุงและซ่อมบํารุง
อาคารสถานทีง่ าน ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา ตลอดระยะเวลา
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบการสํารวจหาอุปกรณ์ทจ่ี ําเป็ นสําหรับ
การปฏิบตั งิ านบุคลากร เช่น คอมพิวเตอร์ LCD Projector ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากรบุคคล ปี ละ 1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีๆ ไป
5. งานบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล บริห ารผลตอบแทน และสิท ธิป ระโยชน์ ได้แ ก่ เงิน เดือ น
ค่าล่วงเวลา เดือนละ 1 ครัง้

ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิ

ตัวชีว้ ดั
แหล่งข้อมูล
เป้าหมาย

1. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ จะทําหนังสือเชิญบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องและสนใจใน
หัวข้อการอบรมทัง้ บุคลากรภาควิชาและหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหรือแลกเปลีย่ นเรียนรู้
2. งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ จะดําเนินการทําสัญญาจ้างพนักงานรักษา
ความสะอาดเป็ นรายปี ค่าการตรวจสุขภาพประจําปี จะดําเนินการปี ละ 1 ครัง้ ส่วนการจัดซื้อ
อุปกรณ์สาํ หรับปฏิบตั งิ านของบุคลากรขึน้ อยูก่ บั ความจําเป็ น
3. งานกายภาพสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย การ
ป้องกันภัยในสถานทีท่ าํ งาน และงานปรับปรุงอาคารสถานที่
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จะดําเนินการสํารวจอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับ
การปฏิบตั งิ านบุคลากรอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น การสํารวจความต้องการ
คอมพิว เตอร์ป ระจํา ภาควิช า/หน่ ว ยงาน แล้วทํา ข้อมูล เสนอผู้บ ริหารที่เ กี่ย วข้อง เพื่อ
เตรียมการทําแผนงบประมาณการจัดซือ้ ต่อไป
5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบด้านผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ได้แก่
เลื่อนเงินเดือน ดําเนินการเดือนละ 1 ครัง้ ค่าล่วงเวลาดําเนินการเดือนละ 1 ครัง้ การลาทุก
ประเภท จะดําเนินการทุกวันทีม่ บี ุคลากรได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาได้
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพการศึกษา งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์
งานกายภาพสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
และงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละบุคลากรของคณะ พึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน และการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
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การนําผลไปใช้
จัดทํามาตรฐาน

การติดตาม
สารสนเทศ

รายละเอียด
แต่หน่วยงานของคณะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ไม่ได้ดาํ เนินการ
การติดตามการดําเนินงานผ่านคณะกรรมการและรองคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง
คณะจัดเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละงานรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
1. ให้งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์รบั ผิดชอบการบันทึกข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง
เครือ่ งมืออุปกรณ์การปฏิบตั งิ าน
2. ให้งานกายภาพสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย เช่น การบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของบุคลากรและนักศึกษาสูญหาย
3. งานบริหารทรัพยากรรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการลาของบุคลากร

สวัสดิ การ สภาพแวดล้อม การสร้างเสริ มสุขภาวะและสิ ทธิ ประโยชน์
คณะจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน คณะ
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และระเบียบ
ของกรมบัญชีกลาง และระเบียบ/ประกาศของคณะทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอืน่ เช่น เงินประจํา
ตําแหน่ง ค่าอาหารทําการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่า
เรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล การจัดทําประกันอุบตั เิ หตุสาํ หรับผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ริ าชการนอกเขตกรุงเทพฯ
และต่างประเทศ เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพมิ พ์ผลงาน
การดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงานตามแนวทางทีก่ าํ หนด คณะจัด
สวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็ นปจั จัยเกื้อหนุ นให้บุคลากรทุกสายงานทํางานอย่างมีความสุข โดยจัดให้มกี องทุน
สวัสดิการคณะ เพื่อจัดสรรสวัสดิการเพิม่ เติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกําหนด คณะปฏิบตั ติ ามระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล และระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยแต่งตัง้
คณะอนุ กรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลทางด้า น
สวัสดิการ เพือ่ จัดสวัสดิการทีด่ ที ส่ี ดุ ให้แก่บุคลากรของคณะ
ในแต่ ละปี งบประมาณคณะอนุ กรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ดํา เนิ น การจัด สวัส ดิการ
ประเภทต่ างๆ ให้แ ก่บุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ การจัด สวัสดิการโครงการ วัน มุทิต าจิตแด่ ผู้เ กษีย ณอายุ
ประจําปี สวัสดิการค่าเยีย่ มไข้ สวัสดิการค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ สวัสดิการช่วยทําบุญงานศพ ค่า
ทางด่วน สวัสดิการงานกีฬาบุคลากร “มหิดลเกม” และสวัสดิการให้ความช่วยเหลือในกรณีบุคลากรประสบภัย
ต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสุขภาพประจําปี ให้แก่บุคลากรเป็ นประจําทุกปี เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายประมาณ 70,000.00 บาท/ปี (ผลการตรวจสุขภาพเป็ นสิทธิส่วนบุคคล) อีกทัง้ คณะสนับสนุ นจัดกิจกรรมอื่นๆ
ได้แก่ กิจกรรมการออกกําลังกายในห้อง Fitness Aerobic ชมรมโยคะ ชมรมปิ งปอง ชมรมแบดมินตัน และชมรม
ธรรมะสุขใจ
การติดตาม และประเมินผลการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาวะ คณะมอบหมายให้
งานกายภาพ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย ติดตามประเมินผลการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของคณะ
ได้แก่ การป้องกันและระงับอัคคีภยั ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การกําจัดขยะและนํ้าเสีย สําหรับของบุคลากร
นัน้ จะประเมินผลจากการตรวจสุขภาพประจําปี ของแต่ละบุคคล
ภายหลังจากการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ คณะกรรมการหรือผูร้ บั ผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินการและพัฒนาการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาวะครัง้ ต่อไป
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หมวด 5 5.2 ความผูกพันของบุคลากร (45 คะแนน)
การสร้างความผูกพันของบุคลากร คณะกําหนดแผนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรแต่ละสาย
งานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามุง่ ไปสู่
1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้แก่
♦ แผนพัฒนาสายวิ ชาการ เพือ่ เพิม่ คุณวุฒอิ าจารย์ให้สงู ขึน้ ตามมาตรฐาน สกอ. เช่น สนับสนุนให้
อาจารย์ศกึ ษาต่อระดับปริญญาเอก รวมทัง้ การพัฒนาเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ เช่น สนับสนุนการทําวิจยั
ให้ทนุ สนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิชาการ / การนําเสนอผลงานวิชาการ และสนับสนุนทุนการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
♦ แผนพัฒนาสายสนับสนุนวิ ชาการ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน
โดยให้การสนับสนุนทุนไปพัฒนาฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพและหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางาน รวมทัง้ การจัด
โครงการศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศตามความเหมาะสม
การวางแผนพัฒ นาบุ ค ลากร คณบดีม อบหมายให้ร องคณบดีฝ่ า ยบริห ารและทรัพ ยากรบุ ค คล
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ด้วยการส่งแบบสอบถามเพื่อสํารวจความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรทัง้ สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ก่อนสิน้ สุดปี งบประมาณทุกปี โดย
1. ส่งแบบสํารวจให้กบั ภาควิช า/หน่ วยงาน เพื่อประเมิน ความต้องการในการพัฒ นา และเพิม่ ทักษะ
บุคลากรรายบุคคลของภาควิชา/หน่วยงาน
2. นําเสนอความต้องการจะพัฒนาไปยังฝา่ ยบริหารเพื่อขอรับการสนับสนุ นงบประมาณ ในการฝึ กอบรม
และพัฒนา
3. การพัฒนาและเพิม่ ทักษะในสาขาวิชาชีพหรือหลักสูตรการอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบและ
สอดคล้องกับสมรรถนะหลักทีค่ ณะ คาดหวัง
4. บุ คลากรสามารถเสนอผู้บ ังคับ บัญชาพิจ ารณาเห็น ชอบและอนุ ม ตั ิใ ห้เ ข้า รับ การอบรมเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพให้สงู ขึน้ หรือมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพให้มากขึน้
สําหรับสมรรถนะหลักทีค่ ณะคาดหวังจากบุคลากรนัน้ สายบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา และเลขานุการคณะ คณะ คาดหวังสมรรถนะหลักในระดับ 4 ส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
ระดับหัวหน้างาน หรือ รักษาการหัวหน้างาน และสายสนับสนุนทัวไป
่ คณะ คาดหวังสมรรถนะหลักในระดับ 3
สําหรับสมรรถนะหลักด้านการมีวถิ ชี วี ติ สร้างเสริมสุขภาพ คณะ มีความคาดหวังจากทุกสายงานในระดับ 3
เท่ากัน
สําหรับลําดับขัน้ ความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน(Career Ladder) และลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง
คณะกําหนดลําดับขัน้ ความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน
และลักษณะงานของแต่ละตําแหน่งโดยปฏิบตั ติ าม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินเพือ่ แต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี าร
แต่งตัง้ ข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับเชีย่ วชาญ และระดับเชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. 2550
รวมทัง้ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ม ี
ความก้าวหน้าในตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชีย่ วชาญและเชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. 2551 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้มคี วามก้าวหน้าใน
ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชีย่ วชาญ และเชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. 2552 ซึง่ บุคลากรทุกสายงาน
สามารถศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธกี ารขอกําหนดลําดับขัน้ ความก้าวหน้าได้จาก website ของมหาวิทยาลัย
คณะดําเนินการพัฒนาบุคลากร และกําหนดลําดับขัน้ ความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน โดยแยกการ
กําหนดตําแหน่งความก้าวหน้าตามสายงาน ดังนี้
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 สายวิ ชาการ: สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
 สายสนับสนุนวิ ชาการ (ข้าราชการ) : สามารถขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการ ระดับ 6 ระดับ 78 เชีย่ วชาญ ระดับ 9 และเชีย่ วชาญพิเศษ ระดับ 10
 สายสนับสนุนวิ ชาการ (พนักงานมหาวิ ทยาลัย) : สามารถขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน
ชํานาญการ เชีย่ วชาญ และเชีย่ วชาญพิเศษ
 ลูกจ้างประจําเงิ นงบประมาณ : สามารถสอบเลื่อนระดับชัน้ ตามตําแหน่ง เช่น ตําแหน่งพนักงาน
พิมพ์ดดี ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 และ 4 ตามลําดับ เมือ่ ระดับเงินเดือนถึงขัน้ สูงสุดในตําแหน่ง
การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความก้าวหน้ าแก่บุคลากร คณะติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมรายชื่อผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบเกณฑ์ใน
การเลื่อนระดับแจ้งไปยังผูบ้ งั คับบัญชาทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกระตุ้นให้ผมู้ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดําเนินการจัดทําผล
การปฏิบ ัติงาน ประกอบการเลื่อนระดับ หรือขอกํา หนดตํา แหน่ งชํา นาญการ หรือเชี่ย วชาญ หรือกํา หนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
การเพิ่ มพูนศักยภาพบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมีแผนพัฒนาบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มคี วามรูท้ ก่ี า้ วทันวิทยาการของโลก
แผนพัฒนาบุคลากรผูใ้ ช้งาน (user) ทุกระดับ เพือ่ พร้อมต่อการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ กลุ่มทีป่ ฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มผูใ้ ช้งานทุกระดับ โดยกําหนดไว้ในระบบของแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลทุกหน่วยงาน การฝึกอบรมทุกครัง้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯจัดทําแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจ ประมาณ ร้อยละ
80 ขึน้ ไป
นอกจากนัน้ แล้ว คณะสนับสนุนงบประมาณปี ละ 5,000 บาทต่อคน เพือ่ เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมทีจ่ ดั
โดยหน่วยงานภายนอก
ส่วนการฝึกอบรมภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกําหนดแผนการ
พัฒนาบุคลากรจัดทําโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ” ทุกปี
ความผูกพันของบุคลากร
ปี งบประมาณ 2555 นําโดยรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลเริม่ สํารวจความผูกพันองค์กรของบุคลากร หลังจากนัน้ ผูบ้ ริหารนําผลทีไ่ ด้ไปใช้วางแผน
สร้างความผูกพันในแผนพัฒนาบุคลากร แบบสํารวจความผูกพันองค์กรของบุคลากร ใช้แนวคิดของ Nelson
and Quick (2006) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) มี 3 ประเภท
1. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ (Affective commitment) เป็ นความผูกพันทีม่ พี น้ื ฐานจากความ
ปรารถนาของแต่ละบุคคลในการดํารงอยูก่ บั องค์กร มีสว่ นประกอบ 3 ส่วน คือ
1.1 ความเชือ่ ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
1.2 ความเต็มใจโดยใช้ความพยายามอย่างมาก ในฐานะเป็ นตัวแทนขององค์กร
1.3 ความปราถนาทีจ่ ะยังดํารงเป็ นสมาชิกในองค์กร
2. ความผูกพันต่อองค์กร ด้าน ความต่อเนื่อง (Continuance commitment) เป็ นความผูกพันทีม่ พี น้ื ฐาน
จากความจริงทีแ่ ต่ละคนไม่สามารถออกจากงานได้
3. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐาน (Normative commitment) เป็ นความผูกพันทีม่ พี น้ื ฐานจาก
การรับรูร้ ะเบียบ ข้อจํากัด หรือข้อผูกมัดของแต่ละบุคคลเพือ่ ให้สามารถดํารงอยูก่ บั องค์กร
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(Nelson LD, and Quick JC. (2006) Organizational Behavior: Foundations, Reality and Challenges. 5 th
edition. Thomson/South-Western.)
ผลการสํารวจ พบว่า จํานวนบุคลากรตอบแบบสอบถามทัง้ สิน้ จํานวน 119 คน จากบุคลากรทัง้ หมด
310 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 38.39 บุคลากรสายวิชาการ 50 คน (ร้อยละ 42.02) บุคลากรสายสนับสนุน 51 คน
(ร้อยละ 42.86) ไม่ระบุ 18 คน (ร้อยละ 15.13)
ระดับความความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวมเฉลีย่ อยูใ่ นระดับเฉยๆ (ค่าเฉลีย่ 3.24)
1.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรูส้ กึ
อยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ 3.82)
1.2 ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง
อยูใ่ นระดับเฉยๆ
(ค่าเฉลีย่ 2.92)
1.3 ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน
อยูใ่ นระดับเฉยๆ
(ค่าเฉลีย่ 3.02)
ระดับความพึงพอใจระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเฉยๆ (ค่าเฉลีย่ 2.76)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ระดับความพึงพอใจด้านความสะดวกในสถานทีท่ าํ งาน
(ค่าเฉลีย่ 3.24)
ระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
(ค่าเฉลีย่ 2.84)
ระดับความพึงพอใจด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะ ตามระบบมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลีย่ 2.79)
ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเองด้วยการไปฝึกอบรม (คณะ ให้คนละ 5,000 บาท) (ค่าเฉลีย่ 2.75)
ระดับความพึงพอใจด้านระบบการเผยแพร่ขา่ วสารทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั พนักงาน/ข้าราชการ รวดเร็ว ชัดเจน
(ค่าเฉลีย่ 2.75)
2.6 ระดับความพึงพอใจด้านการสอนงานของหัวหน้า/ผูบ้ งั คับบัญชา
(ค่าเฉลีย่ 2.68)
2.7 ระดับความพึงพอใจด้านระบบกลไกพัฒนาความก้าวหน้าในงานตามศักยภาพของพนักงาน/ข้าราชการ
(ค่าเฉลีย่ 2.58)
2.8 ระดับความพึงพอใจด้านระบบพีเ่ ลีย้ งขณะทํางาน
(ค่าเฉลีย่ 2.36)
2.9 ระดับความพึงพอใจด้านระบบการศึกษาต่อเนื่อง
(ค่าเฉลีย่ 2.32)
2.10 ระดับความพึงพอใจด้านระบบการให้รางวัล ยกย่องพนักงาน/ข้าราชการ
(ค่าเฉลีย่ 2.30)
ต่อมาปี งบประมาณ 2556 รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนําแบบวัด Work Engagement Scale ของ Utrechht Version 1, November 2003 มาวัดความผูกพัน
ของบุคลากร โดยใช้แบบสอบถาม

ผลการสํารวจ พบว่า จํานวนบุคลากรตอบแบบสอบถามทัง้ สิน้ จํานวน 105 คน จากบุคลากรทัง้ หมด
274 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 38.32 บุคลากรสายวิชาการ 49 คน (ร้อยละ 46.67) บุคลากรสายสนับสนุน 56 คน
(ร้อยละ 53.33) ไม่ระบุ 6 คน (ร้อยละ 5.72)
ระดับความผูกพันบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์กบั คณะ
ในภาพรวมเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลางค่อนข้างมาก (ค่าเฉลีย่ 3.82)
1.1 ความผูกพันของบุคลากรด้านการอุทศิ ตนเพื่องาน
ระดับปานกลางค่อนข้างมาก (ค่าเฉลีย่ 3.95)
1.2 ความผูกพันของบุคลากรด้านการมุ่งมันทํ
่ างาน
ระดับปานกลางค่อนข้างมาก (ค่าเฉลีย่ 3.88)
1.3 ความผูกพันของบุคลากรด้านความกระฉับกระเฉง
ระดับปานกลาง
(ค่าเฉลีย่ 3.68)
สําหรับความพึงพอใจระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ความถีข่ องการประมินทุก
2 ปี
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หมวด 6 การมุ่งเน้ นระบบปฏิบตั ิ การ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556
ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

หมวด 6 การมุ่งเน้ นระบบปฏิบตั ิ การ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
หมวด 6 การมุ่งเน้ นระบบปฏิ บตั ิ การ (85 คะแนน)
6.1 กระบวนการทํางาน (45 คะแนน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์มกี ารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ สาขาต่างๆด้าน
สาธารณสุขครบทุกระดับการศึกษา และมีทงั ้ วิชาชีพและวิชาการ การเรียนการสอนมุง่ เน้น Active Learning
Process และ Problem-based Learning มุง่ เน้นการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนปกติกบั การฝึกภาคสนาม
กับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว คณะมีผลิตภัณฑ์การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาธารณสุข

การศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดระบบและกลไกในการบริหารการศึกษาภายใต้หลักการ
ข้อกําหนด/นโยบาย เพือ่ การวางแผนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องพันธกิจด้านการศึกษา และวิสยั ทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทัง้ ให้มมี าตรฐานคุณภาพตามทีค่ ณะกําหนด ทัง้ ด้านมาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมถึงปจั จัยเกือ้ หนุน เพือ่ การเรียนรูข้ องนักศึกษา
การจัดระบบการศึกษา
คณะมีหลักสูตรแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ การจัดโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาจัดโดยคณะกรรมการประจําคณะซึง่ ผูร้ บั ผิดชอบกําหนดนโยบาย ทิศทาง การพัฒนา และมอบหมายให้รอง
คณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา และรองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษารับผิดชอบผลักดันและดําเนินงานด้านการศึกษาโดย
ภาพรวมให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ทก่ี าํ หนด โดยมีคณะกรรมการบริหารการศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้ว ยประธานหลักสูต รในระดับปริญญาตรี และประธานหลักสูต รระดับ บัณ ฑิต ศึกษา ทํา หน้ า ที่
เชือ่ มโยงนโยบายด้านการศึกษาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ปยังหลักสูตรต่างๆ ทีม่ คี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรเฉพาะในแต่ละ
หลักสูตร/สาขาวิชา เนื่องจากคณะ มีความหลากหลายในหลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน การบริหารการศึกษาจึง
ใช้รปู แบบการกระจายอํานาจร่วมกับการบริหารแบบส่วนกลาง ทัง้ นี้เพื่อให้การวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ ตามแผนกล
ยุทธ์ของแต่ละหลักสูตรถ่ายทอดสู่ผูเ้ กี่ยวข้อง ทัง้ ในระดับภาควิชา หลักสูตร หน่ วยงานสนับสนุ นต่างๆ รวมทัง้
อาจารย์ได้อย่างชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร ดังแผนภูมทิ ่ี 6.1.1 และ 6.1.2
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แผนภูมิที่ 6.1.1 โครงสร้างบริ หารการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ปี การศึกษา 2556

แผนภูมิที่ 6.1.2 บทบาทหน้ าที่ คณะกรรมการตามโครงสร้างการบริ หารการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ปี การศึกษา 2556
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ระบบและกลไกในการสร้าง ประเมิ นและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ มีความคล่องตัว ได้มาตรฐาน
คณะเริม่ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มคี วามสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2554 และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในปี การศึกษา 2555 หลักสูตรไทย และหลักสูตร
นานาชาติมที งั ้ หมดจํานวน 23 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปรับปรุง จํานวน 21 หลักสูตร (ตรี2 โท 16 เอก 3)
และขอเปิ ดหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร (โท 1 เอก 1)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบการการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 2 หลักสูตรจัดทํารายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 และรายละเอียดวิชา มคอ.3 และ มคอ. 4 ถ้ามี (โดย
แนบรายงานการวิพากษ์หลักสูตร จากผูท้ รงคุณวุฒ)ิ
ขัน้ ตอนที่ 3 หลักสูตรเสนอหลักสูตรเข้าพิจารณากลันกรอง
่
ในระดับคณะ โดยผ่านคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารการศึกษา คณะกรรมการประจําคณะ)
ขัน้ ตอนที่ 4 คณะโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา เสนอหลักสูตร เข้าพิจารณากลันกรอง
่
ใน
ระดับปริญญาตรี ทีก่ องบริหารการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และระดับบัณฑิตศึกษา ทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย เสนอ
ผ่านคณะกรรมการกลันกรองตามช่
่
องทางของคณะกรรมการแต่ละระดับ
ขัน้ ตอนที่ 5 มหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรเพือ่ ขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ขัน้ ตอนที่ 6 มหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรเพือ่ ขอความเห็นชอบต่อสกอ.

ระบบการรับ/คัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรไทย : ปริ ญญาตรี
คณะโดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี งานบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําระเบียบการรับนักศึกษา เอกสารสือ่
สิง่ พิมพ์ เช่นแผ่นพับ, โปสเตอร์, ป้ายวายนิว, วีดทิ ศั น์ เพือ่ ใช้ในการดําเนินงานเผยแพร่หลักสูตร ทัง้ นี้คณะ มีการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้
1. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาพรวมจัดโครงการ Open House, Road show, โครงการตลาดอุดมศึกษา
2. อาจารย์ประจําหลักสูตร/สาขา/วิชาเอก จัดโครงประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร แบบ Road show
ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดต่างๆ ปี งบประมาณ 2555-2556 จัดประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร
Road show ร่วมกับภาควิชา/มหาวิทยาลัย 2 ครัง้ /ปี
3. สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 2 ดําเนินการจัดโครงการ Health Camp , โครงการพีพ่ บน้อง
เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ http://www.mahidol.ac.th/quota2012/
http://www.mahidol.ac.th/admission2012/ และ www.ph.mahidol.ac.th/edu

ระบบการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะ ดําเนินการรับเข้านักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร ผ่าน 2 ระบบ คือ
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1. ระบบโควตาดําเนินงานโดยคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย รับเฉพาะนักศึกษาทีก่ าํ ลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 6 ในโรงเรียนทีม่ คี วามตัง้ ใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยตรง ทัง้ นี้มกี ารกระจายโอกาสให้กลุ่มผูน้ กั เรียนทีส่ นใจ
เข้าศึกษาอย่างหลากหลาย โดยแบ่งเป็ น โควตาวิ ทยาเขต โควตาพืน้ ที่ โควตาความถนัดทางวิชาชีพ โควตาผูม้ ี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการและกีฬา โควตาโครงการพัฒนาสาธารณสุขสูท่ อ้ งถิน่ โควตาโครงการพืน้ ที่
อุตสาหกรรมหนาแน่น
2. ระบบแอดมิชชัน่ ซึง่ ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี และงานบริหารการศึกษาฯ ผูร้ บั ผิดชอบหลักดําเนินการ
พิจารณาคะแนนผูส้ มัครสอบข้อเขียน ในวิชาสามัญของแต่ละโควตาตามลําดับคะแนนรวม เพือ่ ประกาศผลผูม้ สี ทิ ธิ
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสอบความถนัดทางวิชาชีพ และดําเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ ทัง้ ในระบบโควตา
และระบบแอดมิชชันกลาง
่

หลักสูตรไทยและนานาชาติ : บัณฑิ ตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําสือ่ เผยแพร่หลักสูตร ซึง่ คณะจัดทํา
สือ่ สิง่ พิมพ์ในส่วนกลางร่วมออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กบั บัณฑิตวิทยาลัยตามกิจกรรม
และสถานทีท่ บ่ี ณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกําหนดทัง้ ในรูปแบบ Open house และ Road show อีกทัง้ คณะ ยังดําเนินการเผยแพร่หลักสูตรทาง
เว็บไซต์รว่ มกับบัณฑิตวิทยาลัย ทีช่ อ่ งทาง www.grad.mahidol.ac.th/ และ www.ph.mahidol.ac.th/edu แต่ละ
หลักสูตรยังจัดทําเอกสารสือ่ สิง่ พิมพ์ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรอีกด้วย
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือก
โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรดําเนินการออกข้อสอบ สัมภาษณ์และตัดสินคัดเลือก ยกเว้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติทด่ี าํ เนินการพิจารณารับเข้านักศึกษาใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ กําหนด
ขัน้ ตอนเป็ นระบบอย่างชัดเจน จากนัน้ จึงส่งรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าศึกษา ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ จัดทําประกาศ
รายชือ่ นักศึกษาต่อไป

กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้ น Active Learning Process และ Problem-based Learning
หลักสูตรไทย : ปริ ญญาตรี
คณะนําข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพืน้ ฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา มากําหนดกระบวนการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ทุกหลักสูตรของคณะทีเ่ ปิดสอนมีการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของ
นักศึกษา การนํ าข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เกรดเฉลีย่ ทีจ่ บการศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ประสบการณ์ใน
การฝึกงาน/การทํางาน การอบรม และแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่อาจารย์ผสู้ อน เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
การจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบทีเ่ น้นการเรียนรูเ้ ป็ นศูนย์กลาง ได้แก่
1. การอภิปรายโดยใช้ตวั อย่างจากสภาพการณ์จริงในชุมชน
2. การฝึกทักษะในวิชาปฏิบตั กิ าร
3. การฝึกปฏิบตั งิ านในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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4. การสอนในห้องปฏิบตั กิ าร
5. การสัมมนากลุ่มให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะการสรุป การวิเคราะห์ สังเคราะห์บนพืน้ ฐานของการใช้
ข้อมูล
6. การดูงานเพื่อให้นกั ศึกษาได้เปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากห้องเรียน
7. การฝึกนํ าเสนอรายงาน
ในทุกปีการศึกษาทุกหลักสูตรของคณะจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ด้วยการจัดฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาทุกหลักสูตรในชัน้ ปีสุดท้าย เพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์ทเ่ี ป็นระบบ พัฒนาภาวะผูน้ ํา ส่งเสริมให้
นักศึกษาพัฒนาคุณธรรมและเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพสาธารณสุข ทีถ่ อื เป็ นสิง่ ทีค่ ณะ ให้ความสําคัญทีส่ ุด การ
ออกฝึกปฏิบตั ภิ าคสนามในชุมชนจริงทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา
และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ
สิง่ ทีน่ กั ศึกษาได้รบั จากการปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากความรู้ การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง และการได้ทดลองนําความรูไ้ ปใช้แล้ว นักศึกษายัง
เกิดความเข้าใจถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานสําคัญต่อไปในการทํางาน
หลักสูตรไทยและนานาชาติ : บัณฑิ ตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทแผน ก2 ต้องทําวิทยานิพนธ์ประกอบการสําเร็จการศึกษา
และ แผน ข. ต้องทําสารนิพนธ์ประกอบการสําเร็จการศึกษา
สําหรับปริญญาเอก ต้องทําวิทยานิพนธ์ประกอบการสําเร็จการศึกษาพร้อมตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
ประกอบการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนมีคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์เป็นทีป่ รึกษา การฝึก
ทําวิจยั การนําเสนอผลงาน และการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกอ.
กระบวนการประเมิ นผลสัมฤทธิ์
ทุกรายวิชาทีค่ ณะเปิดสอนกําหนดการวิธกี ารประเมินผลทีเ่ น้นการเรียนรูเ้ ป็ นศูนย์กลาง
ไว้ใน
ประมวลการเรียนการสอน ดังนี้
1. การประเมินการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
2. การทํารายงานบุคคล/กลุ่ม
3. การนําเสนอผลงานวิชาการ
4. การจัดสัมมนาทางวิชาการ
5. การจัดสอบ วัดผลตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรไทย : ปริ ญญาตรี
นักศึกษาทุกคนจะได้รบั สมุดบันทึกแผนการศึกษา ซึง่ ระบุแผนการศึกษาของนักศึกษา ตัง้ แต่ชนั ้ ปีท่ี
1-4 ให้นกั ศึกษาบันทึกผลการเรียน และนําติดตัวไว้จนสําเร็จการศึกษา อีกทัง้ ใช้เป็ นเครือ่ งมือให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบจากผลการเรียน คะแนนเฉลีย่ สะสมในแต่ละภาคเพื่อวางแผน/ให้ขอ้ แนะนําในการปรับปรุง
วิธกี ารเรียนแก่นกั ศึกษาต่อไป
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หลักสูตรไทยและนานาชาติ : บัณฑิ ตศึกษา
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องทําการประเมินผลโดยจัดทําแบบฟอร์มและสมุดบันทึกรายงาน
ความก้าวหน้า การเรียน การทําสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เพื่อให้อาจารย์ทป่ี รึกษา หรืออาจารย์
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ติดตามความก้าวหน้าของการเรียน
ทัง้ นี้หลักสูตรไทยและนานาชาติ ทัง้ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาต้องประเมินความพึงพอใจ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาทุกวิชาก่อนสิน้ สุดภาคการศึกษา ด้วย โดย
1 ระดับปริญญาตรี คณะ กําหนดให้นกั ศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในระบบ
การประเมินการเรียนการสอน e-Evaluation System http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/

2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ ใช้ระบบการประเมินการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/home_th.php
ในการให้นกั ศึกษาประเมินรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อนทุกคนในรายวิชานัน้ ๆทัง้ นี้นกั ศึกษาสามารถเขียน
ข้อเสนอแนะเข้าระบบได้โดยตรง

บางหลักสูตรประเมินระหว่างภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน การประเมินการเรียนการสอนตามแผนนักศึกษามีอสิ ระใน
การประเมินตามขัน้ ตอนการจัดทําประเมินผลการเรียนการสอน ในแต่ละระดับคุณวุฒ ิ
เมือ่ ภาควิชา/หลักสูตรรับรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนจากงานบริหารการศึกษา /
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา/หลักสูตรดําเนินการวิเคราะห์ผล และนําผลการ
ประเมินไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัมนาคณาจารย์ของหลักสูตร /รายวิชา
ภายในหลักสูตร และยังใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรประจําปี ด้วย
กิ จกรรมเสริ มหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ภายใต้ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยกิจการ
นักศึกษา งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมผลการเรียนรูเ้ พือ่
พัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร จําแนกเป็ น กิจกรรมวิชาการและพัฒนาศักยภาพ
กีฬา การบําเพ็ญประโยชน์สสู่ งั คม จริยธรรม/ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการต่างๆ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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การวิ จยั
คณะจัดให้มโี ครงสร้างการกําหนดหน้าที่ และการมอบหมายคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ วางนโยบาย/
แนวทางกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการงานวิจยั เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังโครงสร้าง ดัง
แผนภูมิที่ 6.1.3
1. คณะกรรมการวิจยั ซึง่ มีอาจารย์ซง่ึ เป็ นผูแ้ ทนจากทุกภาควิชาเป็ นกรรมการ
2. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ทีม่ อี งค์ประกอบครบถ้วนตามนโยบายการกํากับดูแล
โครงการวิจยั ในคน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิจยั เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ
4. คณะกรรมการนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการความรูว้ จิ ยั
5. คณะกรรมการบริหาร พัฒนา และทีป่ รึกษาโครงการงานประจําสูง่ านวิจยั (R2R) ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
6. คณะกรรมการบริหารและดําเนินงานการวิจยั ด้านการศึกษา
7. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
8. คณะอนุ กรรมการพิจารณากลันกรองโครงการวิ
่
จยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพือ่
ดําเนินการพิจารณากลันกรองโครงการวิ
่
จยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
9. คณะอนุ กรรมการเครือข่ายวิจยั สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
10. กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ เป็ นวารสารระดับชาติทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง มี Peer Reviewer สําหรับคัดกรองผลงานวิชาการเพือ่ เผยแพร่ผลงานด้านการวิจยั
11. กองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of Public Health ซึง่ เป็ น e-journal วารสารระดับนานาชาติ
เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มี Peer Reviewer สําหรับคัดกรองผลงานวิชาการเพือ่ เผยแพร่
ผลงานด้านการวิจยั
12. คณะทํางานจัดทําวารสารฉบับพิเศษเทียบเท่าวารสารนานาชาติ มีกองบรรณาธิการจัดทําวารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
พัฒนาโครงการวิ จยั
ขัน้ ตอนพิจารณาการให้ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากทุน CMB และทุนสนับสนุ นการรวมกลุ่มวิจยั เพื่อพัฒนา
ความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิจยั โดยทุกโครงการวิจยั จะผ่านกระบวนการประเมินโครงการวิจยั ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการนัน้ ๆ ซึง่ ต้องผ่านการประเมินโครงการ (Pre-Evaluation) จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ
โดยพิจารณาทัง้ ในเรือ่ งมาตรฐานทางวิชาการ ความเหมาะสมในเรื่องของงบประมาณ ความมีคุณค่าสมควรได้รบั
การสนับ สนุ น ให้ดํา เนิ นงานวิจยั ตามข้อเสนอโครงการ ดัง แผนภูมิที่ 6.1.4 รวมทัง้ การพิจารณาการดําเนิ น
งานวิจยั ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ กีย่ วข้อง ตัวอย่างทีใ่ ช้ทดลอง และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามหลัก
จริยธรรมการวิจยั ในคน ในสัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ ด้านเคมี ด้านรังสี และด้านอนามัยและ
สิง่ แวดล้อม ดังแผนภูมิที่ 6.1.5

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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- รวมกลุม วิจัยสาขา
- CMB
- วิจัยการศึกษา
- วิจัยR2R

คณะกรรมการวิจยั

ตอยอดประโยชน
ผลงานวิจัยสูบทเรียน
การสอน งานวิจัย และ
พัฒนาสังคม

คณะกรรมการ
นวัตกรรมการศึกษาและ
จัดการความรูวิจัย

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

คณะอนุกรรมการ
เครือขายวิจยั
ThaiPHEIN

- อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทาง
วิชาการ
- อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการสนับสนุนการแตงตํารา
และหนังสือทางวิชาการ
- อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
- อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ
- อนุกรรมการพัฒนาเครือขายวิจัยและการขอทุน
ตางประเทศ

คณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ

ผูชวยคณบดี

แผนภูมิที่ 6.1.3 โครงสร้างการบริ หารงานวิ จยั และนวัตกรรมการศึกษา

- ประชาสัมพันธขาวสาร
งานวิจัย/ขอมูลดานวิจัย
- ประสานงานการรวมกลุม
นักวิจัยทั้งภายใน และ
ภายนอกคณะ
- ใหขอมูลแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- ผลักดันใหเกิดงานวิจัย
และนวัตกรรมการศึกษา

คณะกรรมการ
ชมรมวิจัย
(Research Club)

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

รองคณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการ
วารสารสาธารณสุข
ศาสตร
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กองบรรณาธิการ
จัดทําวารสาร
จดหมายเหตุทาง
แพทย ฉบับพิเศษ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยทางชีวภาพ

กองบรรณาธิการ
วารสาร Asia
Journal of Public
Health

กองบรรณาธิการ
วารสาร

งานวิจยั และวิชาการ

ทุนอุดหนุนการวิ จยั จากเงิ นกองทุน CMB
1. ผูข้ อทุนเสนอโครงร่างการวิจยั ต่อรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา (ผ่านหัวหน้าภาควิชา)
2. งานวิจยั และวิชาการ นําข้อเสนอโครงร่างการวิจยั เสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา
3. ส่งโครงร่างการวิจยั ให้แก่ผขู้ อทุนแก้ไข (ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไข)
4. รองคณบดีฝา่ ยวิจยั ฯ พิจารณาโครงร่างการวิจยั
5. งานวิจัยและวิชาการ เสนอผลการแกไขตอคณะกรรมการวิจยั เพื่อพิจารณาโครงรางการวิจัย
6. งานวิจัยและวิชาการ แจงผลใหผูขอทุนทราบวา อนุมัติ หรือ ไมอนุมัติ
7. ทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจยั
8. ผูรับทุนดําเนินการวิจยั
9. งานวิจัยและวิชาการ ติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัยของผูรับทุน
10. ผูรับทุนรายงานความกาวหนาโครงการวิจยั
11. ผูรับทุนสงรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ
12. คณะกรรมการบริหารงานวิจยั แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ
13. สงรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ ใหแกผูรับทุนแกไข (ในกรณีที่มีการแกไข)
14. งานวิจัยและวิชาการ เสนอผลการแกไขตอคณะกรรมการวิจยั เพือ่ พิจารณารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ

แผนภูมิที่ 6.1.4 ขัน้ ตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิ จยั
การหาทุนวิ จยั
คณะสาธารณสุขศาสตร์จดั ทําแผนสนับสนุนด้านการเงินและปจั จัยเกือ้ หนุนแก่งานวิจยั พืน้ ฐาน งานวิจยั
ประยุกต์ และ R2R โดยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และจากรายได้เงินกองทุน
China Medical Board (CMB) เพือ่ สนับสนุนการวิจยั แบบครบวงจรสําหรับบุคลากรภายในคณะเพือ่ เสริมสร้าง
ความรูแ้ ละทักษะของผูว้ จิ ยั ปี งบประมาณ 2556 ได้กาํ หนดแผนงานวิจยั ทีต่ อบสนองเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ ผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั จํานวน 4 โครงการ
เป็ นเงินจํานวน 4,000,000 บาท ดังนี้
1. โครงการพัฒนางานวิจยั และวิชาการครบวงจร
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการวิจัย
กรณี บุคคลภายนอกคณะฯ

ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการวิจัย
กรณี บุคลากรในคณะฯ
ให้ผ่านหัวหน้าภาควิชา

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยจริยธรรมฯ
ตรวจเอกสารถ้าครบถ้วนจึง
ลงทะเบียนรับ ให้รหัสโครงการ

ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการวิจัย
กรณี นักศึกษาในคณะฯ
ให้ผ่านอาจารย์ที�ปรึกษาหลัก และประธานหลักสูตร

กรณีเป�นโครงการวิจัย
ที�เข้าข่ายสามารถขอรับ
การยกเว้นการรับรอง

ส่งเรื�องให้ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณา

กรณีต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
แบบ Full-board เสนอชื�อกรรมการ 3 คน
ทําหน้าที�อ่าน
แบบ Expedited เสนอชื�อกรรมการ 2 คน
ทําหน้าที�อ่าน

ออกจดหมายแจ้งผล
และออกหนังสือยืนยัน
การยกเว้นการรับรอง

นําเรื�องเข้าในที�ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(ประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที� 3 ของเดือน)
โดยมีผลการพิจารณาเป�น 5 ประเภท

ผลการพิจารณาเป�น 1
สมควรรับรอง
โดยไม่มีการแก้ไข

ผลการพิจารณาเป�น 2
สมควรรับรอง
โดยปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ

ผลการพิจารณาเป�น 3
สมควรปรับปรุงโครงการ
แล้วเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาใหม่

ผลการพิจารณาเป�น 4
สมควรปรับปรุงโครงการ
แล้วเสนอให้นําเรื�องเข้าที�
ประชุมพิจารณาใหม่

ออกจดหมายแจ้งผล
และออกเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย

ออกจดหมายแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ

ออกจดหมายแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ

ออกจดหมายแจ้งผล
การพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ

ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการ
วิจัยที�ปรับแก้ไขแล้ว
จะส่งให้กรรมการพิจารณา
-หากกรรมการไม่มีข้อเสนอ
แนะเพิ�มเติมจึงจะออก
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
-หากยังไม่เหมาะสมต้องส่ง
แก้ไขอีกจนกว่าจะถูกต้องจึง
รับรอง

ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการ
วิจัยที�ปรับแก้ไขแล้ว
จะส่งให้กรรมการพิจารณา
และจะนําเข้าพิจารณา
ในที�ประชุม
-หากกรรมการไม่มีข้อเสนอ
แนะเพิ�มเติมจึงจะออก
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
-หากยังไม่เหมาะสมต้องส่ง
แก้ไขอีกจนกว่าจะถูกต้องจึง
รับรอง

เริ�มดําเนินการวิจัยได้

ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการ
วิจัยที�ปรับแก้ไขแล้ว
ประธานจะพิจารณา
-หากแก้ไขถูกต้องเหมาะสม
จึงจะออกเอกสารรับรองโครง
การวิจัย
-หากยังไม่เหมาะสมต้องส่ง
แก้ไขอีกจนกว่าจะถูกต้องจึง
รับรอง

ผลการพิจารณาเป�น 5
ไม่สมควรรับรอง

ออกจดหมายแจ้งผล
ไม่รับรองโดยมีเหตุผล
ตามที�แจ้งให้ผู้วิจัยทราบ

แผนภูมิที่ 6.1.5 ขัน้ ตอนการพิ จารณาจริยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์
3. โครงการนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการความรูว้ จิ ยั
4. โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารด้านสาธารณสุขศาสตร์เข้าสูฐ่ านข้อมูล TCI และระบบออนไลน์
โดยแบ่งสัดส่วนการสนับสนุนการวิจยั เป็ นทุนสนับสนุน 6 ประเภท ดังนี้
1. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั CMB
2. การจัดสรรทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจยั เพือ่ พัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิจยั
3. การจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั
4. การจัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
5. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั การศึกษา และการพัฒนางานประจําสูง่ านวิจยั
6. การจัดสรรทุนสนับสนุนการแต่งตํารา และหนังสือทางวิชาการ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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รูปแบบและจํานวนเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทอ่ี งค์กรจัดสรรและแหล่งทุนอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุน
งานวิจยั พืน้ ฐาน งานวิจยั ประยุกต์ และ R2R ในปี งบประมาณ 2556 คณะได้รบั จัดสรรงบประมาณ จํานวน
2 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 2,800,000 บาท
การติ ดตามและประเมิ นผลงานวิ จยั
การติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจยั คณะกรรมการวิจยั ทําหน้าทีต่ ดิ ตาม ควบคุมกํากับ
สนับสนุ น และประเมินผลการดําเนินการวิจยั ตามยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการวิจยั พิจารณาโครงการวิจยั เสนอ
ผ่านคณะ เพื่อขอทุนวิจยั เงินงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาจัดสรรทุนวิจยั CMB สําหรับ
อาจารย์ในคณะ และดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจยั จากเงินรายได้คณะ รวมทัง้ ติดตามผลการ
ดําเนินงานด้านการวิจยั จากภาควิชาทุกไตรมาส เพื่อรายงานผลด้านการวิจยั ในภาพรวมของคณะตามมาตรฐาน
คุณภาพด้านการวิจยั
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นการวิจยั CMB ผูว้ จิ ยั จะต้องมีการส่ง
รายงานความก้าวหน้ าและรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ/ส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และรายงานการใช้
จ่ า ยเงิน เมื่อ สิ้น สุ ด โครงการ และจะมีก ารประเมิน รายงานการวิจ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ (Post-Evaluation) จาก
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อพิจารณาว่าโครงการวิจยั นัน้ ดําเนินงานวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ทีเ่ สนอ
ขอรับทุนหรือไม่ และในการโฆษณาเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสารเกีย่ วกับผลงานวิจยั ตามโครงการ ในสิง่ พิมพ์ใดหรือสื่อ
ใดในแต่ละครัง้ ผูร้ บั ทุนต้องระบุขอ้ ความทีแ่ สดงว่าการวิจยั ได้รบั เงินอุดหนุ นจากทุน China Medical Board (CMB)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือภาษาอังกฤษว่า “The study was funded by the China Medical
Board of New York (CMB), Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand”
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั ทีผ่ า่ นการรับรองจาก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษย์ ติดตามผลการดําเนินการวิจยั ประจําปี เอกสารรับรองโครงการวิจยั มีอายุการรับรอง 1 ปี นับจากวันที่
รับรอง โดยระบุวนั เริม่ ต้นและวันหมดอายุไว้ในเอกสาร หากระยะเวลาดําเนินการวิจยั นานเกินกว่า 1 ปี หัวหน้า
โครงการวิจยั ต้องติดต่อขอต่ออายุเอกสารรับรอง ก่อนที่จะถึงวันหมดอายุการรับรองอย่างน้อย 1 เดือน โดยส่ง
รายงานผลการดําเนินการวิจยั ประจําปี และขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการวิจยั หรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั ต้องส่งสรุปผลโครงการวิจยั ประจําปี และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั ตามแบบฟอร์มติดตามผลการ
ดําเนินการวิจยั ประจําปี
การตีพิมพ์เผยแพร่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยมีนโยบายส่งเสริมและให้ทนุ สนับสนุ น
ค่าตีพมิ พ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 30,000 บาทต่อหนึ่งบทความวิจยั และมีนโยบายให้เงิน
อุดหนุนเพิม่ แก่บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทอ่ี ยู่ในฐานสากล และมีค่า Impact Factor
ตัง้ แต่ 0.05-5.00 ขึ้นไป ให้ได้รบั เงินรางวัลเพิม่ ตัง้ แต่ 5,000-18,000 บาทต่อหนึ่งบทความวิจยั เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ตพี มิ พ์บทความวิจยั ทีม่ คี ุณภาพเพิม่ มากขึ้น และมีวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็ นวารสารระดับชาติ
สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา (สกอ.) รับ รอง และ Asia Journal of Public Health
http://www.asiaph.org ซึง่ เป็ นวารสารระดับนานาชาติของเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขา
ทีเ่ กีย่ วข้อง (ThaiPHEIN) ทีย่ งั ไม่เข้าฐานข้อมูลสากล ปจั จุบนั วารสารได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่องเป็ น ปี ท่ี 4 (2013)
มีอาจารย์/นักวิจยั ของคณะขอลงตีพมิ พ์ ทัง้ 2 วารสารมีการประเมินผลงานก่อนการตีพมิ พ์ โดยมี Peer Reviewer
อ่า นเพื่อปรับ ปรุ งคุณ ภาพของผลงาน โดยใช้เ กณฑ์ข องวารสารระดับ ชาติแ ละวารสารนานาชาติท่ีย งั ไม่ เ ข้า
ฐานข้อมูลสากล
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นอกจากนี้ ในปี งบประมาณ 2556 คณะยังได้จดั ทําวารสารฉบับพิเศษเป็ นวารสารเทียบเท่าวารสารระดับ
นานาชาติ Journal of the Medical Association of Thailand Volume 96 Suppl.5 December 2013 มีผลงานของ
อาจารย์ในคณะตีพมิ พ์ จํานวน 24 เรือ่ ง ผ่านการประเมินผลงานโดยผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก

หมวด 6

6.2 ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ การ (40 คะแนน)

การศึกษา
การควบคุมต้นทุน
หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ตอ้ งมีการคิดงบประมาณรายรับต้นทุนดําเนินการ และ
ประมาณการรายจ่ายต่อการผลิตนักศึกษาหนึ่งคน เพื่อใช้ในการคํานวณการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่า
หน่วยกิต และมีการดําเนินการหลักสูตรตามกลยุทธ์เพือ่ แก้ไขปญั หาและข้อจํากัดของนักศึกษา

หลักสูตรไทย : ปริ ญญาตรี

1. กรณี นักศึกษาขอลาออก
คณะสาธารณสุขศาสตร์จดั ตัง้ ระบบอาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อให้ขอ้ มูลรายละเอียดหลักสูตร และอาชีพที่
สามารถประกอบได้เมื่อสําเร็จการศึกษา ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแนะแนวและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และมีการสร้าง
ความผูกพันให้นักศึกษามีความรักคณะ และสถาบันการศึกษา การควบคุม ป้องกันนักศึกษาขอลาออกกลางคัน
เพือ่ ควบคุมจุดคุม้ ทุนการผลิตบัณฑิต
2. กรณี นักศึกษาย้ายสาขาและหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์จดั ตัง้ ระบบอาจารย์ทป่ี รึกษา หรือ อาจารย์ประจําหลักสูตรให้คาํ ปรึกษา สายด่วน
Hot Line เพื่อให้ขอ้ มูลกับนักศึกษา ชัน้ ปี ท่ี 1-2 ประกอบการตัดสินใจในการย้ายสาขาวิชาเอก พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้
นักศึกษาทราบถึงผลกระทบของการ ย้ายสาขาทีอ่ าจเกิดกับตัวนักศึกษาเอง

หลักสูตรไทยและนานาชาติ : บัณฑิ ตศึกษา

1. กรณี นักศึกษาขอลาออกระหว่างการศึกษา (Course work)
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ขอ้ มูลรายละเอียดหลักสูตร และอาชีพทีส่ ามารถประกอบ
ได้เมือ่ สําเร็จการศึกษา ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแนะแนวและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2. กรณี นักศึกษาลาออกขณะทําวิ ทยานิ พนธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีโครงการติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา เพื่อลด
จํานวนนักศึกษาลาออกขณะทําวิทยานิพนธ์ และอีกช่องทางหนึ่งบัณฑิตวิทยาลัย ได้มกี ารติดตามนักศึกษากรณี
เกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน เพือ่ เป็ นการแจ้งเตือนนักศึกษาทําให้ทราบถึงข้อมูลสถานะปจั จุบนั ของนักศึกษา

การวิ จยั

คณะกรรมการวิจยั การติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนการวิจยั CMB
จะต้องมีการส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ/ส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
รายงานการใช้จา่ ยเงินเมือ่ สิน้ สุดโครงการ และจะมีการประเมินรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิ น

ผูว้ จิ ยั
และ

หลักสูตรไทย : ปริ ญญาตรี
การรักษาพยาบาล คณะและมหาวิทยาลัยมหิดลโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจดั ทําระบบประกันสุขภาพ
ให้กบั นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้ารักศึกษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
โรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษามีสทิ ธิเบิกจ่ายปีละไม่เกิน 30,000 บาท จนสําเร็จการศึกษา
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ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา เพือ่ อํานวยความสะดวกการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
ให้แก่นกั ศึกษา หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษากระจายอยูต่ ามวิทยาเขตต่าง ๆ รวมถึงให้คาํ ปรึกษาปญั หาสุขภาพ

หลักสูตรไทยและนานาชาติ : บัณฑิ ตศึกษา

หลักสูตร/ภาควิชาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั ทําระบบประกันสุขภาพให้กบั
นักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถเข้ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาล
ในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษามีสทิ ธิเบิกจ่ายปี ละไม่เกิน 30,000 บาท จนสําเร็จการศึกษา
ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยจัดหน่ วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึน้ อํานวยความสะดวกการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้แก่นกั ศึกษา หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษากระจายอยูต่ ามวิทยาเขตต่าง ๆ รวมถึงให้คาํ ปรึกษาปญั หาสุขภาพ
รายละเอียดการรักษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรีและบัณฑิ ตศึกษา
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ตามอัตราทีโ่ รงพยาบาลกําหนด ยกเว้นค่าห้องและค่าอาหาร
(รวมกัน ไม่เกินคนละ 200.-บาทต่อวัน) ซึง่ เมือ่ รวม ค่ารักษาพยาบาลทัง้ สิน้ แล้ว ไม่เกินปี ละ 30,000.- บาท
นักศึกษาจะเข้ารับ บริการสุขภาพ ในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อปี
การศึกษา ถ้าเกิน 30 วัน จะต้องขออนุมตั เิ ป็ นกรณีพเิ ศษจากอธิการบดี หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษร จากอธิการบดี ทัง้ นี้จะต้องได้รบั การรับรองจากหัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาทีต่ นสังกัดอยู่ หรือจาก
แพทย์ของโรงพยาบาลทีน่ กั ศึกษาไปรับ การตรวจรักษาด้วย
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลิ นิกอื่นนอกสังกัดมหาวิ ทยาลัย
นักศึกษาจะเข้ารับการรักษาจากคลินิก หรือโรงพยาบาลอืน่ ๆทีไ่ ม่สงั กัดมหาวิทยาลัยได้ ในกรณีทเ่ี จ็บปว่ ย
กระทันหัน หรืออุบตั เิ หตุฉุกเฉินเท่านัน้ และต้องย้ายกลับมารักษาต่อในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ในโอกาส
แรกทีจ่ ะกระทําได้ แต่ทงั ้ นี้จะได้รบั สิทธิไม่เกินจากทีไ่ ด้รบั การรักษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และจะต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการ บริการสุขภาพนักศึกษา
สิ ทธิ การรักษาพยาบาลขณะออกฝึ กภาคสนาม
นักศึกษาทีอ่ อกฝึ กภาคสนามเมือ่ เจ็บปว่ ยกะทันหัน หรือได้รบั อุบตั เิ หตุฉุกเฉินให้เข้ารับการรักษาได้ใน
โรงพยาบาลของรัฐเป็ นอันดับแรก หรือโรงพยาบาลทีใ่ กล้ทส่ี ดุ และนําใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล พร้อมใบวินิจฉัยโรค
ใบรับรองแพทย์ในการรักษาจากสถานพยาบาลนัน้ มาเบิกเงินคืนได้สามารถดูรายละเอียดการบริการรักษาพยาบาล
ได้จาก http://www.orsa.mahidol.ac.th
ทัง้ นี้ ทัง้ หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ คณะจัดปฐมนิเทศ เพือ่ ต้อนรับนักศึกษา และชีแ้ จงรวมถึง
สอบถามความต้องการ ในเรือ่ งการจัดสวัสดิการ สิง่ อํานวยความสะดวก การให้คาํ ปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
ทีเ่ อือ้ ต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาระหว่างศึกษาอยูท่ ค่ี ณ
อีกทัง้ ก่อนจบยังมีการจัดปจั ฉิมนิเทศ
เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะแก่นกั ศึกษาจบ
ระบบการให้คาํ ปรึกษาและแนะแนว
ทุกหลักสูตรของคณะ กําหนดให้จดั อาจารย์ทป่ี รึกษา สําหรับดูแลนักศึกษา ทัง้ เรือ่ งการวางแผนการเรียน
การใช้ชวี ติ เพือ่ เป็ นผูพ้ ดู คุย สังเกต และรายงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร แต่ละหลักสูตร เพือ่ นําไปพิจารณาหา
แนวทางป้องกันในอนาคต หรือหาแนวทางช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
คณะจัดให้บริการการแนะแนวให้คาํ ปรึกษา ในหลายรูปแบบ ดังนี้

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

72

1. การให้คาํ ปรึกษาทางโทรศัพท์ Hotline 24 ชัวโมง
่
จํานวน 2 หมายเลข คือ 089-456-9157 และ
081-908-3229
2. การขอรับคําปรึกษาทาง E-mail หรือ Facebook เพือ่ ความสะดวกในการรับบริการให้คาํ ปรึกษา
3. การให้คาํ ปรึกษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (นักจิตวิทยา/จิตแพทย์)
4. การเข้าพบ พูดคุยกับนักศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
5. กรณีนกั ศึกษาร้องเรียนเรือ่ งความไม่เป็ นธรรมจากผูด้ าํ เนินธุรกิจหอพัก งานพัฒนานักศึกษาฯ ช่วย
ดําเนินการจนลุล่วง ประสบความสําเร็จในการร้องเรียนกับสํานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
6. การให้บริการเกีย่ วกับการศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาชาย ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย เมือ่ อายุ 21 ปี บริบรู ณ์จะต้องเข้ารับราชการทหาร ในการนี้คณะร่วมกับกอง
กิจการนักศึกษามีการจัดบริการ กรณีเข้าเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด) และการให้บริการขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจ
เลือกเพือ่ รับราชการทหาร

การวิ จยั : ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการจัดระบบภาวะฉุกเฉิ นในงานวิ จยั
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หมวด 7 ผลลัพธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556
ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

หมวด 7 ผลลัพธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
หมวด 7 ผลลัพธ์ (450 คะแนน)
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ (120 คะแนน)
7.1ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่ ม่งุ เน้ นผู้เรียน
ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้ถกู กําหนดเป็ นตัวชีว้ ดั หลักของพันธกิจด้านการศึกษาในการจัดการ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทีค่ ณะ ดําเนินการ โดยในปี 2556 อัตราการสําเร็จการศึกษา
ภายในวงรอบของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี อยูใ่ นระดับร้อยละ 88.41 ซึง่ น้อยกว่าเป้าหมาย แต่ผลลัพธ์การ
สําเร็จการศึกษาในวงรอบของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตงั ้ แต่ปี 2555 พบว่าน่าจะมีแนวโน้มดีขน้ึ สําหรับอัตรา
การสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ในระยะเวลา 2 ปี
ทีผ่ า่ นมาสูงกว่าเป้าหมาย แต่นกั ศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) จบตามรอบ
เวลาทุกคน แต่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย และปริญญาเอกปี การศึกษา 2555-2556 ต้องรอผล
จากบัณฑิตวิทยาลัย ในระบบ GRAD_MIS (ตารางที่ 7.1.1)
ตารางที่ 7.1.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตรในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอกจําแนกตามหลักสูตร
ตัวชี้วดั

2556
เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

หลักสูตรไทย – อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
95.00
88.41
95.00
ระดับปริญญาโท
50.00 รอgrad
หลักสูตรนานาชาติ - อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร
100.0
ระดับปริญญาโท
100.00 100.00
ระดับปริญญาเอก
33.33 รอgrad

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2554

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

95.0
40.0

95.0
45.0

100.00
43.34

98.30
62.01

84.65
รอgrad

+

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

20.0

33.3

14.28

13.33

รอgrad

+
-

จากข้อมูลในปี การศึกษา 2556 นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษา
ตามทีห่ ลักสูตรกําหนด โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีรอ้ ยละ
65.41 ซึง่ มีผลลัพธ์น้อยกว่าเป้าหมาย เมือ่ เทียบกับผลลัพธ์ในช่วงปี 2553-2555 เนื่องจากจํานวนแบบสอบถามทีร่ บั
คืนจากนักศึกษามีจาํ นวนน้อย แต่ตวั หาร คือ จํานวนนักศึกษาทีจ่ บ จึงทําให้ผลลัพธ์ลดลง ระดับบัณฑิตศึกษาทัง้
หลักสูตรไทย และนานาชาติทกุ คนมีงานทําก่อนเข้าศึกษา (ตาราง 7.1.2)
หมวด 7 ผลลัพธ์
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ตารางที่ 7.1.2 ร้อยละของบัณฑิ ตที่ ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิ สระภายใน 1 ปี จําแนกตามหลักสูตร
ตัวชี้วดั

2556
เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

ร้อยละของบัณฑิ ตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิ สระภายใน 1 ปี
หลักสูตรไทย
ระดับปริญญาตรี
100.00
65.41
หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาโท
100.00
100.00
+
ระดับปริญญาเอก
100.00
100.00
+

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

2554

2555

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี
2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

จําแนกตามหลักสูตรและระดับการศึกษา
100.00

100.0

100.0

100.00

88.84

83.62

+

100.00
100.00

100.0
100.0

100.0
100.0

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

+
+

7.1ข. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและด้านกระบวนการที่ม่งุ เน้ นผูเ้ รียน
7.1ข1 ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์เป็ นผลลัพธ์ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์และส่งผลต่อการเรียนรูข้ องบัณฑิต ซึง่ ในปี การศีกษา 2556 พบว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมคี วามพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ในระดับคะแนน 4.12 คะแนน จากเกณฑ์คะแนน 5
คะแนน ซึง่ ดีกว่าเป้าหมาย เมือ่ เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ในช่วงปี ทผ่ี า่ นมา พบว่าแนวโน้มทีน่ กั ศึกษาระดับปริญญา
ตรีมคี วามพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ดขี น้ึ สําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)
พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ในอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีแนวโน้มดีขน้ึ
แต่ปีการศึกษา2556 ต้องรอผลจากบัณฑิตวิทยาลัย ในระบบ TQF ของบัณฑิตวิทยาลัย (ตาราง 7.1.3)
ตารางที่ 7.1.3
การศึกษา

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์จาํ แนกตามระดับ
2556

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2553

2554

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ระดับปริญญาตรี
3.51
4.12
3.51
ระดับปริญญาโท
3.51
รอgrad
+
3.51
ระดับปริญญาเอก
3.51
รอgrad
+

3.51
3.51

3.51
3.51

4.22
4.00
NA

4.28
4.15
NA

4.10
4.46
4.67

+
+
+

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

3.51

7.1ข2 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ น – ไม่มีผลลัพธ์
7.1ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
ผลลัพธ์ดา้ นงานวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีแ่ สดงถึงคุณภาพการเรียนรู้
ของบัณฑิตซึง่ ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นมา ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่ทงั ้ ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเริม่ มีแนวโน้มลดลง (ตาราง 7.1.4)

หมวด 7 ผลลัพธ์

75

ตารางที่ 7.1.4 ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จําแนกตามระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก (คะแนนตามเกณฑ์ สมศ.)
2556
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

2554

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จําแนกตามระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
ระดับปริญญาโท
5.00
4.29
4.50 4.75 5.00 4.75
5.00
5.00
+
ระดับปริญญาเอก
5.00
4.52
3.00 4.00 5.00 3.00
5.00
5.00
+

คณะให้ความสําคัญกับงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยวัดจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารใน
ระดับนานาชาติและการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ซึง่ ในปี 2556 คณะมีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ตพี มิ พ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติจาํ นวน 58 เรือ่ ง โดย 54 เรือ่ ง (ร้อยละ 93.10) เป็ นวารสารวิชาการนานาชาติทอ่ี ยูใ่ นฐานข้อมูล
SJR, ISI และ SCOPUS เมือ่ เทียบกับผลลัพธ์ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา พบว่า จํานวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทอ่ี ยูใ่ นฐานข้อมูล SJR, ISI และ SCOPUS มีแนวโน้มสูงขึน้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพของงานวิจยั และสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จในการพัฒนางานวิจยั ทีเ่ ป็ นพันธกิจทีส่ าํ คัญของคณะ (ตาราง
ที่ 7.1.5)
ตารางที่ 7.1.5 ผลงานวิ จยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ในรอบปี ปฏิ ทิน
2556
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2554

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

ผลงานวิ จยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ร้อยละงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
จํานวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
จํานวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล
SJR,ISI,SCOPUS
สัดส่วนของผลงานวิจยั ที่
ได้รบั การตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติต่อจํานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ร้อยละของงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทน่ี ําไปใช้
ประโยชน์
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55.00

80.26

+

45.00

50.00

50.00

49.67

53.50

53.92

+

89

58

-

73

77

81

64

71

71

-

-

54

+

-

-

-

45

48

54

-

0.6:1

0.39

-

0.4:
1

0.5:
1

0.55:
1

0.42:
1

0.48:
1

0.47:
1

-

10.00

6.02

-

10.00

10.00

10.00

19.08

18.00

7.19

-
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7.2ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้ นผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.2ก1 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุม่ อื่น
คณะยึดมันในการมุ
่
่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง มีการติดตามความพึงพอใจของผูเ้ รียนในพันธกิจด้านการศึกษา
เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกระบวนการ ให้นกั ศึกษาเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพ
และมีความสุข ซึง่ คณะ/บัณฑิตศึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อหลักสูตร รายวิชา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ั
ปจจัยเอือ้ ทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนา/กิจกรรมนันทนาการ/สันทนาการอย่างต่อเนื่อง ผลประเมินระดับความ
พึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อหลักสูตรของปริญญาตรีคณะเริม่ รวบรวมในปี การศึกษา 2556 มีระดับคะแนน 4.37 สูงกว่า
เป้าหมาย ระดับปริญญาโท/เอก สูงกว่าเป้าหมาย แต่แนวโน้มลดลง ผลของปี การศึกษา 2555-2556 รอผลจากบัณฑิต
วิทยาลัยซึง่ เป็ นหน่วยงานทีร่ วบรวมข้อมูล ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีระดับคะแนน 4.12 ซึง่ สูงกว่า
เป้าหมาย เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ในช่วงปี 2553-2555 ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาจากคณะ ใน
ระดับทีส่ งู กว่าเป้าหมาย นอกจากนัน้ ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิง่ สนับสนุน
การเรียนรู้ มีระดับคะแนนน้อยกว่าเป้าหมาย ซึง่ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการ
ของหลักสูตรลดลง (ตาราง 7.2.1)
สําหรับ ความไม่พึงพอใจของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น – ยังไม่ได้ดาํ เนินการรวบรวมข้อมูล
ตารางที่ 7.2.1 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนจําแนกตามหลักสูตร
2556

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2554

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

NA
3.51
3.51

NA
3.51
3.51

NA
4.10
4.00

NA
4.07
4.08

NA
รอgrad
รอgrad

+

ระดับปริญญาตรี
4.10
4.12
+
3.51 4.00 4.10 4.32
ระดับปริญญาโท
4.10
รอgrad
3.51 4.00 4.10 4.36
ระดับปริญญาเอก
4.10
รอgrad
3.51 4.00 4.10 4.37
ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษานานาชาติ
3.90
3.77
3.51 3.75 4.00
นักศึกษาไทย
4.22

4.35
4.22
4.47

3.85
4.20
4.39

+
-

4.28

3.63

-

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

2553

หลักสูตรไทย- ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

3.51
3.51
3.51

4.37
รอgrad
รอgrad

+

NA
3.51
3.51

หลักสูตรไทย- ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตแต่ละระดับ

7.2ก2 ความผูกพันของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น - ยังไม่มีการดําเนิ นการรวบรวมข้อมูล
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้ นลูกค้า (85 คะแนน)
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้ นบุคลากร
7.3ก1 ด้านอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร
คณะมีบุคลากรสายวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความสามารถทางด้านวิชาการ โดยผลลัพธ์ดา้ นการดํารงตําแหน่ง
วิชาการ พบว่า คณะมีอาจารย์ประจําทีม่ ตี ําแหน่งวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) ร้อยละ 40.27 ซึง่ มีค่าน้อย
กว่าเมื่อเทียบกับปี งบประมาณ 2555 สําหรับบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาพบว่าตํ่ากว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มลดลง (ตาราง
7.3.1)
ตารางที่ 7.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่ งทางวิชาการ
ตัวชี้วดั

2556
เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

ร้อยละของอาจารย์ประจํา
40.00
40.27
ทีม่ ตี ําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
57
ศาสตราจารย์
2
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา
สายวิชาการ 95.00
88.96
สายสนับสนุน 87.00
80.37

+

-

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2553

2554

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

35.00

40.00

40.00

43.51

42.95

43.77

-

61
1

63
2

64
1

94.90
85.62

86.84
50.68

95.00
87.00

90.00
85.00

95.00
85.00

95.00
85.00

+

7.3ก 2 ด้านบรรยากาศการทํางาน
คณะโดยงานแผนพัฒนาฯ เริม่ สํารวจบรรยากาศการทํางานตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2555 ซึง่ สํารวจพร้อมกับ
การสํารวจความพึงพอใจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําองค์กร การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่าความพึงพอใจด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทํางานมี
แนวโน้มลดลง
ตารางที่ 7.3.2 ค่าเฉลี่ยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตัวชี้วดั

ระดับบรรยากาศการ
และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน

2556
เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

3.51

2.70

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

-

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

2554

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

3.51

-

-

3.21

-

7.3ก3 ด้านความผูกพันของบุคลากร

งานทรพยากรบุคคล และงานแผนพัฒนาฯให้ความสําคัญเรือ่ งการสร้างความพึงพอใจ และความผูกพัน
ของบุคลากร โดยในปี งบประมาณ 2556 ผลประเมินความผูกพันของบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน อยู่
ในระดับคะแนน 3.82 จากคะแนน 5 คะแนน ซึง่ สูงกว่าเป้าหมาย และสูงกว่าผลการประเมินความผูกพัน ความพึง
พอใจ สําหรับความไม่พงึ พอใจของบุคลากรยังไม่ได้ดาํ เนินการรวบรวมข้อมูล (ตาราง 7.3.3)
หมวด 7 ผลลัพธ์
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ตารางที่ 7.3.3 ระดับความผูกพัน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร
2556
ตัวชี้วดั

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร
ระดับความผูกพันของ
บุคลากร
ระดับความไม่พงึ พอใจของ
บุคลากร

เป้ าหมาย

3.51

ผลลัพธ์

3.82

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

+

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2553

2554

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

-

3.51

3.51

-

3.26

3.00

-

-

-

3.51

-

-

3.24

+

7.3ก4 ด้านการพัฒนาบุคลากร
คณะ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยมีการทําแผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ โดยส่งเสริมให้ได้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพในประเทศ
และต่างประเทศ โดยในปี งบประมาณ 2556 ร้อยละ 90.13 ของบุคลากรสายวิชาการได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้และมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับข้อมูล
ย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2553-2555 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า มากกว่าร้อยละ 80.00 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพซึง่ เมื่อเทียบกับปี งบประมาณ 2555 พบว่ามี
สัดส่วนทีเ่ ท่ากัน (ตารางที่ 7.3.4)
ตารางที่ 7.3.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนที่ได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในด้านวิ ชาการ
และวิ ชาชีพในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วดั

2556
เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

2554

2555

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี
2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ
สายวิชาการ
90.00
90.13
+
80.00 85.00 85.00 88.16 88.24 88.96
+
สายสนับสนุนวิชาการ
82.28
80.37
80.00 85.00 85.00 88.89 82.15 80.37
-

7. 4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การ ธรรมาภิ บาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (80 คะแนน)
7. 4ก ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การ ธรรมาภิ บาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.4ก1 การนําองค์การ
งานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาติดตามผลการบริหารเพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร โดย
มีการกํากับติดตาม Corporate KPI ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ โดยในปี งบประมาณ 2556 คณะ ดําเนินการได้ ร้อยละ 80.00
ของ Corporate KPI ทีบ่ รรลุเป้าหมาย แต่มผี ลลัพธ์ทม่ี คี ่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ในปี 2555 (ตาราง 7.4.1)

หมวด 7 ผลลัพธ์
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ตารางที่ 7.4.1 ร้อยละของ Corporate KPI ที่บรรลุเป้ าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขนึ้ กว่าปี ที่ผา่ นมา
2556
ตัวชี้วดั

ร้อยละของ Corporate KPI
ทีบ่ รรลุเป้าหมายหรือมี
ผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ กว่าปีทผ่ี ่านมา

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

80.00

80.00

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)
+

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2553

2554

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

75.00

80.00

80.00

72.10

81.87

80.33

-

7.4ก 2 ธรรมาภิ บาล
7.4ก3 กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน
7.4ก4 จริยธรรม
7.4ก 5 สังคม
คณะให้ความสําคัญต่อการบริหารส่วนงานทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน การบริหารทีม่ ี
ธรรมมาภิบาล และระบบบริหารงานของคณะกรรมการประจําส่วนงาน โดยในปี 2556 งานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษาสอบถามความพึงพอใจของบุคลกรในทุกด้าน ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารส่วนงานมีค่า
เท่ากับ 3.38 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึง่ ค่าคะแนนทีไ่ ด้ยงั ตํ่ากว่าเป้าหมาย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553-2555 พบว่ามี
แนวโน้มยังไม่ดขี น้ึ (ตาราง 7.4.2)
ตารางที่ 7.4.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารส่วนงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน การ
บริหารทีมีธรรมมาภิ บาล และระบบบริหารงานของคณะกรรมการประจําส่วนงาน
2556
ตัวชี้วดั

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน
การบริหารทีม่ ธี รรมมาภิบาล
ระบบบริหารงานของคณะ
กรรมการประจําส่วนงาน

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2553

2554

2555

2553

2554

2555

แนวโน้ ม
(+/-)

-

3.00

3.25

2.55

3.26

2.71

-

2.60

3.25

2.59

3.50

3.34

3.09

3.26

3.20

2.45

เป้ า
หมาย

ผลลัพธ์

3.50

3.12

-

7.4ข ผลลัพธ์ดา้ นการนํากลยุทธ์ไปปฎิ บตั ิ
ในปี งบประมาณ 2553 - 2555 ผลการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั พิ บว่ามีแนวโน้มความสําเร็จมากขึน้ ต่อมาใน
ปี งบประมาณ 2556 คณะปรับยุทธศาสตร์ใหม่ จึงไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์เดิมได้ ปี งบประมาณ 2556
ความสําเร็จการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ยิ งั มีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย (ตาราง 7.4.3)

หมวด 7 ผลลัพธ์
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ตัวชี้วดั

หมวด 7 ผลลัพธ์

2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

2.2 แสวงหาทุนวิจยั และทุนสนับสนุน
วิชาการเพิม่ ขึน้

2.1.2 อัตราการได้งานของบัณฑิต
(ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
2.2.1 อัตราส่วนระหว่างทุนสนับสนุนทีไ่ ด้รบั ต่อแหล่ง
ทุนทีเ่ สนอขอ
2.2.2 ร้อยละของงบประมาณทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงาน
ภายนอกเมื่อเทียบกับปี งบประมาณทีผ่ า่ นมา
2.3.1 ร้อยละการรับรูข้ องประชาคมในคณะฯ
2.3.2 ร้อยละจํานวนเรื่องทีไ่ ด้รบั การประชาสัมพันธ์ใน

= ผลงานวิจยั ทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศ / จํานวนงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์
*100
1.2.1 จํานวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/วิจยั
1.2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
และวิจยั ทัง้ ในศาสตร์เดียวกันและการบูรณา ระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ
(จํานวนโครงการ:ปี)
การระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในสังคม
ประเทศไทยและนานาชาติ
2. พัฒนาวิ ชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ
2.1 สร้างความสามารถการแข่งขันให้สูงขึน้
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
โดยใช้กลไกตลาด
(ไม่ต่ าํ กว่าระดับ 4 : 5 คะแนน)

1.1.3 จํานวนงานวิจยั ทีจ่ ดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
(ชิน้ งาน/ปี )
1.1.4 ร้อยละผลงานวิจยั ทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศ (ร้อยละ) =7/149.5*100

1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิ จยั และการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ
1.1 เพิม่ บทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์ใน 1.1.1 จํานวนบทความวิจยั ตีพมิ พ์วารสารวิชาการ
สังคมประเทศไทยและนานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง : คน)
1.1.2 ร้อยละของดัชนีการอ้างอิงทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับ
ปี งบประมาณทีผ่ า่ นมา (ร้อยละ: ต่อปี )

ยุทธศาสตร์/เป้ าประสงค์

ตารางที่ 7.4.3 ผลลัพธ์การนํากลยุทธ์ไปปฎิ บตั ิ ปี งบประมาณ 2553-2555

3.95

4

34.16

50.00
80.00
80.00

1:1

1:2

73.43

3

5

70.00

21.69

2

10.00

1

14.32

(64/447*100)

10.00

ผล
0.61:1

2553

0.8 : 1

เป้า
หมาย

80.00
80.00

50.00

1:2

80.00

4

5

10.00

1

10.00

1:1

เป้า
หมาย

95.00
80.00

172.01

1:2

80.00
80.00

50.00

1:2

100.00

80.00
80.00

1:2

83.62

ป. ตรี =
3.51
บัณฑิต
ศึกษา =
4.26

4
ป. ตรี =
3.95
ป.โท = 4.36
ป. เอก
=4.37

81.71

13

7.19

2

7.73

0.74:1

ผล

(53/685*100)

2555

5

10.00

1

10.00

1:1

เป้า
หมาย

7

26.12

0

13.71

0.73:1

ผล

(71/518*100)

2554

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

แนวโน้ ม
(+/-)
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ตัวชี้วดั

หมวด 7 ผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560

คณะฯ (ร้อยละ)
2.3.3 จํานวนเรื่อง/โครงการทีด่ าํ เนินการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก
- ในระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ
3.1 ส่งเสริมให้มกี ารนําความรูแ้ ละ
3.1.1จํานวนเอกสารคําสอนและตําราทีเ่ รียบเรียงผลงาน
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/การ
วิชาการและวิจยั ของตนเองและนักคิดอื่น
วิจยั สู่การเรียนการสอน
เอกสารคําสอน (ชุด/ปี )
ตํารา (เล่ม/ปี )
3.1.2 ร้อยละของงานวิจยั ทีน่ ําไปสูก่ ารเรียนการสอน
เมื่อเทียบกับจํานวนงานวิจยั ทัง้ หมด
3.2 สร้างบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ม ี 3.2.1 จํานวนรางวัลทีบ่ ณ
ั ฑิตได้รบั จากสังคม (รางวัล/
คุณภาพและเอกลักษณ์
ปี )
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
3.3.1 จํานวนฐานข้อมูลทีท่ นั สมัย (ทุกฐานข้อมูล)
การบริหารและบริการวิชาการ
3.3.2 จํานวนสารสนเทศทีผ่ บู้ ริหารนําไปใช้ในการ
บริหารและบริการวิชาการ (เรื่อง)
4.1 สร้างธรรมาภิบาลการบริหาร
4.1.1 จํานวนเรื่องร้องเรียน (ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปี งบประมาณทีผ่ า่ นมา)
4.1.2 ร้อยละบุคลากรทีไ่ ด้รบั คําชมเชย
4.2 ใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า
4.2.1 ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบ
ลงทุน/รายจ่ายรวม
4.2.2 ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต
4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของคณะฯ 4.3.1 จํานวนชัวโมงต่
่
อบุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาตนเอง (20 ชม./คน)
4.4 เพิม่ ความคล่องตัวในการบริการ
4.4.1 ร้อยละความสําเร็จของหน่วยงานบริการในการลด
ระยะเวลาการใช้บริการ

ยุทธศาสตร์/เป้ าประสงค์

5
0
1.31
90.86
99.00
30
-

10
5
20.00
95.00
85.00
20
30.00

30.00

85.00
20

20.00
95.00

5

-

100.00
37

2.61
90.57

0

1
7

1
10

4

10

6
7
35.00

20
5

ผล

7

26.09

2554

10

20
10
80.00

20
10
80.00

6

ผล

เป้า
หมาย

20.
5

2553

20
5

เป้า
หมาย

30.00

85.00
20

20.00
95.00

5

2
10

10

5
80.00

20
5

เป้า
หมาย

2555

-

93.94
15

4.52
82.39

0

1
7

18

9
37.00

20
5

ผล

-

-

+
-

-

+
-

+

+
+

+
+

แนวโน้ ม
(+/-)
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มีระบบบริการ
วิชาการที่ได้
มาตรฐาน

เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ี
คุณลักษณะพึง
ประสงค์และเป็ น
สากล

เพื่อสร้างเครือข่าย
การวิจยั ในระดับชาติ
และนานาชาติทงั ้
ด้านคุณภาพและ
ปริมาณ

เป้ าประ
สงค์หลัก

ร้อยละ
ร้อยละ
คน

6. ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทํา/ศึกษา และ/หรือเป็ นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 1 ปี

7. การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์หลังการทํางาน 1 ปี โดย
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตได้รบั ความพึงพอใจ

8. จํานวนศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็ นผูน้ ําสูงสุดขององค์กร/
มีตาํ แหน่งสูงด้านสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศหลังสําเร็จการศึกษา

ใบรับรอง

ร้อยละ

5. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor (มากกว่า 1 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริ การวิ ชาการสาธารณสุข และสิ่ งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม
1. จํานวนใบรับรองทีห่ น่วยงานได้รบั รองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือ

2

คน

4. จํานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลีย่ น(≥= 4 สัปดาห์)

1

2

4.45

84.00

3.00

5

คน

3. จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

60

2

3
2

12

3.6

149
89
60

แผน

คน

คน

เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง

ครัง้ /เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

หน่ วยนับ

2. จํานวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้รองรับ
การเป็ นสถาบันการศึกษากลุ่มง
1. จํานวนนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ (มากกว่า
หรือ = 4 สัปดาห์)

• ผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้
• ผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย

4. จํานวนผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้หรือผลงานกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือ
นโยบาย

3. จํานวนผลงานโครงการวิจยั ทีเ่ สนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศและโครงการวิจยั ที่
ได้รบั การสนับสนุนจากภาคเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ

2. ดัชนีการอ้างอิงเฉลีย่ Citation ย้อนหลัง 5 ปี

• ผลงานรวม

• ผลงานทีเ่ ป็ นนักวิจยั หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายวิ จยั สู่ภาพลักณ์ “มหาวิ ทยาลัยวิ จยั ”
1. จํานวนผลงานตีพมิ พ์

ยุทธศาสตร์ KPI

2556

1

2

4.18

88.47

0.68

1

2

61

1

2
7

9

3.04

142
103
39

ผล

1

2

4.55

84.50

7.00

3

5

65

3

3
7

14

3.2

149
89
60

แผน

2557

1

2

4.65

85.00

7.00

3

5

70

3

3
7

15

3.2

149
89
60

แผน

2558

เป้ าหมายปี งบประมาณ

1

3

4.75

86.00

7.00

4

5

75

4

3
7

15

3.2

149
89
60

แผน

2559

1

3

4.85

86.50

7.00

4

5

80

4

4
8

15

3.3

149
89
60

แผน

2560

83

หมวด 7 ผลลัพธ์

เพื่อบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทให้เกิด
ประโยชน์สงู
ประหยัดสุด

เพื่อสร้างระบบ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
สุขภาพดี และมี
ความสุข

สากล

เป้ าประ
สงค์หลัก

3. ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบั การเลื่อนตําแหน่งภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
5. คะแนนเฉลีย่ Happiness
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริ หารงานสนับสนุนทุกภารกิ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด
โปร่งใส และส่งเสริ มสิ่ งแวดล้อมที่ดี
1. มีระบบการบริหารความเสีย่ งภายในทุกด้าน (ERM)
1.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.2 ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
1.3 ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.4 ด้านปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
2. คะแนนของส่วนงานทีป่ ระเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
3. มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb
4. การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการ และบริหารจัดการพันธกิจ
หลัก และ ERP ที่ถกู ต้องสามารถรวบบรวม และรายงานเป็ นข้อมูลเพื่อการบริหาร
อย่างน้อย 80% ได้ทร่ี ะดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน
5. ความสําเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพของระบบ
บริหารงาน

5. คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ บุคลากรมี
โอกาสก้าวหน้ า มีสุขภาพดีและมีความสุข
1. จํานวนกิจกรรม KM/CoP
• ด้านการศึกษา
• ด้านการวิจยั
2. ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

3. จํานวนความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
4. จํานวนผูป้ ว่ ยนอก

2. จํานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มคี วามร่วมมือกับสถาบันใน/
ต่างประเทศทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และผูด้ อ้ ยโอกาส

นานาชาติ และ/หรือกิจกรรม Best practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ KPI

60.00
15.00
15.00
15.00
15.00
50
20
80.00

3.45

ค่าเฉลีย่

5
10
79.08
42.75
1.00
65.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน
เรื่อง
ร้อยละ

กิจกรรม
กิจกรรม
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน

95.00

49,596

ราย
ร้อยละ

22

11

แผน

เรื่อง

โครงการ

หน่ วยนับ

2556

3.65

80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
100
30
82.00

7
12
79.52
40.27
4.41
62.60

89.08

71,359

12

22

ผล

3.65

80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
100
30
82.00

7
12
82.0
43.0
3.00
70.00

95

50,596

23

12

แผน

2557

3.85

100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
150
40
84.00

10
14
85.00
44.00
5.00
75.00

95

51,596

24

13

แผน

2558

เป้ าหมายปี งบประมาณ

4.00

100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
200
50
86.00

13
16
88.00
45.00
8.00
80.00

95

52,596

25

14

แผน

2559

4.15

100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
250
60
88.00

16
18
91.00
50.00
11.00
85.00

95

53,596

26

15

แผน

2560

84

หมวด 7 ผลลัพธ์

เพื่อสร้างค่านิยมของ
องค์กรและปลูกฝงั
ค่านิยมวัฒนธรรม
ไทยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้ าประ
สงค์หลัก

1
3.75

ระดับ

1

กิจกรรม
โครงการ

1

3

5.00
80.00

5.00

5.00

กิจกรรม

กิจกรรม

9. จํานวนกิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยสิง่ แวดล้อมน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้ตามค่านิ ยมขององค์กรและ
ปลูกฝังค่านิ ยมวัฒนธรรมไทยตามเศรษฐกิ จพอเพียง
1. จํานวนกิจกรรม Core Value ทีจ่ ดั ให้นกั ศึกษา
1.1 Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. จํานวนกิจกรรม Core Value ทีจ่ ดั ให้บุคลากร
2.1 Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. จํานวนกิจกรรมที่ได้รบั การยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมทีส่ ร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน)
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11)

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

7.4 อัตราการใช้กระดาษในสํานักงานลดลง
8. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ

ร้อยละ

5.00

ร้อยละ

7.3 อัตราการใช้น้ํามันลดลง

1.00

แผน
ร้อยละ

หน่ วยนับ

7.2 อัตราการใช้น้ําลดลง

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบั การเลื่อนตําแหน่งภายในเวลาที่
เหมาะสม
7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง

ยุทธศาสตร์ KPI

2556

3.85

1

1

1

3

5.50
82.0

5.50

5.50

5.50

3.00

ผล

3.85

1

1

1

3

5.50
82.0

5.50

5.50

5.50

3.00

แผน

2557

3.95

1

1

1

3

6.00
84.00

6.00

6.00

6.00

5.00

แผน

2558

เป้ าหมายปี งบประมาณ

4.00

1

1

1

3

6.50
86.00

6.50

6.50

6.50

8.00

แผน

2559

4.15

1

1

1

3

7.00
88.00

7.00

7.00

7.00

11.00

แผน

2560

85

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิ นและการตลาด
7.5ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิ น และตลาด
คณะ ให้ความสําคัญกับพันธกิจด้านการวิจยั และการศึกษา คณะ ได้รบั เงินในการสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันฯ ต่อจํานวนประจํา จํานวน 78,495.09 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี งบประมาณ 2555 และใน
ปี งบประมาณ 2556 คณะให้เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อหัวเป็ นจํานวน 14,579.03 บาท (ตาราง 7.5.1)
และเมื่อพิจารณาร้อยละของอาจารย์ทไ่ี ด้รบั ทุนวิจยั และงานสร้างสรรค์ พบว่าในปี งบประมาณ 2556 ร้อยละ
12.71 ของอาจารย์ของคณะได้รบั ทุนวิจยั และงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจํา และ
ร้อยละ 3.34 ของอาจารย์ของคณะได้รบั ทุนวิจยั และงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจํา
(ตาราง 7.5.2)
คณะ มีการจัดสรรทุนให้นกั ศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2556 คณะจัดสรรทุนให้นกั ศึกษา
จํานวน 93 ทุน และมีจาํ นวนเงินทุนการศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ (ตาราง 7.5.3)

ตารางที่ 7.5.1 จํานวนเงิ นสนับสนุนงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
2556
ตัวชี้วดั

เป้ า
หมาย

ผลลัพธ์

เทียบ
กับเป้ า
หมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

2554

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2555

2553

2554

2555

แนว
โน้ ม
(+/-)

จํานวนเงิ นสนับสนุนงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
14,579.03
32,038.95 47,004.45 43,508.77
ภายในสถาบันฯ
78,495.09
59,454.39 316,273.34 60,300.89
ภายนอกสถาบันฯ
-

-

ตารางที่ 7.5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั ทุนวิ จยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจําทัง้ หมด
ตัวชี้วดั

2556
เป้ า
ผลลัพธ์
หมาย

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

2554

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

2555

2553

2554

2555

แนว
โน้ ม
(+/-)

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั ทุนวิ จยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจําทัง้ หมด
ภายในสถาบันฯ
3.34
ภายนอกสถาบันฯ
12.71
-

ตารางที่ 7.5.3 จํานวนทุนการศึกษาและจํานวนเงิ นทุนการศึกษา
2556
ตัวชี้วดั

เป้ า
หมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี
2553

2554

2555

ค่าใช้จ่ายของการเรียนการสอนและการบริ หารทัวไปด้
่
านการเรียนการสอน
จํานวน
93
ทุนการศึกษาต่อปี
จํานวนเงิน
ทุนการศึกษา
224,000
+
(บาท)

หมวด 7 ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

แนว
โน้ ม
(+/-)

2553

2554

2555

122

116

109

-

340,600

130,100

140,500

-
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7.5ก 1 ผลการดําเนิ นการด้านงบประมาณและการเงิ น
คณะ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน โดยในปีงบประมาณ 2556 คณะ มี
ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน ร้อยละ 96.22 ซึง่ สูงกว่าเป้าหมาย
และมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ตัง้ แต่ ปี งบประมาณ 2553 เป็ นต้นมา ถึงแม้ว่าคณะจะเงินงบประมาณแผ่นดินและรายได้ทไ่ี ด้รบั ใน
แต่ละปี จะลดลง (ตาราง 7.5.4)

ตารางที่ 7.5.4 งบประมาณแผ่นดิ นและรายได้ของส่วนงาน

2555

80.0

95.0

80.0

95.0

2553

2554

2555

350,647,500

-

2554

483,389,600

327,565,500

518,060,100

งบประมาณแผ่นดิ นและรายได้ของส่วนงาน
จํานวนเงินงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้ท่ี
ส่วนงานได้รบั ในแต่ละ
ปี
ร้อยละความสําเร็จด้าน 65.00
34.15
การจัดสรรงบประมาณ
ตามพันธกิจและสอด
คล้องกับกลยุทธ์ทเ่ี น้น
ร้อยละความสําเร็จของ 95.00
96.22
การกํากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน

2553

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

535,007,900

ผลลัพธ์

350,647,500

เป้ า
หมาย

เป้ าหมายในช่วง 3 ปี

483,389,600

ตัวชี้วดั

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

535,007,900

2556

94.22

62.41

46.85

90.86

90.57

82.39

แนว
โน้ ม
(+/-)

-

80.0

95.0

7.5ก 2 ผลการดําเนิ นการด้านตลาด – ยังไม่มีการดําเนิ นการวิ เคราะห์ข้อมูล

หมวด 7 ผลลัพธ์
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รวบรวมและจัดทําโดย
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2640-9835 โทรสาร 0-2640-9835

