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(EdPEx)

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงร่างคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี งบประมาณ 2557
P.1 ลักษณะขององค์กร
P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์ก ร
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูม ิ
พลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2491 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ตอนที่ 61
เล่ม 65 วันที่ 19 ตุลาคม 2491 กาหนดให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหน้ าที่จัดการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์แห่ งแรกของประเทศไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เปิ ดสอนเป็ นหลักสูตรแรกพัฒนา
มาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ (Certificate of Public Health) ของมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจั จุบันผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุข ศาสตร์ทุกระดับ ”ต้นราชพฤกษ์” ไม้
สัญญลักษณ์ประจาคณะที่แสดงถึง ชาวสาธารณสุข ที่รุกเข้าไปในถิน่ แดนไกลทุ รกันดาร ทัว่ ทุ กหัวระแหง
ของประเทศ
สถานที่ตงั ้ ถาวร เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถ ี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 จนถึงปจั จุบัน
P.1 ก.(1) หลักสูตร และบริการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์มพี นั ธกิจจัดการศึกษา คณะฯ จึงมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ หลักสูตรไทย และ
หลักสูตรนานาชาติ สาขาต่างๆ ด้านสาธารณสุข ครบทุ กระดับการศึกษา และผลิตภัณฑ์การวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณสุข ทุ กมิต ิ และสิง่ แวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุ มชน
หลักสูตรการศึกษามีทงั ้ สายวิชาชีพ และสายวิชาการ ซึง่ แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น การเรียนการ
สอนมุ่งเน้น Active Learning Process และ Problem-based Learning คือ มุ่งเน้นการบู รณาการระหว่ าง
การเรียนการสอนปกติกับการฝึกภาคสนามกับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่เป็ นทัง้ คู่ความร่วมมือและผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ P1 ก_1 ลูกค้าของคณะ คือ มีทงั ้ องค์กรภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม สปสช. สวรส. สสส. สานักสิง่ แวดล้อม และองค์กรเอกชน อาทิ
บริษทั โรงงาน รวมทัง้ ผูใ้ ห้ทุนวิจยั ดังตารางที่ P1 ก_1
ปี การศึกษา 2557 คณะฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ หลักสูตรไทย
(17 หลักสูตร) และหลักสูตรนานาชาติ (6 หลักสูตร) รวม 23 หลักสูตร ทุ กหลักสูตรของคณะทีเ่ ปิดสอนมีการ
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ครบถ้วนตัง้ แต่ปีการศึกษา 2555
สกอ. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จานวน 21 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1 หลักสูตร จาก 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 16 หลักสูตร จาก 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก สกอ.
ให้การรับรองแล้วครบทัง้ 4 หลักสูตร สกอ.กาลังดาเนินการให้ความเห็นชอบจานวน 2 หลักสูตร นอกจากนี้
สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และ
การศึกษาทุ กหลักสูตรผ่านการส่งมอบโดยภาควิชาที่รบั ผิดชอบ
การวิจยั ของคณะฯอยู่ ในกลุ่ม Health Science ผลงานวิจยั หลักใน พ.ศ. 2555-2557 แบ่ งออกเป็ น
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย 2) กลุ่มโรคเรือ้ รังและการส่งเสริมสุขภาพ 3) กลุ่มโรค
ติดเชื้อและเทคโนโลยีสาธารณสุข การส่งมอบโครงการ และผลงานการวิจยั ของคณะฯ ผ่านระบบการบริหาร
งานวิจยั ของหน่ วยงานวิจยั และวิชาการของคณะฯ
P.1 ก.(2) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
คณะฯ กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา คู่ความร่วมมือ และ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียรับทราบทัง้ ในรูปแบบของ website โปสเตอร์ เอกสารสิง่ พิมพ์ของคณะ
ลักษณะสาคัญของส่ วนงาน
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ตารางที่ P1 ก_1 ผลิตภัณฑ์ จาแนกกระบวนการที่สาคัญ (Key Process)
คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ผู้ส่งมอบหลัก
1. กระบวนการหลักการศึกษา
ภารกิจ
คู่ความร่วมมือการศึกษาทุกระดับ
• หลักสู ตรไทย และ
การเรียน : เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก
หลักสู ตรนานาชาติ
การสอน • สถานบริการสาธารณสุ ขทุกระดับ
ตามกรอบมาตรฐาน
และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
TQF
• ศูนย์บริการสาธารณสุ ข กทม.
• กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง. • คุณลักษณะบัณฑิตที่
• สปสช. สวรส. สสส.
พึงประสงค์
• สานักสิ่งแวดล้อม
• คณาจารย์มวี ุฒิการ
ศึกษาตรง/สัมพันธ์กบั
• บริษทั โรงงาน นิคมอุ ตสาหกรรม
หลักสู ตร
ปริญญาตรี :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ปกครอง
ผู้ใช้บัณฑิต และมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ส่งมอบ : คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตศึกษา :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต
และศิษย์เก่าคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ผู้ส่งมอบ : บัณฑิตวิทยาลัย
พันธกิจ

ลักษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กระบวนการที่สาคัญ

ผลผลิตหลัก

ผู้รบั บริการที่สาคัญ

ปริญญาตรี :
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสู ตรให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด
2. จัดการเรียนการสอน
3. ฝึกปฏิบัต ิ
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
5. ประเมินผลสัมฤทธิ ์
บัณฑิตศึกษา :
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสู ตรให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด
2. จัดการเรียนการสอน
3. ฝึกปฏิบัต ิ
4. การทาสาระนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/
ดุษฏีนพิ นธ์
5. ประเมินผลสัมฤทธิ ์

หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1. อัตราการสาเร็จการศึกษาภายใน
วงรอบหลักสู ตร (ระบุ ในมคอ.2)
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใน
ภาพรวมการจัดการศึกษาของ
หลักสู ตร (คะแนนเต็ม 5)
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการศึกษา

ผู้เรียน
• นักศึกษาไทย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับปริญญาโท
• นักศึกษานานาชาติ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญา
เอก
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ตารางที่ P1 ก_1 ผลิตภัณฑ์ จาแนกกระบวนการที่สาคัญ (Key Process)
คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ผู้ส่งมอบหลัก
2. กระบวนการหลักการวิจยั
ภารกิจ
คู่ความร่วมมือ : สถาบันทีม่ คี วาม • คุณภาพงานวิจยั
ด้านการ ร่วมมือด้านการวิจยั อาทิ กทม.
• การส่ งงานวิจยั ตรง
วิจยั
กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง.
เวลา
บริษทั ทีผ่ ลิตอาหาร
• แนวทางปฏิบัต ิ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จรรยาบรรณนักวิจยั
พ.ศ. 2541 สานักงาน
สถาบันร่วมวิจยั
ผู้ใช้งานวิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
ผู้ส่งมอบ : เครือข่ายร่วมทาวิจยั
พันธกิจ

กระบวนการที่สาคัญ
1. สนับสนุนทุนวิจยั ภายในคณะ
2. แสวงหาแหล่งทุนวิจยั ภายนอก
3. รับรองการวิจยั ในมนุษย์และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
4. พัฒนานักวิจยั และกลุ่มวิจยั
5. กากับและติดตามความก้าวหน้า
6. รวบรวมผลงานและจัดทารายงานวิจยั
7. สนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ใน
วารสารวิชาการ
8. จัดการความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจยั
สู่ สาธารณะ

ผลผลิตหลัก

1. จานวนโครงการวิจยั
ผู้ให้ทุนวิจยั
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ต่อจานวน ทังภาครั
้
ฐ และเอกชน
อาจารย์ทงหมด
ั้
3. จานวนบทความวิจยั ฯทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร
วิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI
4. จานวนบทความวิจยั ฯ ทีต่ พี มิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
หรือ ISI หรือ Scopus

วิสยั ทัศน์ (Vision) : สถาบันการศึกษาสาธารณสุ ขชันน
้ าในภูมภิ าคเอเซีย ปี 2559
พันธกิจ( Mission)
1. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุ ขทุกระดับ
2. ดาเนินการวิจยั ด้านสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม
3. บริการวิชาการสาธารณสุ ข สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพือ่ สังคมสุ ขภาวะ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
6. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health Core Values : MUPH)
M
Mastery เป็ นนายแห่งตน
U
Unity น้ าหนึง่ ใจเดียวกัน
P
Public mind จิตอาสา
H
สมรรถนะหลัก : เชี่ยวชาญการเรียนการสอนและการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

ลักษณะสาคัญของส่ วนงาน

ผู้รบั บริการที่สาคัญ

Happiness

ความสุ ข
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ดังนัน้ เพื่อสนับสนุ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของคณะ จึงมีสมรรถนะหลัก คือ เชี่ยวชาญ
การเรียนการสอนและการวิจยั เชิงบู รณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุ มชน ความเชี่ยวชาญนี้ คณะสังสม
่
มาตลอดระยะเวลา 66 ปี ซึง่ อาจารย์ที่มาปฏิบัตงิ านใหม่ตอ้ งผ่านกระบวนการการเรียนการสอน และการ
วิจยั ภาคสนามทุ กคน
P.1 ก. (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์แบ่ งออกเป็ น 2 ส่วนคือ สานักงานคณบดี และ13 ภาควิชา(แผนภาพที่1)
แต่ละภาควิชามีสานักงานเลขานุ การภาควิชา มีหน้าที่ประสานงานกับสานักงานคณบดี และจัดการงาน
บริหารภาควิชา บุ คลากรของคณะฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รวมทัง้ สิน้ 318 คน เมื่อเทียบกับ
ปี งบประมาณ 2556 พบว่ า มีจานวนเพิม่ ขึ้น 5 คน บุ คลากรอายุ มากที่สุด 67 ปี น้อยที่สุด 23 ปี อายุ
เฉลีย่ 46.46 ปี บุ คลากรที่มจี านวนมากที่สุดอยู่ ช่วงระหว่ างอายุ 55 ปี มัธยฐาน 48 ปี แสดงว่ า กลุ่ม
บุ คลากรที่อายุ มากมีจานวนมากกว่ ากลุ่มบุ คลากรที่อายุ น้อย (ตารางที่ P1 ก_2)
บุ คลากรแบ่ งเป็ น สายวิชาการวิชา 154 คน มีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ รวม 59 คน
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์และอาจารย์ รวม 95 คน การศึกษาระดับปริญญาเอก 121 คน และกาลังศึกษา
ปริญญาเอก 4 คน ข้อกาหนดระดับการศึกษาบุคลากรสายวิชาการต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกเท่ านัน้ สายสนับสนุ นวิชาการ 164 คน สายสนับสนุนวิชาการ การศึกษาต่ ากว่ าปริญญาตรี 52 คน
ปริญญาตรี 79 คน ปริญญาโท 33 คน ข้อกาหนดระดับการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปเท่ านัน้
ประเภทการจ้างจาแนกเป็ น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)
และลูกจ้าง
ผูบ้ ริหารระดับสูงของคณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผูแ้ ทนคณาจารย์
ประจา ผูแ้ ทนสายสนับสนุ นจากภาควิชา เลขานุ การคณะ และหัวหน้างาน รวม 38 คน คณบดี ชื่อ
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล เป็ นผูน้ าสูงสุด ทัง้ นี้ บุ คลากรของคณะฯ รับสวัสดิการและข้อกาหนดพิเศษด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ (ตารางที่ P1 ก_3)
คณะฯ สร้างความผูกพันกับบุ คลากรทุ กระดับ ด้วยการจัดสัมมนาบุ คลากรทุ กระดับ ปี ละ 1 ครัง้
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผนการดาเนินการของคณะฯ รวมทัง้ ทุ กสิน้ ปี งบประมาณ
คณะฯ จัด Meet the team เพื่อนาเสนอผลงานและความก้าวหน้าของคณะ เป็ นประจาทุ กปี เพื่อ
บุ คลากรให้ข้อเสนอปรับปรุงการบริหาร รวมทัง้ คณะฯจัดกิจกรรมทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบุ คลากร
มีส่วนร่วมอย่ างต่อเนื่องตลอดปี อาทิ งานสงกรานต์ งานเข้าพรรษา งานวัน”มหิดล”
จากการสอบถามความผูกพันในงานโดยใช้แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ้นโดย Schaufeli& Bakker
เพื่อวัดความผูกพันในงานของ UWES (the Utrecht Work Engagement Scale) รองคณบดีฝ่าย
แผนพัฒนาฯนามาแปล ประยุ กต์ใช้ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ.2557 (n=137
คน) พบว่ า ความผูกพันในงานของบุ คลากรสายวิชาการ (62 คน) และสายสนับสนุ นวิชาการ (75 คน)อยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 4.62 และ 4.60 จาก 7 คะแนน ตามลาดับ) ปจั จัยที่มคี ่าเฉลีย่ มากที่สุดทัง้
สองสายงานเหมือนกัน คือ ภูมใิ จในงานที่ทา (ค่าเฉลีย่ = 5.44 และ 5.21 จาก 7 คะแนน ตามลาดับ)
ลักษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางที่ P1 ก_2 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
จานวนบุคลากรสายวิชาการ (154 คน)
ช่วงอายุ

< 24 ปี
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
>60 ปี
รวม

จานวน
รวม(คน)

1
9
16
18
20
34
32
24
154

ตาแหน่ งวิชาการ (คน)
ผศ รศ. ศ.
อ.

2
4
12
9
14
9
1
51

ภาพรวม Generation

5
13
19
20
57

2
2

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (164 คน)
ลาดับที่ความผูกพัน

ช่วงอายุ

1 ภูมใิ จในงานทีท่ า
• มีเวลาทา
1 วิจยั มากขึ้น 2 งานทีท่ า
7 • ก้าวสู่
3 งานมีความหมาย
12 ตาแหน่งวิชา
และเป้าหมาย
6 การ
ชัดเจน
6
7
4
1
44

< 24 ปี
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
>60 ปี
รวม

Baby bloomer- พ.ศ. 2489-2507 = 114 คน

จานวน
รวม(คน)

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

3 • ความมั ่น
17 คงในงาน
23 • โปร่งใส
25 และเป็ น
23 ธรรม
19
25
20
9
164

ลาดับที่ความผูกพัน

1 ภูมใิ จในงานทีท่ า
2 งานทีท่ า
3 งานมีความหมาย
และเป้าหมาย
ชัดเจน

Gen X พ.ศ. 2508-2519 = 97 คน

เปรียบเทียบจานวนบุคลากรทังหมด
้
+ = เพิ่ม
2557
2556
- = ลด
3
4
-1
18
15
3
32
32
41
48
-7
41
34
7
39
47
-8
59
63
-4
52
45
7
33
25
-8
318
313

Gen Y พ.ศ. 2520-2542 = 77 คน

ตารางที่ P1 ก_3 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ : วิธีการสาหรับบุคลากรทุกสายงาน ทุกคน
ข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย : วิธีการ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) และลูกจ้ าง
1.1 ค่าตอบแทนอื่น อาทิ เงินประจาตาแหน่ง ค่าทาการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้ าน เงินโบนัส
2.1 ตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่บุคลากรทุกคน
1.2 เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุ ตร ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุ บัตเิ หตุสาหรับผู้เดินทางไป 2.2 บุ คลากรทีต่ ่ออายุหลังเกษียณต้องมีใบรับรองแพทย์
ปฏิบัตงิ านนอกเขตกรุงเทพฯ และต่างประเทศ เงินสนับสนุนการพัฒนาบุ คลากร เงินการตีพมิ พ์ผลงาน
2.3 กิจกรรมการออกกาลังกาย ได้แก่ ชมรมโยคะ ชมรมปิ งปอง
ลักษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางที่ P1 ก_3 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ : วิธีการสาหรับบุคลากรทุกสายงาน ทุกคน
1.3 กองทุนสวัสดิการคณะฯโดยอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ดูแลทางด้านสวัสดิการ
1.4 ส่ งเสริมความก้าวหน้าและให้กาลังใจแก่บุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบัตงิ านดี/ดีเด่นด้วยการนาผลการประเมิน
บุ คลากรประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน / เงินโบนัส / เลือ่ นระดับ และเลือ่ นระดับตาแหน่ง
1.5 สิทธิประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตน “กองทุนประกันสังคม” .... (ยกเว้นข้าราชการ)

สร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ แก่บุคลากรทุกคน ในคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.6 ตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่บุคลากรทุกคน
1.7 โครงการ MUPH : ราชพฤกษ์สร้างสุ ข ทังร่
้ างกาย และจิตใจ

ข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย : วิธีการ
และกิจกรรมด้านจิตใจ ได้แก่ ชมรมธรรมะสุ ขใจ
2.4 ตังคณะกรรมการมอบหมายรองคณบดี
้
ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่าง และระดับเสียงของทุกหน่วยงาน
2.5 ออกประกาศของคณะ เรือ่ ง “การรักษาความปลอดภัยทางทรัพย์สินและ
ชีวติ ของบุ คลากร”
2.6 ประกาศเกีย่ วกับการเข้า-ออก อาคาร
2.7 ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด ระบบ CCTV ทุกอาคาร และมุมอับ

P.1 ก. (4) สินทรัพย์ ตารางที่ P1 ก_4
ตารางที่ P1 ก_4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และครุภณ
ั ฑ์ที่สาคัญ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
อาคารสถานที่

เทคโนโลยี

ครุภณ
ั ฑ์

อาคารเพื่อการบริหาร อาคารเพื่อการศึกษา • software ที่จาเป็ นใช้งานที่
และอาคารเพื่อบริการวิชาการ รวม 8 อาคาร
ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ ์

อุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ IT ประจาห้องเรียน/ห้องประชุ มของแต่ละอาคาร

ห้องปฏิบัตกิ ารกลาง

• เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ อาทิ GC, AAS, HPLC, Microwave digestion

ห้องคอมพิวเตอร์

• ระบบ LAN ระบบ Wireless
LAN (MU-Wi Fi) Point

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สาหรับการ
เรียนการสอนทางไกล คอมพิวเตอร์สาหรับบุ คลากร

P.1 ก. (5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงาน
การดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์นากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการกากับการดาเนินงานของคณะฯ ดังตารางที่ P1 ก_5

ลักษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
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P.1 ก. (5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงาน
การดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์นากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการกากับการ
ดาเนินงานของคณะฯ ดังตารางที่ P1 ก_5
ตารางที่ P1 ก_5 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสาคัญที่ ใช้กากับการดาเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
พันธกิจและการบริหาร

กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสาคัญมาใช้ในการกากับการดาเนินงานของคณะฯ

1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ปี พ.ศ. 2554
5. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552
8. พรบ.ลิขสิทธิ ์ พ.ศ.2537 และเพิ่มเติม พ.ศ.2558
9. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
10. พระราชบัญญัติสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
11. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การวิ จยั
1. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
และบริ การวิ ชา 2. ระเบียบข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และระเบี ยบของคณะฯ
การ
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุ นการวิจยั พ.ศ. 2551
4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุ นการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
การบริ หาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ.2552
1. การเงิน
1. ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 และ
2. ระเบียบสานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การ
จ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.2551
2. การพัสดุ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ทรัพยากร 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และที่แก้ไข
บุคคล
เพิ่มเติม
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตัง้
และทดลองปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการ
ดาเนิ นการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และการต่อเวลาปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. 2555
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตาแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. การบริหาร 1. พรบ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
ทั ่วๆไป
2. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การศึกษา
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ตารางที่ P1 ก_5 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสาคัญที่ ใช้กากับการดาเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
พันธกิจและการบริหาร กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสาคัญมาใช้ในการกากับการดาเนินงานของคณะฯ
5. ความ
ปลอดภัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552
พรบ.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทางาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภยั ในสถานศึกษา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการฯ มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนี ไฟ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
มาตรฐานบาบัดน้ าเสีย และกาจัดขยะ/สารพิษ

P.1 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์ก ร
P.1 ข (1) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
การแบ่ งหน่ วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 การบริหาร
แบ่ งเป็ น 13 ภาควิชา สานักงานคณบดี สานักงานบริการ และ 2 ศู นย์ (แผนภาพที่ 1 หน้ า จ., ฉ.)
ระบบธรรมาภิบาล มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลของคณะฯ ตัง้ แต่
วันที่ 6 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย กลยุ ทธ์ เป้าหมาย และแผนดาเนินการกากับ
ดูแลกิจการที่ดใี ห้ชัดเจน และสอดคล้องกับการดาเนินงานของคณะฯ รวมทัง้ พัฒนาคู่มอื การกากับดูแล
กิจการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์จดั ทาแผ่นพับ และ upload เผยแพร่ใน website
คณะฯ
การกากับดูแลการบริหารคณะฯ ดาเนินการโดยคณะกรรมการประจาคณะฯ ประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ จานวน 9 คน หัวหน้าภาควิชา 13 คน ผูแ้ ทนคณาจารย์ประจาจากการ
เลือกตัง้ 4 คน ผูแ้ ทนสายสนับสนุ นจากการเลือกตัง้ 2 คน รวมทัง้ สิน้ 28 คน ดาเนินการภายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมการประจาคณะฯ อาศัยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี ดาเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย วิธกี ารปฏิบัตติ ามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และการกากับนโยบายของคณะฯ สู่
การปฏิบัตผิ ่านแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัตงิ านประจาปี งบประมาณของคณะฯ ทุ กภาควิชา/
หน่ วยงานมีหน้าที่สร้างผลงานตามพันธกิจของต่างๆ ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับ นโยบาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่คณะกรรมการประจาคณะ
การกากับดูแลตามพันธกิจ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย รับผิดชอบบริหาร
กากับ สนับสนุ น ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด และมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ
ทัง้ ในระดับภาควิชาและหน่ ว ยงานให้ดาเนินการตามนโยบายของคณะฯ และเป้าหมายที่กาหนด ทัง้ นี้การ
บริหารงานอยู่ ภายใต้การบริหารความเสีย่ ง ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ระดับ คณะฯ และการ
ตรวจสอบภายในจากศู นย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีคณะกรรมการชุ ดต่างๆ ดาเนินการ
ตามผลิตภัณฑ์หลัก (ตารางที่ P1 ข_1)
ระบบการรายงาน 1) รายงานผลการดาเนินงานทัง้ ด้านการบริหาร การศึกษา วิจยั การใช้จ่าย
งบประมาณ ความก้าวหน้าผลงานตามไตรมาส และรายงานทุ กเดือนในที่ประชุ มคณะกรรมการประจา
คณะฯภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชานาผลการประชุ มแจ้งให้กับคณาจารย์
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ในภาควิชาทราบเป็ นประจาทุ กเดือน
การรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามข้อตกลงให้กับมหาวิทยาลัย
โดยใช้ระบบ MUKPI และ2) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. และสมศ. ผ่าน
ระบบ CHE QA Online ผลสาเร็จที่ได้รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบรายงานคณบดี รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประจาคณะ ตามระยะเวลาที่กาหนด
P.1 ข (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
คณะฯ จาแนกคู่ความร่วมมือ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ผูร้ บั บริการที่สาคัญ ตามผลิตภัณฑ์หลักของ
คณะฯ 2 ผลิตภัณฑ์ โดยมีคณะกรรมการของผลิตภัณฑ์หลัก ดาเนินการการบริหาร จัดการ ติดตาม
กากับ สนับสนุ น ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก (ตารางที่ P1 ข_1)
ส่วนแบ่งตลาดระดับบัณฑิต – ไทย-นานาชาติ
ในปจั จุบัน สถาบันที่มลี ูกค้าระดับเดียวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ปี การศึกษา 2556 มีนักศึกษาไทย 955 คน และนักศึกษา
ต่างชาติ 10 คน สาหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาไทย 1,427 คน
นักศึกษาต่างชาติ 51 คน (ข้อมูล CHEQA online) ผลการสารวจ / สัมภาษณ์ ลูกค้า ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ผูส้ ่งมอบและคู่ความร่วมมือและคู่ความร่วมมือแต่ละกลุ่ม ความต้องการและคาดหวัง และ ส่วนตลาดที่
สาคัญ (ตารางที่ P1 ข_2)
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ
หลักสูตร
และวิจยั ของคณะฯ
ผูส้ ่งมอบและคู่ความร่วมมือมีบทบาทสาคัญต่อคณะฯทัง้ ใน
กระบวนการการเรียนการสอน และการวิ จยั คณะฯ รับฟงั จากการสื่อสาร 2 ทาง ด้วยการรับฟงั ความ
คิดเห็นจากการร่วมประชุ มก่ อน ขณะ และหลัง การดาเนินการ ซึง่ ผูร้ บั ผิดชอบทัง้ การเรียนการสอน และ
การวิจยั นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญ ต่อไป (ตารางที่ P1 ข_3)
P.2 สภาวการณ์ ขององค์กร : สภาวการณ์ เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์กร
P.2 ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
P.2 ก (1) ลาดับในการแข่งขัน
จากข้อมูลภายใต้ "โครงการฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา" ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2555-56 ซึง่ คณะฯกาหนดคู่เทียบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น และ Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ซงึ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น มีข้อมูลให้เทียบปี การศึกษา 2556 (ตารางที่ P2 ก_1)
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ตารางที่ P1 ข_1 รายชื่อคณะกรรมการดาเนินการบริหาร ติดตามกากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก
หลักสูตร
คณะกรรมการระดับ คณะฯ
1. คณะกรรมการบริหารการศึกษา
2. คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท
(หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ)
คณะกรรมการ… ปริ ญญาตรี
3. คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบโควตา ประจาปี การศึกษา 2556
5. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นกั ศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจาปี การศึกษา 2556
6. คณะทางานจัดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบโควตา ประจาปี
การศึกษา 2556
7. คณะทางานจัดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบแอดมิชชั ่น
ประจาปี การศึกษา 2556
8. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา ประจาปี 2556
9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
คณะกรรมการ… ระดับบัณฑิ ตศึกษา
11. คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท
12. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติ)
13. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร.... มหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ /ภาคพิเศษ) ไทย 15 หลักสูตร
14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร.. มหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) นานาชาติ 2 หลักสูตร
15. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร
16. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 3 หลักสูตร

ลักษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิจยั
คณะกรรมการ…
สร้างสรรค์และดาเนินงานโครงการวิจยั กลุ่มวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
กลุ่มวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข(กลุ่มวิจยั )
คณะกรรมการวิจยั
โครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
กองบรรณาธิการจัดทาวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
กองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of Public Health

นวัตกรรมการศึกษาและจัดการความรู้วิจยั
พัฒนาวิชาการ
กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการและที่ปรึกษาโครงการงานประจาสู่งานวิจยั R2R
คณะอนุกรรมการ..
เครือข่ายพัฒนาการขอทุนต่างประเทศ
พิจารณากลั ่นกรองโครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
พิจารณากลั ่นกรองการขอตาแหน่งทางวิชาการ
กลั ่นกรองการสนับสนุนการนาเสนอผลงาน
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ตารางที่ P1 ข_2 คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รบั บริการที่สาคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง และส่วนตลาดที่สาคัญจาแนกตามผลิตภัณฑ์หลัก
พันธกิจ
การศึกษา

การวิจยั

คู่ความร่วมมือ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้รบั บริการที่สาคัญ
คู่ความร่วมมือ :
สถานบริการสาธารณสุ ขทุกระดับ และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุ ข กทม. กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง.
สปสช. สวรส. สสส. สานักสิ่งแวดล้อม บริษทั โรงงาน นิคมอุ ตสาหกรรม
ปริญญาตรี :
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตศึกษา :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ผู้รบั บริการที่สาคัญ – ผู้เรียน
• นักศึกษาไทย :
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
• นักศึกษานานาชาติ :
นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
คู่ความร่วมมือ : สถาบันทีม่ คี วามร่วมมือด้านการวิจยั อาทิ กทม. กสธ. กพม.
กวท. บริษทั ผลิตอาหาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สถาบันร่วมวิจยั ผู้ใช้งานวิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ส่งมอบ : เครือข่ายร่วมทาวิจยั
ผู้รบั บริการที่สาคัญ
ผู้ให้ทุนวิจยั ทังภาครั
้
ฐ และเอกชน

ลักษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความต้องการ/ความคาดหวัง
• นักศึกษาฝึกปฏิบัตสิ ามารถนาความรู้
มาประยุกต์ใช้ได้

• จบแล้วมีงานทาทันที

ส่วนตลาดที่สาคัญ
ปริญญาตรี :
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
บัณฑิตศึกษา : ศิษย์เก่าทีจ่ บจากคณะฯ
• ข้าราชการ พนักงานราชการสังกัด
กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง.
• พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลต่างๆ
• บริษทั โรงงาน นิคมอุ ตสาหกรรม

• องค์กรภาครัฐสาธารณสุ ขหลายภูมภิ าค
อาทิ พม่า เวียดนาม จีน ญี่ป่ นุ
• ความมุ่งมั ่น อดทน ซือ่ สัตย์
ออสเตรีย เบลเยีย่ ม คานาดา ซูดาน
• สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั มาประยุกต์ใช้ • บัณฑิตสาเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์
ประกอบอาชีพได้
สุ ขภาพ
• สามารถนาความรู้มาทาประโยชน์แต่ผู้อื่น • องค์กรสุ ขภาพ
และสังคม
• นักศึกษานาความรู้ทเี่ รียนมาประยุกต์ใช้
ทางานได้
• ผลการวิจยั นาไปใช้ในการกาหนด/
ปรับเปลีย่ นนโยบาย

• โรงงานอุ ตสาหกรรม
• บริษทั เอกชนด้านอาหาร

• ส่ งรายงานตามกาหนดเวลา
• ผลงานมีคุณภาพมีคุณค่า
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ตารางที่ P1 ข_3 บทบาทและกลไกที่สาคัญต่อการสื่อสารของผู้ส่ งมอบและคู่ความร่ วมมื อ
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ
การศึกษา : การคัดเลือกบุ คคลใน
ระบบ ระบบรับตรง และระบบแอด
มิชชั ่น, บัณฑิตวิทยาลัย
การวิจยั : เครือข่ายร่วมทาวิจยั และ
วารสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
คู่ความร่วมมือ
การศึกษา : ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา
และการจัดการสารเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ม.มหิดล
แหล่งฝึกภาคสนามในส่ วนกลางและ
ส่ วนภูมภิ าค ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน

บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ

จัดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
สนับสนุนเงินวิจยั
การฝึกอบรมการวิจยั
 สนับสนุนการศึกษา/วิจยั

สิ่งแวดล้อม

Website E-mail หนังสือ การ
ประชุมวิชาการ, สัมมนาวิชาการ
E-mail, โทรศัพท์, ประชุมวิชาการ
การประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ
การติดต่อระหว่างผู้บริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา

 จัดการเรียนการสอนวิชาทั ่วไป และ



 สภาคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (CPHET) และ
SEAPHEIN
การวิจยั : สถาบันทีม่ คี วามร่วมมือ
ด้านการวิจยั อาทิ กทม.

กลไกที่สาคัญต่อการสื่อสาร



ภาษาอังกฤษนักศึกษาปี ท ี่ 1 และ 2
เป็ นครูพเี่ ลี้ยง ดูแลนักศึกษาอยู่ใน
พื้นที่
ประเมินผลการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษา
เสนอแนวคิด ความคิดเห็น
สนับสนุนเทคโนโลยี

 สร้างโจทย์การวิจยั

เอกสารประกอบการนิเทศงาน
การประชุมร่วมกันเตรียมสถานที่
ฝึกฯ การ่วมนิเทศ การติดต่อ
ทาง mobile phone กับสถานทีฝ่ ึก
e-mail, โทรศัทพ์ การประชุม
วิชาการ การประชุมเครือข่ายและ
สัมมนาวิชาการ
การติดต่อระหว่างผู้บริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา และส่ วนบุ คคล

ตารางที่ P2 ก_1 ประเด็นการเทียบ คู่เทียบ แหล่งข้อมูล และข้อจากัดซึ่งข้อมูล จาแนกตามภารกิจหลัก
พันธกิจ ประเภท
ประเด็น
คู่เทียบ
แหล่งข้อมูล
ข้อจากัดของข้อมูล
รายงานประจาปี
• ความพึงพอใจของ
ในประเทศ
ม.ขอนแก่น
CHEQA online
นายจ้างทีม่ ตี ่อ
การ
บัณฑิตทุกระดับ
ประชุมAPACPH
ไม่มขี ้อมูลระดับคณะ
ศึกษา
Yonsei
ต่างประเทศ • จานวนนักศึกษา
University
ต่างชาติ
ในประเทศ • จานวนบทความ ม.ขอนแก่น
CHEQA online
การวิจยั
Yonsei
มีแต่ข้อมูลรวมระดับ
วิจยั ตีพมิ พ์วารสาร
ต่างประเทศ
การประชุมAPACPH
สถาบัน
ฐานข้อมูลสากล
University

P.2 ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่ง ขัน
แบ่ งออกเป็ น 2 ปจั จัย คือ ปจั จัยภายใน และปจั จัยภายนอก ของพันธกิจหลัก (ตารางที่ P2 ก_2)

ลักษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางที่ P2 ก_2 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กร
พันธกิจ
การศึกษา
วิจยั

ปัจจัย
ภายใน
ภายนอก
ภายใน
ภายนอก

การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน
อัตราการเกษียณอายุของสายวิชาการตาแหน่ง ศ. และ รศ.
การปฏิรูปการศึกษาสาหรับบุ คลากรด้านสุ ขภาพ
เงินทุนวิจยั สนับสนุน
ความต้องการงานวิจยั ทีต่ อบโจทย์ระดับประเทศและระดับอาเซียน

P.2 ก (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเที ยบ
แหล่งข้อมูลจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถได้มาจากรายงานประจาปี
CHEQA online แต่ ของ Yonsei University ได้จากการประชุมร่ วมกัน APACPH แต่ พบว่า Yonsei University
มีแต่ ขอ้ มูลภาพรวมระดับสถาบันเท่านัน้ ดังนัน้ ในปี พ.ศ.2558 คณะฯ จึงเปลีย่ นคู่เทียบเป็น University of
Indonesia ซึง่ มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เหมือนกัน (ตารางที่ P2 ก_1)
P.2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์
1. การปรับปรุ ง/พัฒนาหลักสูตรเพือ่ บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2. จัดการเรียนการสอนให้เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาในภูมภิ าคเอเซีย
3. การเพิม่ ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
4. การเตรียมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ นวิชาการให้พร้อมเข้าสู่ตาแหน่ งวิชาการ
ความท้ าทายด้านการปฏิบตั ิ การ :
การผสานความเชีย่ วชาญการเรียนการสอน และการวิจยั ทัง้ ด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมในระดับชาติ
และนานาชาติเพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
ความท้ าทายตามพันธกิจ มีสงิ่ ทีท่ า้ ทายคือ
1. การศึกษา : หลักสูตรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ AC
2. การวิจยั : งานวิจยั ร่ วมกับองค์กรต่ างประเทศ และผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. เป็นต้นแบบการเรียนการสอนสาธารณสุขศาสตร์ ทหี่ น่ วยงานใหม่ๆ นามาใช้
2. เป็นผู ้นาวิชาการสาธารณสุขระดับชาติ และเครือข่ายภูมภิ าคเอเชีย
3. ผู ้บริหารส่งเสริมความร่ วมมือกับนานาชาติ
4. บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถทางวิชาการด้านสาธารณสุข และสิง่ แวดล้อมหลากหลาย
P.2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
1. ถ่ ายทอดตัวชี้วดั ให้แก่บุคลากรทุกระดับรับทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ สัมมนาบุคลากร
2. การติดตามผลงานการดาเนินงานเพือ่ การปรับปรุ งตามวงจร PDCA
3. การปรับปรุ งหลักสูตรการเรียนการสอนตามวงรอบ
 Innovation ในการทางานในช่วงที่ ผ่านมา
1. โปรแกรมคลังความรู ้ PHKLb
2. โปรแกรมบริหารความเสีย่ ง PHRisk
ลักษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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หมวด 1 การนาองค์การ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2557

ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ
ปีงบประมาณ 2555 คณะฯ โดยคณะกรรมการปรับแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี
พ.ศ. 2553-2555 จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2553-2555 ใหม่ดว้ ย
การวิเคราะห์ SWOT (หมวด 2.1) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
คณะ พ.ศ. 2556-2560 2 ครัง้ ผลการประชุม 1) วิสยั ทัศน์ ปรับเป็ น “สถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ชัน้ นาในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559” 2) ปรับทิศทางการพัฒนาคณะ 3) ปรับพันธกิจ 4) กาหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และ Corporate KPIs (แผนภาพที่ 2.1.2)
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์นาโดยคณบดีจดั สัมมนาบุคลากร ทัง้ สาย
วิชาการและสายสนับสนุนร่วมกันกาหนด Corporate KPI ค่านิยม และเอกลักษณ์/สมรรถนะหลัก ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุร ี การขับเคลื่อนคณะฯ คณบดีและ
คณะกรรมการประจาคณะ กาหนดทิศทาง และเป้าหมายในการดาเนินงานของส่วนงานทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ดังแผนภาพที่ 1.1.1

แผนภาพที่ 1.1.1 ระบบและกลไกการบริ หาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
แผนยุทธศาสตร์ในปี 2556-2560 กระบวนการวางแผน คณะฯ จัดทาเป็นแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี โดยการทาข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของคณะกับมหาวิทยาลัย และติดตาม กากับความก้าวหน้า
และประเมินผลการดาเนินการ ทุก 6 9 และ 12 เดือน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงวางแผนทุกปี
ตามมหลัก PDCA
การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะกรรมการประจาคณะ นาโดยคณบดี
ถ่ายทอดผ่านระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของคณะ (หมวด 2) นาเสนอผลการดาเนินงานไปยังบุคลากร
ทุกกลุ่ม/ทุกระดับผ่านการประชุมทีมบริหาร/ คณะกรรมการประจาคณะ/ทีป่ ระชุมหัวหน้างาน/และการ
ประชุม Meet the Team (ตารางที่ 7.4.1) รวมทัง้ กระจายอานาจให้กบั รองคณบดี/ หัวหน้าภาควิชา/
และมอบหมายงานให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ถ่ายทอดทิศทาง เป้าหมาย และดาเนินการตามทิศทางที่
หมวด 1 การนาองค์การ
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กาหนดไว้ อาทิ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินแผนพัฒนาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการวิจยั ฯลฯ รวมทัง้ สัมมนาบุคลากร เผยแพร่ทางจดหมายข่าวเฉพาะ
กิจ poster และ Website ของคณะ (www.ph.mahidol.ac.th) จัดทา Corporate KPIs สะท้อนวิสยั ทัศน์
และกาหนดให้ภาควิชาจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั งิ านกับคณะฯ ประกอบด้วยแผนปฏิบตั กิ าร เป้าหมาย
การปฏิบตั งิ าน และเป้าหมายรายบุคคลเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานไปสู่วสิ ยั ทัศน์ทก่ี าหนด
ไว้ คณะกรรม การประจาคณะ กากับ ติดตาม และประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามทีม่ อบหมาย
รวมทัง้ สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย/ของคณะไปสู่บุคลากรภายในภาควิชาและ
หน่วยงาน โดยมอบหมายให้หวั หน้าภาควิชาทุกคน และรองคณบดี ดาเนินการ (ตารางที่ 1.1.1)
ตารางที่ 1.1.1 การดาเนิ นการและการถ่ายทอดวิ สยั ทัศน์
ค่านิ ยม และผลการดาเนิ นการที่คาดหวัง
เรือ่ ง

วิ ธีดาเนิ นการ

เป้ าประสงค์ระยะสัน้ ระยะยาว
วิ ธีการถ่ายทอดเพือ่ นาไปปฏิ บตั ิ

วิ สยั ทัศน์

การถ่ายทอดเพือ่ นาไปปฏิบตั ิ แยกเป็น
• ปีงบประมาณ พ.ศ. จัดทากาหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของคณะ พ.ศ. 2556-2560 ผลทีไ่ ด้จากการประชุม • การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทาความ
เชิงปฏิบตั กิ ารนามาปรับวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา แผน เข้าใจเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ โดยนา
เป้าหมายทีต่ อ้ งดาเนินการให้บรรลุผล
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เป็นกรอบหลักในการ
• เผยแพร่ยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบตั ิ
พิจารณาร่วมกับภารกิจของคณะ ผลการวิเคราะห์จากการ
ราชการคารับรองฯ และผลการปฏิบตั งิ านของคณะ
ทา SWOT Analysis (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ผ่านกลไกต่าง ๆ สือ่ สารได้ทวถึ
ั ่ งทุกระดับ เช่น
ภัยคุกคาม) ตลอดจนความต้องการ หรือข้อคิดเห็นจากผูม้ ี
หนังสือเวียน รายงานประจาปี ระบบอินเตอร์เน็ต
ส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับวิสยั ทัศน์ วิสยั ทัศน์ของคณะ
และอินทราเน็ต
สาธารณสุขศาสตร์ คือ“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นา • จัดสัมมนา บุคลากรถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ในภูมภิ าคเอเซียปี 2559”
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของคณะฯ เปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเป็น
ประจาทุกปี
• ประชุมบุคลากร Meet the Team ถ่ายทอดผลการ
ดาเนินงานและนโยบายการบริหารในปีงบประมาณ
เป็ นประจาทุกปี พร้อมทัง้ รับฟงั ความคิดเห็นพร้อม
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับนามาใช้ในการ
วางแผนประจาปีงบประมาณ ต่อไป
เป้ าประสงค์ เป้าประสงค์ระยะสัน้ และระยะยาว ด้วยการวิเคราะห์เป้าหมาย  คณะกรรมการจัดทางบประมาณ จัดทาเกณฑ์การ
ระยะสัน้ และ ทีต่ อ้ งการบรรลุทงั ้ ของมหวิทยาลัย คณะฯ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
พิจารณาแผนงาน/โครงการ ถ่ายทอดไปยังหัวหน้า
ระยะยาว ผลการดาเนินงานในอดีต ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้และ
ภาควิชาและหัวหน้างาน พร้อมกับแบบฟอร์มการ
ความสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ท่ี เขียนโครงการ ทาง e-office และ e-mail และแจ้ง
ได้รบั เป้าประสงค์ระยะสันในแผนปฏิ
้
บตั งิ านประจาปี
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการคณะ
้
เปาประสงค์ระยะยาว : แผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุข  จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และเลขา
ศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2560
ภาควิชา ถึงวิธกี ารใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
ค่านิ ยมของ คณะฯกาหนดค่านิยม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ขององค์กร  รายงานปนะจาปีงบประมาณ
ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยการประชุมบุคลากรทุกระดับ  จุลสาร / สารภายใน
คณะ
ร่วมกันกาหนด หลังจากนัน้ จัดลาดับ Do & Don’t MUPH  Web-site คณะ / Poster / Brochure
จัดลาดับความสาคัญ 1-3 ให้ถอื ปฏิบตั ติ ่อไป

หมวด 1 การนาองค์การ
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เรือ่ ง

วิ ธีการถ่ายทอดเพือ่ นาไปปฏิ บตั ิ

วิ ธีดาเนิ นการ
M

หมายถึง

พฤติ กรรม

Mastery เป็นนายแห่งตน

การพัฒนาตนเอง และเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา

รักการเรียนรู้ ขวนขวายศึกษาหาความรู้

U

หมายถึง

พฤติ กรรม

Unity เอกภาพ

ประสานพลัง เคารพ เห็นคุณค่าผูร้ ่วมงาน

ทางานเป็นทีม

P

หมายถึง

พฤติ กรรม

Public mind
จิตอาสา

จิตทีร่ จู้ กั ความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทาประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม

หลีกเลีย่ งการทาความเสียหายแก่ทรัพยากรทีเ่ ป็น
ส่วนรวม เคารพในสิทธิของผูอ้ นื ่ และหน้าทีข่ องตนเอง

H

หมายถึง

พฤติ กรรม

Happiness
มีความสุขในการทางาน

เป็นองค์กรทีท่ างานอย่างมีความสุข

ทากิจกรรม/โครงการทีเ่ อื้อต่อการสร้างสุขในทีท่ างาน

แผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – 2560) และแผน
ผลการ
ดาเนิ นการที่ ปฏิบตั งิ านประจาปี กาหนดตัวชีว้ ดั (KPI) จัดลาดับความสาคัญ ระยะเวลา การ
คาดหวังไว้ จัดสรรงบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบ และจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของคณะ
คณะจัดทาระบบกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ
 คณะกรรมการประจาคณะ กากับ ติดตาม และประเมินผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามทีม่ อบหมาย รวมทัง้ สือ่ สารแผน และผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/ของคณะ ไปสู่บุคลากรภายในภาควิชาและหน่วยงาน หัวหน้า
ภาควิชาทุกคน และรองคณบดีทุกคนรับผิดชอบเป็นผูด้ าเนินการ
 การติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผน และการใช้งบประมาณ ระบบและกลไก
การกากับ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
1. หน่วยงานรายงานผลเสนอต่อมหาวิทยาลัย
2. รายงานการใช้จ่ายเงินเป็นประจาทุกเดือน การดาเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
3. ติดตามผลการประเมินตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับคณะ
และระดับภาควิชาทุก 6 เดือน
4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาเดือนเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
5. ทบทวน ติดตามผลการดาเนินงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
6. ประชุมทีมบริหารเพือ่ ติดตามงานทุกวันพฤหัสบดี
7. รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาทุกคน นาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะ (เดือนละ 1 ครัง้ )
ตามตาราง เพือ่ ติดตามผลงานทีผ่ ่านมา และภารกิจทีก่ าลังดาเนินการ
 คณะกรรมการจัดทางบประ มาณทาหน้าทีต่ ดิ ตาม กากับ และ ประเมินผล

เหมือนกับการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์

ตัวชีว้ ดั Corporate KPI “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นาในภูมภิ าคเอเซีย ปี 2559” คณะ
ทบทวนเป็ นประจาทุกปี ดังตาราง 1.1.2
ตารางที่ 1.1.2 ตัวชี้วดั Corporate KPI และผลการดาเนิ นงานปี 2557
ตัวชี้วดั Corporate KPI
 จานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติทม่ี ี Impact Factors
• จานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก
• ร้อยละของบัณฑิตทีม่ งี านทา/ศึกษาต่อและ/หรือเป็ นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี

หมวด 1 การนาองค์การ
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ตัวชี้วดั Corporate KPI
• จานวนนักศึกษาต่างชาติ
• จานวนใบรับรองทีห่ น่ วยงานได้รบั รองมาตรฐานการบริการระดับชาติและนานาชาติ และ/
หรือ กิจกรรม best practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ
• จานวนแผนงาน/โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน/ต่างประเทศทาให้
เกิดปรโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและผูด้ อ้ ยโอกาส

ผลการดาเนิ นงานปี 2557
67
1 (ISO 9001 : 2008)
10

การปฏิบตั ติ ามกฏหมาย คณะฯจัดตัง้ หน่ วยกฏหมายภายใต้งานทรัพยากรบุคคล เพือ่ กลั ่นกรอง
ความถูกต้องในการออกประกาศ คาสั ่ง และแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ รวมทัง้ ข้อตกลง หรือสัญญาความร่วมมือ
และสัญญาต่างๆ ของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ ส่งเสริมความโปร่งใส และจริยธรรม ด้วยการกาหนดก การ
ั ง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็ นพันธกิจหนึ่งของคณะฯ โดยผูบ้ ริหารทุกคนถ่ายทอดและปลูกฝงไปยั
บุคลากร และนักศึกษา รวมทัง้ มีรายวิชาทุกวิชาในการเรียนการสอนต้องมีเนื้อหารเกีย่ วข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอน นอกจากนี้ การปฏิบตั งิ านทุกด้านของผูบ้ ริหารทุกระดับมีระบบการกลั ่นกรอง
โดยคณะกรรมการ/อนุ กรรมการ ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีแต่ละฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ พร้อมทัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ทาหน้าทีก่ ากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เป็ นรูปธรรม
คณะฯ มีผแู้ ทนคณาจารย์ประจา ผูแ้ ทนสายสนับสนุ นจากภาควิชาในคณะกรรมการประจาคณะ
ทาหน้าทีต่ ดิ ตามผลงานของคณะกรรมการประจาคณะ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
สาหรับการวิจยั คณะฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ทาหน้าทีด่ แู ลจริยธรรมการทา
วิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุ นวิชาการ รวมทัง้ ของนักศึกษาด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ นาโดยคณบดีบริหารงานสร้างความยั ่งยืนของคณะฯ ผ่านวิสยั ทัศน์
ยุทธ ศาสตร์ และระบบและกลไกการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ (แผนภาพที่ 1.1.1) มุง่ การเป็ นผูน้ า
ความสาเร็จการดาเนินการด้านสถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นาในประเทศ และภูมภิ าคเอเซียด้วยการ
เป็นประธาน สคสท. และ SEAPHEIN
การสื่อสารและการดาเนิ นการขององค์การ
คณะฯ สือ่ สารวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง แผนพัฒนาการศึกษา ให้กบั บุคลากรทุกสาย และผูเ้ รียน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ทราบ รวมทัง้ สนัวบสนุ นการสือ่ สารเชิงรุกผ่านงานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
ดดยมุง่ หมวังการถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นสาธารรสุขทีเ่ ป็ นประโยชน์สปู่ ระชาชนชุมชนรอบคณะ ทัง้ การ
สือ่ สารทางตรง และสองทาง เป็ นการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับคณะฯด้วย (ตารางที่ 1.1.3)
ตารางที่ 1.1.3 ช่องทางการติ ดต่อสื่อสาร
ช่องทางการสื่อสาร
• Intranet / Social Network
• www.ph.mahidol.ac.th
• สารภายใน
• จุลสาร

หมวด 1 การนาองค์การ

VMV

สารสนเทศนาเสนอสู่
CSR กฏ ระเบียบ PDCA Ethics

GG

บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นักศึกษาคณะฯ/ศิษย์เก่าคณะฯ
ม.มหิดล/บุคลากรทุกคน/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย/เครือข่ายคณะฯ//ศิษย์เก่า
คณะฯ/นักศึกษาคณะฯ/นักเรียนมัธยมปลาย/นักวิชาการ/ ประชาชน
บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นักศึกษาคณะฯ
บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นักศึกษาคณะฯ/ศิษย์เก่าคณะฯ

ความถี่
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ทุก 15 วัน
ทุก 3 เดือน
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ตารางที่ 1.1.3 ช่องทางการติ ดต่อสื่อสาร
ช่องทางการสื่อสาร

VMV

สารสนเทศนาเสนอสู่
CSR กฏ ระเบียบ PDCA Ethics

บุคลากร/นักศึกษา /ประชาชน

GG

ความถี่
ตลอดเวลา

• Board ประชาสัมพันธ์
การสื่อสาร 2 ทาง
• การประชุม คกก.ประจาคณะฯ
• การประชุม คกก.ต่างๆ
• การประชุมภาควิชา
• การประชุมหัวหน้างาน
• การประชุมหน่ วยงาน
• Meet the Team
• ผูบ้ ริหารเยีย่ มภาควิชา

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/สภาคณาจารย์/ผูแ้ ทนสายสนับสนุน
ผูแ้ ทนภาควิชา / หน่วยงาน
บุคลากรในภาควิชา
ทุกเดือน
เลขานุการคณะ และหัวหน้างานทุกคน
รองคณบดี /หัวหน้างาน /บุคลากรในห่นวยงาน
ผูบ้ ริหาทุกระดับ/สภาคณาจารย์/ผูแ้ ทนสายสนับสนุน/บุคลากรคณะทุกคน เม.ษ, ก.ย.
ตามความ
ทุกภาควิชา

• ปฐมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษา/ผูป้ กครอง

เหมาะสม

เทอมต้น

1.2 ธรรมาภิ บาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ปีงบประมาณ 2555 คณะจัดทาโครงการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลของคณะ ภายใต้ความรับผิดชอบโครงการของ
รองคณดีฝา่ ยแผนพัฒนาฯ ในขัน้ ตอนแรก ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี าม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ฯี
มีหน้าทีค่ วบคุม กากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
แผนการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ปีงบประมาณ 2555 คณะฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ฯี ประกอบด้วยทีป่ รึกษา
คณบดี ประธานสภาอาจารย์คณะ ผูแ้ ทนบุคลากรสายสนับสนุ น ผลการดาเนินงานคือ
1. วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในการบริหารงานของคณะ การศึกษา กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล
2. กาหนดตัวชีว้ ดั นโยบายและแนวทางการดาเนินการและการกากับดูแล จัดทาเป็นร่างคู่มอื
3. จัดเวที “รวมพลัง MU.PH” รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาคณะ
ประชาคมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะนามาปรับปรุงการดาเนินงานของคณะและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทาง และระบบงานให้มคี วามเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. สภาคณาจารย์ของคณะประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ฯี นากาหนดตัวชีว้ ดั และแนวทางการ
ดาเนินการและการกากับดูแล ให้ประชาคมวิพากษ์ และส่งแบบสอบถามสารวจการปฏิบตั ติ ามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน ต่อไป
องค์ประกอบของการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ และตัวชีว้ ดั ตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญ
ในปีงบประมาณ 2557 จานวน 10 ตัวชีว้ ดั (ตารางที่ 1.2.1) เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.7
หมวด 1 การนาองค์การ
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ตารางที่ 1.2.1 องค์ประกอบและตัวชี้วดั การปฏิ บตั ิ ตามหลักธรรมาภิ บาล ปี งบประมาณ 2557
องค์ประกอบหลักธรรมาภิ บาล

1. หลักประสิทธิผล
(Effectiveness)
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

ตัวชี้วดั ปี งบประมาณ 2557

ผลการปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีในทุกพันธกิจ *
มีการปรับปรุงกระบวนการทางานทีต่ อบสนองความต้องการ
หลักประสิทธิภาพ
ของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(Efficiency)
*
หลักการตอบสนอง
มีการดาเนินการในการรับฟงั ความต้องการ และความ
คาดหวังของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย *
(Responsiveness
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและประเมินตนเอง พร้อมทัง้
หลักภาระรับผิดชอบ
เผยแพร่ผลการปฏิบตั งิ านและผลการประเมินตนเองให้
(Accountability)
สาธารณชนรับทราบ *
1. มีคณะกรรมการกากับดูแลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้
หลักความโปร่งใส
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ *
(Transparency)
2. มีระบบการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตคอรับชัน่ ทีป่ กปิด
ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียน *
หลักการมีสว่ นร่วม
มีกระบวนการสนับสนุน เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
บริหารงานบุคลากร *
(Participation)
หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) มีช่องทางร้องทุกข์เมือ่ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม *
หลักความเสมอภาค (Equity)
มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยความเสมอภาค *
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
หลักคุณธรรม (Morality)
วิรยิ ะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา มีความซือ่ สัตย์ สุจริตต่อตนเอง
และต่อหน้าที่ *

ผลลัพธ์

ผู้รบั ผิ ดชอบ

บรรลุผล
สาเร็จ ร้อยละ
54.84
เริม่ ให้องค์
ความรู้

งานแผนพัฒนา
และระบบ
คุณภาพ
เลขานุการคณะ

ตารางที่ P1
ก_2
ปีละ 2 ครัง้

คณะกรรมการ
ทุกพันธกิจ
งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

บรรลุผลสาเร็จ
ร้อยละ 81.07
ใช้ระบบของ
มหาวิทยาลัย
บริการรูปแบบ
คณะกรรมการ
ระบบ mahidol
ตารางที่
7.3.18-19
ไม่มกี ารทุจริต

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ
งานทรัพยากร
บุคคล
คณะกรรมการ
ทุกพันธกิจ

งานทรัพยากร
บุคคล

นอกจากนัน้ แล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์นากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการกากับการ
ดาเนินงานของคณะ ทัง้ ด้านการศึกษา การวิจยั และการบริหาร เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคม ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานความรูค้ วามสามารถวิชาชีพพยาบาล พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552
การวิจยั ได้แก่ แนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ และระเบียบข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั
การบริหาร ได้แก่ ระเบียบของคณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 และระเบียบสานัก
งบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 ระเบียบพัสดุทงั ้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
กระทรวงการคลัง ระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น การลา การขอตาแหน่งวิชาการ เป็ นต้น
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
หมวด 1 การนาองค์การ
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ตลอดจนนาระบบการบริหารความเสีย่ ง และการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานบาบัดน้าเสีย
มาดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้แนวทางการควบคุมความเสีย่ งตามมาตรฐาน ERM (หมวด 2.1)
และกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายความสาเร็จของการบริหารงานตามระบบธรรมาภิบาลใน
ปี 2557 (ตารางที่ 1.2.2)
ตารางที่ 1.2.2 ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
ตัวชี้วดั
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
การศึกษา (เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.4 )
1. การฝึกปฏิบตั ทิ ก่ี ระทบต่อจริยธรรม จานวนข้อร้องเรียนสถานทีฝ่ ึกปฏิบตั ิ
การปฏิบตั งิ าน
การวิ จยั (เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.4 )
จานวนครัง้ การละเมิดจริยธรรมการวิจยั
2. จริยธรรมการวิจยั
3. การละเมิดสิทธิผยู้ อมตน

จานวนข้อรองเรียนละเมิดสิทธิผยู้ อมตน

การบริหาร (เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.4 )
จานวนข้อร้องเรียน การจัดซือ้ จัดจ้าง พัสดุ
4. จริยธรรมการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุ
5. จริยธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล จานวนข้อร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
6. คุณภาพการกาจัดขยะอันตรายจาก จานวนข้อร้องเรียนขยะจากห้องปฏิบตั กิ าร
ห้องปฏิบตั กิ าร

ผูร้ บั ผิดชอบ
คกก.บริหารหลักสูตร

คกก.พิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์
คกก.พิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์และคกก.
บริหารหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานทรัพยากรบุคคล
งานเครื่องมือกลาง

สาหรับการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ ;ชุมชนหลังกรมทางหลวง ชุมชนสระแก้ว ชุมชนหน้าวัด
มะกอกชุมชนคลองส้มปอ่ ย ชุมชนแฟลต สน.พญาไท และชุมชนโค้งรถไฟยมราช คณะดานินการโดย
กาหนดเป็นโครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม
การศึกษา ร่วมกับรองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา และผูช้ ่วยคณบดี
รับผิดชอบดาเนินการตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2556 แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียมการ
ขัน้ ดาเนินการ และขัน้ ประเมินผล ในปีงบประมาณ 2557 ขัน้ ดาเนินการ
การดาเนินงานในระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2557 จัด สัมมนาพัฒนาชุมชนเขตเมืองเขตราชเทวี
ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านเสริมสร้างศักยภาพ และจัดการความรูส้ ่กู ารร่วมพัฒนาชุมชนให้กบั กลุ่มประธานชุมชน
เป้าหมาย 4 ชุมชน-ชุมชนหน้าวัดมะกอก ชุมชนแฟลตสน.พญาไท ชุมชนคลองส้มป่อย ชุมชนโค้งรถไฟ
ยมราช และประธานชุมชนในเขตราชเทวีทงั ้ หมด ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ กิจกรรมโภชนาการ/สิง่ แวดล้อม
บ้านเรือนและขยะ/อนามัยครอบครัว/พฤติกรรมสุขภาพและสุขอนามัยเพื่อป้องกันควบคุมดูแลโรค NCD
หลังจากให้ความรูผ้ เู้ ข้าประชุมแบ่งปญั หาตามหัวข้อบรรยายทีอ่ บรม ได้แก่ ปญั หาสิง่ แวดล้อม
ด้านอาหารและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และการสร้างเสริมสุขภาพในครอบครัว พร้อมวิเคราะห์ปญั หา
และหาแนวทางแก้ปญั หา และนาผูแ้ ทนจาก 25 ชุมชน ในเขตราชเทวีศกึ ษาดูงาน และเยีย่ มชมชุมชน
ตาบลบางน้าผึง้ : เศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนตาบลบางน้าผึง้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
หมวด 1 การนาองค์การ
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2557

ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวด 2 การวางแผนเชิ งกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์วางแผนยุทธศาสตร์ โดยวางแผนฯครัง้ แรก คือ แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2553-2555 และปรับแผนโดยใช้ช่อื แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ซึง่ เป็ นแผนทีใ่ ช้ในปจั จุบนั
กระบวนการปรับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 และนาแผนไปปฏิ บตั ิ
คณะฯ โดยคณะกรรมการปรับแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553-2555
กาหนดกระบวนการและกรอบเวลาการดาเนินการทบทวนแผน พ.ศ.2555 เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2560 ของมหาวิทยาลัยมหิดล และนาแผนพัฒนาการศึกษาทีท่ บทวนใหม่มา
ปฏิบตั ใิ นปีงบประมาณ 2556 โดยถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 สู่การปฏิบตั ผิ ่าน
หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานเพื่อแปลง ยุทธศาสตร์ทอ่ี ยูใ่ นแผนฯ สู่โครงการ โดยคณะฯ จัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุ น กระบวนการจัดทา แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ทีใ่ ช้ในปจั จุบนั
การปรับมีกรอบแนวคิดในการดาเนินงาน โดยการทบทวนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิเคราะห์
สถานการณ์ มีการทบทวนวิสยั ทัศน์/ พันธกิจ/แนวทาง/โครงการ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้ มีการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดแผนงาน/โครงการของคณะ ในปี 2556 – 2560 และการแปลง
ยุทธศาสตร์ส่กู ารปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็น 10 ขัน้ ตอน แผนภาพที่ 2.1.1
พ.ศ.2555 คณะฯ ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที1่ 1 (พ.ศ.
2556–2560) (เพื่อป้องกันรอยต่อระหว่าง พ.ศ.2559) พร้อมร่วมกันกาหนด Corporate KPI ค่านิยม
และเอกลักษณ์ของคณะ ในการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การจัดทา Corporate KPI
และ Core Value แผนพัฒนาการศึกษาฯ ชุดนี้ ดาเนินการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ภายใต้
ความท้าทายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2557 คือ
ความท้าทายเชิ งกลยุทธ์

1. การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2. จัดการเรียนการสอนให้เป็ นสถาบันการศึกษาชัน้ นาในภูมภิ าคเอเซีย
3. การเพิม่ ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
4. การเตรียมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ นวิชาการให้พร้อมเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
ความได้เปรียบเชิ งกลยุทธ์
1. เป็นต้นแบบการเรียนการสอนสาธารณสุขศาสตร์ทห่ี น่วยงานใหม่ๆ นามาใช้
2. เป็นผูน้ าวิชาการสาธารณสุขระดับชาติ และเครือข่ายภูมภิ าคเอเชีย
3. ผูบ้ ริหารส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ
4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านสาธารณสุข และสิง่ แวดล้อมหลากหลาย
สรุปผลการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556 –
2560) มีการทบทวนวิสยั ทัศน์ กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และ Corporate KPIs
แผนภาพที่ 2.1.2 และ ตารางที่ 2.2.1
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขัน้ ตอน

จัดประชุม ครัง้ ที่ 1
“กาหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์” ภาควิชา/หน่วยงานเตรียมการจัดทาแผนงาน
 โครงการ เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานการประชุม
จัดประชุม ครัง้ ที่ 2
 “การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา”
 ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห็สถานการณ์
(SWOT\,Risk analysis, Challenge, and Opportunity ,
Benchmarking ในภูมภิ าคเอเซีย)
 กาหนดยุทธศาสตร์
 กาหนดเป้าประสงค์หลัก
 กาหนดตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์

 กาหนดแนวทางการพัฒนา

ทุกปีงบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ค.

งานแผนพัฒนาฯ

มิ.ย.

ก.ค.

ผูบ้ ริหารทุกระดับ
คณะกรรมการระดับ
คณะทุกพันธกิจ และ
ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร สภาอาจารย์

รับรองแผน

ส.ค.

ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ

ถ่ายทอดแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั 

ส.ค.

ทีมบริหารคณะฯ

เผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

ส.ค.

งานแผนพัฒนาฯ

จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ
ระดับคณะฯ ภาควิชาและหน่วยงาน


ก.ย.

ผูบ้ ริหารระดับคณะฯ/
ภาควิชา/หน่วยงาน

จัดสรรทรัพยากร-ปฏิบตั กิ ารตามแผนงาน/โครงการ 

ต.ค.-ส.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

ติดตาม กากับ และประเมินผลการปฏิบตั กิ ารตามแผน
รอบ 6 และ 12 เดือน


เม.ย.,ก.ย.

งานแผนพัฒนาฯ

พ.ย.

งานแผนพัฒนาฯ



การแปลงยุทธศาสตร์ส่กู ารปฏิ บตั ิ :
กระบวนการวางแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี งบประมาณ

ทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ทุก 3 ปี และ วางแผนทุก 5 ปี

การแผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

รวบรวมข้อมูล นาเสนอผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 3 ปียอ้ นหลัง
 และสถานการณ์การศึกษาปจั จุบนั

ช่วงเวลา

ประเมิน-รายงานระดับความสาเร็จการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์


แผนภาพที่ 2.1.1 กระบวนการจัดทาและแปลงแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
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ตารางที่ 2.1.1 สารสนเทศที่ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดลและ แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี งบประมาณ
สารสนเทศ
แหล่งข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ความถี่รวบรวมข้อมูล
การนาไปใช้ประโยชน์
ผูร้ บั ผิดชอบ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
ข้อเสนอแนะการเยีย่ มสารวจตามระบบ
คุณภาพ ผลตามตัวชีว้ ดั สกอ.สมศ.
ผลงานด้านบุคลากร
ผลการดาเนิ งานตามยุทธศาสตร์
และแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี

ระบบ ERP

จานวน ร้อยละ
เปรียบเทียบความแตกต่าง

รายเดือน สรุปรายไตรมาส ความก้าวหน้าการใช้จ่ายต่อคณะกรรมการ
รองแผนพัฒนาและประกัน
และรายปีงบประมาณ
ประจาคณะและคณะกรรมการงบประมาณ วาง คุณภาพการศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีต่อไป จัดทาคา
ขอตัง้ งบประมาณ วางแผนการใช้งบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนพัฒนา คณะฯ
สรุปรายไตรมาส และราย วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์การแข่งขัน รองคณบดีทุกคน
ปีงบประมาณ
วิเคราะห์ผลงานตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
บริหารความเสีย่ ง ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ

งานตามพันธกิจ เช่น จานวน ร้อยละ
งานบริหารการศึกษา วิเคราะห์แนวโน้ม
และกิจการนักศึกษา
เป็นต้น
งานทรัพยากรบุคคล
จานวน ร้อยละ
รายไตรมาส
วิเคราะห์แนวโน้ม
รายปีงบประมาณ
งานแผนพัฒนาและ
จานวน
ร้อยละความสาเร็จ ทุก 6 และ 12 เดือน
ระบบคุณภาพ
ภาพรวมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและคณะวิเคราห์
แนวโน้ม

วิเคราะห์อตั รากาลัง
วางแผนพัฒนาบุคลากร
รายงานคณะกรรมการประจาคณะ
วางแผนกข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
ปีงบประมาณต่อไป
ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ทุก 6 และ 12 เดือน

ทบทวนแผนประจาปีงบประมาณ
ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ
ทบทวนแผนงาน/โครงการ

คณบดี
รองคณบดีทุกคน

ทุกปีการศึกษา และปีปฏิทนิ

วางแผนบริหารการศึกษาและวางแผน
ยุทธศาสตร์

รองคณบดีฝา่ ยการศึกษา
และรองคณบดีวจิ ยั

รองแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภายนอกคณะ
 แนวโน้ มนโยบายตัง้ แต่ระดับ
ประเทศจนถึงระดับมหาวิ ทยาลัย
 แนวโน้ มการตลาด
 แนวโน้ มการศึกษา
 พรบ.วิ ชาชีพสาธารณสุขชุมชน
 ผลงานของคู่เที ยบ
ผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ความต้องการ และความพึงพอใจ

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Website
CHEQA online

หลักสูตร
และวิจยั

วิเคาะห์แนวโน้ม
สภาวการณ์การแข่งขัน
ทิศทางความต้องการ

การศึกษา แนวโน้ม ทิศทาง และผลสาเร็จ
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วิ สยั ทัศน์
พันธกิ จ 1.
3.
4.

“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นาในภูมภิ าคเอเซีย ปี 2559”
ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ 2. ดาเนินการวิจยั ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
บริการวิชาการสาธารณสุข สิง่ แวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ
ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม 5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

แผนภาพที่ 2.1.2 Corporate KPIs คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
พร้อมนี้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา ฯ กาหนดแนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดลงสู่ภาควิชา
/หน่วยงานเพื่อนาแนวทางการพัฒนาไปเป็ นโครงการประจาปีงบประมาณ (ตารางที่ 2.2.1)
สาหรับความเสี่ยงที่มีต่อความยังยื
่ นของสถาบัน คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ระดับคณะฯ ทาหน้าทีว่ เิ คราะห์ ระบุปจั จัยความเสีย่ ง จัดลาดับความสาคัญ และพิจารณากาหนดระดับ
ตารางที่2.2.1 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์(พ.ศ.2556-2560)
เป้ าประสงค์
หลัก

ยุทธศาสตร์ KPI

แนวทางการพัฒนา

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นาในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559

วิสยั ทัศน์
เพื่อสร้าง
เครือข่ายการ
วิจยั ในระดับ
ชาติและนานา
ชาติทงั ้ ด้าน
คุณภาพและ
ปริมาณ

หน่ วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายวิ จยั สู่ภาพลักณ์ “มหาวิ ทยาลัยวิ จยั ”
1. จานวนผลงานตีพมิ พ์
 ผลงานทีเ่ ป็ นนักวิจยั หลัก
 ผลงานร่วม
2. ดัชนีการอ้างอิงเฉลีย่ Citation ย้อนหลัง 5 ปี
3. จานวนผลงานโครงการวิจยั ทีเ่ สนอต่อองค์กรให้ทนุ ต่างประเทศและ
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาคเอกชนทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ครัง้ /เรื่อง
เรื่อง

4. จานวนผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้หรือผลงานกระทบเชิงเศรษฐกิจ
สังคม หรือนโยบาย
 ผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้

เรื่อง

 ผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย

เรื่อง

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

1. เพิม่ ความรูค้ วามชานาญของ
นักวิจยั ในการเขียน
โครงการวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ และ
มุง่ มันที
่ จ่ ะเสาะแสวงหาแหล่งทุน
วิจยั ต่างๆ เพือ่ สมัครขอทุนวิจยั
2. โครงการวิจยั ของคณะฯ ทีส่ ่ง
สมัครขอทุนมีอตั ราการได้รบั ทุน
วิจยั สูงหรืออย่างน้อยได้รบั การ
ประเมินในระดับดี
3. คิดโจทย์วจิ ยั ชุดวิจยั เน้นการใช้
ประโยชน์ของชุมชน ผลักดัน
นโยบาย และการใช้ประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่2.2.1 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์(พ.ศ.2556-2560)
เป้ าประสงค์
หลัก

ยุทธศาสตร์ KPI

มีระบบบริการ
วิชาการทีไ่ ด้
มาตรฐาน
สากล

เพื่อสร้างระบบ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ให้มสี ุขภาพดี
และมีความสุข

เพื่อบริหาร
จัดการการใช้
ทรัพยากรทุก
ประเภทให้เกิด
ประโยชน์สงู
ประหยัดสุด

แนวทางการพัฒนา

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นาในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559

วิสยั ทัศน์
เพื่อผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี ุณลักษณะ
พึงประสงค์และ
เป็ นสากล

หน่ วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการ
สอนให้รองรับการเป็ นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง.
1. จานวนนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ
(มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์)
2. จานวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา
3. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
4. จานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลีย่ น(≥= 4 สัปดาห์)
5. ร้อยละของจานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor
(มากกว่า 1 เดือน)
6. ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทา/ศึกษา และ/หรือเป็ นเจ้าของธุรกิจ
ภายใน 6 เดือน
7. การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์หลังการ
ทางาน 1 ปี โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตได้รบั ความพึงพอใจ
8. จานวนศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็ นผูน้ าสูงสุด
ขององค์กร/มีตาแหน่งสูงด้านสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ
หลังสาเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิ ชาการสาธารณสุข และสิ่ งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม
1. จานวนใบรับรองทีห่ น่วยงานได้รบั รองมาตรฐานคุณภาพการบริการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือกิจกรรม Best practice เทียบเคียง
ระดับนานาชาติ
2. จานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการทีม่ คี วามร่วมมือกับสถาบัน
ใน/ต่างประเทศทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และผูด้ อ้ ยโอกาส
3. จานวนความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
4. จานวนผูป้ ว่ ยนอก
5. คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้
บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้ า มีสุขภาพดีและมีความสุข
1. จานวนกิจกรรม KM/CoP
 ด้านการศึกษา / ด้านการวิจยั
 จานวนความรูท้ เ่ี ข้าระบบคลังความรู้
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การเลื่อนตาแหน่งภายใน
เวลาทีเ่ หมาะสม
3. 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 ด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
1.3 ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.4 ด้านปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
2. คะแนนของส่วนงานทีป่ ระเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
3. มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb
4. การนาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินการ และบริหาร
จัดการพันธกิจหลัก และ ERP ทีถ่ ูกต้องสามารถรวบบรวม และ
รายงานเป็ นข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างน้อย 80% ได้ทร่ี ะดับ
มหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

1. ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
2. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศ
3. พัฒนาหลักสูตรทีท่ นั สมัย และ
สามารถปรับเปลีย่ น
4. พัฒนาอาจารย์ให้มที กั ษะการ
สอนให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลง
5. สร้างความร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างสถาบันต่างประเทศ

ร้อยละ
ร้อยละ

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่
กลุ่มเป้าหมาย
ใบรับรอง/ 2. สร้างกลไกการเชือ่ มโยง
กิจกรรม
เครือข่ายทีมผูป้ ฏิบตั งิ านและ
ผูใ้ ช้บริการเชิงรุก
โครงการ 3. สร้างกลไกการเชือ่ มโยง
เครือข่ายทีมผูป้ ฏิบตั งิ านและ
เรื่อง
ผูใ้ ช้บริการ
4. ประเมินผลการดาเนินงาน และ
นาผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการพัฒนา
ราย
อย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ
1. โปรแกรมฐานข้อมูลคลังความรู้
2. ทาแผนแม่บท เพือ่ ทดแทน
บุคลากรทีก่ าลังเกษียณอายุ/
กิจกรรม
หมดวาระ
จานวน 3. แผนพัฒนา Happy Work Place
ร้อยละ

คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน
เรื่อง
ร้อยละ

1. จัดระบบและกลไกการบริหาร
ส่วนงานด้านธรรมาภิบาล
2. เผยแพร่ความรูเ้ กณฑ์ EdPEx
3. รณรงค์การประหยัดพลังงาน
4. ค้นหาความต้องการและความ
คาดหวังผูใ้ ช้บริการ
5. ค้นหาและพัฒนาความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อมน่าอยู่
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่2.2.1 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์(พ.ศ.2556-2560)
เป้ าประสงค์
หลัก

ยุทธศาสตร์ KPI

แนวทางการพัฒนา

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นาในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559

วิสยั ทัศน์

5. ความสาเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารงาน
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การเลื่อนตาแหน่งภายใน
เวลาทีเ่ หมาะสม
6.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง
6.2 อัตราการใช้น้ าลดลง
6.3 อัตราการใช้น้ ามันลดลง
6.4 อัตราการใช้กระดาษในสานักงานลดลง
7. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
8. จานวนกิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยสิง่ แวดล้อมน่าอยู่
เพื่อสร้างค่านิยม
ขององค์กร และ
ั านิยม
ปลูกฝงค่
วัฒนธรรมไทย
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่ วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และ
ั านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกฝงค่

1. จานวนกิจกรรม Core Value ทีจ่ ดั ให้นกั ศึกษา
1.1 Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. จานวนกิจกรรม Core Value ทีจ่ ดั ให้บุคลากร
2.1 Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. จานวนกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ (มุง่ เน้นกิจกรรมทีส่ ร้างความ
เข้มแข็งต่อชุมชน)
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)

ค่าเฉลีย่
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
กิจกรรม
ตามความเหมาะสม
กิจกรรม
กิจกรรม
โครงการ
ระดับ

ความเสีย่ งของคณะทีย่ อมรับได้ทงั ้ 4 ด้าน คือด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบตั งิ าน การเงิน และปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ทุกเดือนกรกฏาคมของทุกปี วิเคราะห์และอนุมตั แิ ผนบริหาร
ความเสีย่ งของคณะเดือนสิงหาคม
นาแผนบริหารความเสีย่ งเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจา
คณะ เดือนกันยายน ส่งแผนบริหารความเสีย่ งปี งบประมาณต่อไปให้มหาวิทยาลัย ติดตามผลการบริหาร
ความเสีย่ งระดับคณะ รอบ 6 และ 12 เดือน ส่งมหาวิทยาลัย
สาหรับการจัดทาโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ทงั ้ ระดับคณะฯ และระดับภาควิชา คณะฯ
กาหนดให้ทุกโครงการต้องวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านกระบวนการ และผลผลิต โดยกาหนดเป็นหัวข้อหนึ่ ง
ในแบบเสนอโครงการทุกโครงการ นอกจากการบริหารความเสีย่ งแล้ว ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน 2 ปี/ครัง้
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บตั ิ
เมือ่ แผนพัฒนาการศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว คณบดีกระจายอานาจให้รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักกากับแผน/ผลการดาเนินงาน ดังนัน้ เพื่อนา
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-5560 ไปสู่การปฏิบตั ิ รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาฯ นาเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อทราบ
และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาไปยัง
ภาควิชา/หน่วยงานดาเนินงานจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์/Corporate KPI เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นาในภูมภิ าค
เอเซีย ปี 2559”
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
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รวมทัง้ แปลงกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ติ ามแนวทางการพัฒนาในแผนฯ โดยแปลงแนวทางการพัฒนา
ไปสู่โครงการ และนาไปสู่การจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน (Performance Agreement : PA) ของ
คณะฯ ระหว่างอธิการบดีกบั คณบดี ระหว่างคณบดีกบั หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีแต่ละพันธกิจ
หัวหน้าภาควิชาจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ และลงถึงการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
ระดับบุคคล รองคณบดีแต่ละพันธกิจผูร้ บั ผิดชอบแต่ละภารกิจหลัก ควบคุมกากับแผน และผลการ
ดาเนินงาน ตามหลักกระจายอานาจไปคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผ่านระบบการจัดการการปฏิบตั งิ านดังนี้
1. การศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
1.3 การแลกเปลีย่ นนักศึกษา/นักศึกษานานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบหลัก
2. การวิจยั
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรมการศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
3. การบริการวิชาการ
รองคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
รองคณบดีรว่ มกับเลขานุการคณะ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
5. การบริหาร แบ่งออกเป็น
5.1 การบริหารทรัพยากร รองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคล
5.2 การจัดทาแผน/ติดตามประเมินผล/และงานพัฒนาระบบคุณภาพรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
5.3 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับผูช้ ่วยคณบดี
กระบวนการนากลยุทธ์สู่ปฏิ บตั ิ คณะฯ โดยงานแผนพัฒนาฯ ดาเนิ นการดังนี้
1. จัด ท าหนั ง สือ ขอความร่ ว มมือ ภาควิช า/หน่ ว ยงานเสนอแผนงาน/โครงการมายัง คณะ แล้ ว
ดาเนินการรวบรวม/จัดทาสรุปในภาพรวม
2. รองคณบดีฝ่า ยแผนพัฒ นาและประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษากลัน่ กรอง น าเสนอคณะกรรมการ
พิจ ารณางบประมาณ เพื่อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณเงิน รายได้ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะ
ปี งบประมาณ
3. รวบรวม และจัดทาสรุปผลการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน
4. รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา นาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะเพือ่ ทราบเกีย่ วกับวงเงินทีไ่ ด้จดั สรรของแต่ละโครงการ ในแต่ละปี งบประมาณ
5. จัดทาหนังสือแจ้งวงเงินทีจ่ ดั สรรให้ภาควิชา/หน่วยงาน
6. ภาควิชา/หน่วยงานแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ และขออนุมตั โิ ครงการและค่าใช้จ่าย
7. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ จัดทาหนังสือขอยืมเงินทดรองจ่าย
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
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คณะกาหนดตัวชี้วดั ตอบสนองยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรไปสู่ผลสาเร็จตามวิ สยั ทัศน์ ดังนี้
1. Corporate KPI จานวน 6 ตัวชีว้ ดั เป้ าหมาย และผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.5
2. ตัวชีว้ ดั ตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ พ.ศ. 2556-2560 เป้ าหมาย และผลลัพธ์
ตารางที่ 7.4.6-7.4.7 ซึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ขัน้ ตอนการติ ดตามประเมิ นผล ผลการดาเนิ นงาน ดังนี้
1. จัดทาหนังสือเวียนติดตามจากผู้รบั ผิดชอบภารกิจหลัก/หัวหน้ าภาควิชาให้รายงานผลการ
ดาเนินงาน ทัง้ โครงการและตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ และตัวชี้วดั MUKPI พร้อมบันทึกตัวชี้วดั พร้อมแนบหลักฐาน
ในแต่พนั ธกิจเข้าระบบ ทุก 6 เดือนและ 12 เดือน นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อทราบ และแจ้ง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
2. ติดตามทางจดหมายอีเล็คทรอนิคส์ เช่น e-mail และ e-office
3. ติดตามด้วยวาจา ทางโทรศัพท์
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผล
สาเร็จสู่ทศิ ทาง และเป้าหมายขององค์กรแต่ละฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้อง นาผลดาเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนาในการรายงานผลการดาเนินงานในรอบเดือนต่อไป
ระยะเวลาการติ ดตามประเมิ นผล และรายงานผลการดาเนิ นงาน ดังนี้
1. ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของคณะภาควิชา / หน่วยงาน
และแผนปฏิบตั งิ าน การบรรลุผลสาเร็จตามตัวชีว้ ดั ตามผลผลิต รอบ 6 และ 12 เดือน
2. ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส โดยเปรียบเทียบแผน/ผลการดาเนิน
งานในแต่ละไตรมาส และรายงานให้คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อทราบความก้าวหน้าทุกเดือน
3. ผลการใช้จา่ ยเงิน ประจาปีงบประมาณ 12 ครัง้ / ปี
4. การจัดซือ้ /จัดจ้าง และการใช้จา่ ยเงิน 12 ครัง้ /ปี
5. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการรายงานผล/ปิดโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ
6. รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปรายงานผลการดาเนินงานภาพรวมของคณะ นาเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อทราบ/พิจารณา
7. งานการคลัง พัสดุและบริหารสินทรัพย์ จัดทาเรือ่ งถึงภาควิชา/หน่วยงานให้ส่งหลักฐานการ
ใช้จา่ ยเงิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี
8. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพนารายงานฉบับสมบูรณ์ เข้าระบบคลังความรูค้ ณะฯ
ผลผลิตทีไ่ ด้ คณะฯ นาไปใช้เพื่อ 1. เปรียบเทียบแผน/ผลการดาเนินงานของคณะในแต่ละ
ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 2. เปรียบเทียบกับคู่เทียบ 3. นาผลการดาเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานใน
การปรับปรุงและพัฒนาแผนดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
นอกจากนัน้ แล้ว คณะฯ จัดทาคู่มอื บริหารโครงการสาหรับภาควิชา/หน่ วยงานใช้เป็ นแนวทาง
บริหารโครงการ ขัน้ ตอนมีทงั ้ หมด 6 ขัน้ (แผนภาพที่ 2.2.1) การจัดทาคู่มอื ได้จากการถอดบทเรียน
ปญั หาการบริหารโครงการ ของผูร้ บั ผิดชอบโครงการ แต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียดของแต่ละกระบวนงาน
พร้อม Template แบบฟอร์มทีต่ อ้ งใช้

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
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การสื่อสาร
ทุกขัน้ ตอนการดาเนินงานรองคณบดีแต่ละฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบตามพันธกิจ ผ่านคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ/หัวหน้าภาควิชาแจ้งไปยังบุคลากรทุกคนในภาควิชา เลขานุการคณะแจ้งไปยังหัวหน้างาน และ
หัวหน้างานแจ้งไปยังบุคลากรทุกคนในหน่วยงานคณะ กาหนดช่องทางการสื่อสาร ดังนี้
1. ชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิจยั
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการวิเคราะห์และกากับแผนพัฒนาการศึกษาฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ การรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะทุกเดือน
2. หนังสือเวียน / e-mail / e-office
สาหรับแผนพัฒนาบุคลากรมีทงั ้ แผน ระยะสัน้ ระยะยาว และแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2556 -2560 และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตาแหน่ง
งานต่างๆ ของสายสนัสนุนวิชาการ เพื่อเพิม่ ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (หมวดที่ 5.2)
ขัน้ ตอนการบริหารโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ขั้นที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
เสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ เสนอคณบดีอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย(ผ่านหัวหน้าภาควิชา)

หัวหน้าโครงการ

ขั้นที่ 2 อนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และยืมเงินทดรองจ่าย

คณบดี

ขั้นที่ 3 ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามโครงการ

หัวหน้าโครงการ

ขั้นที่ 4 รายงานความก้าวหน้า โครงการทุก 6 และ 12 เดือน ส่งงานแผนฯ ผ่านหัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าโครงการ

ขั้นที่ 5 รายงานผลปิดโครงการ / สิ้นปีงบประมาณ
 รวบรวมหลักฐานการเงิน (ตัวจริง) คืนเงินทดรองจ่ายภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันยืมเงินทดรองจ่าย /
เสร็จสิน้ กิจกรรม ส่งงานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (ผ่านหัวหน้าภาควิชา)
 สรุปผลการจัดโครงการตามแบบ PHQA_FM-02-55 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ
 สรุปรายงานผลโครงการรูปเล่ม พร้อม CD 1 ชุด (ผ่านหัวหน้าภาควิชา)

หัวหน้าโครงการ

ขั้นที่ 6 ภายในวันที่ 15 เดือนตุลาคม ของทุกปี
 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ฉบับสมบูรณ์ ลงใน Program MUKPI
 สรุปความสาเร็จในการนาโครงการไปปฏิบัติ และการใช้เงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ นั้นๆ
แก่ คณะกรรมการประจาคณะฯ

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ

แผนภาพที่ 2.2.1 ขัน้ ตอนการบริ หารโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

29

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 3 การมุ่งเน้ นลูกค้า
คณะฯสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี งบประมาณ 2557

ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 3 : การมุ่งเน้ นลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
การศึกษา
คณะฯมีวธิ กี ารรับฟงั ผูเ้ รียนทีห่ ลากหลายขึน้ กับช่วงระยะเวลาของวงรอบการศึกษาประกอบด้วย
การปฐมนิเทศ การประเมินผลด้วยวาจาในระหว่างการศึกษา และการประเมินด้วยแบบสอบถามทุก
รายวิชาและภาคการศึกษา นอกจากนี้ สร้าง web board สาหรับให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ web คณะฯ มีการติดตามความคิดเห็น และความคาดหวังของผูเ้ รียน
และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และจัดการกับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมินของนักศึกษานาไปใช้เป็ นข้อมูลของงานแผนพัฒนาและระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา วิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา ในการจัดทาแผนและออกแบบบริการ เพื่อใช้ตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา
วิ ธีการรับฟังผูเ้ รียนและได้รบั สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
หลักสูตร
หลักสูตรไทย
ปริญญาตรี
คกก.หลักสูตรระดับปริญญาตรีกาหนดกระบวนการ ข้อมูลทีต่ อ้ งการ รวมไปถึงการนาไปใช้
ประโยชน์ในภาพกว้าง หลักสูตรฯ ให้รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนของข้อมูลทีจ่ าเพาะของแต่ละหลักสูตร
ข้อมูลนี้จะนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร ขัน้ ตอนนี้ คกก.หลักสูตรฯดาเนินการ
โดยผ่านการสนับสนุนของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (ตารางที่ 3.1.1)
ปริญญาโท
หลักสูตรฯ กาหนดกระบวนการฟงั เสียงของลูกค้าโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็น
ผูด้ แู ลในภาพรวม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ได้แก่ ระบบประเมินรายวิชา online ของบัณฑิตวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รียนในหลักสูตร (ประชุมประจาเดือนของหลักสูตรฯ) การสื่อสารผ่านช่องทาง social media
(facebook, line) และการสนทนาสร้างสรรค์ (ตารางที่ 3.1.1)
หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาโท และปริญญาเอก
การรับฟงั เสียงผูเ้ รียน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ได้แก่ ระบบประเมินรายวิชา online ของบัณฑิตวิทยาลัย รายงาน
ความก้าวหน้าของผูเ้ รียนในหลักสูตร (ประชุมประจาเดือนของหลักสูตรฯ) การสื่อสารผ่านช่องทาง social
media (facebook, line) และการสนทนาสร้างสรรค์ (ตารางที่ 3.1.1)
วิ จยั
การวิจยั ของคณะฯสาธารณสุขศาสตร์มกี ระบวนการดาเนินการรับฟงั ลูกค้า 4 วิธ ี 1) รับฟงั การ
ชีแ้ จง นโยบาย แนวปฏิบตั มิ ติ ใิ หม่รปู แบบการทาวิจยั 2) Email 3) บันทึกเวียนทีแ่ จ้งข้อมูลมาจากแหล่ง
ทุนภายนอก 4) หาข้อมูลด้วยตนเอง จากแหล่งทุนภายนอกโดยตรง (ตารางที่ 3.1.1)
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
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ตารางที่ 3.1.1 กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า จาแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้ รียนและผู้ให้ทุนวิ จยั
กลุ่มลูกค้า

ช่องทาง

ผูเ้ รียนหลักสูตรไทย
ปริ ญญาตรี
นักเรียนมัธยม
เว็บไซต์การศึกษา
ปลาย
การจัดแนะแนวหลักสูตร /
ตลาดนัดอุดมศึกษา

วิ ธีการรับฟัง

ความถี่

ตอบคาถาม

ตลอดเวลา

สนทนารับฟงั ความ
คิดเห็น

2 ครัง้ /ปี

เครือ่ งมือที่ใช้รบั ฟัง

การจัดนิทรรศการในทีป่ ระชุม
วิชาการต่างๆ
การสารวจโครงการ Health
Camp ประจาปี

สนทนา

3 ครัง้ /ปี

ตอบสอบถาม

1 ครัง้ /ปี

เว็บไซต์การศึกษา

ตอบคาถาม

www.ph.mahidol.ac.th/ed

กล่องรับฟงั ข้อคิดเห็น
กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ก แยกตาม
ชัน้ ปี
บริการสายด่วน รับแจ้งเหตุและ
ให้คาปรึกษา
การสารวจความพึงพอใจ
หลักสูตรของนศ.ปี 4
การประเมินรายวิชา online

เขียนข้อเสนอแนะ
แจ้งข่าว / รับความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
สนทนา

เปิดกล่อง
Line/ facebook / Group Mail/ SmartPhone
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

ตลอดเวลา

ความต้องการของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย

วางกลยุทธ์จดั การเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ

แบบสอบถาม

ประเมิน/ข้อเสนอแนะ 1 ครัง้ /ปี

แบบสารวจ

ผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะ

แบบประเมิน online

2 ครัง้ /ปี

การนาผลการวิ เคราะห์
ไปใช้

www.ph.mahidol.ac.th/ed

สนทนา

นักศึกษา
ปริญญาตรี

ข้อมูลที่ต้องการ
จากเครือ่ งมือ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

งานบริหาร
การศึกษาฯ
งานบริหาร
การศึกษาฯ/
หลักสูตร

สโมสรนักศึก
ษา/กิจการ
นักศึกษา

ข้อเสนอแนะเรือ่ งต่างๆ
ความต้องการของนักศึกษา

ปรับปรุงการบริการ
สนองตอบความต้องการ
งานบริหาร
การศึกษาฯ

นักศึกษาประเมินตนเอง/
ประเมิน เพือ่ น/ประเมิน
อาจารย์โดยนักศึกษา/ข้อเสนอ
ปรับปรุง

จัดการเรียนการสอน
สอดคล้องความต้องการ
จัดการเรียนการสอน
สอดคล้องความต้องการ
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ตารางที่ 3.1.1 กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า จาแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้ รียนและผู้ให้ทุนวิ จยั
กลุ่มลูกค้า

ปริ ญญาโท
ลูกค้าในอนาคต

นักศึกษา
ปริ ญญาโท

ช่องทาง

วิ ธีการรับฟัง

ความถี่

เครือ่ งมือที่ใช้รบั ฟัง

แบบสารวจความพึงพอใจ
เกีย่ วกับบริการต่างๆ
กิจกรรมพบนักศึกษา

ประเมิน/ข้อเสนอแนะ 2 ครัง้ /ปี

แบบสารวจ

สนทนา

6 ครัง้ /ปี

การประชุมกลุ่ม

การประชุมนักศึกษาแยกตาม
ชัน้ ปี

สนทนาสร้างสรรค์
(ประเมินวาจา)

1 ครัง้ /ปี

การประชุมกลุ่ม

จากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

สัมภาษณ์

1 ครัง้ /ปี

ประเด็นการสัมภาษณ์เกณฑ์สมรรถนะหลัก
วิชาชีพสาธารณสุข

จากศิษย์เก่า

สัมภาษณ์

Website/facebook/line

ข้อคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้อง

ออกบูธร่วมจัดสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สนทนาแลกเปลีย่ น
รับฟงั ความคิดเห็น
การถาม-ตอบ ใน
ระหว่างปฐมนิเทศ
ผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะ

การประเมินการจัดการเรียน
การสอน online

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

ศิษย์เก่า
ติดต่อ
1 ครัง้ /เดือน
1 ครัง้ /ปี
1 ครัง้ /ปี
3 ครัง้ /ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
Line/ facebook / Group Mail/ SmartPhone
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
แบบประเมิน แบบเขียนข้อเสนอแนะ
แนะนาตนเองความคาดหวังตามกาหนดการ
แบบประเมิน online ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลที่ต้องการ
จากเครือ่ งมือ

การนาผลการวิ เคราะห์
ไปใช้

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ั ยเอื้อ
ความพึงพอใจการจัดปจจั
ของคณะฯ
คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ
รองคณบดี
บริหารการ
ศึกษา/งานบริ
หารการศึกษาฯ

ความต้องการของนักศึกษา

ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/
แนวทางความร่วมมือ/
สมรรถนะหลักของวิชาชีพที่
เป็นมาตรฐาน
ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้

จานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
วิชาการฯ
ค้นหา ความต้องการ และ
ความคาดหวัง
นักศึกษาประเมินตนเอง/
ประเมินเพือ่ น/ประเมินอาจารย์
โดยนักศึกษา/ข้อคิดเห็น/เสนอ
ปรับปรุง

ค้นหาความต้องการ และ
ความคาดหวัง/
ประชาสัมพันธ์/จัดการเรียน
การสอน/ปรับหลักสูตร

ค้นหา ความต้องการ และ
ความคาดหวัง
สนองตอบความต้องการ
นักศึกษา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใน
รายวิชานัน้ ๆ

คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ

คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ
ผูร้ บั ผิดชอบ
รายวิชา
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ตารางที่ 3.1.1 กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า จาแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้ รียนและผู้ให้ทุนวิ จยั
กลุ่มลูกค้า

ช่องทาง
การประเมินหลักสูตร online
หน่วยงานทีส่ ่งนักศึกษาไป
ศึกษาดูงาน กิจกรรมในชุมชน
สนทนาสร้างสรรค์

กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ก แยกตาม
ชัน้ ปี
กล่องรับฟงั ข้อคิดเห็น
ผูเ้ รียนหลักสูตรนานาชาติ
จากผูส้ นใจสมัครเข้าเรียนใน
ลูกค้าใน
อนาคต
หลักสูตร
www.mph.mahidol.com
จากศิษย์เก่า

Website/facebook/
นักศึกษา
ปริ ญญาโท/
ปริ ญญาเอก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(Week of Orientation)
หน่วยงานทีส่ ่งนักศึกษาศึกษา
ดูงาน และทากิจกรรมในชุมชน

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

วิ ธีการรับฟัง
ผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะ
สัมภาษณ์ / สังเกต
การถาม-ตอบ ใน
ระหว่างการสนทนา
สร้างสรรค์
แจ้งข่าว / รับความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เขียนข้อเสนอแนะ

ความถี่
1 ครัง้ /ปี

เครือ่ งมือที่ใช้รบั ฟัง
แบบประเมิน online ของบัณฑิตวิทยาลัย

4 ครัง้ /ปี
2 ครัง้ /ปี

ตลอดเวลา

สนทนาผ่านทาง
electronic mails และ
จาก website ของ
หลักสูตรฯ
สนทนาผ่าน e-mails
และจาก website
ของหลักสูตรฯ
ข้อคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้อง

สม่าเสมอ
ทุกเดือน

ถาม-ตอบ ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
สัมภาษณ์ / สังเกต

1 ครัง้ /ปี

เมือ่ ได้รบั
การติดต่อ
1 ครัง้ /เดือน

4 ครัง้ /ปี

ประเด็นการสัมภาษณ์และสังเกตตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
Line/ facebook / Group Mail/ SmartPhone
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
กล่อง
การสือ่ สารทาง website ของหลักสูตร และ
admission on line
http://www.mphmahidol.com/admission/
admission
www.mphmahidol.com/students/alumni/
Mahidol Mph Int
Line/ facebook / Mahidol Mph Int
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
การแนะนาตนเองและความคาดหวังตาม
กาหนดการปฐมนิเทศ
ประเด็นการสัมภาษณ์และสังเกตตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ข้อมูลที่ต้องการ
จากเครือ่ งมือ

การนาผลการวิ เคราะห์
ไปใช้

นักศึกษาประเมินหลักสูตร/
ข้อเสนอปรับปรุง
ความคาดหวังของนักศึกษา
และหน่วยงาน
ั
ความต้องการ/คาดหวัง ปญหา
อุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอน
ข่าวสารของหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ

ข้อเสนอแนะเรือ่ งต่างๆ

ปรับปรุงการบริการ

ข้อมูลเฉพาะ/วัตถุประสงค์
ระบบการจัดการศึกษา/ การ
ดาเนินการ/ โครงสร้างของ
หลักสูตร

ค้นหา ความต้องการ และ
ความคาดหวัง/ประชา
สัมพันธ์/จัดการเรียนการสอน/
โครงสร้างหลักสูตร
ค้นหา ความต้องการ และ
ความคาดหวัง/ประชา
สัมพันธ์/กิจกรรมศิษย์เก่า

ข่าวสาร สารสนเทศทาง
วิชาการ และกิจกรรมของ
หลักสูตรฯ
ความคาดหวังของนักศึกษา
ความคาดหวังของนักศึกษา
และหน่วยงาน

ค้นหา ความต้องการ ของ
นักศึกษาและหน่วยงาน
ค้นหา ความต้องการ ของ
นักศึกษา

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ

ความต้องการของนักศึกษา

สนองตอบความต้องการของ
นักศึกษา
ค้นหา ความต้องการ ของ
นักศึกษาและหน่วยงาน

งานการศึกษาฯ

คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ

คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ
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ตารางที่ 3.1.1 กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า จาแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้ รียนและผู้ให้ทุนวิ จยั
กลุ่มลูกค้า

ผูใ้ ห้ทุนวิ จยั
ผูใ้ ห้ทุนวิจยั ใน
อนาคต

ช่องทาง

วิ ธีการรับฟัง

ความถี่

การประเมิน online ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
การสนทนาสร้างสรรค์

รวบรวมข้อมูลจาก
การประเมิน
การถาม-ตอบ ใน
ระหว่างการสนทนา
สร้างสรรค์

3 ครัง้ /ปี

แบบประเมิน online ของบัณฑิตวิทยาลัย

2 ครัง้ /ปี

ประเด็นการสัมภาษณ์และสังเกตตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ร่วมประชุมรับฟงั การ
ชีแ้ จง นโยบาย แนว
ปฏิบตั ิ มิตใิ หม่
รูปแบบการทาวิจยั

ตลอดเวลา
ตามโอกาส
การได้ขอ้ มูล
ณ เวลา
นัน้ ๆ
บันทึกแจ้ง
จากผูใ้ ห้ทุน
เมือ่ มี
ประกาศจาก
ผูใ้ ห้ทุน
ตามโอกาส
การได้ขอ้ มูล
ณ เวลา
นัน้ ๆ

ผ่านทางการประชุม
คณะกรรมการวิจยั

ผ่านทาง e-mail พร้อม แจ้ง
รายชือ่ ผูป้ ระสานงานจาก
แหล่งทุน e-mail address และ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้
ผูใ้ ห้ทุนวิจยั ใน
ั บนั
ปจจุ

เชิญแหล่งทุนมาให้ขอ้ มูล/
นโยบาย/แนวทาง/ทิศทาง
ประเด็นการวิจยั ทีต่ อ้ งการ
สนับสนุน

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

แจ้งข้อมูลศักยภาพ
นักวิจยั เพือ่ ขยาย
ตลาดวิจยั จัดการ
ประชุมร่วมกับผูใ้ ห้
ทุน
ร่วมประชุมรับฟงั การ
ชีแ้ จง นโยบาย แนว
ปฏิบตั ิ มิตใิ หม่
รูปแบบการทาวิจยั

เครือ่ งมือที่ใช้รบั ฟัง

จัดทาสรุปข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ในด้านการ
ดาเนินงานวิจยั มุง่ เป้า และงานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
นโยบายแหล่งทุน

จัด RESAERCH CARE&TALK เป็นประจาทุก
เดือน ซึง่ เป็นกิจกรรมพูดคุยแลกเปลีย่ นกับ
นักวิจยั โดยบางครัง้ ทีจ่ ดั ได้มกี ารเชิญแหล่งทุน
มาพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับนักวิจยั
1. จัดทาสรุปข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ในด้านการ
ดาเนินงานวิจยั มุง่ เป้า และงานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
นโยบายแหล่งทุน ให้ทราบทัวกั
่ น

ข้อมูลที่ต้องการ
จากเครือ่ งมือ

การนาผลการวิ เคราะห์
ไปใช้

ความพึงพอใจ/ต้องการ และ
ค้นหา ความต้องการ ของนศ.
ความคิดเห็นของ นศ.
และหน่วยงาน
ความต้องการ และความ
ค้นหา ความต้องการ ของ
ั
คาดหวัง ปญหาอุปสรรคในการ
นักศึกษา
จัดการเรียนการสอน
นักวิจยั และผูบ้ ริหารได้รบั
ปรับรูปแบบการทาวิจยั ของ
ทราบประเด็นโจทย์วจิ ยั ทีแ่ หล่ง คณะฯ ให้สอดคล้องตามความ
ทุนต้องการ
ต้องการ และความพึงพอใจ
ของผูใ้ ห้ทุน
มีการยืน่ ข้อเสนอโครงร่างวิจยั
เพือ่ ขอทุนวิจยั จากผูใ้ ห้ทุน

จัดกลุ่มผูใ้ ห้ทุนตามบริบท
สอดคล้องกับศักยภาพ
นักวิจยั ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการผลิตผลงานวิจยั
1. นักวิจยั และผูบ้ ริหารได้รบั
ปรับรูปแบบการทาวิจยั ให้
ทราบประเด็นโจทย์วจิ ยั ทีแ่ หล่ง สอดคล้องตามความต้องการ
ทุนต้องการ
และความพึงพอใจของผูใ้ ห้
ทุน

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ

คณะกรรมการ
วิจยั /งานบริหาร
งานวิจยั และ
วิชาการ

รองคณบดีฝา่ ย
วิจยั /
คณะกรรมการ
วิจยั งานวิจยั และ
วิชาการ และ
นักวิจยั
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า
หลักสูตรไทย

ปริ ญญาตรี
การสร้างความผูกพันในระดับปริญญาตรีดาเนินการผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับการเรียนการสอน/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนการสอน ดาเนินการโดยคณะฯจัดให้ และ
นักศึกษาจัดเอง กรณีคณะฯจัดให้เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนการสอน อาทิ สนับสนุนการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาระหว่างประเทศ การจัดการดูงานโดยภาควิชาต่างๆ กรณีนกั ศึกษาจัดเองเป็นกิจกรรมเสริม
ความผูกพันระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองและระหว่างนักศึกษากับคณะฯ เช่น การเลือกตัง้ หาสมาชิก
สโมสรนักศึกษา ระบบสายรหัสนักศึกษา การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในรูปแบบต่างๆ และเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับบุคลากรของภาควิชา ฯ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ Line,
facebook, Group Mail หรือ Web (ตารางที่ 3.2.1)
ปริ ญญาโท
การตอบสนอง และสร้างความผูกพันกับผูเ้ รียน เพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ข่าวสารของ
ภาควิชา ฯ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับบุคลากรของ
ภาควิชา ฯ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ Line, facebook, Group Mail หรือ Web (ตารางที่ 3.2.1)
หลักสูตรนานาชาติ
ปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอก
การตอบสนอง และสร้างความผูกพันกับผูเ้ รียน เพื่อสนับสนุ นผูเ้ รียนโดยกาหนดกระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอื่น และ/หรือคู่ความร่วมมือ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ส่งเสริมการระดมสมองจัดการเรียนการสอนร่วมกัน (ตารางที่ 3.2.1)
ศิ ษย์เก่า
การตอบสนอง และสร้างความผูกพันกับผูเ้ รียนกรณีศษิ ย์เก่า เพื่อแจ้งข่าวสาร ติดตามข้อมูลของ
ศิษย์เก่าของหลักสูตร และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมของหลักสูตร (ตารางที่ 3.2.1)
วิ จยั
วิ ธีการรับสารสนเทศ และตอบสนอง/สร้างความผูกพันกับผู้ให้ทุนวิ จยั
คณะฯตอบสนองความคาดหวังของผูใ้ ห้ทุนวิจยั จากภายนอกสถาบัน โดยรวบรวมข้อมูลแสดง
ความต้องการของผูใ้ ห้ทุนวิจยั จากภายนอกองค์การ ได้แก่ 1) ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจยั
2)สาระสาคัญการร่วมประชุมทีแ่ สดงความต้องการให้นักวิจยั ทาวิจยั ตามเป้าหมาย และความต้องการ
ผลผลิตทีเ่ ป็นผลงานวิจยั จากศักยภาพการทาวิจยั ด้านสาธารณสุขของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3) การ
สอบถามผูใ้ ห้ทุนจากภายนอก ถึงสาระสาคัญ ในรายละเอียดการต้องการผู้รบั ทุน อาทิ ประเภทงานวิจยั
ประเภทผลผลิตวิจยั 4) ให้ขอ้ มูลความสามารถทาวิจยั ตามเป้าหมายแก่ผใู้ ห้ทุนภายนอก 5) นาเสนอ
ข้อมูลผลงานวิจยั ใน website ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ ผูใ้ ห้ทุนสามารถประเมิน 6) ส่งโครงร่างวิจยั
ให้ผใู้ ห้ทุนจากภายนอก งานวิจยั เดีย่ ว/กลุ่มวิจยั เพื่อสนองความต้องการของผูใ้ ห้ทุน และการรวมความรู้
ตามความชานาญเฉพาะเรือ่ ง 7) อบรม สัมมนา พัฒนาความรู้ ปรึกษา เผยแพร่ ด้านความต้องการของ
ผูใ้ ห้ทุน และลักษณะ และช่วงเวลาทีต่ อ้ งการผูร้ บั ทุน 8) สรรหานักวิจยั ทีเ่ ข้าข่ ายเฉพาะเรือ่ ง และ
ขับเคลื่อนให้ดาเนินการวิจยั (ตารางที่ 3.2.1)
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
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ตารางที่ 3.2.1 วิ ธีการรับสารสนเทศ และตอบสนอง/สร้างความผูกพันกับลูกค้า จาแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้ รียนและผูใ้ ห้ทุนวิ จยั
กลุ่มลูกค้า
ผูเ้ รียนหลักสูตรไทย
นักศึกษาปริญญาตรี

ช่องทาง
Social Media
และกิจกรรม
ต่างๆ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษาพบ
นักศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท

ศิษย์เก่า

Social Media

Social Media

จุลสาร

ผูเ้ รียนหลักสูตรนานาชาติ
นักศึกษาปริญญาโท/
Social Media
ปริญญาเอก

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

วิ ธีการสร้างความ
ผูกพันกับผูเ้ รียน
แจ้งข่าวสาร ติดตาม
ข้อมูล
Update ข่าวสารกัน
เป็นประจา
พุดคุย สนทนา รับ
ฟงั ข้อร้องเรียน
โดยตรง

ความถี่

เครื่องมือที่ใช้
รับสารสนเทศความผูกพัน

ข้อมูลที่ต้องการ
จากเครือ่ งมือ

ทุกครัง้ เมือ่ Line/ facebook / Group Mail/ SmartPhone
มีขา่ วสาร http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html

ความต้องการของ
ผูเ้ รียน

อย่างน้อย อาจารย์ทป่ี รึกษารับฟงั โดยตรงจากผูเ้ รียน
1 ครัง้ /ปี/
แต่ละ
ระดับชัน้ ปี
ทุกครัง้ เมือ่ Line/ facebook / Group Mail/ Smart
มีขา่ วสาร Phone
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html

ข้อร้องเรียนต่างๆ
ของนักศึกษา

เป็นประจา
ทุกวัน

Line Group / facebook Group/ Smart
Phone
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html

ข้อมูลความ
เคลือ่ นไหวของ
คณาจารย์ นักศึกษา
และศิษย์เก่า

แจ้งข่าวสาร ติดตาม
ข้อมูลของศิษย์เก่า
ของคณะฯ

4 ฉบับ/ปี

http://www.ph.mahidol.ac.th/จุลสาร/
index.html

แจ้งข่าวสาร ติดตาม
ข้อมูล
Update ข่าวสารกัน
เป็นประจา

ทุกครัง้ เมือ่ Line/ facebook / Group Mail/ Smart
มีขา่ วสาร Phone
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html

แจ้งข่าวสาร ติดตาม
ข้อมูล
Update ข่าวสารกัน
เป็นประจา
แจ้งข่าวสาร ติดตาม
ข้อมูลของศิษย์เก่า
ของหลักสูตร

การนาผลการ
วิ เคราะห์ไปใช้

วิ ธีการตอบสนอง/สร้าง
ความผูกพันกับผูเ้ รียน

ปรับปรุงการเรียนการ
สอน ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และ
กิจกรรมของหลักสูตร
ปรับปรุงเรือ่ งการดูแล
นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน

หาแนวทางพัฒนา
ความสัมพันธ์

ปรับปรุงการเรียนการ
สอน ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และ
กิจกรรมของหลักสูตร
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และ
กิจกรรมของหลักสูตร

หาแนวทางพัฒนา
ความสัมพันธ์

ความก้าวหน้าของ
คณะฯ

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และ
กิจกรรมของคณะฯ

เป็นการสือ่ สารทางเดียว

ความต้องการของ
ผูเ้ รียน

ปรับปรุงการเรียนการ
สอน ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และ
กิจกรรมของหลักสูตร

หาแนวทางพัฒนา
ความสัมพันธ์

ความต้องการของ
ผูเ้ รียน

นาข้อร้องเรียนทีผ่ ่านการ
วิเคราะห์แล้วไปปรับปรุง

หาแนวทางพัฒนา
ความสัมพันธ์

หน่ วยงานที่
รับผิ ดชอบ
งานบริ หาร
การศึกษาฯ

อาจารย์ทป่ี รึกษา
และ คกก.ระดับ
ปริญญาตรี คกก.
กิจการนักศึกษา
คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ
คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ/ งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร
คณะฯ/ภาควิชา ฯ

คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ
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ตารางที่ 3.2.1 วิ ธีการรับสารสนเทศ และตอบสนอง/สร้างความผูกพันกับลูกค้า จาแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้ รียนและผูใ้ ห้ทุนวิ จยั
กลุ่มลูกค้า
ศิษย์เก่า

ผูใ้ ห้ทุนวิ จยั
ผูใ้ ห้ทุนวิจยั ในปจั จุบนั

ช่องทาง
Social Media

วิ ธีการสร้างความ
ผูกพันกับผูเ้ รียน
แจ้งข่าวสาร ติดตาม
ข้อมูลของศิษย์เก่า
ของหลักสูตร

ความถี่
เป็นประจา
ทุกวัน

เครื่องมือที่ใช้
ข้อมูลที่ต้องการ
รับสารสนเทศความผูกพัน
จากเครือ่ งมือ
facebook Group
ระดับความผูกพัน
website ของหลักสูตรฯ/ ศิษย์เก่า
ระหว่างศิษย์เก่าและ
/http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html หลักสูตร

การนาผลการ
วิ เคราะห์ไปใช้
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และ
กิจกรรมของหลักสูตร

วิ ธีการตอบสนอง/สร้าง
ความผูกพันกับผูเ้ รียน
มีการตอบกลับทุกครัง้

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และ
กิจกรรมของคณะฯ

เป็นการสือ่ สารทางเดียว

Public Health
International
News

แจ้งข่าวสาร ติดตาม
ข้อมูลของคณะฯ

ทุกวัน

http://www.ph.mahidol.ac.th/eng/index.html

 ระบบ
สารสนเทศ
เครือข่าย
internet
 ระบบบริหาร
จัดการ
งานวิจยั ของ
ประเทศ
(NRMS)

 ประชุมแสดงความ
ต้องการนักวิจยั
 สอบถามผูใ้ ห้ทุน
ภายนอก
 เสนอข่ายความ
สามารถในการทา
วิจยั ตามเป้าหมาย
 ข้อมูลผลงานวิจยั
ใน websiteคณะฯ
 ส่งโครงร่างวิจยั ให้
ผูใ้ ห้ทุนภายนอก
 อบรม สัมมนา
พัฒนาความรู้
ปรึกษา เผยแพร่
ความต้องการของ
ผูใ้ ห้ทุน

เป็นประจา
ตาม
ประกาศ
ต้องการ
ผูร้ บั ทุน
ของแต่ละ
แหล่งทุน

ระบบบริหารจัดการงานวิจยั ของประเทศ
รูปแบบและประเภท
(NRMS) และระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ
โครงร่างวิจยั
(NRPM)
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

http://www.nrms.go.th/

ความก้าวหน้าของ
คณะฯ

ปรับกระบวนการ
สัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ให้สอดคล้อง และการ
บริหารองค์กร ในการ
สนับสนุนคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สู่
Research
Excellence

หน่ วยงานที่
รับผิ ดชอบ
คกก.บริหาร
หลักสูตรฯ/งาน
วิเทศและการ
ประชาสัมพันธN
คณะฯ/ภาควิชา ฯ

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั
คณะกรรมการวิจยั
งานวิจยั และ
วิชาการ และ
นักวิจยั
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2557

ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิ เคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนิ นการขององค์การ
การวัดผลการดาเนิ นการ
คณะฯ ดาเนินการวัดผล ทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพือ่ หาปจั จัยเหตุ ในการนาไปปรับปรุง
กระบวนการทางานเพือ่ ให้ผลการดาเนินงานดีขน้ึ โดยมีระบบและกลไกดังแผนภาพที่ 4.1.1

แผนภาพที่ 4.1.1 ระบบและกลไกการจัดการข้อมูล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
การวัดผลการดาเนิ นการ
วิธกี ารทีค่ ณะสาธารณสุขศาสตร์เลือก รวบรวม ข้อมูล และสารสนเทศทีส่ าคัญ นัน้ คณะดาเนินการจัด
ฐานข้อมูลจากข้อกาหนด ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ และการประเมินการปฏิบตั งิ าน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. สานักงบประมาณ (สงป)
3. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online System)
4. แผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2556-2560
5. โปรแกรมระบบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ ERP, MUGSS
จากข้อมูลดังกล่าว คณะฯ โดยคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด เพือ่ ดาเนินการ
กาหนดเป้าหมายการดาเนินการของแต่ละปี งบประมาณ และปี การศึกษา เพือ่
1. กาหนดเป้าหมายข้อตกลงการปฏิบตั งิ านระหว่างคณะฯและมหาวิทยาลัยมหิดล งานแผน

พัฒนาและระบบคุณภาพติดตามผลการดาเนินการในภาพรวมของคณะฯ ผลทีไ่ ด้ใช้สาหรับเป็นผลการ
ดาเนินการของคณบดีทป่ี ระเมินโดยอธิการบดี ปีละ 2 ครัง้ เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.7
2. ผลการดาเนินงานแต่ละไตรมาสใช้รายงานสานักงบประมาณเกี่ยวกับผลผลิตทางการศึกษา
เพื่อใช้รายงานจานวนนักศึกษารับใหม่ นักศึกษาคงอยูเ่ มือ่ ขึน้ ปีท่ี 2 นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพนักศึกษาก่อน
สาเร็จการศึกษา และนักศึกษาสาเร็จการศึกษา รวมทัง้ ผลการบริการวิชาการ และการใช้จา่ ยงบประมาณ
แผ่นดินทางการศึกษา ปีละ 4 ครัง้ ได้แก่ เดือนมกราคม เมษายน กรกฏาคม และตุลาคม ของทุกปี
เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.1.1-7.1.8 ตารางที่ 7.1.1 และ รูปที่ 7.5.2
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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3. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายงานสานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา และการบริหารคณะฯ ผลทีไ่ ด้ใช้สาหรับเป็นข้อมูลเทียบเคียง
กับคู่เทียบ และเป็ นข้อมูลปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาตามพันธกิจของคณะฯ รายงาน ปีละ 1
ครัง้ ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีการศึกษา และรายงานสานักงบประมาณทุกเดือน/รายไตรมาส
เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.4.2 -7.4.4.
4. แผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2556-2560 ผลทีไ่ ด้ใช้สาหรับใช้สาหรับ
รายงานสถานะของวิสยั ทัศน์คณะฯ และผลสาเร็จการดาเนินงานตามยุทธศาตร์ เพื่อใช้ในการทบทวน
ปรับวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์คณะในปีงบประมาณ 2558 รวมทัง้ ใช้พจิ ารณาจัดสรรเงินรายได้ของ
คณะฯ เป็นประจาทุกปี โดยรายงานปีละ 1 ครัง้ เดือนตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ เป้ าหมายและ
ผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.6-7.4.7
5. โปรแกรมระบบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ ERP, MUGSS, MUKPI ผลทีไ่ ด้ใช้สาหรับใช้
สาหรับบริหารงบประมาณ บริหารบุคลากร และบริหารผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
ระหว่างคณะฯกับมหาวิทยาลัย ERP รายงานคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกเดือน MUGSS และ
MUKPI (รายงานข้อตกลงการปฏิบตั งิ านระหว่างคณะฯกับมหาวิทยาลัย)รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ทุก 6 เดือน เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.7
ดังนัน้ คณะฯ จัดแบ่งข้อมูลเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
จัดสารสนเทศออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. สารสนเทศสาหรับทีมบริหารซึง่ เป็ นสารสนเทศระดับคณะฯ ทีเ่ กีย่ วกับนโยบาย แผน พันธกิจ
เป้าประสงค์ และยุทธศาตร์ของคณะ รวมทัง้ สานสนเทศเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของคณะ ทัง้ เชิง
กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ ซึง่ เป็นสารสนเทศระดับคณะฯ
2. สารสนเทศสาหรับหัวหน้าภาควิชา ซึง่ เป็นสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านสู่การ
บรรลุเป้าหมายของภาควิชา ทีส่ ่งผลถึงความสาเร็จทัง้ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึง่ เป็น
สารสนเทศระดับภาควิชา
3. สารสนเทศของผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีม่ ขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามแนวทางทีก่ าหนด โดยผูบ้ ริหาร
ของภาควิชา/หน่วยงานเป็นผูก้ าหนด
คณะฯ แบ่งงานและผูร้ บั ผิดชอบในการวัดผล ทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ตามระบบ
การเก็บข้อมูลและ/หรือรายงานผลการดาเนินงาน ตารางที่ 4.1.1
ตารางที่ 4.1.1 การแบ่งงานและผูร้ บั ผิดชอบในการกาหนดการวัดผล ทบทวน วิ เคราะห์ ผลการดาเนิ นงาน
ประเภทของงาน
การเรียนการสอน
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
การวิจยั
การบริการวิชาการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ก. รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา
ข. รองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรม
การศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการและ
บริหารสินทรัพย์

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานวิจยั และวิชาการ
สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

ความถี่
ทุกไตรมาส
และรอบปี
การศึกษา
ทุกรอบปี
ปฏิทนิ
ทุกรอบปี
งบประมาณ
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ตารางที่ 4.1.1 การแบ่งงานและผูร้ บั ผิดชอบในการกาหนดการวัดผล ทบทวน วิ เคราะห์ ผลการดาเนิ นงาน
ประเภทของงาน

งานสนับสนุนพันธกิจหลัก
ก. งานบุคลากร
ข. งานการเงิน พัสดุ
ค. งานแผนและระบบ
คุณภาพ
ง. งานกายภาพ
จ. งานต่างประเทศและ
ประชาสัมพันธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ
่
รองคณบดีฝายวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานทีด่ าเนินการ
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากร
บุคคล
รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา

งานทรัพยากรบุคคล
งานแผนและระบบคุณภาพ
งานการคลัง พัสดุและบริหารสินทรัพย์
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

ทุกรอบปี
งบประมาณ
ทุกเดือน

รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา

งานกายภาพ สิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัย
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

ทุกรอบปี
งบประมาณ
ทุกรอบปี
งบประมาณ

รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

ความถี่

สาหรับข้อมูลทีส่ าคัญทีค่ ณะฯ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ได้แก่ ตัวชีว้ ดั 1) จานวน
ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติทม่ี ี Impact Factors 2) จานวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา
3) จานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก 4) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทา/ศึกษาต่อและ/หรือเป็ นเจ้าของธุรกิจ
ภายใน 1 ปี 5) การรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือนานาชาติ 6) จานวนแผนงาน /
โครงการบริการวิชาการทีม่ คี วามร่วมมือทางกับสถาบันใน / ต่างประเทศทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
และผูด้ อ้ ยโอกาส ซึ่งเป็ นตัวชีว้ ดั วิสยั ทัศน์ของคณะฯ และเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีและคณะกรรมการแต่ละพันธกิจ รับผิดชอบ
นาข้อมูลไปใช้ตดั สินใจปรับกระบวนการและแนวทางการพัฒนา เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.1.2, 7.1.9
ข้อมูลของผูเ้ รียน และผูใ้ ห้ทนุ วิจยั คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทัง้ หลักสูตรไทย และนานาชาติรบั
ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจรายวิชา ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาและความพึงพอใจหลักสูตร
จากการประเมินใน มคอ. 4 5 และ 7 ของแต่ละหลักสูตร รวมทัง้ คณะกรรมการวิจยั มีกระบวนการเฉพาะใน
การฟงั เสียงผูเ้ รียน และผูใ้ ห้ทนุ วิจยั ตาม หมวด 3.1 และ 3.2 แล้วนาผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน และการสร้างผลงานวิจยั เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.5.2-7.5.4
กระบวนการวัดผลดาเนินการบางกรณียงั ไม่สามารถตอบสนองความต้องการสารสนเทศ สาหรับ
รายงานผูบ้ ริหารทุกระดับ รวมทัง้ มหาวิทยาลัยได้ทนั ท่วงที เนื่องจากขาดระบบการรวบรวมข้อมูลทีม่ าจาก
แหล่งต้นทาง มารวมศูนย์เป็ นฐานข้อมูลของคณะฯ อย่างแท้จริง งานแผนพัฒนาฯ และงานเทคโนโลยีฯ จึง
วางแผนพัฒนาฐานข้อมูลของคณะฯ ปี 2557 ร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดของคณะฯ และความต้องการ
ของหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกคณะฯทีม่ กี ารร้องขอเรียบร้อยแล้ว และส่งข้อมูลให้หน่ วยงานภายนอก
เสนอราคา ต่อไป
การวิ เคราะห์และทบทวนผลดาเนิ นการ

การรายงานผลการดาเนินการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ร่วมกับรองคณบดี
แต่ละภารกิจ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบติดตามควบคุมกากับตัวชีว้ ดั ทบทวนตัวชีว้ ดั ทุก 6 เดือน และนาผลการ
ดาเนินการมาวิเคราะห์ตดั สินใจปรับปรุงกระบวนการทางาน (ตาราง 4.1.2)

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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ตารางที่ 4.1.2 การวิ เคราะห์ และทบทวนผลการดาเนิ นงาน
ระดับ
วัตถุประสงค์
ข้อมูลทีว่ เิ คราะห์
คณะ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
คณะกรรมการตามพันธกิจ
พันธกิ จ
ประชุมคณะกรรมการพันธกิจ
ภาควิ ชา
ประชุมภาควิชา
หน่ วยงาน
ประชุมภายในหน่ วยงาน /
สานักงานคณบดี

ประเมินความ
สาเร็จเทียบกับ
เป้าหมาย และ
คูเ่ ทียบ
ติดตามความ
ก้าวหน้าผล
การ
ดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั
ปรับกระบวน
การ

รายงานสานักงบประมาณ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ใน
ข้อตกลงระดับคณะ
ผลการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงานของแต่ละพันธกิจ
ผลการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงานของภาควิชา
ติดตามผลตัวชีว้ ดั ของภาควิชา
ผลการดาเนินงานตามแผน
หน่ วยงาน
ติดตามผลตัวชีว้ ดั หน่วยงาน

ความถี่
ทุกไตรมาส
ทุก 6 เดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ทุกเดือน

ผูร้ บั ผิดชอบ
รองคณบดี
ทุกพันธกิจ

รองคณบดี
ทุกพันธกิจ
หัวหน้าภาควิชา
และบุคลากร
ภาควิชา
รองคณบดีดแู ล
เลขานุการคณะฯ
หัวหน้าหน่ วยงาน

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ขององค์การ
คณะฯรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ (ตารางที่
4.2.1) เพือ่ รวบรวมองค์ความรูข้ องคณะฯ บุคลากรของคณะฯค้นหาความรูม้ าใช้ทางานอย่างต่อเนื่อง และ
นามาใช้ต่อยอด เพือ่ ก่อให้เกิด best practice เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.7ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ1
ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะฯ มีวธิ กี ารจัดการข้อมูลเพือ่ ให้ได้สารสนเทศทีแ่ ม่นยา ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันกาล และ
ปลอดภัย ตามหลักการคุณลักษณะทีด่ ขี องข้อมูล คณะฯ กาหนดให้หน่ วยงานแต่ละพันธกิจรับผิดชอบดูแล
รวบรวม วิเคราะห์ รายงาน และจัดเก็บข้อมูล โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นผูด้ แู ลระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของคณะฯ (ตารางที่ 4.4.2) สาหรับโปรแกรมทีจ่ ดั จ้างพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็น admin ดูแลระบบ และความปลอดภัยของโปรแกรม
คณะฯ มีระบบสารสนเทศ ได้แก่ 1) ระบบฐานข้อมูลคลังความรูเ้ พือ่ สนับสนุ นงานสาธารณสุข
2) ฐานข้อมูลการบริหารความเสีย่ ง ซึ่งจัดจ้างบริษทั พัฒนาขึน้ มาเพือ่ การใช้งาน
อีกทัง้ มีฐานข้อมูลทีพ่ ฒ
ั นาเองประกอบด้วย1)ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2) ฐาน
ข้อมูลนามานุ กรมคณะฯ และพัฒนาโปรแกรมช่วยปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นคณะ คือ 1) โปรแกรมจอง
ห้องเรียนออนไลน์ และ 2) โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์
ส่วนของการดูแลระบบ คณะฯ กาหนดสิทธิ ์ในการเข้าถึงข้อมูลเป็ นลาดับชัน้ ประกอบด้วย สิทธิ
ระดับผูด้ แู ลระบบ ระดับผูบ้ ริหาร และระดับผูบ้ นั ทึกข้อมูล โดยกาหนดสิทธิการจัดการฐานข้อมูล และ
สารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ และกาหนดผูค้ วบคุมดูแล ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูใ้ ช้ขอ้ มูล และการเข้าถึงข้อมูลของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม โดยกาหนด User Account ให้บุคลากรทุกคน และจัดระบบและระดับการเข้าถึงข้อมูล
ตามบทบาทการใช้งานระบบสารสนเทศของคณะฯ (ตารางที่ 4.2.3)
คณะฯ รักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ด้วยการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและรายงานผลการ
บริหารความเสีย่ ง ด้านระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการ และควบคุมระบบเครือข่ายของคณะ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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ตารางที่ 4.2.1 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูร้ บั ผิดชอบ
รองคณบดีฝา่ ย
วิจยั และนวัตกรรม
การศึกษา /
งานวิจยั และ
วิชาการ

กิ จกรรม
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้

วัตถุประสงค์
ขัน้ ตอน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ 1. กาหนดจานวนครัง้ ของกิจกรรมการแลกเปลีย่ น
งานวิจยั ของ
เรียนรู้ เวลาและหัวข้อ กาหนดตามสถานการณ์
บุคลากรในคณะและ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การประเมินภาระงาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 2. คณะกรรมการนวัตกรรมการศึกษาและการ
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จาก
จัดการความรูว้ จิ ยั ดาเนินการตามแผน
กิจกรรม
3. นาผลงานทีไ่ ด้เข้าระบบ PHKlb

ผูเ้ ข้าร่วมกิ จกรรม
บุคลากรสายวิชาการ
13 ภาควิชา

รองคณบดีฝา่ ย
แผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ/
งานแผนพัฒนา
และระบบคุณภาพ

ถอดบทเรียน
ทางการศึกษา

บุคลากร/นักศึกษา
จากภาควิชา

เดือนละ
ครัง้

คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

โครงการ
พัฒนาระบบ
การจัดการ
ความรู้

สนับสนุนให้เกิดการ 1. ประชุมคณะทางานสร้างบรรยากาศองค์กรแห่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การเรียนรูฯ้ สนับสนุนงบประมาณภาควิชา
การศึกษานาสู่การ
กาหนดงบประมาณ ขัน้ ตอน รูปแบบรายงาน
สร้างองค์กรแห่งการ 2. ประสานงาน ภาควิชาเสนอชือ่ และจานวนเรือ่ ง
เรียนรู้
นาเข้าทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
3. ดาเนินกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้
4. สรุปผลและนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
บุคลากรจาก
1. อบรม“ทีมจัดการความรูค้ ณะฯ”
ภาควิชาและ
2. การดูงานการจัดการความรู้ และ
หน่วยงานศึกษา
3. การสารวจแนวทางและมาตรการส่งเสริมการ
แนวทางการจัดการ
สร้างนวัตกรรมและองค์ความรูด้ า้ นพัฒนางาน
ความรูอ้ ย่างยังยื
่ น
สาธารณสุข
รวบรวมข้อมูล
1. คณะทางานรวบรวม/ตรวจสอบและนาข้อมูล
ความรูท้ ุกภาควิชา
ความรูเ้ ข้าระบบคลังความรู้
และหน่วยงานเข้า 2. ประชุมขัน้ ตอนและเวลาดาเนินกิจกรรม
ระบบฐานข้อมูล
3. แจ้งบุคลากรเพือ่ ส่งความรู้ และเอกสารความรู้
เพือ่ พร้อมใช้
ต่างๆ มาเก็บในคลัง PHKlb
ตลอดเวลา
4. ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายรับเอกสารความรูจ้ าก
เจ้าของงาน
5. นาไปใส่ในโปรแกรมคลังความรูต้ ามหมวดหมู่

คณะทางานสร้าง
บรรยากาศฯ
และผูส้ นใจ

จานวน 1 ครัง้

รองคณบดีฝา่ ย
การสร้างคลัง
แผนพัฒนาและ
ความรู้
ประกันคุณภาพ
PHKlb
หัวหน้างานเทคโน
โลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ความถี่
เดือนละ 1
ครัง้

ตัวแทนจากภาควิชา ทุกครัง้ ทีม่ ี
และหน่วยงาน ที่
ผลงาน
ได้รบั มอบหมายให้
บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบฐานข้อมูล

2

ตัวชี้วดั
การนาไปใช้
1. จานวนกิจ กรรม 1. เป็นข้อมูลตัดสิน ใจ
KM/ CoP
ปรับหัวข้อวิจยั ให้
2. KM การวิจยั
เหมาะสมกับความ
ต้องการผูใ้ ห้ทุนวิจยั
2. พัฒนาบุคลากรให้
นาความรูข้ องคณะฯ
พัฒนางาน
1. จานวน KM
ภาควิชา/หลักสูตรนา
การศึกษา
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นไปพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน

ระดับความสาเร็จ
การดาเนินงานตาม
แผน

เป็นแนวทางการ
จัดระบบการจัดการ
ความรูข้ องคณะ

จานวนข้อมูลความรู้ 1. เป็นแหล่งความรูท้ ่ี
ทีป่ ้ อนเข้าระบบ
บุคลากรสามารถเข้า
คลังความรู้
ถึงนาไปสู่การต่อ
PHKLb
ยอดองค์ความรู้
2. เป็นทีร่ วบรวมองค์
ความรูข้ องคณะ
ไม่ให้สญ
ู หายตาม
กาลเวลา
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ตารางที่ 4.2.2 การจัดการข้อมูล และสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีคณ
ุ ภาพ
คุณลักษณะ

วิ ธีการจัดการ

ความแม่นยา

กาหนดเงือ่ นไขการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดการฝึกอบรมให้ผบู้ นั ทึกข้อมูล
ความถูกต้อง เชือ่ ถือ ตรวจสอบข้อมูลทีบ่ นั ทึกเข้าระบบจากส่วนกลางคณะฯ
ได้
จัดทารายงานผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้กบั
คณะกรรมการบอร์ดทุก 6 เดือน
ความทันกาล
User บันทึกข้อมูลเข้าระบบทุกวัน

ความปลอดภัยและไม่
รัวไหล
่

ผูบ้ ริหารและadminเข้าระบบตรวจสอบข้อมูล
กาหนดสิทธิในการเข้าถึงให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบทุกคน
มีการตรวจสอบการเข้าใช้งานทุกเดือน

ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

จานวน 1 ครัง้
เมือ่ ร้องขอ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

เดือนที่ 6 ,12 ของ
ปีงบประมาณ

งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ

ทุกวันทาการ

Userแต่ละภาควิชา และ
หน่วยงาน
บริหารและผูด้ แู ลระบบ

ทุกวันที่ 30 ของเดือน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 4.2.3 การจัดการระบบสารสนเทศ
ชื่อระบบ
Internet/Intranet
e-mail / Website

ข้อมูลและสารสนเทศ

ผูน้ าข้อมูลไปใช้

การเข้าถึงระบบ

ข้อมูลเกีย่ วกับคณะฯ การสือ่ สารข่าวสารภายใน และ
ภายนอกคณะฯ

บุคลากรทัง้ หมดของคณะฯ
ผูเ้ รียน และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
คู่ความร่วมมือ เครือข่าย ผูส้ ่ง
มอบ

Computer outlet
& Wireless

ERP
ระบบการเงิน พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
MUGSS & MUMIS ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารของมหาวิทยาลัย และ
ระบบสารสนเทศบริการทัวไป
่
MUSIS
ระบบบริหารเอกสาร ของมหาวิทยาลัย
e-office
ระบบบริหารเอกสาร ของคณะ
PH_Plan
ข้อมูลแผน ของคณะ
PH_QA
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
PHKLb
ระบบรวบรวมองค์ความรูข้ องบุคลากร คณะฯ
e-learning
ระบบการจัดการการเรียนรู้
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ ระดับ
โปรแกรมจอง
ให้บริการจองห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์ สาหรับการเรียนการสอนทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ของคณะ
โปรแกรมแจ้งซ่อม ให้บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ดา้ นกายภาพของคณะ เช่น
ออนไลน์
น้ า ประปา ไฟฟ้า

ผูบ้ ริหารทุกระดับ และ
ผูค้ ยี ข์ อ้ มูล

บุคลากรทัง้ หมดของคณะฯ

Computer outlet
& Wireless

ผูเ้ รียน/ผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย
อาจารย์ บุคลากร ของคณะ

การจัดหา Hardware และ Software คณะฯจัดทาแผนแม่บท IT วางแผนและควบคุมกากับ ให้
เป็นไปตามแผน จัดทาแผนทดแทนและปรับปรุงทุกปีงบประมาณ งาน IT ติดตามปริมาณการใช้งาน
และวางแผนปรับปรุง Server, Access point, Lan, MU-Wifi, outlet และอุปกรณ์ต่างๆ สอบถามความ
พึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศคณะฯ ทุกสิน้ ปีงบประมาณ ผลความพึงพอใจนามาวางแผนพัฒนา
งานด้านสารสนเทศในปีต่อไป
งาน IT คณะฯพร้อมทางานเสมอเมือ่ มีภาวะฉุกเฉิน จัดระบบสารสนเทศสารองในอาคารต่าง ๆ
ของคณะ เพื่อขยายการใช้ระบบและรองรับกรณีเกิดอุบตั เิ หตุดา้ นต่าง ๆ ระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก
เสียหาย/หยุดชงัก อีกทัง้ มีหน้าเจ้าหน้าทีท่ พ่ี ร้อมปฏิบตั ไิ ด้ตลอดเวลาในภาวะฉุกเฉิน
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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หมวด 5 การมุ่งเน้ นบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2557

ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 5 การมุ่งเน้ นบุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน
ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
คณะฯประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร ด้วยการนาข้อมูลภาระงานของบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาระงานสอนของคณาจารย์และจานวนหลักสูตรของแต่ละภาควิชา มาใช้พจิ ารณา
จัดทาแผนอัตรากาลัง และกาหนดให้ภาควิชา/หน่วยงานวางแผนอัตรากาลังโดยการวิเคราะห์ภาระงาน
ตามโครงสร้างของภาควิชา/หน่วยงาน ทัง้ นี้ตอ้ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560
สาหรับการขออัตรากาลังภาควิชา/หน่วยงานทีต่ อ้ งการอัตรากาลัง ต้องกาหนดคุณสมบัติ ทักษะ
และสมรรถนะทีต่ อ้ งการ ดังนี้
บุคลากรใหม่
หลังจากคณบดีอนุมตั กิ ารจ้างคนเพิม่ งานทรัพยากรบุคคลมีระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษา
คนใหม่ ดังนี้ (ตารางที่ 5.1.1)
คณะฯ แบ่งโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มสนับสนุน
วิชาการ กลุ่มวิชาการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และการวิจยั โดยใช้สมรรถนะหลักการบูรณาการการ
เรียนการสอนและการวิจยั เพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
ด้วยการนานักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ านในชุมชนและนา
ความรูใ้ นห้องเรียนสูช่ มุ ชน รวมทัง้ การบริการวิชาการสูส่ งั คม
กลุ่มสนับสนุนวิชาการรับผิดชอบสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มวิชาการ พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริการหลัก กลุ่มสนับสนุนวิชาการคณะฯ แบ่งตามทักษะและความชานาญ เช่น งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ งานทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
ทัง้ นี้ทุกงานของกลุ่มสนับสนุนวิชาการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีทงั ้ สองกลุ่มรับผิดชอบ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมร่วมกัน ทัง้ นี้เพือ่ ความคล่องตัว และเสริมสร้างการให้บริการตามความ
ต้องการของผูเ้ รียน และผูใ้ ห้ทนุ วิจยั
คณะฯ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน ประเมินความต้องการ
ในการพัฒ นา และเพิม่ ทักษะบุคลากรรายบุคคลของภาควิชา/หน่ วยงาน และส่งแบบสารวจให้กบั ภาควิชา/
หน่ วยงาน ทาแผนพัฒ นาบุคลากรภาพรวมของคณะฯ เพื่อ ส่งเสริมขีด ความ สามารถของบุ คลากรทัง้ ด้าน
วิชาชีพ และวิชาการ รวมทัง้ การพัฒนาพฤติกรรม ด้วยการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรทุกคน คนละ
5,000.00 บาท จากเงินรายได้ของคณะฯ เป็ นการสนับสนุ นให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยหนทางต่างๆ ได้แก่
การอบรม สัมมนา ดูงาน นาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ สนับสนุ นให้บุคลากรไปศึกษา
ต่อทัง้ ในและต่างประเทศในสาขาที่ตรงกับ ลักษณะงานที่ป ฏิบ ัติ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความผูกพัน และ
ป้องกันการลดจานวนของบุคลากรด้วย
แผนพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรแต่ละสายงาน เป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่  แผนพัฒนาสายวิ ชาการ เพือ่ เพิม่ คุณวุฒอิ าจารย์ให้สงู ขึน้ ตามมาตรฐาน สกอ. เช่น
สนับสนุนให้อาจารย์ศกึ ษาต่อระดับปริญญาเอก รวมทัง้ การพัฒนาเพือ่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ เช่น สนับสนุ น
การทาวิจยั ให้ทนุ สนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิชาการ / การนาเสนอผลงานวิชาการ และสนับสนุนทุนการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ 5.1.1 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ธารงรักษาคนใหม่ และการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
วิ ธีการ
ตัวชี้วดั กระบวนการ
การ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี าร 1. จัดทาแผนปฏิบตั งิ านในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดย จานวนผูส้ มัครสอบ
สรรหา
สรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตัง้ และทดลอง
จัดทาเป็ นประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
คัดเลือก (คน)
ปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
2. กาหนดรายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งอย่างชัดเจน เกณฑ์การ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตาแหน่งและ
คัดเลือกและอัตราค่าจ้างเป็ นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงาน
3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยทาผ่านสื่อต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557
3.1 ติดประกาศในหน่ วยงาน
3. มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ
3.2 ประกาศใน Website ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
แผ่นดิน พ.ศ.2552 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
3.3 ประกาศผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จัดทา
2524) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530) และฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539)
หนังสือแจ้งเวียนสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบุคลากรทีเ่ ปิ ดรับสมัคร
4. หนังสือมอบอานาจการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
ประกาศผูม้ สี ทิ ธิ ์เข้ารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ และการ
สอบสอน ในหัวข้อทีก่ าหนด
4. แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก (คณบดี หัวหน้าภาควิชา/
งานและเจ้าหน้าทีจ่ ากงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็ นเลขานุการ) และ
กาหนดวันสาหรับการสัมภาษณ์และสอบสอน
5. สอบสัมภาษณ์และสอบสอน โดยคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
6. เมื่อเสร็จสิน้ ข้อที่ 5 ประชุมลงมติสาหรับอัตรากาลังทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
7. ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั คัดเลือก
การว่าจ้าง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรร 1. คณะฯ โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทาหนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากร จานวนพนักงาน
หาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตัง้ และทดลอง
(จ้างต่อ)
ทีจ่ ะหมดสัญญาจ้างตามปี งบประมาณไปยังภาควิชา/หน่วยงานเพื่อ
มหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง
ปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ทราบ และแจ้งความประสงค์จะต่อสัญญาว่าจ้างกลับมายังงานบริหาร ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จา้ งต่อ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อดาเนินการต่อไป
(คน)
ดาเนินตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจยั : Talent
2. กรณีได้รบั อนุมตั ใิ ห้ต่อสัญญาจ้างงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะดาเนิน
Management พ.ศ. 2557
การทาจัดทาเอกสารการต่อสัญญา ดังนี้
3. มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ
2.1 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุนคณะฯทาหนังสือขออนุมตั ิ
แผ่นดิน พ.ศ.2552 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
จ้างต่อ ไปทีม่ หาวิทยาลัยเพื่ออนุ มตั ิ
2524) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530) และฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539)

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
 จำนวน
บุคลำกรเต็ม
เวลำของ
คณะฯ
ปี งบประมำณ
2554-2557
 จำนวน
บุคลำกร
จำแนกตำม
กลุ่มตำแหน่ง
งำน
 จำนวน
บุคลำกร
จำแนกตำม
ระดับ
กำรศึกษำ
 จำนวนกำรคง
อยูข่ อง
บุคลำกร
จำแนกตำม
สำยงำน
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ 5.1.1 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ธารงรักษาคนใหม่ และการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
วิ ธีการ
ตัวชี้วดั กระบวนการ
4. หนังสือมอบอานาจการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และลูกจ้างชั ่วคราวเงินรายได้
จัดทาคาสั ่งขออนุมตั จิ ากส่วนงาน โดยคณบดีเป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิ
การบรรจุ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี าร แจ้งผูผ้ า่ นเกณฑ์การสอบคัดเลือกมารายงานตัว โดยจัดทาประกาศผู้
จานวนบุคลากรตามที่
สรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตัง้ และทดลอง
ได้รบั การคัดเลือกในตาแหน่งทีส่ รรหา โดยมีขนั ้ ตอนคือ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการบรรจุเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน
ต้องการ (คน)
2. หนังสือมอบอานาจการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
อาทิ สาเนาปริญญาบัตร/ ประกาศนียบัตรสาหรับสายสนับสนุ นทีร่ บั
3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี าร
คุณวุฒติ ่ากว่าปริญญาตรี ทรานสคริป สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ดาเนินตามโครงการสูม่ หาวิทยาลัยวิจยั : Talent
ประจาตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ และ หน้า Book Bankของ
Management พ.ศ. 2557
ธนาคารไทยพาณิชย์
2. จัดทาเอกสารขออนุมตั บิ รรจุแต่งตัง้ เสนอมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมตั เิ ป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย
3. จัดทาสัญญาการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานมหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน)
4. จัดทาประกันสังคม
5. จัดทาหนังสือขอตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม
6. จัดทาบัตรประจาตัวบุคลากรในคณะฯ
7. จัดทาหนังสือประกอบการขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทีอ่ อก
โดยมหาวิทยาลัย (คาสั ่งบรรจุแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว)
และบันทึกข้อมูลบุคลากรใหม่ลงในระบบ ERP
การธารง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนิน คณะฯแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาส่วนบุคคล (อาจารย์พเ่ี ลีย้ ง) ให้อาจารย์
จานวนบุคลากรทีเ่ ข้า
ตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจยั : Talent Management พ.ศ. ใหม่
รักษา
ร่วมโครงการ Talent
2557
บุคลากร
1. หัวหน้าภาควิชาดูแลบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของสายวิชาการ
Management
ใหม่
2. อาจารย์ทม่ี คี ณ
ุ ศักยภาพ จะช่วยดูแลด้านการทาวิจยั
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
เงินประจาตาแหน่ง/เงินค่าตอบแทนจะจ่ายพร้อมกับเงินเดือนทุกเดือน โดยทา บุคลากรได้รบั เงิน
ประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

ผ่านระบบโปรแกรม ERP - PY
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ 5.1.1 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ธารงรักษาคนใหม่ และการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
วิ ธีการ
ตัวชี้วดั กระบวนการ
3. การจ่ายเงินประจาตาแหน่งบริหารของคณะสาธารณสุข
ประจาตาแหน่ง/
ศาตร์ (อ้างอิงถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
ค่าตอบแทน เข้าบัญชี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ครัง้ ที่
เงินเดือนอย่างถูกต้อง
10/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557)
และทันตามเวลาที่
กาหนด
4. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ท่ี
ปรึกษาคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี และบรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2552
5. ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผดู้ ารงตาแหน่ง
บุคลากรทุกคนได้รบั
หัวหน้างานพ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทน จะจ่ายพร้อมกับเงินเดือนทุกเดือน โดยทาผ่านระบบ
เงินค่าตอบแทน
โปรแกรม ERP - PY
6. ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงินเดือนทุกเดือน
อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานขับรถยนต์ พ.ศ.
2557
7. การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์โดยจ่ายจากเงินกองทุน
1. เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะห์โดยจ่ายจากเงินกองทุน
บุคลากรได้รบั เงินเข้า
สวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ (อ้างถึงรายงานการ
สวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ท่หี น่วยการเงินและบัญชี
บัญชีเงินเดือนถูกต้อง
ประชุมคณะอนุ กรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. หน่ วยการเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องพร้อมจ่ายเงินเป็ นเงิน
และทันตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยมหิดล)
สด
กาหนด
การ
1. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการบริหารจัดการของ
1. เขียนโครงการ และขออนุมตั โิ ครงการ
1. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
พัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อที่ 9 สร้างความเป็ นเลิศด้าน
2. ประสานงานวิทยากร
โครงการ
บุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ความพึงพอใจของ
รองรับ 2. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ ข้อที่ 6 4. ดาเนินการจัดโครงการ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
การ
สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ตามค่านิยมขององค์กรและ 5. สรุปและประเมินผลโครงการ
ั านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปลีย่ น
ปลูกฝงค่
แปลง

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
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 แผนพัฒนาสายสนับสนุนวิ ชาการ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางาน
โดยสนับสนุนทุนฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพ และหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน รวมทัง้ การจัดโครงการศึกษา
ดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศตามความเหมาะสม
สาหรับสมรรถนะหลักทีค่ ณะฯ คาดหวังจากบุคลากรสายบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา และเลขานุการคณะ คณะฯ คาดหวังสมรรถนะหลักในระดับ 4 ส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
ระดับหัวหน้างาน หรือ รักษาการหัวหน้างาน และสายสนับสนุนทัวไป
่ คณะฯ คาดหวังสมรรถนะหลักในระดับ 3
สาหรับสมรรถนะหลักด้านการมีวถิ ชี วี ติ สร้างเสริมสุขภาพ คณะ มีความคาดหวังจากทุกสายงานในระดับ 3
เท่ากัน

ข. บรรยากาศการทางาน
สาหรับการดาเนินการเพื่อรักษาบรรยากาศการทางานให้เกื้อหนุน
และมีความมันคงต่
่ อการ
ทางาน คณะฯ โดยรองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับรอง
คณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ และงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ร่วมกันสร้างแบบ
สารวจความพึงพอใจการใช้อาคารสถานทีข่ องบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 ค่าเฉลีย่ บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน อยูท่ ร่ี ะดับน้อย (ค่าเฉลีย่ = 2.13) รูปที่ 7.3.1, 7.3.10-7.3.11
ปีงบประมาณ 2557 คณะฯ รักษาบรรยากาศทางาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานให้
บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและพึงพอใจ ดัวยการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากรเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะงบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 70,000.00 บาท/ปี (ผลการตรวจสุขภาพเป็ น
สิทธิส่วนบุคคล) อีกทัง้ คณะมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย ได้แก่
Fitness Aerobic ชมรมโยคะ ชมรมปิงปอง ชมรมแบดมินตัน และชมรมธรรมะสุขใจ
การติดตาม และประเมินผลการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาวะ คณะ
มอบหมายให้งานกายภาพ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย ติดตามประเมินผลการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยของคณะ ได้แก่ การป้องกันและระงับอัคคีภยั ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
การกาจัดขยะและน้ าเสีย สาหรับของบุคลากรนัน้ ประเมินผลจากการตรวจสุขภาพประจาปีของแต่ละบุคคล
ภายหลังจากการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ คณะกรรมการหรือผูร้ บั ผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการและพัฒนาการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และการสร้างเสริม
สุขภาวะครัง้ ต่อไป ตารางที่ 5.1.2 และ เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.3.2
สวัสดิ การ สภาพแวดล้อม การสร้างเสริ มสุขภาวะและสิ ทธิ ประโยชน์
คณะจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน
คณะจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบ/ประกาศของคณะทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น
เช่น เงินประจาตาแหน่ง ค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส เงินสวัสดิการประเภท
ต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ทาประกันอุบตั เิ หตุสาหรับผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิราชการ
นอกเขตกรุงเทพฯ และต่างประเทศ เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพมิ พ์ผลงาน
การดาเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แก่บุคลากรทุกสายงานตามแนวทางที่กาหนด
คณะจัดสวัสดิการต่างๆ เป็ นปจั จัยเกื้อหนุ นให้บุคลากรทุกสายงานมีความสุข โดยจัดกองทุนสวัสดิการ
เพื่อจัดสรรสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือมหาวิทยาลัยกาหนด คณะปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล และระเบียบสวัสดิการของคณะฯ โดยแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการสวัสดิการ
และมอบความรับผิดชอบดูแลสวัสดิการทีด่ ที ส่ี ุดให้แก่บุคลากรของคณะฯ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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ตารางที่ 5.1.2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทางานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย ความสะดวก และความสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการ/กิ จกรรม
วัตถุประสงค์
วิ ธีการ
สุขอนามัย
1.โครงการตรวจสุขภาพ
ประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากร
1. จัดหาข้อมูลทัง้ หมดของบุคลากร
ประจาปี
2. จัดหาโปรแกรมการตรวจสุขภาพบุคลากรทุกระดับ
3. แจ้งกาหนดวันเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี
4. สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร
5. แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจาปีแก่บุคลากรรายบุคคล โดยผนึกอย่างมิดชิด
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย
1. การจัดสถานทีแ่ ละจัดหาอุปกรณ์ประจาห้องฟิตเนสของคณะ
2. การจัดส่งบุคลากรร่วมการแข่งขันกิฬาบุคลากรประจาปี
3.การทาสัญญาการดูแล
ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
กำรทำสัญญำกับบริษทั ภำยนอก โดยฝำ่ ยอำคำรสถำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำหนดสัญญำกำร
ความสะอาดกับบริษทั
ภายในอาคาร ห้องทางานของ
จ้ำง ควบคุม ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำนเป็นประจำทุกเดือน
ภายนอก
บุคลากร ห้องเรียน ห้องน้า
4.กำรทำสัญญำกำรดูแล
เพือ่ ดูและรักษำระบบประอำกำศ
จัดทำ TOR ว่ำจ้ำงบริษทั ภำยนอก .จัดหำผูร้ บั จ้ำงตำมระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำร
ระบบปรับอำกำศ
ภำยในคณะ
พัสดุของมหำวิทยำลัยมหิดล ทำสัญญำ ตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงเป็นประจำทุกเดือน
ความปลอดภัย
1.โครงการฝึกซ้อมแผน
1. ความพร้อมเคลือ่ นย้ายบุคลากร
1. จัดทาแผนการฝึกซ้อม กาหนดวัน และมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ จัดปีละ 1 ครัง้
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
2. ประเมินความพร้อมวัสดุอุปกรณ์
2. ฝึกซ้อมและการประเมินผล
2. แผนซ่อมบารุงรักษา
อุปกรณ์ประจาห้องเรียนพร้อมใช้งาน 1. สารวจอุปกรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 เดือน
อุปรณ์การเรียนการสอน
2. กรณีพบรายการชารุดดาเนินซ่อมแก้ไขเบือ้ งต้นโดยงานกายภาพและงานเทค
ในห้องเรียน
โนฯ ถ้าดาเนินการเองไม่ได้จะส่งซ่อมช่างภายนอก
3.การทาสัญญาการดูแล
กำรทำสัญญำกับบริษทั ภำยนอกเพือ่ ให้บริกำรโดยกำหนดให้มเี วรยำมเฝ้ำระวัง
ความปลอดภัยกับบริษทั
ตลอด24ชัวโมงหมุ
่
นเวียนจำนวน 2 ผลัด โดยฝำ่ ยอำคำรสถำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำหนด
ภายนอก
สัญญำกำรจ้ำงควบคุม ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำนเป็นประจำทุกเดือน
ความสะดวก
1. โครงการสารวจอุปกรณ์ อุปกรณ์สานักงานพร้อมใช้
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศปีละ 1ครัง้
สานักงานทีส่ าคัญ ได้แก่
2. สารวจสารสนเทศของภาควิชาและหน่วยงาน ให้คาแนะนา การวางแผนพัฒนา
computer LCD จุด Wifi
และปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของภาควิชาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

จำนวนบุคลำกรทีเ่ ข้ำรับกำรตรวจ
สุขภำพ

จานวนบุคลากรทีท่ เ่ี ข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำน
รักษำควำมสะอำด
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำน
ระบบปรับอำกำศ
ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
ฝึกซ้อมตามแผน
ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่ออุปกรณ์ประจา
ห้องเรียน
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อระบบกำรรักษำควำม
ปลอดภัย





ระดับ
ควำมพึง
พอใจและ
ไม่พงึ
พอใจของ
บุคลำกร
สุขภำวะ
ควำม
ปลอดภัย
และควำม
พร้อมต่อ
ภำวะ
ฉุกเฉิน

 จำนวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์/
LCDทีต่ อ้ งจัดซือ้ เพิม่ เติม
 จำนวนจุดติดตัง้ Wifi เพิม่ เติม
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ตารางที่ 5.1.2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทางานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย ความสะดวก และความสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการ/กิ จกรรม
วัตถุประสงค์
วิ ธีการ
ความสุข
1. โครงการสร้างสุข
1. สร้าง Happy Workplace
1. ตัง้ คณะกรรมการสร้างสุข
2. สร้างกลุ่มแกนนาจัดกิจกรรม
2. กาหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
สร้างความสุข
3. ทาแผนงบประมาณสนับสนุนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในแต่ละ
3. จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างพลัง
ปีงบประมาณ
ความสุข สุขภาพกาย สุขภาพจิต 4. จัดกิจกรรม พร้อมทัง้ สือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมีส่วนร่วม และเกิด
และความผ่อนคลาย
ความ ตระหนักในการสร้างความสุขให้กบั ตนเอง ครอบครัว และเพือ่ นร่วมงาน
2. โครงการทัศนศึกษา
1. สร้างความสุขด้วย Happy
1. ประชุมคณะกรรมการสร้างสุขเพือ่ หามติในการจัดโครงการแต่ละครัง้
Workplace
2. วางแผน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและครอบครัวร่วมโครงการ
2. Happy Family
3. ดาเนินการตามแผน
3. บุคลากรผ่อนคลายจากการงาน 4. ประเมินผลความพึงพอใจ
3. โครงการยกย่องเชิดชู
1. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผูท้ ่ี 1. แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
เกียรติ
ประพฤติดี ปฏิบตั ติ นตามค่านิยม 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
“MUPH” ของคณะ
3. คณะบุคคลตัง้ แต่ 10 คนรับรองสามารถเสนอชือ่ บุคลากรดีเด่นถึงคณะกรรมการ
2. สร้างขวัญ กาลังใจให้บุคลากร
คัดเลือกโดยตรงได้
3. เผยแพร่เกียรติคุณ
4. คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือก
5. กรณีทไ่ี ม่สามารถคัดเลือกได้ครบตามกลุ่ม พิจารณาเพิม่ เติม รางวัลรวมต้องไม่
เกินจานวนทีต่ งั ้ ใว้
6. ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
7. บุคลากรดีเด่นในแต่ละกลุ่มได้รบั เงินรางวัลจากคณะฯ และเข้ารับประทานรางวัล
โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ในวัน “มหิดล”

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

ร้อยละควำมพึงพอใจผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลากรและครอบครัวทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ
ได้บุคลากรดีเด่น คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีอ่ ยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
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ในแต่ละปีงบประมาณ คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมดาเนินการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้แก่บุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ การจัด
สวัสดิการโครงการ วันมุทติ าจิตแด่ผเู้ กษียณอายุประจาปี สวัสดิการค่าเยีย่ มไข้ สวัสดิการค่าตอบแทน
พนักงานขับรถยนต์ สวัสดิการช่วยทาบุญงานศพ ค่าทางด่วน สวัสดิการงานกีฬาบุคลากร “มหิดลเกม”
และสวัสดิการให้ความช่วยเหลือในกรณีบุคลากรประสบภัยต่างๆ และการจัดกิจกรรมตามประเพณีเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.3.10 ตารางที่ 7.3.1
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ความผูกพันของบุคลากร
ปี งบประมาณ 2557 รองคณบดีฝำ่ ยแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมกับงำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคลนำแบบวัด Work Engagement Scale ของ Utrechht Version 1, November 2003
วัดควำมผูกพันของบุคลำกรโดยใช้แบบสอบถำม ผลกำรสำรวจ พบว่ำ จำนวนบุคลำกรตอบแบบสอบถำม
ทัง้ สิน้ จำนวน 105 คน จำกบุคลำกรทัง้ หมด 318 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.02 บุคลำกรสำยวิชำกำร 62 คน
(ร้อยละ 40.26) บุคลำกรสำยสนับสนุ น 75 คน (ร้อยละ 45.33) ระดับความผูกพันบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์กบั คณะ ภำพรวมเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปำนกลำงค่อนข้ำงมำก (ค่ำเฉลีย่ 4.43 จำก 7
คะแนน) สายวิ ชาการ และสายสนับสนุนวิ ชาการ ค่ำเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปำนกลำงค่อนข้ำงมำก (ค่ำเฉลีย่
4.66 และ 4.60 จำก 7 คะแนน ตำมลำดับ )ปจั จัยทีม่ คี ่ำเฉลีย่ มำกทีส่ ุด คือ กำรอุทศิ ตัวเพื่องำน(ค่ำเฉลีย่
= 4.74) เนื่องจำกภูมใิ จในงำน ทัง้ สำย2 สำยงำน เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.3.12
คณะฯ นำลำดับขัน้ ควำมก้ำวหน้ำของแต่ละสำยงำน (Career Ladder) และลักษณะงำนแต่ละ
ตำแหน่งมำเป็ นวิธกี ำรผูกใจบุคลำกรคณะฯ กำหนดลำดับขัน้ ควำมก้ำวหน้ำและลักษณะงำนของแต่ละ
ตำแหน่งตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล บุคลำกรทุกสำยงำนสำมำรถศึกษำข้อมูลหลักเกณฑ์ และ
วิธกี ำรขอกำหนดลำดับขัน้ ควำมก้ำวหน้ำได้จำก website ของมหำวิทยำลัย และงำนทรัพยำกรบุคคล
ของคณะฯ กำรพัฒนำบุคลำกรและกำหนดลำดับขัน้ ควำมก้ำวหน้ำ แยกกำรกำหนดตำแหน่งควำม
ก้ำวหน้ำตำมสำยงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรโดยแจ้งรำยชื่อไปยังผูบ้ งั คับบัญชำที่
เกีย่ วข้อง เพื่อกระตุน้ ให้ผมู้ คี ุณสมบัตติ ำมเกณฑ์ดำเนินกำรจัดทำผลกำรปฏิบตั งิ ำน ประกอบกำรเลื่อน
ระดับหรือขอกำหนดตำแหน่ งชำนำญกำร หรือเชีย่ วชำญ หรือกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร เป้ าหมาย
และผลลัพธ์ รูปที่ 7.3.4-7.38
การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
คณะฯ วำงแผนพัฒนำบุคลำกร โดยแบ่งเป็ นสำยบริหำร สำยวิชำกำร และสำยสนับสนุ นวิชำกำร
ผูร้ บั ผิดชอบหลักคือ รองคณบดีฝำ่ ยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล และงำนทรัพยำกรบุคคลสนับสนุ น กำร
ดำเนินกำรภำพรวมระดับคณะ กรณีทภ่ี ำควิชำ/หน่ วยงำนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เอง อำทิ โครงกำรสัมนำ
บุคลำกร โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.3.18-7.3.20
นอกจำกนัน้ แล้ว คณะฯ สนับสนุ นงบประมำณปีละ 5,000 บำทต่อคน เพื่อเข้ำร่วมประชุม/
ฝึกอบรม/เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร / นำเสนอผลงำนวิชำกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ ทีจ่ ดั โดย
หน่วยงำนภำยนอก
รวมทัง้ โครงกำรพัฒนำนักบริหำรระดับต้น
และระดับกลำง
ทีจ่ ดั โดย
มหำวิทยำลัยมหิดล ตารางที่ 5.2.1 เป้ าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.3.3

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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ตารางที่ 5.2.1 การพัฒนาบุคลากรของบุคลากรสายบริ หาร สายวิ ชาการ และสายสนับสนุนวิ ชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ความรู/้ ทักษะ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร
การบริหารระดับต้น
การบริหารระดับกลาง
การพัฒนาความรู้
1.การเขียนรายงานประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ EdPEx

ประเภทบุคลากรสาย
บริหาร

วิชาการ

สนับสนุน




ความถี่

ตัวชี้วดั
กระบวนการ

ผลลัพธ์

พัฒนานักบริหารระดับต้น Supervisory Program (MU-Sup)
พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP)

1 ครัง้ /ปี
1 ครัง้ /ปี

จานวนผูเ้ ข้ารับ
การอบรม

2 คน/ปี
1 คน/ปี

โครงการ





การเขียนรายงานประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1-3

3 ครัง้ /ปี

2.สรุปบทเรียน





สรุปบทเรียน : แค่มาก็ถอด......ได้

1 ครัง้ /ปี

3.การวิเคราะห์กระบวนงาน





การจัดทาการวิเคราะห์กระบวนงาน โดยใช้ SIPOC Model

1 ครัง้ /ปี

4. การให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ





Health & Disease in Thailand – FIELD Experience

1 ครัง้ /ปี





พัฒนาอาจารย์หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ เรือ่ ง การ
1
ออกแบบวิธกี ารวัดและประเมินผลมาตรฐานการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร5 ด้าน

การพัฒนาทักษะ
1. การออกแบบวิธกี ารวัดและ
ประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้
2. พัฒนาประสิทธิภาพด้านบริการวิชา
การและงานวิจยั ทางวิทยาการระบาด
3.สร้างเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์





4.การบรรยายพิเศษ



5.พัฒนาทักษะอาจารย์ทป่ี รึกษา



6.ทักษะการใช้โปรแกรม
7.บรรยายพิเศษ




หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

พัฒนาประสิทธิภาพด้านบริการวิชาการและงานวิจยั ทางวิทยาการระบาด






อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Dream Weaver, Photoshop, Microsoft
Project, Mind Mapและโปรแกรมการบริหารความเสีย่ ง รวม 136 คน

ครัง้ /ปี
1 ครัง้ /ปี

โปรแกรมละ
1 ครัง้ /ปี

Mix Method Design Health Research

1 ครัง้

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทป่ี รึกษา

1 ครัง้

การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอก บทความวิชาการ TURNITIN
Public Health Education and Resesarch in Japan

2 ครัง้
1 ครัง้

EdPEx=141

(เป้าหมาย 125 คะแนน)

สายวิชาการ 24 คน
จานวนผูเ้ ข้ารับ สายสนับสนุน46 คน
การอบรม
สายวิชาการ 2 คน
สายสนับสนุน 26 คน
สายวิชาการ 3 คน
สายสนับสนุน 1 คน
สายวิชาการ 25 คน
สายสนับสนุน 4 คน
สายวิชาการ 10 คน
สายวิชาการ 15 คน
จานวนผูเ้ ข้ารับ สายสนับสนุน121 คน
การอบรม นักศึกษาและ สาย
วิชาการ 54 คน
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 23 คน
นศ./สายวิชาการ40คน
สายวิชาการ 13 คน
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หมวด 6 การมุ่งเน้ นระบบปฏิบตั ิ การ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี งบประมาณ 2557

ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 6 : การมุ่งเน้ นระบบปฏิบตั ิ การ
6.1 กระบวนการทางาน
แนวคิ ดการออกแบบ การบริ การ และกระบวนการ
หลักสูตร
คณะฯ มีหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรไทย 17 หลักสูตร ปริญญาตรี 2 หลักสูตร
ปริญญาโท 15 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 4
หลักสูตร คณะฯ ใช้กรอบแนวคิด Plan Do Check Act (PDCA) ออกแบบหลักสูตร และออกแบบการ
จัดการหลักสูตรเกีย่ วกับ กระบวนการทางานหลัก และ กระบวนการสนับสนุน โดยเริม่ ต้นจาก
ภาควิชากาหนดคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อค้นหาความต้องการ/ความคาดหวังจากผูท้ ่ี
จะเข้ามาเรียน และหน่วยงานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องตามข้อกาหนดของคณะฯ ก่อนนามาพิจารณาดาเนินการ
ออกแบบหลักสูตร ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา วิธกี ารฟงั เสียงลูกค้า อาทิ สารวจ
หลักสูตรทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั จากสถาบันต่างๆทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ /
สถาบันทีผ่ ลิตพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา/ความคาดหวังของสังคมต่อบัณฑิตทีจ่ บไปทางาน
เมือ่ ได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้ดาเนินการออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตร ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรดาเนินการกาหนดเกณฑ์รบั เข้าศึกษา เกณฑ์สาเร็จการศึกษาของ
สภาวิชาชีพต่างๆ ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และตัวชีว้ ดั ตามแผนการเรียนการ
สอน (curriculum mapping) รวมถึงเกณฑ์ต่างๆทีจ่ ะส่งผลให้บรรลุตวั ชีว้ ดั ได้ เช่น เกณฑ์การรับสมัคร
นักศึกษา (GPA ใบประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์การทางาน) เกณฑ์การคัดเข้าเพื่อสอบสัมภาษณ์ ซึง่
เนื้อหา เกณฑ์ทงั ้ หมดและตัวชีว้ ดั ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2, 3, 4, 5, 6
การบริหารจัดการหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทัง้ 23 หลักสูตร ประชุมประจาทุก
เดือน และภาคการศึกษาละ 2 ครัง้ พร้อมจัดสัมมนา/พัฒนาหลักสูตรประจาปี พิจารณาผลการประเมิน
ต่างๆ เทียบเคียงกับข้อมูลเดิมและสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และสรุปหาข้อเสนอใหม่ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาถัดไป แผนภาพที่ 6.1.1
การออกแบบหลักสูตรไทย/หลักสูตรนานาชาติ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
กรอบแนวคิ ด
กระบวนการหลัก
กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ั
การฟงเสียงผูเ้ รียน
สารวจความต้องการของลูกค้าอนาคต
Plan
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และศิษย์เก่า
นโยบายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
สารวจข้อกาหนดจาก สกอ. สภาวิชาชีพ
ขออนุมตั ดิ าเนินการพัฒนาหลักสูตร
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
ออกแบบหลักสูตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที2่ ) ปี พ.ศ. 2554

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

Do

ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
2. กาหนดเกณฑ์การรับสมัคร เช่น GPA ประสบการณ์
การทางาน ใบประกอบวิชาชีพ
3. จัดทาหลักสูตรตามกรอบ มคอ. (มคอ.2-4)
4. ส่งหลักสูตรเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
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การออกแบบหลักสูตรไทย/หลักสูตรนานาชาติ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
กรอบแนวคิ ด
กระบวนการหลัก

พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2552

Check

ชุดต่างๆ ได้แก่
• คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี/โท
• คณะกรรมการบริหารการศึกษา
• คณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
• คณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตร
• ทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะ
• สภามหาวิทยาลัย
5. ส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. เพื่อรับรองหลักสูตร
6. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกากับดูแล
การดาเนินงานของหลักสูตร
สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียน
สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

นาผลทีไ่ ด้จากการประเมิน
Act

• ปรับปรุงวิธจี ดั การเรียนการสอน
• วิเคราะห์และดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรประจาปี
และเมื่อครบวงรอบ 5 ปี

แผนภาพที่ 6.1.1 การออกแบบหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ
งานวิ จยั
คณะฯใช้กรอบแนวคิด Plan Do Check Act (PDCA) ออกแบบการจัดการงานวิจยั เริม่ ต้นจาก
การสนับสนุ นทุนภายในของคณะ (CMB) ให้อาจารย์ใหม่ (อาจารย์ทม่ี อี ายุการทางานน้อยกว่า 5 ปี และ
ยังไม่มตี าแหน่งวิชาการ) ทุกคนทีเ่ สนอขอ และอาจารย์ทม่ี ตี าแหน่ งวิชาการทีผ่ ่านการประเมินโดย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
สาหรับอาจารย์ทวไป
ั ่ คณะฯโดยรองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ เชิญมาร่วมคิดโจทย์วจิ ยั เพื่อแสวงหาทุน
จากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณแผ่นดินซึง่ ต้องการโครงการวิจยั เชิงบูรณาการ นอกจากนี้อาจารย์
ทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาโครงการวิจยั เดีย่ วตามความถนัดของตนเองในการดาเนินงานวิจยั ที่
ได้ทุนสนับสนุ น คณะฯจัดคณะกรรมการ 2 ชุด สนับสนุ น คือ 1) คณะกรรมการพิจารณารับรองการวิจยั
ในมนุษย์และ 2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
กระบวนการดาเนินงานวิจยั อาจารย์สามารถใช้เครือ่ งมือในห้องปฏิบตั กิ ารกลางได้บางโครงการ
พัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่กาหนดไว้ดว้ ย ส่วนของคณะฯสนับสนุ นการพัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่ผ่านทุนรวมกลุ่ม
วิจยั พัฒนากลุ่มวิจยั สู่ความเป็นเลิศร่วมกับการพัฒนานักวิจยั รุน่ ใหม่ และนักวิจยั พีเ่ ลีย้ งตามโครงการ
Talent management
ระหว่างการดาเนินงานวิจยั จนถึงการวิจยั สาเร็จคณะฯ มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้า
งานวิจยั ต้องรายงานทุก 6 เดือน และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบคุณภาพ เมือ่
นักวิจยั ตีพมิ พ์ผลงานในวารสารวิชาการ นักวิจยั ต้องรายงานผ่านแบบฟอร์ม Ru ผ่านภาควิชามายัง
งานวิจยั และวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้านการวิจยั ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
นานาชาติฐานข้อมูลสากล คณะฯ สนับสนุ นค่าตีพมิ พ์ และให้รางวัลหากมีค่า impact factors
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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นอกจากนี้คณะมีวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ เป็ นวารสารระดับชาติ และวารสาร Asia Journal
of Public Health ซึง่ เป็นวารสารออนไลน์ มุง่ สู่วารสารระดับนานาชาติรองรับผลงานวิจยั บางส่วนด้วย
นอกจากการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการแล้ว คณะฯมีคณะกรรมการจัดการความรูด้ าเนินการ
ให้นกั วิจยั มาแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลงานวิจยั ทีใ่ กล้เคียงกัน แล้วจัดทาเป็ นคลังความรูเ้ ผยแพร่ส่สู าธารณะ
โดยผ่านทาง webside คณะฯ และคลื่นวิทยุ FM 99.5 MHz บางกรณีในการจัดการความรูด้ า้ นการวิจยั
เกิดโจทย์วจิ ยั ใหม่ นาไปสู่การพัฒนาโครงการวิจยั เพื่อเสนอขอแหล่งทุนภายนอกได้แผนภาพที่ 6.1.2
การออกแบบการจัดการงานวิ จยั
กาหนดที่สาคัญ (Requirement)

กรอบแนวคิ ด
Plan

การฟงั เสียงผูใ้ ห้ทุนวิจยั

Do

นโยบายวิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล
แนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณนักวิจยั
พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

Check

ระเบียบข้อบังคับประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การวิจยั และระเบียบของคณะ
Act

กระบวนการหลัก
สนับสนุนทุนภายในของคณะ (CMB) ให้อาจารย์
ใหม่
คิดโจทย์วจิ ยั เพื่อแสวงหาทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก และงบประมาณแผ่นดิน
• คณะจัดคณะกรรมการ 2 ชุด สนับสนุน
1) คณะกรรมการพิจารณารับรองการวิจยั ใน
มนุษย์ 2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
• พัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่ผ่านทุนรวมกลุ่มวิจยั
• นักวิจยั พีเ่ ลีย้ งตามโครงการ Talent
management
• พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
• จัดทาวารสารสาธารรสุขศาสตร์
• รายงานทุก 6 เดือนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบคุณภาพ
• รายงานผ่านแบบฟอร์ม Ru ผ่านภาควิชามายัง
งานวิจยั
• ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูลสากล
คณะสนับสนุนค่าตีพมิ พ์ มีรางวัลหากมีค่า
impact factors
• คณะกรรมการจัดการความรูด้ าเนินการให้
นักวิจยั มาแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลงานวิจยั ที่
ใกล้เคียงกัน
• จัดทาเป็ นคลังความรู้ ใน PHKLb เผยแพร่สู่
สาธารณะโดยผ่านทาง web คณะ
• เผยแพร่คลื่นวิทยุ FM 99.5 MHz
• การจัดการความรูด้ า้ นการวิจยั เกิดโจทย์วจิ ยั
ใหม่การพัฒนาโครงการวิจยั เพื่อเสนอขอแหล่ง
ทุนภายนอก

แผนภาพที่ 6.1.2 การออกแบบการจัดการงานวิ จยั
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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การจัดการกระบวนการ
การนากระบวนการสู่การปฏิ บตั ิ และกระบวนการสนับสนุน
หลักสูตร
แต่ละหลักสูตรของคณะฯ ทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของหลักสูตรไทย
และหลักสูตรนานาชาติ กระบวนการทางานมี 2 กระบวนทีส่ าคัญ ได้แก่ กระบวนการหลัก และ
กระบวนการสนับสนุน (ตารางที่ 6.1.1)
6.2 ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ การ
การควบคุมต้นทุน
คณะฯ จัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการกาหนดระบบการบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยการควบคุมกากับการใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ คณะควบคุมต้นทุนการทางานด้วยการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า น้ า น้ ามัน และกระดาษ โดย
คณะกรรมการดาเนินงานการประหยัดพลังงานและทรัพยากร คณะกรรมการการจัดการอนุ รกั ษ์พลังงาน
คณะทางานความปลอดภัยด้านอัคคีภยั รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและนาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะฯ เพื่อวางแผนการอนุรกั ษ์พลังงานในปีงบประมาณต่อไป วิธกี ารดาเนินการ (ตารางที่ 6.2.1)
ผลการดาเนินการ คณะฯ สามารถลดต้นทุนค่าน้ า และค่าน้ ามันได้ แต่ค่าไฟฟ้าและค่ากระดาษผล
การดาเนินในปีงบประมาณ 2557 เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.4.7
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
คณะฯ มีกระบวนการจัดหาวัตถุดบิ ผูค้ า้ ส่ง และผูค้ า้ ปลีก ซึง่ นาสินค้านัน้ ๆ มาใช้ในด้าน
การศึกษา และการวิจยั โดยมันใจว่
่ า ภาควิชาสามารถจัดการเรียนการสอน และปฏิบตั กิ ารวิจยั ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มขี อ้ ร้องเรียน และผูเ้ รียนของภาควิชาพึงพอใจ อาทิ
สารเคมี วิธกี ารดาเนินการ (ตารางที่ 6.2.2) เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.1.3 และ 7.4.4
การทาให้สถานที่ทางานมีความปลอดภัย และเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ นที่ อาจเกิ ดขึ้น
คณะฯ เตรียมความพร้อมทาให้สถานทีท่ างานให้ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน
แก่บุคลากร นักศึกษา ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าทุกกลุ่มของคณะฯ โดยมีกระบวนการดูแล ตารางที่
6.2.3 เป้ าหมายและผลลัพธ์ รูปที่ 7.2.12, 7.3.2, 7.4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อที่ 9

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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ตารางที่ 6.1.1 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วดั กระบวนการ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ การศึกษา และวิ จยั
กระบวนการทางานที่สาคัญ
หลักสูตรไทย
ปริ ญญาตรี

ข้อกาหนดสาคัญ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

1. กระบวนการหลัก

1.1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร

การดาเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก
5 ปี ตามเกณฑ์ของ สกอ.
• จานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.2 ระบบการจัดการเรียนการสอน
การจัดทา มคอ. 2 และ มคอ. 3
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) ปีพ.ศ.
• ภาวะการมีงานทาของนักศึกษา
1.3 ระบบการฝึกปฏิบตั ิ
การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
2554
• ระดับความพึงพอใจของหน่ วยงาน/
1.4 ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ ์
การดาเนินการประเมินผลการเรียนการสอน
• มาตรฐานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ การสัมนาหลักสูตร
องค์กรของผูส้ าเร็จการศึกษา
1.5 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ • มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวนรายวิชาทีด่ าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
2. กระบวนการสนับสนุน
2.1 ระบบการคัดเลือก
วิธรี บั ตรงและระบบ Admission กลาง จานวนนักศึกษารับตรง
จานวนนักศึกษาระบบ Admission กลาง
• ระดับความผูกพันของผูเ้ รียน
2.2 ระบบการให้คาปรึกษา
คาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
จานวนอาจารย์ทป่ี รึกษา : นักศึกษา 1 : 5
• หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2.3 ระบบการพัฒนาอาจารย์
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุม
จานวนชัวโมงการพั
่
ฒนาตนเอง
การศึกษา
วิชาการ
• จานวนครัง้ ของการสนับสนุ นจากศิษย์
2.4 ระบบการประกันคุณภาพ
ปรับปรุงตามกรอบ มคอ.
หลักสูตรทีป่ รับปรุงตามกาหนดระยะเวลา
เก่า
การศึกษา
2.5 ระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล
จานวนฐานข้อมูลศิษย์เก่าปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ตารางที่ 6.1.1 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วดั กระบวนการ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ การศึกษา และวิ จยั
กระบวนการทางานที่สาคัญ
ปริ ญญาโท
1. กระบวนการหลัก

ข้อกาหนดสาคัญ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

1.1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) ปี พ.ศ.
2554

การดาเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ตามเกณฑ์ของ สกอ.

1.2 ระบบจัดการเรียนการสอน

มาตรฐานของบัณพิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มาตรฐานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

การจัดทา มคอ. 2 และ มคอ. 3

1.3 ระบบการฝึกภาคสนาม
1.4.ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ ์
1.5 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) ปี พ.ศ.
2554

1.6 ระบบการจัดทาวิทยานิพนธ์

ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การดาเนินการประเมินผลการเรียนการสอน
การสัมนาหลักสูตรฯ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

1. จานวนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาภายในวงรอบ
ของหลักสูตร
2. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียน
3. อัตราความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กร
4. จานวนผลงานตีพมิ พ์ของนักศึกษา

จานวนรายวิชาทีด่ าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
การติดตามนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์

2. กระบวนการสนับสนุน
2.1 ระบบการคัดเลือก
2.2 ระบบการให้คาปรึกษา
2.3 ระบบการติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์
2.3 ระบบการพัฒนาอาจารย์/สาย
สนับสนุนวิชาการ

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

จานวนนักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิเข้าศึกษาเมื่อเทียบกับแผน
การดาเนินการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา
ข้อกาหนดวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

จานวนนักศึกษาจบการศึกษา
จานวนบุคคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการ
ได้รบั อบรม

1. ระดับความผูกพันของผูเ้ รียน
2. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. จานวนครัง้ ของการสนับสนุนจากศิษย์เก่า
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ตารางที่ 6.1.1 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วดั กระบวนการ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ การศึกษา และวิ จยั
กระบวนการทางานที่สาคัญ
ั ยเกือ้ หนุน
2.4 ระบบการจัดปจจั
2.5 ระบบประกันคุณภาพ
2.6 ระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์

ข้อกาหนดสาคัญ
ข้อกาหนดของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

การดาเนินการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
ติดตามฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุก 3 ปี

หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาโท
กระบวนการหลัก
1.1 ระบบการรับเข้านักศึกษา
1.2 ระบบการเรียนการสอน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที2่ ) ปี พ.ศ. 2554
โครงสร้างหลักสูตรฯ
สมรรถนะหลักของวิชาชีพสาธารณสุข

1.3 ระบบการทาสารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์
1.4 ระบบการพัฒนาหลักสูตร
1.5 ระบบการประเมินผล

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

ข้อกาหนดวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที2่ ) ปีพ.ศ. 2554

จานวนนักศึกษาทีส่ มัคร
จานวนนักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิเข้าศึกษาเมื่อเทียบกับแผน
จานวนนักศึกษาสอบประมวลความรูผ้ ่าน
จานวนนักศึกษาผ่านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตาม
• จานวนนักศึกษาทาสารนิพนธ์วทิ ยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐาน
เสร็จสิน้ ภายในวงรอบของหลักสูตร
จานวนรายวิชาจัดทา มคอ 3 และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
4. ผลการประเมินทุกรายวิชา ใน มคอ 4
• จานวนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาภายในวงรอบ
ของหลักสูตร
5. ผลการประเมินทุกรายวิชา ใน มคอ 7
จานวนนักศึกษาทาสารนิพนธ์เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด • ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียน
• ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้นกั ศึกษา
การดาเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
• จานวนผลงานตีพมิ พ์ของนักศึกษา
การดาเนินการประเมินผลการเรียนการสอน
การสัมนาหลักสูตรฯ
สรุปรายงานการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ (Chit-Chat)
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ตารางที่ 6.1.1 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วดั กระบวนการ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ การศึกษา และวิ จยั
กระบวนการทางานที่สาคัญ
กระบวนการสนับสนุน
2.1 ระบบทีป่ รึกษาการวิจยั

2.2 ระบบการบริหารเฉพาะกิจกรรม
2.3 ระบบข้อมูลข่าวสาร
2.5 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.6 ระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์

ข้อกาหนดสาคัญ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย

นักศึกษาทุกคนมีทป่ี รึกษาพัฒนาโครงร่างสารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์เมื่อเริม่ เรียนรายวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั
นักศึกษาทุกคนเข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละครัง้ หลังจากได้รบั คาสังแต่
่ งตัง้
ปฏิทนิ การศึกษาของหลักสูตรฯ
1. จานวนคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก
• ระดับความผูกพันของผูเ้ รียน
ปฏิทนิ กิจกรรมของหลักสูตรฯ
2. จานวนเอกสารแนะนาวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
นักศึกษาได้รบั ข้อมูลข่าวสาร จดหมายเตือนความจาตาม • หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
• จานวนครัง้ ของการสนับสนุนจากศิษย์เก่า
ช่วงปฏิทนิ การศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 1. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชาในการจัดทา มคอ 3 ก่อนเปิ ด
พ.ศ. 2552และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) ปี พ.ศ.
การเรียนการสอน
2554
2. การจัดทามคอ 3, 5 และ 7
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่าเมื่อสาเร็จการศึกษา
การติดตามฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุก 3 ปี

ปริ ญญาเอก
1. กระบวนการหลัก
1.1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร
1.2 ระบบจัดการเรียนการสอน
1.3 ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
1.4 ระบบการฝึกภาคสนาม
1.3 ระบบการจัดทาวิทยานิพนธ์

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที2่ ) ปี พ.ศ. 2554
มาตรฐานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามเกณฑ์สกอ.
การจัดทา มคอ. 2 จานวนรายวิชาทีจ่ ดั ทา มคอ. 3
จานวนรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
การายงาน มคอ. 5
การติดตามนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์
การจัดสัมนาหลักสูตร

1. จานวนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาภายในวงรอบ
2. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียน
3. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้นกั ศึกษา
4. อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อการ
ทาวิทยานิพน์ฉบับสมบูรณ์
5. จานวนผลงานตีพมิ พ์ของนักศึกษา
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ตารางที่ 6.1.1 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วดั กระบวนการ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ การศึกษา และวิ จยั
กระบวนการทางานที่สาคัญ
2. กระบวนการสนับสนุน
2.1 ระบบการคัดเลือก
2.2 ระบบการให้คาปรึกษา
2.3 ระบบการพัฒนาอาจารย์/สาย
สนับสนุนวิชาการ

ข้อกาหนดสาคัญ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย

จานวนนักศึกษาสมัครเข้ารับการศึกษา
อัตราการดาเนินการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา

ั ยเกือ้ หนุน
2.4 ระบบการจัดปจจั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที2่ ) ปี พ.ศ. 2554

จานวนบุคคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการ
ได้รบั อบรม

2.5 ระบบประกันคุณภาพ

ข้อกาหนดของคณะสาธารณสุขศาสตร์

2.6 ระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์

ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

• ระดับความผูกพันของผูเ้ รียน
• หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
• จานวนครัง้ ของการสนับสนุนจากศิษย์เก่า

การดาเนินการตามหลักประกันคุณภาพของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ติดตามฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุก 3 ปี

วิ จยั
1. กระบวนการหลัก
1.1 ระบบการสนับสนุนทุนวิจยั ภายใน
(CMB).

1.2 ระบบการแสวงหาแหล่งทุนวิจยั
ภายนอก

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

1. แนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ.
2541 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. ระเบียบข้อบังคับประกาศของมหาวิทยา ลัย
• จานวนโครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอรับทุน CMB
มหิดลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และระเบียบ
• จานวนโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุน CMB
ของคณะฯ
3. คูม่ อื จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยสภา
คณาจารย์ มหาวิทยาลัย มหิดล
4. ระเบียบข้อบังคับประกาศของแหล่งทุน
• จานวนโครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอรับทุน
อาทิ สกว., วช, สวรส, สวทช
• จานวนโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุน

• จานวนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
• จานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ

• จานวนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
• จานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
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ตารางที่ 6.1.1 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วดั กระบวนการ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ การศึกษา และวิ จยั
กระบวนการทางานที่สาคัญ

ข้อกาหนดสาคัญ

1.3 ระบบการสนับสนุนการดาเนิน
งานวิจยั :การขอการรับรองการวิจยั
ในมนุษย์และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

1. แนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ.
2541 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. ระเบียบข้อบังคับประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและระเบียบของคณะที่
เกีย่ วข้องกับการวิจยั ในมนุษย์ / ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
3. คูม่ อื จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ สภา
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ระเบียบข้อบังคับประกาศของแหล่งทุน
อาทิ สกว., วช, สวรส, สวทช

1.4 ระบบการพัฒนานักวิจยั และกลุม่
วิจยั

2. กระบวนการสนับสนุน
2.1 ระบบการกากับและติดตาม
ความก้าวหน้า
2.2 ระบบการรวบรวมผลงานและการ
จัดทารายงานวิจยั

2.3 ระบบการสนับสนุนการตีพมิ พ์
ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ
2.4 ระบบการจัดการความรูแ้ ละการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั สูส่ าธารณะ.

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

1. แนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ.
2541 สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

• จานวนโครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอการรับรองจริยธรรมการ • จานวนโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การรับรองจริยธรรม
วิจยั ในมนุษย์
การวิจยั ในมนุษย์
• จานวนโครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอการรับรองความปลอดภัย • จานวนโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การรับรองความ
ทางชีวภาพ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
• จานวนนักวิจยั รุ่นใหม่ทเ่ี ข้าโครงการ Talent
management
• จานวนกลุ่มวิจยั ทีม่ นี กั วิจยั รุ่นใหม่
• จานวนกลุ่มวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั

• จานวนนักวิจยั รุ่นใหม่ทผ่ี า่ นการประเมินตาม
โครงการ Talent management
• จานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีม่ ี
นักวิจยั รุ่นใหม่

•
•
•
•

• จานวนโครงการวิจยั ทีม่ กี ารดาเนินการวิจยั เสร็จ
สมบูรณ์
• ฐานข้อมูลผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการ

จานวนโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การติดตามความก้าวหน้า
จานวนโครงการวิจยั ทีม่ กี ารรายงานความก้าวหน้า
จานวนผลงานวิจยั ทีม่ กี ารรายงานจากภาควิชา
จานวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ

2. ระเบียบข้อบังคับประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
และระเบียบของคณะ
3. เกณฑ์คณ
ุ ภาพ สกอ. สมศ. EdPEx
1. แนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. • จานวนผลงานวิจยั ทีเ่ สนอขอรับทุนการตีพมิ พ์ในวารสาร • จานวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนการตีพมิ พ์ใน
2541 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
นานาชาติและรางวัล
วารสารนานาชาติและรางวัล
นโยบายการจัดการความรูข้ องประเทศ /แหล่ง • จานวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การจัดการความรู้
• จานวนองค์ความรูเ้ ผยแพร่ทาง website คณะ
ทุน /มหาวิทยาลัมหิดลและคณะฯ
• จานวนผลงานวิจยั ในคลังความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้
• จานวนองค์ความรูท้ ม่ี กี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะ
ทางวิทยุ FM 99.5 MHz
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ตารางที่ 6.2.1 กระบวนการควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
การควบคุมต้นทุน

พลังงาน
ค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ค่าน้า

ลดการใช้น้า

ค่าน้ามัน

ลดการใช้น้ามัน

ค่ากระดาษ ค่ากระดาษ

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

วิ ธีการ/กิ จกรรม
เครื่องมือที่ใช้ควบคุม
ติดป้ายประชาสัมพันธ์การ ใช้มาตรวัดไฟฟ้าเพื่อ
ลดใช้ไฟฟ้า
รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
รณรงค์การประหยัดน้ า
ใช้มาตรวัดน้าเพื่อรวบรวม
ข้อมูลการใช้น้ า
กาหนดนโยบายการลดใช้ ข้อมูลการเบิกจ่ายน้ามัน
น้ามัน
ลดการใช้กระดาษ
ใช้งานระบบสารบรรณและ
รับส่งจดหมายออนไลน์
กาหนดจานวน/ระยะเวลา
การเบิกกระดาษ

ความถี่ในการควบคุม
อัตราการใช้ไฟฟ้าจาก
ประจาเดือนจากกองคลัง
อัตราการใช้น้ าจาก
ประจาเดือนจากกองคลัง
อัตราการใช้น้ ามัน
ประจาเดือนจากกองคลัง
ทุกเดือน

วิ ธีการรายงาน
รายงานอนุรกั ษ์พลังงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

เอกสารข้อมูล ECO
INDEX
เอกสารข้อมูล ECO
INDEX
การเบิกจ่ายกระดาษ
ประจาเดือนจากหน่วย
พัสดุ

นายชัยยศ
กันยะบุตร

งานบริหาร
ทัวไป
่
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ตารางที่ 6.2.2 กระบวนการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
กระบวนการ
วัตถุประสงค์
ความต้องการ ต้องการพัสดุทม่ี คี ุณภาพ
ของผูใ้ ช้
และตรงความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน
การคัดเลือก
คัดเลือกผูร้ บั จัดหาทีม่ ี
ความรูค้ วามชานาญใน
พัสดุนนั ้
การจัดซือ้
1.จัดซือ้ วัสดุทม่ี คี ุณภาพตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้
2.จัดซือ้ ให้ทนั ตามกาหนด
การจัดส่ง

การรับมอบ

การเก็บรักษา

การเบิกจ่าย

ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อกาหนด
ของสัญญาและข้อตกลง
รับมอบพัสดุตรงตามกาหนด
ระยะเวลาและถูกต้องครบ
ถ้วนตามข้อตกลงของสัญญา
เก็บรักษาให้เป็ นหมวดหมู่
เรียบร้อย ปลอดภัยและ
ครบถ้วนถูกต้องตามบ/ชพัสดุ
เบิกจ่ายวัสดุในคลังให้ภาค
วิชา/หน่วยงานเดือนละครัง้

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

วิ ธีการ/กิ จกรรม
1.กาหนดคุณสมบัตขิ องพัสดุให้
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
2.จัดทาแผนการใช้พสั ดุ
เชิญผูร้ บั จัดหาทีม่ ผี ลงานดี
มีความรูค้ วามชานาญในพัสดุ
นัน้ ๆ มาทาการเสนอราคา
1.วิธตี กลงราคา
2.วิธคี ดั เลือก
3.วิธปี ระกวดราคา
4.วิธพี เิ ศษ
กาหนดระยะเวลาการส่งมอบ
พัสดุให้ชดั เจนและเหมาสม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผูต้ รวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับ
พัสดุ
1.ทาการบันทึกรายการ/จานวน
และรายละเอียดลงบัญชีวสั ดุ
2.ทาการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์
ภาควิชา/หน่วยงานเขียนใบเบิก
วัสดุเพื่อขออนุมตั เิ บิกภายใน

การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
เครือ่ งมือที่ใช้ควบคุม

ความถี่ในการควบคุม
ทุกรายการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล สับดาห์แรกของทุกเดือน
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 ทุกรายการ

วิ ธีการรายงาน
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
แต่ละรายการ
แผนการใช้พสั ดุ
รายงานผลการคัดเลือก

ผูร้ บั ผิดชอบ
ภาควิชา/
หน่วยงาน
ทีใ่ ช้พสั ดุ
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ทุกรายการ
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

รายงานผลการจัดหา
ทีค่ ณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ/
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

ใบสังซื
่ อ้ /สังจ้
่ าง
สัญญาซือ้ /สัญญาจ้าง

ทุกรายการ

รายงานผลการตรวจรับ

เจ้าหน้าที่
พัสดุ

รายละเอียดคุณสมบัตขิ อง
พัสดุทท่ี าการจัดซือ้

ทุกรายการ

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

1.ทะเบียนคุมคลังพัสดุ
2.ทะเบียนคุมสินทรัพย์

ทุกรายการ

รายงานทะเบียนพัสดุ

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
ผูต้ รวจรับพัสดุ
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

ปฏิทนิ การเบิกจ่ายประจาปี

เดือนละครัง้

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย
วัสดุ

เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
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ตารางที่ 6.2.3 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วดั กระบวนการ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ สถานที่ทางานให้ ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิ น
กระบวนการทางานที่สาคัญ
ข้อกาหนดสาคัญ
ตัวชี้วดั กระบวนการ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
สถานทีท่ างานให้ปลอดภัย
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์บาบัดน้ าเสีย
1. ความปลอดภัยสภาพแวดล้อม
1.อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
การทางาน
จานวนข้อร้องเรียน
2. มาตรฐานบาบัดน้ าเสีย และการ 2.คุณภาพน้ าเสียหลังบาบัดได้มาตรฐาน
กาจัดขยะ/สารพิษ
2.ระบบกาจัดขยะ/สารพิษ
1.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการ 1.คัดแยกและส่งกาจัดขยะสารพิษถูกวิธ ี
ทางาน
จานวนข้อร้องเรียน
2.มาตรฐานบาบัดน้าเสีย และการ
2.ไม่มขี ยะตกค้าง
กาจัดขยะ/
สารพิษ
เตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
1.มาตราการป้องกันการเกิดอัคคีภยั 1.อุปกรณ์ดบั เพลิงพร้อมใช้งาน
ในสถานศึกษา
ระดับความพึงพอใจในการเตรียม
2.อุปกรณ์เครือ่ งช่วยในการหนีไฟ
2.อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้งาน
ความพร้อมของบุคลากร
1.2 ระบบแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
1. มีจุดรวมพล
2. ทางหนีไฟโล่ง ไม่มสี งิ่ กีดขวาง ปลอดภัย

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร
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ปี 2557

ภายใต้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx)
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หมวด 7 ผลลัพธ์
หมวด 7

ผลลัพธ์

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่ ม่งุ เน้ นผู้เรียน
คณะฯ ดาเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ โดยผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
กาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั หลักของพันธกิจด้านการศึกษา ในปี 2557 อัตราการสาเร็จในระดับปริญญาตรี อยูใ่ นระดับ
ต่ากว่าเป้าหมาย เมือ่ เทียบผลลัพธ์ของการสาเร็จการศึกษาภายในวงรอบของนักศึกษาตัง้ แต่ปี 2554 พบว่า มี
แนวโน้มทีล่ ดลง (รูปที่ 7.1.1) สาหรับอัตราการสาเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ตัง้ แต่ในปี 2554 จนถึงปี 2557 พบว่า อัตราการสาเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี ของหลักสูตรปริญญาโท
(นานาชาติ) มีอตั ราการสาเร็จการศึกษาร้อยละ 100 และมากกว่าร้อยละ 90 ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
โท (หลักสูตรไทย) (มีอตั ราการสาเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อ 14) และ
พบว่าอัตราการสาเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตรในระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ (รูปที่ 7.1.1)
อย่างไรก็ตามคณะฯ มีนโยบายในการกาหนดเป้าหมายระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเป็ น
ภายใน 3 และ 5 ปี ตามลาดับ โดยระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2554-2557 (ตารางที่ 7.1.1)
อั ต ร า ก า ร สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ว ง ร อ บ
ห ลั ก สู ต ร ห ลั ก สู ต ร ไ ท ย ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
เป้าหมาย

ผลลัพธ์

B

2554

2555

98.36

97.05

100
110
100
90
80

100

100
93.04

88.4

100
91.54

100
90.35

2554

2555

2556

2557

อั ต ร า ก า ร สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ว ง ร อ บ ห ลั ก สู ต ร
ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า

B

อั ต ร า ก า ร สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ว ง ร อ บ
ห ลั ก สู ต ร ห ลั ก สู ต ร ไ ท ย ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท

90

2556

B

2557

96.38
91.45

80
2554

2555

2556

2557

ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (ภายใน 5 ปี )
ปริญญาเอก (ภายใน 6 ปี )

200
100

100

100

100

20

0

14.28

25

2554

2555

0

2556

2557

รูปที่ 7.1-1 อัตราการสาเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร หลักสูตรไทยและนานาชาติ (ข้อมูลภายใน
เมษายน 2558 และอ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อ 14 ป.ตรีภายใน 4 ปี ป.โท 5 ปี และ ป.เอก 3
ปี)
ตารางที่ 7.1.1 ระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรไทยและนานาชาติ (บัณฑิตศึกษาทุกคน)
หลักสูตร
ปริญญาโท หลักสูตรไทย (ปี )
ปริญญาโท (นานาชาติ) (ปี )
ปริญญาโท (สม.นานาชาติ) (เดือน)-[หลักสูตร 12 เดือน]
หมวด 7 ผลลัพธ์

2554
4
3.6
13

2555
4
3.7
13

2556
4
3.6
13

2557
4
3.6
13
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ปริญญาเอก (ปี )

5.4

5.2

5.3

5.3

เนื่องจากข้อมูลร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของปี 2557 ยังไม่
ถึงวงรอบในการประเมิน คณะฯ อ้างอิงข้อมูลในปี การศึกษา 2554-2556 พบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีผลลัพธ์ต่ากว่าเป้าหมาย (รูปที่ 7.1.2) และบัณฑิตระดับปริญญา
โททัง้ หลักสูตรไทยและนานาชาติมผี ลลัพธ์ทต่ี ่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00 มีงานทาก่อนเข้าศึกษา) และมี
แนวโน้มลดลง (รูปที่ 7.1.2)
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง า น ทา ห รื อ ป ร ะ ก อ บ
อ า ชี พ อิ ส ร ะ ภ า ย ใ น 1 ปี ห ลั ก สู ต ร ไ ท ย ร ะ ดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี
เป้าหมาย
95

100

B

B

ปริญญาโท หลักสูตรไทย

100

ผลลัพธ์
95

89.72
95

80

51.98

60

75.81

71.65

50

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง า น ทา ห รื อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
อิ ส ร ะ ภ า ย ใ น 1 ปี ห ลั ก สู ต ร ไ ท ย ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า

0
2554

2555

2556

61.93

40
2554

2555

2556

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง า น ทา ห รื อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อิ ส ร ะ ภ า ย ใ น 1 ปี ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า

ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาเอก

100

100

76.19

75

2555

2556

200

100
100

B

0
2554

รูปที่ 7.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลักสูตรไทยและนานาชาติ
ผลลัพธ์ด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
คณะฯ มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. โดยทุก
หลักสูตรของระดับปริญญาตรี ปริญญาโท (ไทยและนานาชาติ) และปริญญาเอก (นานาชาติ) ของคณะฯ ได้รบั
การรับรองตามเกณฑ์ สกอ. ครบทุกหลักสูตร ตัง้ แต่ปี การศึกษา 2555 (รูปที่ 7.1.3) นักศึกษาใหม่ทร่ี บั จริงใน
แต่ละปี มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก แม้ว่าจะไม่บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (รูปที่ 7.1.4)
เมือ่ พิจารณาถึงจานวนคงอยูข่ องนักศึกษาเมื่อขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 2 พบว่า จานวนคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท(นานาชาติ) เมื่อขึ้นชัน้ ปี ท่ี 2 เท่ากับจานวนนักศึกษาใหม่ทร่ี บั เข้า แต่ในหลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่
หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท(ไทย) และปริญญาเอก จานวนคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตร เมื่อขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 2
ลดลงเมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาใหม่ทร่ี บั เข้า อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวโน้มของอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมือ่ ขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 2 พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 2 ในระดับปริญญาตรี และปริญญา
โท(หลักสูตรไทย)ในปี การศึกษา 2557 มากขึน้ เมื่อเทียบกับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 2 ของ
ปี การศึกษา 2556 (รูปที่ 7.1.5 และ 7.1.6) และจานวนนักศึกษาของคณะฯ ทีพ่ น้ สภาพนักศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท (หลักสูตรไทย) ปี การศึกษา 2557 มีแนวโน้มลดลง(รูปที่ 7.1.)

หมวด 7 ผลลัพธ์

67

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จาน ว น หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ร ั บ การประ เมิ น แ ละ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รภ า ยใน 5 ปี ตาม
เกณฑ์ สกอ

ปี 2 5 5 4

3

3

ป ริ ญ ญ า เ อ ก ( น า น า ช า ติ )

2

ป ริ ญ ญ า โ ท ( น า น า ช า ติ )

2

15

ป ริ ญ ญ า โ ท

ป ริ ญ ญ า ต รี

2

2

3

1

1

ป ริ ญ ญ า เ อ ก ( น า น า ช า ติ )

ป ริ ญ ญ า โ ท

ป ริ ญ ญ า โ ท ( น า น า ช า ติ )

2

13

15

จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ

2

ป ริ ญ ญ า ต รี

2

15

จานวนหลักสูตรทัง้ หมด

ปี 2 5 5 5

รูปที่ 7.1.3 จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ.
จา น ว น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ที่ รั บ จ ริ ง เ ที ย บ กั บ
เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก สู ต ร ไ ท ย
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 4 - 2 5 5 7
รับจริง

500

รับจริง

เป้าหมาย

390

390

จา น ว น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ที่ รั บ จ ริ ง เ ที ย บ กั บ
เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ ปี ก า ร ศึ ก ษ า
2554-2557

B
เป้าหมาย

40
245

300

100

161 200

200
197

205 200

230

214

176

20

28
10

2555

2556

2557

เป้าหมาย

38

39

30

30
28

28
20

26

23

B

12

0

2554

30

10

93

0

41

30

30

174 200

เป้าหมาย

รับจริง

44

50

390

400

200

รับจริง

2554

2555

2556

2557

รูปที่ 7.1.4 แนวโน้มของจานวนนักศึกษาใหม่ทร่ี บั ได้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย หลักสูตรไทยและนานาชาติ

การคงอยู่ ของนั กศึ ก ษาเมื่ อ ขึ้ น ชั ้น ปี ที่ 2 หลั ก สู ต รไ ท ย
ป.ตรี

เป้าหมาย ป.ตรี

ป.โท

250
200
150

205

197
161

219
174
179

153
100

230

214

176

179
93

B

เป้าหมาย ป.โท

178

174

2556

2557

148

91
50

2554
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การคงอยู่ ของนั กศึ ก ษาเมื่ อ ขึ้ น ชั ้น ปี ที่ 2 หลั ก สู ต รน าน าชาติ
ป.โท(Int)
44

50

เป้าหมาย ป.โท(Int)

ป.เอก
41

26

23

20

20

39

38

40
30

เป้าหมาย ป.เอก

12

23

25

2556

2557

B

18

10
12

0

2554

2555

รูปที่ 7.1.5 จานวนการคงอยูข่ องนักศึกษาขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 2 หลักสูตรไทยและนานาชาติ ปี การศึกษา 2554-2557
แ น ว โ น้ ม ข อ ง อั ต ร า ก า ร ค ง อ ยู่ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
เ มื่ อ ขึ้ น ชั ้ น ปี ที่ 2 ห ลั ก สู ต ร ไ ท ย

ป.ตรี
1.1
1
0.9
0.8

แ น ว โ น้ ม ข อ ง อั ต ร า ก า ร ค ง อ ยู่ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
เ มื่ อ ขึ้ น ชั ้ น ปี ที่ 2 ห ลั ก สุ ต ร น า น า ช า ติ

ป.โท

ป.โท(Int)
1.05

0.978494624
0.919254658

1
0.868292683
0.952173913

0.908629442
0.869318182

1

1

1

0.95

1

1
0.961538462

2556

B

0.9

0.85
2555

1

1

0.9

0.836448598

0.7
2554

ป.เอก

2557

2554

2555

2556

2557

รูปที่ 7.1.6 แนวโน้มของอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อขึน้ ชัน้ ปีท่ี 2 หลักสูตรไทยและนานาชาติ
จา น ว น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ พ้ น ส ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า
ก่ อ น สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ไ ท ย

ป.ตรี

ป.โท

23

30
20
10

ป.โท(Int)

B

35

40

จา น ว น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ พ้ นส ภ า พ นั ก ศึ กษ า
ก่ อ น สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ
ป.เอก

3
2

27

2

1

11

18
2

1

13
5

0
2554

2555

B

2556

2557

0

0

0
2554

0

2555

0

2556

0

2557

0

รูปที่ 7.1.7 จานวนของนักศึกษาทีพ่ น้ สภาพนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ ปี การศึกษา
2554-2557

สาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องได้รบั การ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ซึง่ ในปี 2554-2556 คณะฯ มีผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ต่ากว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง ส่วนผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอก ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในปี 2554 และ ปี 2556 มีผลการดาเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย (รูปที่ 7.1-8)
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ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่
ห ลั ก สู ต ร ไ ท ย แ ล ะ น า น า ช า ติ ( เ รื่ อ ง )
ป.โท
ป.เอก
เป้าหมาย ป.โท
เป้าหมาย ป.เอก

B

150
100

100

96

100

99

100
64

50

15

10

10

6

14

14

0

2554

2555

2556

รูปที่ 7.1.8 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่หลักสูตรไทยและนานาชาติ

ในปี 2557 คณะฯมีสดั ส่วนของผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (เรื่อง) ต่อ
จานวนบุคลากรสายวิชาการและผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อ
จานวนบุคลากรสายวิชาการต่ากว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (รูปที่ 7.1.9, รูปที่ 7.1.10)แต่ผลการดาเนินการไม่ต่ากว่าผลการ
ดาเนินงานปี 2556 และ โดยในปี 2557 คณะฯ มีผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนานาชาติจานวน 72 เรื่อง
ซึง่ อยู่ในฐานข้อมูล SJR,, ISI, SCOPUS จานวน 50 เรื่อง การอ้างอิงเฉลีย่ ของผลงานตีพมิ พ์ 5 ปี ยอ้ นหลังทีถ่ ูก
citation ในปี 2554-2557 เท่ากับ 2.79 (รูปที่ 7.1.11, รูปที่ 7.1.12, รูปที่ 7.1.13) อย่างไรก็ตามตัง้ แต่ปี 2554-2557
คณะฯ มีจานวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ยอ้ นหลัง 5 ปี จานวนครัง้ การอ้างอิงผลงานตีพมิ พ์ยอ้ นหลัง 5 ปี และจานวน
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์ มีแนวโน้มทีล่ ดลง (รูปที่ 7.1.14 - รูปที่ 7.1-16)
สั ด ส่ ว น ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่ ( เ รื่ อ ง )
ต่ อ จา น ว น บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร
เป้าหมาย
1.1
0.9

1

1

0.98

0.94

ผลลัพธ์

B
1

1

เป้าหมาย

0.81

B

ผลลัพธ์

0.8
0.6

0.81

0.7

สั ด ส่ ว น ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ ต่ อ จา น ว น บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร

0.4

0.55

0.5
0.48

0.47

0.6

0.6
0.48

0.39

0.2

0.5
2554

2555

2556

2554

2557

2555

2556

2557

รูปที่ 7.1.9 สัดส่วนของผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ รูปที่ 7.1.10 สัดส่วนของผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
(เรือ่ ง) ต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
วิชาการระดับนานาชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ

100
80
60

จา น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์
เ ผ ย แ พ ร่ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ( เ รื่ อ ง )
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
77
71

81

89

จา น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์
เ ผ ย แ พ ร่ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล
S J R , I S I , S C O P U S ( เ รื่ อ ง )

B

B

ผลลัพธ์

89
60

56
72

71

54

50

50

49

58
40

40
2554

2555

2556

2557

รูปที่ 7.1.11 จานวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ
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2554

2555

2556

2557

รูปที่ 7.1.12 จานวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมูล SJR, ISI, SCOPUS

70

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จา น ว น ก า ร อ้ า ง อิ ง เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์
ย้ อ น ห ลั ง 5 ปี ที่ ถู ก C I T A T I O N ใ น ปี 2 5 5 4 2557

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

3

3.03

2

25
20

2.79

2555

2556

13

10

1
2554

B

ผลลัพธ์

3.2

2.8

2.68

B
30

3.6

4

จาน ว น งาน วิ จั ย หรื อ งาน สร้ า งสรรค์ ที่
นาไ ปใช้ ประ โยชน์ ( เรื่ อ ง )

11

12

0

2557

2554

2555

2556

2557

รูปที่ 7.1.13 จานวนการอ้างอิงเฉลีย่ ของผลงานตีพมิ พ์ยอ้ นหลัง 5 ปี รูปที่ 7.1.14 จานวนงานวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์
ทีถ่ ูก CITATION ในปี 2554-2557
จา น ว น ก า ร อ้ า ง อิ ง ผ ลง า น ตี พิ ม พ์ ย้ อ น ห ลั ง
5 ปี ( ค รั ้ง )

B

B
ผลลัพธ์
600
400

433

394

347

200

338

0

2554

รูปที่ 7.1.15 จานวนผลงานทีต่ พี มิ พ์ยอ้ นหลัง 5 ปี

2555

2556

2557

รูปที่ 7.1.16 จานวนการอ้างอิงผลงานตีพมิ พ์ยอ้ นหลัง 5 ปี

คณะฯ มีผ ลลัพ ธ์ก ระบวนการสนับ สนุ น ด้า นเทคโนโลยี โ ดยจัด ให้มีเ ครื่อ งคอมพิว เตอร์บ ริก ารนัก ศึก ษา
บุคลากรและผูบ้ ริหาร มีจุดบริการ Wireless และจัดการป้องกันปญั หาการใช้ไม่ได้ของ Networkได้ตามเป้าหมายตัง้ แต่
ปี 2554-2557 อย่างไรผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ Network และการจัดอบรมทางสารสนเทศเพื่อสนับสนุ น
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรของคณะฯ ในปี 2557 ยังไม่บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (ตารางที่ 7.1.2)
คณะฯมีการจัดการเพื่อลดความซ้าซ้อนต่อการบริการและบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ โดยเฉพาะการ
บริหารพัสดุ ซึง่ จากผลการดาเนินงาน (ตารางที่ 7.1.3) ทาให้เห็นว่าสามารถลดระยะเวลาในการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธี
ต่าง ๆ และสามารถควบคุมเวลาการส่งมอบได้ตรงเวลา
ตารางที่ 7.1.2 ผลการดาเนิ นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

Hardware-จานวนเครื่องคอมพิ วเตอร์
บริการ นศ.
160
175
บริการบุคลากร
ผูบ้ ริหาร
-

หมวด 7 ผลลัพธ์

2555

2556

2557

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย

175
-

175
-

175
96
10

175
96
10

175
96
10

แนวโน้ ม
ปี 2554
ผลลัพธ์
2557(+/-)
175
96
10

+
+
+
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2554
ตัวชี้วดั
Network
จานวนจุด wireless
จานวนครัง้ การ down
ทัง้ ระบบ
ร้อยละความพึงพอใจ
ของ Website
จานวนเรือ่ งทีอ่ บรม
ด้านสารสนเทศ

2555

2556

2557

แนวโน้ ม
ปี 2554
ผลลัพธ์
2557(+/-)

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย

29

35

37

39

39

39

39

46

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

3.51

3.06

3.51

3.89

-

-

-

-

8

-

-

10

3.21

3.51
5

4

NA
-

ตารางที่ 7.1.3 ผลการบริหารพัสดุ
ตัวชีว้ ดั

2554
เป้ าหมาย

2555
ผลลัพธ์

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อจัดจ้าง (วัน)
การตกลงราคา
30
20
ประกวดราคา
45
30
คัดเลือก
45
30
วิธพี เิ ศษ
45
30
e-auction
60
45
ร้อยละการส่งมอบตรง
80%
100%
ตามเวลาทีก่ าหนด

2556

2557

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย

30
45
45
45
60
80%

20
30
30
30
45
90%

30
45
45
45
60
80%

20
30
30
30
45
100%

30
45
45
45
60
80%

แนวโน้ ม
ปี 2554ผลลัพธ์
2557 (+/-)
20
30
30
30
45
90%

+
+
+
+
+
+

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้ นลูกค้า
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้ นผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ความพึงพอใจของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
คณะฯ ให้ความสาคัญแก่นกั ศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ นได้
ส่ว นเสียของหลัก สูตร เพื่อให้เ กิดความพึง พอใจของนัก ศึก ษาและผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย และผลิตบัณฑิต ให้ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปี การศึกษา 2557 คณะฯ เปิ ดการเรียนการสอนตามระบบอาเซี ยน วงรอบของการ
ประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาในปี 2557 จะดาเนิ นงานในเดือนมิ ถนุ ายน 2558 แต่จากการสารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ในทุกระดับปริญญา ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2554-2556 พบว่า นักศึกษาของ
คณะฯ มีความพึงพอใจในการเป็ นนักศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ในระดับมาก (คะแนนความพึงพอใจมากกว่า
4 คะแนน) (รูปที่ 7.2.1) และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับทีส่ งู กว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (รูปที่ 7.2.2)
ในช่วง 3 ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุ นทีส่ าคัญ
ได้แก่ การจัดการศึกษาของหลักสูตร (รูปที่ 7.2.3) การจัดการเรียนการสอนในภาพรวม (รูปที่ 7.2.4) การจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา (รูปที่ 7.2.5) ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (รูปที่ 7.2.6) ปจั จัยเกือ้ หนุ น (รูปที่ 7.2.7,
รูปที่ 7.2.8) กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนา/กิจกรรมนันทนาการ (รูปที่ 7.2.9) แหล่งฝึ กปฏิบตั ิ (รูปที่ 7.2.10)
บรรยากาศการเรียนรู้ (รูปที่ 7.2.11) สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในคณะฯ (รูปที่ 7.2.12) ในระดับสูงกว่า
เป้าหมายทัง้ หลักสูตรไทย และนานาชาติ
หมวด 7 ผลลัพธ์
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คณะฯ จัดให้มชี ่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาหลายช่องทาง ซึง่ ในปี 2556
นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ในระดับทีส่ งู
กว่าเป้าหมาย แต่สาหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมคี วามพึงพอใจต่ ากว่าเป้าหมายในช่วง 3 ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
(รูปที่ 7.2.13, รูปที่ 7.2.14)
คณะฯ ได้กาหนดแนวทางในการสารวจความไม่พงึ พอใจของนักศึกษาโดยจะเริม่ สารวจ ณ สิน้ ปี การศึกษา
2557 (มิถุนายน 2558) และวางแผนสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตามกรอบ สกอ. ณ สิน้ ปี การศึกษา 2559
สาหรับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูใ้ ห้ทุนวิ จยั ทางคณะฯ ยังไม่ได้ดาเนิ นการสารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ
ห ลั ก สู ต ร

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร เ ป็ น
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ ม ม หิ ด ล
ปริญญาตรี
ปริญญาโท (Int.) -ไม่ได้ดาเนินการเป้าหมาย

5

3

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

4.9

4.8
4.6

4.7

4.15

4.06

3.51

4.8
4.42

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาโท (Int.)

ปริ ญญาเอก
4.24
4.18

4.19
4.15
4.02

4

4.05

3.51

3.51

3.51

ปริ ญญาตรี

3.87

4.18
3.86
3.85

3.51

3.51

3

2554

2555

2556

2554

2555

2556

รูปที่ 7.2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเป็ นนักศึกษาคณะ รูป ที่ 7.2.2 ความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาที่ม ีต่ อ หลัก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรไทยและนานาชาติ หลักสูตรไทยและนานาชาติ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ภ า พ ร ว ม

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น ภ า พ ร ว ม ต่ อ ก า ร
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2

ปริญญาโท (Int.)
เป้าหมาย
4.19

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท (Int.)
เป้าหมาย

ปริญญาเอก
4.24

4.14

4.15

4.17

4.18

4.05

4.14

3.98

4.00

4.18

4.02

4.20

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

4.18
3.85

3.75

3.86

3.80
3.60

3.51

3.51

2554

2555

2556

3.86
3.75

3.70
3.51

3.40
3.51

4.01

4.01

3.51

3.73
3.51

3.20

2554

2555

2556

รูป ที่ 7.2.3 ความพึง พอใจของนักศึกษาในภาพรวมต่ อ การจัด รูปที่ 7.2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนในภาพรวมหลักสูตรไทยและนานาชาติ
การศึกษาของหลักสูตรไทยและนานาชาติ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ม ี ต่ อ ร า ย วิ ช า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท (Int.)
เป้าหมาย

4.90
4.70
4.50
4.30
4.10
3.90
3.70
3.50

4.40

4.47

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

4.65

4.33

4.38

4.33
4.17
3.51

2554

4.31

4.39
4.33
3.51

2555

4.37
3.51

2556

4.5
4.3
4.1
3.9
3.7
3.5

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท (Int.)
เป้าหมาย
4.34

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

4.30

4.24

4.13

4.31
3.98

4.11

2 5 53.51
4

3.96
2 53.51
55

3.87
2 5 53.51
6

รูปที่ 7.2.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อรายวิชาหลักสูตรไทย รูปที่ 7.2.6 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการ
และนานาชาติ
สอนของอาจารย์หลักสูตรไทยและนานาชาติ
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ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ มี
ต่ อ ปั จ จั ย เ กื้ อ ห นุ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 4 - 2 5 5 6

B

เป้าหมาย

3.60

3.54
3.51

3.51
3.40

3.51

3.40

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อปัจจัย
เกือ้ หนุน ปี การศึกษา 2556
3.71

3.15

3.53

B

3.51
3.41

3.20

3.60

3.61
3.40

3.31

3.00

ปริญญาเอก
รูปที่ 7.2.7 ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรไทย ที่ รูปที่ 7.2.8 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อปจั จัยเกือ้ หนุ น ปี
ั ยเกือ้ หนุ น ปีการศึกษา 2554-2556
มีต่อปจจั
การศึกษา 2556 จาแนกตามหลักสูตรไทยและนานาชาติ
2554

2555

ปริญญาตรี

2556

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ กิ จ ก ร ร ม
เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร / กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า / กิ จ ก ร ร ม
นั น ท น า ก า ร
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท (Int.)
เป้าหมาย
4.5

3.92

เป้าหมาย

3.75

4

3.87

3.79
3.5

3.64

3.51

3.51

3.58
3.51

3.79

3
2554

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ที่
มี ต่ อ แ ห ล่ ง ฝึ ก ป ฏิ บั ติ

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

4.13

4.01

ปริญญาโท

2555

3.65
3.6
3.55
3.5
3.45
3.4
3.35

3.59

3.56
3.51

3.51

2554

2556

3.51

3.45
2555

2556

รูป ที่ 7.2.9 ความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาที่ม ีต่ อ กิจ กรรมเสริม รูปที่ 7.2.10 ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีทม่ี ตี ่อแหล่ง
ฝึกปฏิบตั ิ
หลักสูตร/กิจกรรมพัฒนา/นันทนาการ หลักสูตรไทยและนานาชาติ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ
บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร เ รี ย น รู้
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท (Int.)
เป้าหมาย
4.5
4
3.5

4.07

3.95

ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยภายในคณะฯ ปี การศึกษา
2556

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

4.02

3.9

3.96

3.89
3.9
3.51

3.88
3.52

3.51

3
2554

3.41

3.51
2555

3.75

4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40

3.90

3.96

3.90

3.64

3.64
2556

รูปที่ 7.2.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อบรรยากาศการเรียนรู้ รูปที่ 7.2.12 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยภายในคณะฯ หลักสูตรไทยและนานาชาติ
หลักสูตรไทยและนานาชาติ
ปีการศึกษา 2556

หมวด 7 ผลลัพธ์
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ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ต่ อ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ลข่ า ว ส า ร สา คั ญ แ ละ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารสาคัญและเป็นประโยชน์ ปี การศึกษา 2556

B

3.51

3.51

3.51

3.60
3.40

3.20

3.21

3.00

3.78

3.69

3.80

เป้าหมาย
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60

4.00

B

3.21

3.20
3.00
2.80

2554

2555

ปริญญาตรี

2556

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รูปที่ 7.2.13 ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีต่อการเผยแพร่ รูปที่ 7.2.14 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข้อมูลข่าวสารสาคัญและเป็นประโยชน์
ข่าวสารสาคัญและเป็นประโยชน์ หลักสูตรไทยและนานาชาติ
ปีการศึกษา 2556

7.2 ความผูกพันของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
คณะฯ ให้ความสาคัญกับความผูกพันของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยในกลุ่มผูเ้ รียนคณะฯ ดาเนินการผ่าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนา/กิจกรรมนันทนาการ กลุ่มศิษย์เก่ามีกจิ กรรมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าผ่าน
การดาเนินงานของชมรมศิษย์เก่า สาหรับงานวิจยั พบว่า คณะฯ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากผูใ้ ห้ทุนวิจยั อย่างต่อเนื่อง จาก
แหล่งทุนภายในประเทศและแหล่งทุนต่างประเทศ โดยในปี 2557 คณะฯ ได้รบั ทุนวิจยั จากหน่ วยงานภายในประเทศ
จานวน 19 ทุน จาแนกเป็ นจากหน่วยงานราชการจานวน 15 ทุน และจากภาคเอกชน จานวน 4 ทุน ซึง่ เมื่อเทียบจากปี
2556 พบว่าคณะฯได้รบั ทุนวิจยั จากภาคเอกชนภายในประเทศมากกว่าเดิมและมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ คณะฯ ยังได้รบั ทุน
สนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนต่างประเทศ ตัง้ แต่ปี 2554 – 2557 โดยในปี งบประมาณ 2557 คณะฯได้รบั ทุนวิจยั จาก
ภาครัฐบาลของแหล่งทุนต่างประเทศ จานวน 2 ทุน

จานวนผู้ ใ ห้ ทุ น วิ จ ัย อย่ า งต่ อ เนื่ อง
ทุนภายในประเทศ (เอกชน)

B

ทุนต่างประเทศ (ราชการ)

2554

2555

1

1

1

1

2

3

3

4

9

15

16

19

ทุนภายในประเทศ (ราชการ)

2556

2557

รูปที่ 7.2.15 จานวนผูใ้ ห้ทุนวิจยั ปี 2554 – 2557
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้ นบุคลากร
อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุ น และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อสนับสนุ น พันธกิจหลักของ
คณะฯ ได้แก่ การศึกษา และการวิจยั โดยในปี งบประมาณ 2554-2557 มีบุคลากรจาแนกตามกลุ่มตาแหน่งงาน ตามรูป
ที่ 7.3.1 - รูปที่ 7.3.3 โดยปี งบประมาณ 2557 คณะมีบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่ งวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ร้อยละ 71.43 (รูปที่ 7.3.4) และมีผลลัพธ์ดา้ นการดารงตาแหน่ ง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) สูงกว่าเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์มแี นวโน้ ม
เพิม่ ขึน้ แต่ ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ พบว่ามีแนวโน้มทีล่ ดลง ดังรูปที่ 7.3.5 ถึง รูปที่ 7.3.8 นอกจากนี้คณะฯ มี
บุคลากรสายวิชาการทีม่ คี วามรูร้ ะดับการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ร้อยละ 82.0 (รูปที่ 7.3.9)
จา น ว น บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร เ ต็ ม เ ว ล า
ข อ ง ค ณ ะ ฯ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7

จา น ว น บุ ค ล า ก ร ส า ย สนั บ ส นุ น เ ต็ ม เ ว ลา
ข อ ง ค ณ ะ ฯ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7

B

156

150
149

146

2556

2557

2554

รูปที่ 7.3.1 จานวนบุคลากรสายวิชาการเต็มเวลาของ
คณะฯ ปี งบประมาณ 2554-2557

จา น ว น บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ ฯ จา แ น ก ต า ม
ก ลุ่ ม ตา แ ห น่ ง ง า น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 7

3
2

2

2554

2555

2

อ า จ า ร ย์

2.5

2

44

3.5
3
2

1.5
1

2556

2557

รูปที่ 7.3.3 จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศเต็มเวลาของ
คณะฯ ปี งบประมาณ 2554-2557
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2557

รูปที่ 7.3.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนเต็มเวลาของ
คณะฯ ปี งบประมาณ 2554-2557

B

เป้าหมาย

2556

161

จา น ว น ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ต็ ม เ ว ล า
ข อ ง ค ณ ะ ฯ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7

2555

ส า ย วิ ช า ก า ร

2

2555

162
161

ชา น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ

2554

162

1

148

161

ชา น า ญ ง า น พิ เ ศ ษ

152

ศ

150

154

57

153

199

192

รศ

152

153

205
195
185
175
165
154
155
150
145
135

51

154

155

ผศ

154

B

เป้าหมาย

ป ฏิ บ ั ติ ง า น

เป้าหมาย

ส า ย ส นั บ ส นุ น

รูปที่ 7.3.4 จานวนบุคลากรของคณะฯ จาแนกตามกลุม่
ตาแหน่งงานปี งบประมาณ 2557
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จา น ว น อ า จ า ร ย์ ข อ ง ค ณ ะ ฯ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
2554-2557

B

เป้ าหมาย
50
45

43

35

45

44

42

42

42

40

จา น ว น ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ข อ ง ค ณ ะ ฯ
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7

55
50
45
40
35
30

38

33
2555

30

2554

2556

2557

55
50

49

49

51

50

50

45

47

46

2556

2557

B

เป้าหมาย
2.5
2

2

1

1

1

2554

2555

2556

2

0.5

36

30
2555

2555

จา น ว น ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ข อ ง ค ณ ะ ฯ
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7

1

2554

36

2

2

1.5

40
35

50

47

46

รูปที่ 7.3.6 จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ทีด่ ารง
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ 2554-2557

B

เป้าหมาย

51

50

49

49

2554

รูปที่ 7.3.5 จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ทีด่ ารงตาแหน่ง
อาจารย์ ปีงบประมาณ 2554-2557
จา น ว น ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ข อ ง ค ณ ะ ฯ
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7

B

เป้าหมาย

2556

2557

รูปที่ 7.3.7 จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ทีด่ ารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ 2554-2557

0
2557

รูปที่ 7.3.8 จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ทีด่ ารง
ตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ 2554-2557

จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ จาแนกตามระดับการศึกษา
ปีงบประมาณ 2557
8, 5%
28, 18%

118, 77%
ป.โท

ป.เอก

เทียบเท่า ป.เอก

รูปที่ 7.3.9 จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี งบประมาณ 2557
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บรรยากาศการทางาน
คณะฯ จัดให้มสี วัสดิการต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.3.1 เพื่อให้บุคลากรมีบรรยากาศการทางานทีด่ ี สุขภาพ
แข็งแรง มีสวัสดิภาพและความปลอดภัย ได้ร ับสิทธิป ระโยชน์ อย่างเต็มที่ โดยมีค่า ใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากร
ประจาปี งบประมาณ 2554-2557 ดังรูปที่ 7.3.10 อย่างไรก็ตามผลการประเมินด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
การทางานในระหว่างปี งบประมาณ 2555-2557 ค่าเฉลี่ยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานยังไม่บรรลุ
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ และมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 7.3.11)
ตารางที่ 7.3.1 กิ จกรรม/สวัสดิ การให้แก่บุคลากรประจาปี งบประมาณ 2554-2557
กิ จกรรม/สวัสดิ การ

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ (คน)
การเยีย่ มไข้ (คน)
ตรวจสุขภาพประจาปี (คน)
ศูนย์กฬี า (ฟิตเนส)

2554

2555

2556

2557

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

319
8
227
-

6
228
-

7
120
-

6
188
284*

1,231,568.00

1,410,720.30

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ส วั ส ดิ ก า ร บุ ค ล า ก ร

1,788,025.83

หมายเหตุ * ปี 2557 จานวน 284 คน จาแนกเป็น บุคลากร 24 คน นักศึกษา 249 คน และ บุคคลภายนอก 11 คน
ค่ า เ ฉ ลี่ ย บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ใ น ก า ร ทา ง า น ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
2555-2557

B

เป้าหมาย
189,597.00

4

3.51

3

3.51

3.51

3.21

2.70

2

2.13

1
0

2554

2555

2556

2557

2555

รูปที่ 7.3.10 ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากรของคณะฯ ประจาปี
งบประมาณ 2554-2557

2556

2557

รูปที่ 7.3.11 ค่าเฉลีย่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ประจาปีงบประมาณ 2555-2557

เพื่อให้คณะฯ เป็ นสถานทีท่ างานทีป่ ลอดภัย คณะฯ จัดสิง่ แวดล้อมของทีท่ างานให้ปลอดภัยจากอุบตั ภิ ยั ต่าง
ๆ โดยดาเนินการประเมินระดับความดังของเสียง ตรวจวัดความแสงสว่าง มีมาตรการดูแลทรัพย์สนิ เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สนิ สูญหาย รวมถึงการมีทางหนีไฟปลอดภัย การซ้อมป้องกันอัคคี และการตรวจเช็คถังดับเพลิง ผลลัพธ์แสดงดัง
ตารางที่ 7.3.2
ตารางที่ 7.3.2 สุขภาวะ ความปลอดภัย และความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ น
ตัวชี้วดั

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เกณฑ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เกณฑ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เกณฑ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เกณฑ์

70

60

ดี

70

60

ดี

70

60

ดี

70

60

ดี

400

350

ต่ากว่า
เกณฑ์

400

350

ต่ากว่า
เกณฑ์

400

345

ต่ากว่า
เกณฑ์

400

345

ต่ ากว่า
เกณฑ์

สุขภาวะ
ระดับเสียง
(DB)
ระดับแสง
(LUX)
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ปี 2554

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

ความปลอดภัย
การจับกุม
1
ไม่ม ี
การลักทรัพย์
ทรัพย์สนิ สูญ
NA
NA
หาย
ความพร้อมภาวะฉุกเฉิ น
ทางหนีไฟ
7
6
ปลอดภัย
ซ้อมป้องกัน
1
ไม่ม ี
อัคคีภยั
ร้อยละ
ถังดับเพลิง
5
4
เสื่อมสภาพ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

เกณฑ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เกณฑ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เกณฑ์

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เกณฑ์

ดี

1

ไม่ม ี

ดี

1

+

ดี

1

ไม่ม ี

ดี

NA

1

5

ต่ากว่า
เกณฑ์

1

-

ต่ากว่า
เกณฑ์

1

3

ต่ ากว่า
เกณฑ์

ต่ากว่า
เกณฑ์

7

6

ต่ากว่า
เกณฑ์

7

6

ต่ากว่า
เกณฑ์

7

6

ต่ากว่า
เกณฑ์

1

1

ดี

1

1

ดี

1

ไม่ม ี

ดี

5

4

ดี

5

4

ดี

5

5

ต่ ากว่า
เกณฑ์
ต่ ากว่า
เกณฑ์
ดี

ความผูกพันของบุคลากร
คณะฯ โดยงานแผนพัฒนาฯ ได้สารวจความผูกพันของบุคลากร ความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจของ
บุคลากร รวมถึงการติดตามจานวนการคงอยู่ของบุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ บุคลาการสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุ น และผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศ เพื่อป้องกันปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อระบบงาน โดยในปี งบประมาณ 2557 พบว่า
ผลประเมินด้านความผูกพันของบุคลากรทีม่ ตี ่อคณะฯ สูงกว่าทีเ่ ป้าหมายกาหนดไว้ และในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา ความ
ผูกพันของบุคลากรทีม่ ตี ่อคณะฯ มีแนวโน้มสูงขึน้ (รูปที่ 7.3.12) และในปี งบประมาณ 2557 พบว่า จานวนคงอยู่ของ
บุคลากรจาแนกตามสายงานสูงกว่าเป้าหมาย (รูปที่ 7.3.15 – รูปที่ 7.3.17)แต่ผลการประเมินความพึงพอใจ และไม่
พึงพอใจยังไม่บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (รูปที่ 7.3.13, รูปที่ 7.3.14)

ร ะ ดั บ ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ป ร ะ จา ปี
งบประมาณ 2555-2557

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง บุ ค ล า กร
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7

เป้าหมาย
5
4

3.51

3

3.24

3.82
3.51

B

เป้าหมายความพึงพอใจ
4.43

4.00
3.00

3.51

2

3.26
3.00

2.00

3.25
2.71

3.50

3.51

3.12
2.13

1.00

1
0

2555

2556

2557

รูปที่ 7.3.12 ระดับความผูกพันของบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2555-2557

หมวด 7 ผลลัพธ์

0.00
2554

2555

2556

2557

รูปที่ 7.3.13 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2554-2557
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จา น ว น ก า ร ค ง อ ยู่ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร
ข อ ง ค ณ ะ ฯ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7

ความไม่พึงพอใจของบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2557

เป้าหมาย

2.5
2

GOAL

1.97

156
154

1.5

152

1

155

154
153
153

154

152

150

0.5

154

150

148
146

0

2554

ความไม่พงึ พอใจ

รูปที่ 7.3.14 ระดับความไม่พงึ พอใจของบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2554-2557

2555

2556

2557

รูปที่ 7.3.15 จานวนการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ
ประจาปีงบประมาณ 2554-2557
จา น ว น ก า ร ค ง อ ยู่ ข อ ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ค ณ ะ ฯ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4 2557

B

เป้าหมาย
5
4
3
2
1

รูปที่ 7.3.16 จานวนการคงอยู่ของบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2554-2557

3
2

2

2

2

2554

2555

2556

2557

รูปที่ 7.3.17 จานวนการคงอยู่ของผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศของ
คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2554-2557

การพัฒนาบุคลากร
คณะฯ แผนพัฒ นาบุ ค ลากร ส่ง เสริม พัฒ นา
จา น ว น บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ นา ค ว า ม รู้
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ความรู้ความสามารถของบุ คลากรทัง้ สายวิชาการและ
วิชาการ
สนับสนุน
สนับสนุนวิชาการ โดยส่งเสริมให้ได้รบั การพัฒนาความรู้
เป้าหมายสายวิชาการ
เป้าหมายสายสนับสนุน
และทักษะในวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ โดยใน 160
154
154
154
154
ปี ง บประมาณ 2557 มีง บประมาณที่ใ ช้จ่า ยทัง้ หมด 155
153
152
สาหรับการพัฒนาบุคลากรสาหรับสายวิชาการ จานวน 150
148
148
148
148
312,974.00 บาทและสาหรับสายสนับ สนุ น จานวน 145
141
140
141
108,620.00 บาท (ตารางที่ 7.3.3) โดยมีบุคลากรของ
135
139
139
135
คณะฯทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้และทักษะทัง้ ในประเทศ 130
134
B
และต่างประเทศ ดังรูปที่ 7.3.18 และ 7.3.19 สาหรับ 125
บุค ลากรสายวิช าการ มีก ารสนับสนุ น ให้ไ ด้รบั ทุ นวิจ ัย 120
2554
2555
2556
2557
โดยในปี งบประมาณ 2557 มีอาจารย์ท่ไี ด้รบั ทุนวิจยั
รูปที่ 7.3.18 จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ร้อยละ 37 และมีแนวโน้มที่ดขี ้นึ เมื่อเทียบกับ 3 ปี ท่ี
ในประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2554-2557
ผ่านมา รูปที่ 7.3.20

หมวด 7 ผลลัพธ์
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จา น ว น บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ นา ค ว า ม รู้
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ต่ า ง ป ร ะเ ท ศ
40.00

สนับสนุน

36.91

58

30.00
25.50

45

58

วิชาการ

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ
ทุ น วิ จั ย

16

15

18.12
13.82

10.00

2

12

33

20.00

2554

2555

2556

2557

0.00
2554

2555

2556

2557

รูปที่ 7.3.19 จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ รูปที่ 7.3.20 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั
ในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2554-2557
ประจาปีงบประมาณ 2554-2557

ตารางที่ 7.3.3 จานวนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทีใ่ ช้จ่ายทัง้ หมด
ตัวชี้วดั
2554
2555
2556
จานวนงบประมาณทีใ่ ช้พฒ
ั นาบุคลากร
655,040.39
756,167.50 1,130,842.10
สายวิชาการ
512,320.39
540,652.50
908,698.10
สายสนับสนุน
142,720.00
215,515.00
222,144.00

2557
421,594.00
312,974.00
108,620.00

7. 4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ ธรรมาภิ บาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ ธรรมาภิ บาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะฯ ติดตามผลการบริหารเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ โดยงานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาติดตาม
ผลการบริหารเพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจของ องค์กร โดยมีการกากับติ ดตาม Corporate KPI ให้บรรลุเป้าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ โดยในปี งบประมาณ 2557 คณะฯ มี ร้อยละ 84.09 ของ Corporate KPI ทีบ่ รรลุเป้าหมาย (รูปที่ 7.4.1)
นอกจากนัน้ คณะฯ มีผลการประเมินคณะตามเกณฑ์ MUQD/EdPEx มีผลการประเมินคณะตามกรอบมาตรฐานของ
สกอ. (ใช้ผลประเมินในปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากในปี งบประมาณ 2556 ยังไม่มกี ารยืนยันผลประเมินจาก สกอ.
และปี งบประมาณ 2557 ยังไม่ได้ประเมิน) และผลประเมินของ สมศ. สูงกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (รูปที่ 7.4.2 รูปที่ 7.4.37.4.4)
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง C O R P O R A T E K P I ที่ บ ร ร ลุ
เ ป้ า ห ม า ย ปี ง บ ป ร ม า ณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7
เป้าหมาย
100
95
90
85
80
75
70

95.64
84.09

81.87

80.33

80.00

80.00

2554

2555

80.00
2556

80.00
2557

รูปที่ 7.4.1 ร้อยละของ Corporate KPI ทีบ่ รรลุเป้าหมาย ประจาปี
งบประมาณ 2554-2557

หมวด 7 ผลลัพธ์

ผลการประเมินคณะตามเกณฑ์ EdPEX
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

141

2557

รูปที่ 7.4.2 ผลการประเมิน EdPEx ประจาปีงบประมาณ
2557
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ผลการประ เมิ น ตามเกณฑ์ สกอ
ปี งบประ มาณ 2554- 2555
เป้าหมาย

5

ผลการประ เมิ น ตามเกณฑ์ สมศ
ปี งบประ มาณ 2554 - 2556
เป้าหมาย

B

4.77

4.8
4.6

4.5

4.4

4.46

4.70

5.00
4.00

3.82

3.00

4.2

4.70

4.70

4.35

4.60

2.00

4

4.01

3.8

1.00

3.6

0.00

2554

2554

2555

รูปที่ 7.4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ประจาปีงบประมาณ
2554-2555

2555

2556

รูปที่ 7.4.4 ผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ. ประจาปีงบประมาณ
2554-2556

คณะฯ ให้ความสาคัญเรื่องการสือ่ สารกับบุคลากรในองค์กร โดยจัดให้มกี ารประชุมผูบ้ ริหารพบประชาคม
สาธารณสุข ปี เว้นปี ในปี งบประมาณ 2554 คณะฯ จัดให้มกี ารประชุม Meet the team มีผเู้ ข้าร่วม 165 คน และใน
ปี งบประมาณ 2556 จัดให้มกี ารประชุม ร่วมพัฒนาคณะ มีผเู้ ข้าร่วม 148 คน และจะมีกาหนดการจัดอีกครัง้ ใน
ปี งบประมาณ 2558 เพื่อเป็ นช่องทางให้บุคลากรทุกระดับสือ่ สารประเด็นต่าง ๆ ถึงคณบดีโดยตรง (ตารางที่ 7.4.1)
โดยในปีงบประมาณ 2556 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารส่วนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน การ
บริหารทีม่ ธี รรมาภิบาลและระบบบริหารงานของคณะกรรมการประจาคณะ มากกว่าปี งบประมาณ 2555 (รูปที่ 7.4.5)
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ต่ อ
ตารางที่ 7.4.1 การประชุมผูบ้ ริหารพบประชาคม
ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ง า น
สาธารณสุข
ปี งบประมาณ
2554
2556

เรือ่ ง
Meet the
team
ร่วมพัฒนา
คณะฯ

จานวน
(คน)
165

4.00

3.00

ด้านรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
ด้านการบริหารทีม่ ธี รรมาภิบาล
ระบบบริหารงานของคณะกรรมการประจาส่วนงาน
3.34
3.25
3.20

148

3.09

3.50
3.26

2.59

2.60

2.46
2.00
2554

2555

2556

รูปที่ 7.4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารส่วน
งาน ประจาปีงบประมาณ 2554-2556

คณะฯ มีบุคลากรทีม่ ที กั ษะ ความรูค้ วามสามารถ โดยบุคลากรจากคณะฯ รับเชิญจากองค์กรภาครัฐให้เป็ น
วิทยากร อาจารย์พเิ ศษ และ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐ ซึง่ เป็ นการนาองค์ความรูไ้ ป
เผยแพร่ให้กบั ชุมชนและสังคม (ตารางที่ 7.4.2) นอกจากนัน้ คณะฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน มีโครงการทีต่ อบสนองต่อสังคม/ชุมชน และโครงการทีผ่ ลักดันเป็ นนโยบายระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี งบประมาณ 2557 คณะฯ มีโครงการตอบสนองต่อสังคม/ชุมชน จานวน 11 โครงการ และโครงการทีผ่ ลักดันเป็ น
นโยบาย จานวน 2 โครงการ (รูปที่ 7.4.6)

หมวด 7 ผลลัพธ์
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ตารางที่ 7.4.2 จานวนครังในการให้
้
บริการวิ ชาการแก่ภาครัฐ (คน/ครัง)้
ปี 2554
จานวน
74/399
63/201
48/194

การให้บริ การวิ ชาการ
วิทยากร
อาจารย์พเิ ศษ
กรรมการและผูท้ รงคุณวุฒ ิ

ปี 2555
จานวน
63/309
68/288
42/126

ปี 2556
จานวน
65/386
59/244
52/248

ปี 2557
จานวน
75/416
74/172
73/327

คณะฯ ดาเนินงานตามนโยบาย ECO University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2556 ซึง่ ผล
การดาเนินงานแสดงดังรูปที่ 7.4.7 โดยในปี งบประมาณ 2557 คณะฯ สามารถลดอัตราการใช้ไฟฟ้าได้รอ้ ยละ 7.40 และ
สามารถลดอัตราการใช้น้าประปาได้รอ้ ยละ 12.60
คณะฯ ให้ค วามสาคัญ ต่ อ การทานุ บ ารุ ง ศิลปวัฒ นธรรม โดยในแต่ ละปี งบประมาณ คณะฯ จะสนับ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินการโครงการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2554-2557 มีการสนับสนุ น
งบประมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี (ตารางที่ 7.4.3)
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ที่ นา ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สั ง ค ม
แ ล ะ ชุ ม ช น

ECO INDEX
อัตราการใช้น้ามันลดลง (ร้อยละ)

โครงการทีต่ อบสนองต่อชุมชน
B
โครงการทีผ่ ลักดันเป็ นนโยบายระดับชาติ
เป้าหมายโครงการตอบสนองต่อชุมชน
เป้าหมายโครงการทีผ่ ลักดันเป็ นนโยบายระดับชาติ

25

อัตราการใช้กระดาษในสานักงานลดลง(ร้อยละ)
อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง(ร้อยละ)
อัตราการใช้น้าประปาลดลง(ร้อยละ)
เป้าหมายลดลง (ร้อยละ)

22
20

35.00
17
15

15
15

17

15

14
11

10
5

32.00

30.00
25.00
20.00

17.00

12.90

15.00
3

0

2554

3

10.00

3

2

2

2555

2556

2

5.00

4.00

0.00

0.05

รูปที่ 7.4.6 จานวนโครงการวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน

1.00

2556

2557

B

5.00

5.00

0.20

2557

รูปที่ 7.4.7 ECO Index

ตารางที่ 7.4.3 งบประมาณคณะฯที่สนับสนุนโครงการด้านทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ
2554-2557
ตัวชี้วดั

งบประมาณ (บาท)

ปี 2554
จานวน
638,500

ปี 2555
จานวน
692,500

ปี 2556
จานวน
970,000

ปี 2557
จานวน
970,000

คณะฯ เป็ นองค์กรทีย่ ดึ มันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีแผนการดาเนินงานเพื่อ
ป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ซึง่ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2554-2557 ยังไม่พบข้อร้องเรียนในทุกพันธกิจของ
คณะฯ (ตารางที่ 7.4.4)
หมวด 7 ผลลัพธ์
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ตารางที่ 7.4.4 จานวนข้อร้องเรียนตามพันธกิ จของคณะฯ 2554-2557
ผลกระทบเชิ งลบ
ด้านการศึกษา
ด้านการวิจยั
ด้านการบริหาร

ตัวชี้วดั
จานวนข้อร้องเรียน
จานวนครัง้ การละเมิดจริยธรรมการวิจยั
จานวนข้อรองเรียนละเมิดสิทธิผยู้ อมตน
จานวนข้อร้องเรียน การจัดซือ้ จัดจ้าง พัสดุ
จานวนข้อร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
จานวนข้อ86ร้องเรียนขยะจากห้องปฏิบตั กิ าร

ผลลัพธ์ (เรื่อง)
2554

2555

2556

2557

ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน

ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน

ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน

ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน

ผลลัพธ์การนากลยุทธ์ไปปฎิ บตั ิ
ในปี งบประมาณ 2557 คณะฯ มีการกาหนดดัชนีชว้ี ดั การดาเนินการทีส่ าคัญ (KPI) จานวน 33 ตัว จาแนก
ตามพันธกิจหลักของคณะฯ ซึง่ ผลการดาเนินการตัวชีว้ ดั ของคณะฯ บรรลุเป้าหมายจานวน 17 ตัวชีว้ ดั และไม่บรรลุ
เป้าหมาย จานวน 14 ตัวชีว้ ดั (ตารางที่ 7.4.5)
ตารางที่ 7.4.5 ผลการดาเนิ นการตัวชี้วดั การดาเนิ นการที่สาคัญ ปี งบประมาณ 2557
บรรลุ
ไม่บรรลุ
พันธกิ จ
KPI หลัก
KPI ย่อย
เป้ าหมาย
เป้ าหมาย
ศึกษา
8
4
4
วิจยั
4
2
2
บริการวิชาการ
5
2
3
ชีน้ าสังคมและสร้างเสริมสุขภาพ
14
9
5
รวม
31
17
14
ในปี งบประมาณ 2554 - 2555 ผลการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั พิ บว่ามีแนวโน้มความสาเร็จมากขึน้ (ตาราง 7.4.6)
ต่อมาในปี งบประมาณ 2556 คณะปรับยุทธศาสตร์ใหม่โดยจัดทาเป็ นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2556-2560 ซึง่ ผลการดาเนินงานในปี งบประมาณ 2557 ผลความสาเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา ยังไม่บรรลุเป้าหมายในหลายตัวชีว้ ดั (ตาราง 7.4.7)

หมวด 7 ผลลัพธ์
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ตารางที่ 7.4.6 ผลลัพธ์การนากลยุทธ์ไปปฎิ บตั ิ ปี งบประมาณ 2554-2555
ปี 2554
ยุทธศาสตร์/เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิ จยั และการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ
1.1 เพิม่ บทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์ในสังคม 1.1.1 จานวนบทความวิจยั ตีพมิ พ์วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประเทศไทยและนานาชาติ
(เรื่อง : คน)
1.1.2 ร้อยละของดัชนีการอ้างอิงทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี งบประมาณทีผ่ า่ นมา
(ร้อยละ: ต่อปี )
1.1.3 จานวนงานวิจยั ทีจ่ ดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (ชิน้ งาน/ปี )
1.1.4 ร้อยละผลงานวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ (ร้อยละ)
=7/149.5*100
1.2.1 จานวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/วิจยั ระหว่างศาสตร์และ
เครือข่ายในประเทศและนานาชาติ
(จานวนโครงการ:ปี)

= ผลงานวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ
/ จานวนงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ *100
1.2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
วิจยั ทัง้ ในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในสังคมประเทศไทย
และนานาชาติ
2. พัฒนาวิ ชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ
2.1 สร้างความสามารถการแข่งขันให้สูงขึน้ โดย 2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ใช้กลไกตลาด
(ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 : 5 คะแนน)

2.2 แสวงหาทุนวิจยั และทุนสนับสนุนวิชาการ
เพิม่ ขึน้
2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

2.1.2 อัตราการได้งานของบัณฑิต
(ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
2.2.1 อัตราส่วนระหว่างทุนสนับสนุนทีไ่ ด้รบั ต่อแหล่งทุนทีเ่ สนอขอ
2.2.2 ร้อยละของงบประมาณทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานภายนอกเมื่อเทียบกับ
ปี งบประมาณทีผ่ า่ นมา
2.3.1 ร้อยละการรับรูข้ องประชาคมในคณะฯ
2.3.2 ร้อยละจานวนเรื่องทีไ่ ด้รบั การประชาสัมพันธ์ในคณะฯ (ร้อยละ)
2.3.3 จานวนเรื่อง/โครงการทีด่ าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- ในระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ

เป้า
หมาย
1:1
10.00

ผล

ผล

แนวโน้ ม
(+/-)

0.73:1

1:1

0.74:1

+

13.71

10.00

7.73

-

(71/518*100)

(53/685*100)

1
10.00

0
26.12

1
10.00

2
7.19

+
-

5

7

5

13

+

4

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

4

ป. ตรี = 3.51
บัณฑิต ศึกษา
= 4.26

-

80.00

81.71

100.00

83.62

+

1:2
50.00

1:2
172.01

1:2
50.00

1:2

+
+

80.00
80.00

95.00
80.00

80.00
80.00

80.00
80.00

+

20.

20
5

20

20
5

+
+

5
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ปี 2554
ยุทธศาสตร์/เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

2. พัฒนาวิ ชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ (ต่อ)
3.1 ส่งเสริมให้มกี ารนาความรูแ้ ละประสบการณ์
3.1.1จานวนเอกสารคาสอนและตาราทีเ่ รียบเรียงผลงานวิชาการและวิจยั ของ
จากการบริการวิชาการ/การวิจยั สูก่ ารเรียนการ
ตนเองและนักคิดอื่น
สอน
เอกสารคาสอน (ชุด/ปี )
ตารา (เล่ม/ปี )
3.1.2 ร้อยละของงานวิจยั ทีน่ าไปสูก่ ารเรียนการสอน เมื่อเทียบกับจานวน
งานวิจยั ทัง้ หมด
3.2 สร้างบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ม ี
3.2.1 จานวนรางวัลทีบ่ ณ
ั ฑิตได้รบั จากสังคม (รางวัล/ปี )
คุณภาพและเอกลักษณ์
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
3.3.1 จานวนฐานข้อมูลทีท่ นั สมัย (ทุกฐานข้อมูล)
บริหารและบริการวิชาการ
3.3.2 จานวนสารสนเทศทีผ่ บู้ ริหารนาไปใช้ในการบริหารและบริการวิชาการ
(เรื่อง)
4.1 สร้างธรรมาภิบาลการบริหาร
4.1.1 จานวนเรื่องร้องเรียน
(ไม่เกินร้อยละ5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา)
4.1.2 ร้อยละบุคลากรทีไ่ ด้รบั คาชมเชย
4.2 ใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า
4.2.1 ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน/รายจ่ายรวม
4.2.2 ร้อยละความสาเร็จตามเป้าหมายผลผลิต
4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของคณะฯ
4.3.1 จานวนชัวโมงต่
่
อบุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (20
ชม./คน)
4.4 เพิม่ ความคล่องตัวในการบริการ
4.4.1 ร้อยละความสาเร็จของหน่วยงานบริการในการลดระยะเวลาการใช้
บริการ

หมวด 7 ผลลัพธ์

ปี 2555
ผล

เป้า
หมาย

ผล

แนวโน้ ม
(+/-)

20
10
80.00

6
7
35.00

5
80.00

9
37.00

+
+

10

7

10

18

+

1
10

1
7

2
10

1
7

+
-

5

0

5

0

-

20.00
95.00
85.00
20

2.61
90.57
100.00
37

20.00
95.00
85.00
20

4.52
82.39
93.94
15

+
-

30.00

-

30.00

-

-

เป้า
หมาย
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ตารางที่ 7.4.7 ผลการดาเนิ นการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560
เป้ าหมายปี งบประมาณ

เป้ า
ประสงค์หลัก
เพื่อสร้างเครือข่าย
การวิจยั ในระดับชาติ
และนานาชาติทงั ้
ด้านคุณภาพและ
ปริมาณ

ยุทธศาสตร์ KPI

ปี 2559

ปี 2560

แผน

แผน

แผน

149
89
60

149
89
60

149
89
60

แผน

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

149
89
60

142
103
39

149
89
60

ครัง้ /เรื่อง

3.6

3.04

3.2

2.57

3.2

3.2

3.3

เรื่อง

12

9

14

30

15

15

15

เรื่อง
เรื่อง

3
2

3
7

3
7

4
8

คน

15

45

15

137

3

4

4

2. จานวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา

คน

60

61

65

67

70

75

80

3. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คน

5

6

5

14

5

5

5

4. จานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลีย่ น(≥= 4 สัปดาห์)

คน

2

1

12

45

3

4

4

5. ร้อยละของจานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor (มากกว่า 1 เดือน)

ร้อยละ

3.00

0.68

7.00

6.10

7.00

7.00

7.00

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

ร้อยละ

84.00

88.47

84.50

68.31

85.00

86.00

86.50

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

ร้อยละ

4.45

4.18

4.55

4.52

4.65

4.75

4.85

8. จานวนศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็ นผูน้ าสูงสุดขององค์กร/
มีตาแหน่งสูงด้านสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศหลังสาเร็จการศึกษา

คน

2

2

2

32

2

3

3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายวิ จยั สู่ภาพลักณ์ “มหาวิ ทยาลัยวิ จยั ”
1. จานวนผลงานตีพมิ พ์
 ผลงานทีเ่ ป็ นนักวิจยั หลัก
 ผลงานร่วม

4. จานวนผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้หรือผลงานกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือ
นโยบาย
 ผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้
 ผลงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้รองรับ
การเป็ นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง
1. จานวนนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ (มากกว่า
หรือ = 4 สัปดาห์)

12

ผล

ปี 2558

ผล

3. จานวนผลงานโครงการวิจยั ทีเ่ สนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศและโครงการวิจยั ที่
ได้รบั การสนับสนุนจากภาคเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ

หมวด 7 ผลลัพธ์

ปี 2557

แผน

2. ดัชนีการอ้างอิงเฉลีย่ Citation ย้อนหลัง 5 ปี

เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ี
คุณลักษณะพึง
ประสงค์และเป็ น
สากล

ปี 2556

หน่ วยนับ

121
73
48

23
3
7
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เป้ าหมายปี งบประมาณ

เป้ า
ประสงค์หลัก
มีระบบบริการ
วิชาการที่ได้
มาตรฐาน
สากล

เพื่อสร้างระบบ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
สุขภาพดี และมี
ความสุข

ยุทธศาสตร์ KPI

หมวด 7 ผลลัพธ์

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

แผน

แผน

ยุทธศาสตร์ที่3พัฒนาบริ การวิ ชาการสาธารณสุข และสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

1. จานวนใบรับรองทีห่ น่วยงานได้รบั รองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือ
นานาชาติ และ/หรือกิจกรรม Best practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ

ใบรับรอง

1

1

1

1

1

1

1

2. จานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มคี วามร่วมมือกับสถาบันใน/
ต่างประเทศทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และผูด้ อ้ ยโอกาส

โครงการ

11

22

13

10

13

14

15

3. จานวนความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั

เรื่อง

22

12

23

16

24

25

26

4. จานวนผูป้ ่วยนอก

ราย

49,596

71,359

50,596

70,612

51,596

52,596

53,596

ร้อยละ

95.00

89.08

95

89.51

95

95

95

กิจกรรม
กิจกรรม
ร้อยละ
ร้อยละ

5
10
79.08
42.75

7
12
79.52
40.27

7
12
82.0
45.00

29
7
81.02
38.64

10
14
85.00
44.00

13
16
88.00
45.00

16
18
91.00
50.00

ร้อยละ
คะแนน

2.00
65.00

3.66
62.60

3.00
70.00

4.92
66.66

5.00
75.00

8.00
80.00

11.00
85.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน
เรื่อง

มี
มี
มี
มี
20

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
864

มี
มี
มี
มี
125
30

มี
มี
มี
มี
141
461

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
200
40

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
250
50

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
300
60

ร้อยละ

80.00

100.00

82.00

100.00

84.00

86.00

88.00

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

เพื่อบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทให้เกิด
ประโยชน์สงู
ประหยัดสุด

ปี 2556

หน่ วยนับ

4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบั การเลื่อนตาแหน่งภายในเวลาทีเ่ 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 ด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
1.3 ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.4 ด้านปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
2. คะแนนของส่วนงานทีป่ ระเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
3. มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb
4. การนาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินการ และบริหารจัดการพันธกิจ
หลัก และ ERP ที่ถกู ต้องสามารถรวบบรวม และรายงานเป็ นข้อมูลเพื่อการบริหาร
อย่างน้อย 80% ได้ทร่ี ะดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน

88

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้ าหมายปี งบประมาณ

เป้ า
ประสงค์หลัก

ยุทธศาสตร์ KPI

หมวด 7 ผลลัพธ์

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

แผน

แผน

ค่าเฉลีย่

3.45

3.65

3.65

พัฒนา

3.85

4.00

4.15

ร้อยละ
ร้อยละ

1.00
5.00

3.66

3.00
5.50

4.92

5.00
≥0%

8.00
≥0%

11.00
≥0%

7.2 อัตราการใช้น้าลดลง

ร้อยละ

5.00

15%

15%

15%

7.3 อัตราการใช้น้ามันลดลง

ร้อยละ

5.00

≥0%

≥0%

≥0%

7.4 อัตราการใช้กระดาษในสานักงานลดลง

ร้อยละ

5.00

ลดลง
32.00

5.50

ลดลง
0.2
ลดลง 1

15%

15%

15%

ร้อยละ
กิจกรรม

95.00
3

89.08
3

95.00
3

89.51
2

95.00
3

95.00
3

95.00
3

ร้อยละ
ร้อยละ

-

100.00
0.00

65.00
65

95.97
96.35

70
70

75
75

80
80

โครงการ

1

22

13

10

14

15

15

ระดับ

3.75

3.85

3.85

3.75

3.95

4.00

4.15

5. ความสาเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพของระบบ
บริหารงาน
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบั การเลื่อนตาแหน่งภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง

เพื่อสร้างค่านิยมของ
องค์กรและปลูกฝงั
ค่านิยมวัฒนธรรม
ไทยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2556

หน่ วยนับ

8. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
9. จานวนกิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยสิง่ แวดล้อมน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้ตามค่านิ ยมขององค์กรและ
ปลูกฝังค่านิ ยมวัฒนธรรมไทยตามเศรษฐกิ จพอเพียง
1.ร้อยละของจานวนนักศึกษาบรรลุ Core Value ของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของจานวนบุคลากรบรรลุ Core Value ของมหาวิทยาลัย
3. จานวนกิจกรรมที่ได้รบั การยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมทีส่ ร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน)
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11)

ลดลง
0.05
ลดลง
17.00
ลดลง
4.00

5.50
5.50

ลดลง
12.9
ลดลง
18.1
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิ นและการตลาด
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิ น และตลาด
ผลการดาเนิ นการด้านงบประมาณและการเงิ น
คณะฯ มีแหล่งรายได้จากการให้บริการวิจยั และการบริการวิชาการ โดยสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย พบว่า ในปี งบประมาณ 2557 ยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย (รูปที่ 7.5.1) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลลัพธ์ตวั ชีว้ ดั ระยะสัน้ และระยะยาวของคณะฯ ดังตารางที่ 7.5.1
ตารางที่ 7.5.1 ตัว ชี้ ว ัด ทางการเงิ น ที่ ส าคัญ ของคณะฯ
ปี งบประมาณ 2554-2557

รูปที่ 7.5.1 สถานะทางการเงินของคณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ
2554-2557 (ล้านบาท)

คณะฯ ให้ค วามสาคัญ กับ พัน ธกิจ หลัก ของ
คณะฯ ได้แก่ พันธกิจด้านการศึกษา และการวิจยั โดย
คณะฯ มีก ารจัด สรรเงิน ทุ น การศึก ษา และสรรเงิน
สนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องทุก
ปี (รูปที่ 7.5.2) อย่างไรก็ตามในพันธกิจงานวิจยั คณะฯ
ได้ร ับ เงิน สนับ สนุ น งานวิจ ัย หรือ งานสร้า งสรรค์จ าก
ภายนอกสถาบั น ฯ อย่ า งต่ อเนื่ องทุ ก ปี เช่ น กั น
(รูปที่ 7.5.3)
ร้ อ ยละของอาจารย์ ท่ี ไ ด้ ร ั บ ทุ น วิ จ ั ย และ
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจาทัง้ หมด มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ
2555-2557 (รูปที่ 7.5.4)

หมวด 7 ผลลัพธ์

รูปที่ 7.5.2 จานวนเงินสนับสนุนตามพันธกิจหลักของคณะฯ
ปีงบประมาณ 2554-2557
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ร้ อ ย ล ะ อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น วิ จั ย ต่ อ อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จา ทั ้ง ห ม ด
ภายในคณะฯ

ภายนอกคณะฯ

40.00
30.00

30.20

20.00

14.09

10.00
6.04

0.00

2554

รูปที่ 7.5.3 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกคณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557

18.79
9.87
4.61
2555

14.09

7.38
2556

2557

รูปที่ 7.5.4 ร้อยละของอาจารย์ทไ่ี ด้รบั ทุนวิจยั และสร้างสรรค์จาก
ภาย ใน และ ภาย น อกส ถ าบั น ต่ อ อ าจาร ย์ ป ร ะ จ าทั ้ง ห มด
ปีงบประมาณ 2554-2557

คณะฯ บริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน ฃในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ร้อยละ
ผลสาเร็จด้การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์สงู กว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ แต่ระดับ
ความสาเร็จของการกากับติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ต่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 81 (ตาราง 7.5.2)
ผลการดาเนิ นการด้านตลาด – ยังไม่มีการดาเนิ นการวิ เคราะห์ข้อมูล

หมวด 7 ผลลัพธ์
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ตารางที่ 7.5.2 งบประมาณแผ่นดิ นและรายได้ของส่วนงาน
เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

เป้ าหมาย

ผลลัพธ์

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

350,647,500.00

0.00

518,060,100.00

327,565,500.00

-190,494,600.00

331,485,492.00

331,605,000.00

+119,508.00

-

80.00

62.41

-17.59

80.00

46.85

33.15

65.00

34.15

-30.85

65.00

82.69

+17

+

95.00

90.86

-4.14

95.00

82.39

-12.61

95.00

96.22

+1.22

95.00

81.07

-13.93

-

ผลลัพธ์

350,647,500.00

แนวโน้ ม
ตัง้ แต่ปี
2554-2557
(+/-)

0.00

ปี 2557

เทียบกับ
เป้ าหมาย
(+/-)

ปี 2556

483,389,600.00

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ปี 2555

483,389,600.00

ปี 2554

งบประมาณแผ่นดิ นและรายได้ของส่วนงาน
จานวนเงิน
งบประมาณแผ่นดินและ
รายได้ทส่ี ่วนงานได้รบั
ในแต่ละปี
ร้อยละความสาเร็จด้านการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามพันธกิจและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทเ่ี น้น
ร้อยละความสาเร็จของการ
กากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน

หมวด 7 ผลลัพธ์
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