


สารบญั ก 

                                       
สารบญั 

รายงานผลการด าเนินการภายใต้เกณฑค์ณุภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
ปีงบประมาณ 2557 

      
 
                                 



สารบญั                                                                                                                                      ข 

 
 

ค ำย่อ 
กทม. กรุงเทพมหานคร 

กทส. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

กพม. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

กรง. กระทรวงแรงงาน 

กวท. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กสธ. กระทรวงสาธารณสุข 

กอก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

คกก. คณะกรรมการ 

มคอ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

สกอ. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

สคสท. สภาคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

สปสช.  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

สวรส.  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

สสส. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ  

P Plan การวางแผน 

D Do การด าเนินการ 

C Check การตรวจสอบ/ประเมนิ 

A Act การปรบัปรุง 

AAS Atomic Adsorption Spectroscopy 

APACPH Asia Pacific Academic Consortium for Public   Health  

CPHET The Council of Public Health Education Institute of Thailand 

ERM Enterprise risk management 

ERP Enterprise Resource Planning 

GC Gas Chromatography 

GG Goog Governanace การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

HPLC High Performanace Liquid Chromatography 

MUGSS MU General Service System - ระบบการน าเขา้ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะขอ้มลูเชงิสรุป 

NCD Non Communicable Disiase 

MUKPI    การบนัทกึขอ้มลูผลการด าเนินงานระบบออนไลน์ (Mahidol University Key Performance Indicator) 

PHKlb Public Health Knowledge Library 

Ru Research Unit 

SEAPHEIN The South-East Asian Public Health Education Institutes Network 

TL Transformative Learning 

TQF Thai Qualifications Framework for Higher Education 

VVMMVV Vision Mission Values 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&ei=o8c0VaSOHtCLuATthYHgDg&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=tgyc7qwW1oauj6yYuexIsA
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaihealth.or.th%2F&ei=K8c0VYzQEMebuQSy-oD4CA&usg=AFQjCNGBoY93Yvf8M5LcXdoyTTGCDaH02g&sig2=HF21ZjFxSUmyygOZoqL3CQ


สารบญั                                                                                                                                      ค 

 
สารบญั 

หน้า 
ค าย่อ  ................................................................................................................................................................... ข 
สารบญัแผนภาพ .................................................................................................................................................... ง 
สารบญัตาราง ........................................................................................................................................................ จ 
สารบญัรปู.............................................................................................................................................................. ช 
P.1 ลกัษณะขององคก์ร 
P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 

P.1 ก.(1) หลกัสตูร และบรกิาร ................................................................................................................... 1 
P.1 ก.(2) วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม ........................................................................................................... 1 
P.1 ก. (3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร ..................................................................................................... 4 
P.1 ก. (4) สนิทรพัย ์................................................................................................................................... 6 
P.1 ก. (5) กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน .................................................................... 7 

P.1 ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร  
P.1 ข (1)  โครงสรา้งองคก์ร ....................................................................................................................... 8 
P.1 ข (2)  ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุ่มอื่น และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี .............................................................................. 9 

P.2 สภาวการณ์ขององคก์ร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธท่ี์ส าคญัขององคก์ร 
P.2 ก  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 

P.2 ก (1) ล าดบัในการแขง่ขนั .................................................................................................................... 9 
P.2 ก (2) การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั ............................................................................... 13 
P.2 ก (3) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ ................................................................................................................. 13 
P.2 ข.  บรบิทเชงิกลยุทธ ์........................................................................................................................... 13 

หมวด 1 การน าองคก์าร 
1.1  การน าองคก์ารโดยผูน้ าระดบัสงู .......................................................................................................... 14 
1.2  ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ........................................................................................... 18 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

2.1 การจดัท ากลยุทธ.์................................................................................................................................. 21 
2.2 การน ากลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ................................................................................................................ 26 

หมวด 3  การมุ่งเน้นลูกค้า 

3.1 เสยีงของลกูคา้ ..................................................................................................................................... 30 
3.2 ความผกูพนัของลกูคา้ .......................................................................................................................... 35 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

4.1 การวดั วเิคราะห ์และปรบัปรุงผลการด าเนินการขององคก์าร ................................................................. 38 
4.2 การจดัการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีนเทศ ............................................................................. 41 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 สภาพแวดลอ้มในการท างาน................................................................................................................. 44 
5.2  ความผกูพนัของบุคลากร ..................................................................................................................... 51 

หมวด 6 การมุ่งเน้นปฏิบติัการ 
6.1  กระบวนการท างาน ............................................................................................................................. 53 
6.2  ประสทิธผิลการปฏบิตักิาร ................................................................................................................... 56 



สารบญั                                                                                                                                      ง 

 
สารบญั (ต่อ) 

หน้า 
 

หมวด 7 ผลลพัธ ์
7.1  ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นกระบวนการ ....................................................................... 68 
7.2  ผลลพัธด์า้นการมุ่งเน้นลกูคา้ 

ความพงึพอใจของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุ่มอื่น ......................................................................................... 74 
ความผกูพนัของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุ่มอื่น ............................................................................................ 77 

7.3  ผลลพัธด์า้นการมุ่งเน้นบุคลากร 
อตัราก าลงัและขดีความสามารถของบุคลากร ...................................................................................... 78 
บรรยากาศการท างาน ........................................................................................................................ 80 
ความผกูพนัของบุคลากร .................................................................................................................... 81 

การพฒันาบุคลากร ............................................................................................................................ 82 

7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร ธรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ................................................ 83 
ผลลพัธด์า้นการน ากลยุทธไ์ปปฎบิตั ิ................................................................................................... 86 

7.5  ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิและการตลาด 
ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณและการเงนิ .................................................................................... 92 

 
 

สารบญัแผนภาพ 
หน้า 

แผนภาพที ่1 โครงสรา้งการบรหิารงาน คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ............................................... จ 

แผนภาพที ่2  แผนผงัการบรหิารงานส านกังานคณบด.ี........................................................................................... ฉ 

หมวด 1 การน าองคก์าร 
แผนภาพที ่1.1.1  ระบบและกลไกการบรหิาร คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  ..................................... 14 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

แผนภาพที ่2.1.1 กระบวนการจดัท าและแปลงแผนยุทธศาสตรค์ณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ............ 22 

แผนภาพที ่2.1.2  Corporate KPIs   คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  ................................................. 25 

แผนภาพที ่2.2.1  ขัน้ตอนการบรหิารโครงการ คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล .................................... 29 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

แผนภาพที ่4.1.1 ระบบและกลไกการจดัการขอ้มลู คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล .............................. 38 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบติัการ 

แผนภาพที ่6.1.1 การออกแบบหลกัสตูรไทยและหลกัสตูรนานาชาต ิ....................................................................... 53 

แผนภาพที ่6.1.2 การออกแบบการจดัการงานวจิยั ................................................................................................. 55 

 

 

 

 



สารบญั                                                                                                                                      จ 

 

สารบญัตาราง 
หน้า 

ตารางที ่P1 ก_1  ผลติภณัฑ ์จ าแนกกระบวนการทีส่ าคญั  (Key Process)  ............................................................... 2 

ตารางที ่P1 ก_2  การกระจายอายขุองบุคลากรสายวชิาการ และสายสนบัสนุนวชิาการ   

 คณะสาธารณสขุศาสตร ์  .............................................................................................................. 5 

ตารางที ่P1 ก_3  สวสัดกิาร/สทิธปิระโยชน์ และขอ้ก าหนดดา้นสขุภาพและความปลอดภยั                        ของ

บุคลากร คณะสาธารณสขุศาสตร ์.................................................................................................. 5 

ตารางที ่P1 ก_4   อาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและครุภณัฑท์ีส่ าคญั ของคณะสาธารณสขุศาสตร์ .................................. 6 

ตารางที ่P1 ก_5   กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบัส าคญัทีใ่ชก้ ากบัการด าเนินงาน                                           คณะ

สาธารณสขุศาสตร ์........................................................................................................................ 7 

ตารางที ่P1 ข_1   รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการบรหิาร ตดิตามก ากบั สนบัสนุน ประเมนิผล และรายงานผลการ

ด าเนินงานตามผลติภณัฑห์ลกั ................................................................................................... 10 

ตารางที ่P1 ข_2  คู่ความรว่มมอื  ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี  ผูร้บับรกิารทีส่ าคญั ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  

 และสว่นตลาดทีส่ าคญัจ าแนกตามผลติภณัฑห์ลกั ....................................................................... 11 

ตารางที ่P1 ข_3   บทบาทและกลไกทีส่ าคญัต่อการสือ่สารของผูส้ง่มอบและคู่ความร่วมมอื ...................................... 12 

ตารางที ่P2 ก_1   ประเดน็การเทยีบ คู่เทยีบ แหล่งขอ้มลู และขอ้จ ากดัซึง่ขอ้มลู จ าแนกตามภารกจิหลกั ................. 12 

ตารางที ่P2 ก_2   ปจัจยัการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อสถานะการแขง่ขนัขององคก์ร ..................................................... 12 

หมวด 1 การน าองคก์ร 

ตารางที ่1.1.1  การด าเนินการและการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ เป้าประสงคร์ะยะสัน้ ระยะยาว ค่านิยม และผลการ

ด าเนินการทีค่าดหวงัไว ้.............................................................................................................. 15 

ตารางที ่1.1.2  ตวัชีว้ดั Corporate KPI  และผลผลการด าเนินงานปี 2557การด าเนินงานปี 2557 .............................................................. 16 

ตารางที ่1.1.3   ช่องทางการตดิต่อสือ่สาร ........................................................................................................... 17 

ตารางที ่1.2.1  องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล  ปีงบประมาณ 2557 ............................ 19 

ตารางที ่1.2.2   ผลกระทบเชงิลบต่อสงัคม .......................................................................................................... 20 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

ตารางที ่2.1.1   สารสนเทศทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิลและ 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ............................................................................................ 23 

ตารางที ่2.2.1   แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาการศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์

 (พ.ศ. 2556-2560) ..................................................................................................................... 24 

หมวด 3  การมุ่งเน้นลกูค้า 

ตารางที ่3.1.1  กระบวนการรบัฟงัเสยีงของลกูคา้ จ าแนกตามกลุ่มลกูคา้ : ผูเ้รยีนและผูใ้หทุ้นวจิยั ....................... 31 

ตารางที ่3.2.1  วธิกีารรบัสารสนเทศ และตอบสนอง/สรา้งความผกูพนักบัลกูคา้  

 จ าแนกตามกลุ่มลกูคา้ : ผูเ้รยีนและผูใ้หทุ้นวจิยั ........................................................................... 36 

 

 

 



สารบญั                                                                                                                                      ฉ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
หน้า 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

ตารางที ่4.1.1  การแบ่งงานและผูร้บัผดิชอบในการก าหนดการวดัผล ทบทวน วเิคราะห ์ผลการด าเนินงาน ......... 39 

ตารางที ่4.1.2  การวเิคราะห ์และทบทวนผลการด าเนินงาน ............................................................................... 41 

ตารางที ่4.2.1   การจดัการความรู ้ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ........................................................... 42 

ตารางที ่4.2.2   การจดัการขอ้มลู และสารสนเทศ คณะสาธารณสขุศาสตรใ์หม้คีณุภาพ ........................................ 43 

ตารางที ่4.2.3   การจดัการระบบสารสนเทศ........................................................................................................ 43 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
ตารางที ่5.1.1  ระบบการสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ ธ ารงรกัษาคนใหม่ และการพฒันาบุคลากร 
 รองรบัการเปลีย่นแปลง ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์................................................................... 45 
ตารางที ่5.1.2   โครงการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มสถานทีท่ างานใหม้สีขุอนามยั ปลอดภยั ความสะดวก  
 และความสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร ์......................................................................................... 49 
ตารางที ่5.2.1   การพฒันาบุคลากรของบุคลากรสายบรหิาร สายวชิาการ และสายสนบัสนุนวชิาการ ของ                      

คณะสาธารณสขุศาสตร ์................................................................................................................................ 52 

หมวด 6 การมุ่งเน้นปฏิบติัการ 
ตารางที ่6.1.1   กระบวนการท างานทีส่ าคญั ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดักระบวนการ และตวัชีว้ดัผลลพัธ ์  
 การศกึษา และวจิยั .................................................................................................................... 57 
ตารางที ่6.2.1  กระบวนการควบคมุตน้ทุนดา้นพลงังาน คณะสาธารณสขุศาสตร ์................................................ 63 
ตารางที ่6.2.2  กระบวนการจดัการห่วงโซ่อุปทาน คณะสาธารณสขุศาสตร ์......................................................... 64 

ตารางที ่6.2.3   กระบวนการท างานทีส่ าคญั ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดักระบวนการ และตวัชีว้ดัผลลพัธ ์  
 สถานทีท่ างานใหป้ลอดภยั และเตรยีมความพรอ้มภาวะฉุกเฉิน ........................................................... 65 
หมวด 7 ผลลพัธ ์
ตารางที ่7.1.1 ระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการศกึษาของบณัฑติหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ
 (บณัฑติศกึษาทกุคน) .............................................................................................................. 66 
ตารางที ่7.1.2   ผลการด าเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  .................................................................................... 71 
ตารางที ่7.1.3   ผลการบรหิารพสัดุ ..................................................................................................................... 72 
ตารางที ่7.3.1   กจิกรรม/สวสัดกิารใหแ้ก่บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2554-2557  ............................................ 78  
ตารางที ่7.3.2   สขุภาวะ ความปลอดภยั และความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน ............................................................ 78 
ตารางที ่7.3.3   จ านวนงบประมาณการพฒันาบคุลากรทีใ่ชจ้่ายทัง้หมด ............................................................... 81 
ตารางที ่7.4.1  การประชุมผูบ้รหิารพบประชาคมสาธารณสขุ  ............................................................................ 82 
ตารางที ่7.4.2   จ านวนครัง้ในการใหบ้รกิารวชิาการแก่ภาครฐั (คน/ครัง้) ............................................................. 83 
ตารางที ่7.4.3  งบประมาณคณะฯทีส่นบัสนุนโครงการดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ 
 2554-2557 ................................................................................................................................ 83 
ตารางที ่7.4.4  จ านวนขอ้รอ้งเรยีนตามพนัธกจิของคณะฯ 2554-2557  .............................................................. 84 
ตารางที ่7.4.5   ผลการด าเนินการตวัชีว้ดัการด าเนินการทีส่ าคญั (Key ปีงบประมาณ 2557 ................................. 84 
ตารางที ่7.4.6   ผลลพัธก์ารน ากลยุทธไ์ปปฎบิตั ิ ปีงบประมาณ 2554-2555 ........................................................ 85 
ตารางที ่7.4.7   ผลการด าเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2556-2560 ............... 87 
ตารางที ่7.5.1  ตวัชีว้ดัทางการเงนิทีส่ าคญัของคณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 ................................................ 90 
ตารางที ่7.5.2   งบประมาณแผ่นดนิและรายไดข้องสว่นงาน ................................................................................ 92 



สารบญั                                                                                                                                      ช 

 

สารบญัรปู 
หน้า 

หมวด 7 ผลลพัธ ์
รปูที ่7.1.1 อตัราการส าเรจ็การศกึษาภายในวงรอบหลกัสตูร หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ...................................... 66 
รปูที ่7.1.2  รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ............ 67 
รปูที ่ 7.1.3  จ านวนหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการประเมนิและปรบัปรุงหลกัสตูรภายใน 5 ปี ตามเกณฑ ์สกอ.   ..................... 68 
รปูที ่7.1.4  แนวโน้มของจ านวนนกัศกึษาใหม่ทีร่บัไดเ้มื่อเทยีบกบัเป้าหมาย หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ .............. 69 
รปูที ่7.1.5  จ านวนการคงอยู่ของนกัศกึษาขึน้ชัน้ปีที ่2 หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิปีการศกึษา 2554-2557 .......... 69 
รปูที ่7.1.6  แนวโน้มของอตัราคงอยูข่องนกัศกึษาเมื่อขึน้ชัน้ปีที ่2 หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ............................... 69 
รปูที ่7.1.7  จ านวนของนกัศกึษาทีพ่น้สภาพนกัศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ 
 ปีการศกึษา 2554-2557 ..................................................................................................................... 69 
รปูที ่7.1.8 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 
 หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ................................................................................................................ 70 
รปูที ่7.1.9  สดัสว่นของผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ (เรื่อง) ต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการ .............. 70 
รปูที ่7.1.10  สดัสว่นของผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร วชิาการระดบันานาชาต ิ
 ต่อจ านวนบคุลากรสายวชิาการ .......................................................................... 70 
รปูที ่7.1.11 จ านวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ระดบันานาชาต.ิ.............................................................. 70 
รปูที ่7.1.12 จ านวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ระดบันานาชาต ิในฐานขอ้มลู SJR, ISI, SCOPUS .......... 70 
รปูที ่7.1.13 จ านวนการอา้งองิเฉลีย่ของผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี ทีถู่ก CITATION ในปี 2554-2557 ................... 71 
รปูที ่7.1.14 จ านวนงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ ..................................................................................................... 71 
รปูที ่7.1.15 จ านวนผลงานทีต่พีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี ................................................................................................... 71 
รปูที ่7.1.16 จ านวนการอา้งองิผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี ...................................................................................... 71 
รปูที ่7.2.1  ความพงึพอใจของนกัศกึษาในการเป็นนกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  
 หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ................................................................................................................ 73 
รปูที ่7.2.2  ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอหลกัสตูร หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ.............................................. 73 
รปูที ่7.2.3  ความพงึพอใจของนกัศกึษาในภาพรวมต่อการจดัการศกึษาของหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ................. 73 
รปูที ่7.2.4  ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอนในภาพรวมหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ........... 73 
รปูที ่7.2.5  ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรายวชิาหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ................................................. 73 
รปูที ่7.2.6  ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการสอนของอาจารยห์ลกัสตูรไทยและนานาชาติ .......... 73 
รปูที ่7.2.7  ความพงึพอใจของนกัศกึษาปรญิญาตร ีหลกัสตูรไทย ทีม่ต่ีอปจัจยัเกือ้หนุน ปีการศกึษา 2554-2556 ... 74 
รปูที ่7.2.8  ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอปจัจยัเกือ้หนุน ปีการศกึษา 2556                                                                  

จ าแนกตามหลกัสตูรไทย-นานาชาต ิ.................................................................................................... 74 
รปูที ่7.2.9  ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร/กจิกรรมพฒันา/นนัทนาการ  
 หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ................................................................................................................ 74 
รปูที ่7.2.10 ความพงึพอใจของนกัศกึษาปรญิญาตรทีีม่ต่ีอแหล่งฝึกปฏบิตั ิ............................................................... 74 
รปูที ่7.2.11 ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอบรรยากาศการเรยีนรู้หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ............................. 74 
รปูที ่7.2.12 ความพงึพอใจของนกัศกึษาดา้นสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัภายในคณะฯ หลกัสตูรไทยและ

นานาชาตปีิการศกึษา 2556 ............................................................................................................... 74 
รปูที ่7.2.13 ความพงึพอใจของนกัศกึษาปรญิญาตรต่ีอการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารส าคญัและเป็นประโยชน์   ............ 75 
รปูที ่7.2.14 ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารส าคญัและเป็นประโยชน์ หลกัสตูรไทยและ

นานาชาตปีิการศกึษา 2556 ............................................................................................................... 75 



สารบญั                                                                                                                                      ซ 

 
สารบญัรปู (ต่อ) 

หน้า 
รปูที ่7.2.15 จ านวนผูใ้หทุ้นวจิยั ปี 2554 – 2557 .................................................................................................... 75 
รปูที ่7.3.1  จ านวนบุคลากรสายวชิาการเตม็เวลาของคณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 .......................................... 76 
รปูที ่7.3.2  จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนเตม็เวลาของคณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 ........................................ 76 
รปูที ่7.3.3  จ านวนผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศเตม็เวลาของคณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 ..................................... 76 
รปูที ่7.3.4  จ านวนบุคลากรของคณะฯ จ าแนกตามกลุ่มต าแหน่งงานปีงบประมาณ 2557 ....................................... 76 
รปูที ่7.3.5  จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย ์ปีงบประมาณ 2554-2557 .................. 77 
รปูที ่7.3.6  จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ทีด่ ารงต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
 ปีงบประมาณ 2554-2557 ................................................................................................................... 77 
รปูที ่7.3.7  จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ทีด่ ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ปีงบประมาณ 2554-2557 ... 77 
รปูที ่7.3.8  จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ทีด่ ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ปีงบประมาณ 2554-2557 ......... 77 
รปูที ่7.3.9  จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ปีงบประมาณ  2557 ..................... 77 
รปูที ่7.3.10   ค่าใชจ้่ายดา้นสวสัดกิารบุคลากรของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ...................................... 78 
รปูที ่7.3.11  ค่าเฉลีย่บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2555-2557 ........................ 78 
รปูที ่7.3.12  ระดบัความผกูพนัของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2555-2557 ........................................................ 79 
รปูที ่7.3.13  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ..................................................... 79 
รปูที ่7.3.14  ระดบัความไม่พงึพอใจของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ................................................. 80 
รปูที ่7.3.15  จ านวนการคงอยูข่องบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ....................... 80 
รปูที ่7.3.16  จ านวนการคงอยูข่องบุคลากรสายสนบัสนุนของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ..................... 80 
รปูที ่7.3.17  จ านวนการคงอยูข่องผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ................... 80 
รปูที ่7.3.18  จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ......... 80 
รปูที ่7.3.19  จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ... 81 
รปูที ่7.3.20  รอ้ยละของบุคลากรสายวชิาการทีไ่ดร้บัทุนวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ................................. 81 
รปูที ่7.4.1   รอ้ยละของ Corporate KPI ทีบ่รรลุเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557.................................... 81 
รปูที ่7.4.2   ผลการประเมนิ EdPEx ประจ าปีงบประมาณ 2557 ............................................................................. 81 
รปูที ่7.4.3   ผลการประเมนิตามเกณฑ ์สกอ. ประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 ....................................................... 82 
รปูที ่7.4.4   ผลการประเมนิตามเกณฑ ์สมศ. ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 ....................................................... 82 
รปูที ่7.4.5   ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรต่อการบรหิารสว่นงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 ...... 82 
รปูที ่7.4.6  จ านวนโครงการวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ต่อสงัคมและชมุชน ................................................................ 83 
รปูที ่7.4.7  ECO Index ........................................................................................................................................ 83 
รปูที ่7.5.1 สถานะทางการเงนิของคณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2554-2557 (ลา้นบาท) ........................................ 90 
รปูที ่7.5.2  จ านวนเงนิสนบัสนุนตามพนัธกจิหลกัของคณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 ......................................... 90 
รปูที ่7.5.3  จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกคณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 ............ 91 
รปูที ่7.5.4  รอ้ยละของอาจารยท์ีไ่ดร้บัทุนวจิยัและสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั 
 ต่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด ปีงบประมาณ 2554-2557 ........................................................................... 91



สารบญั                     ฌ 

 

แผนภาพท่ี 1  โครงสร้างการบริหารงาน คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 
ขอ้มลู ณ 30 พย.55 

 
 



สารบญั                                                                                                                                      ญ 

 

 



  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  
                                       

โครงร่าง 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์  มหาวิทยาลยัมหิดล  

ปีงบประมาณ 2557 
      
 

ภายใต้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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ลกัษณะส าคญัของส่วนงาน 1 

โครงร่างคณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ  2557 
P.1 ลักษณะขององคก์ร 
P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร  

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัแพทยศาสตร ์(ฉบับที่ 2) ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2491 มพีระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 61 
เล่ม 65 วันที่ 19 ตุลาคม  2491 ก าหนดให้คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มีหน้าท่ีจัดการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตรแ์ห่งแรกของประเทศไทย หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ เปิดสอนเป็นหลกัสูตรแรกพฒันา
มาจากหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติสาธารณสุขศาสตร ์(Certificate of Public Health) ของมหาวิทยาลยัฮาร ์
วารด์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ปจัจุบันผลติบัณฑติสาขาสาธารณสุขศาสตรทุ์กระดบั ”ตน้ราชพฤกษ”์ ไม้
สญัญลกัษณป์ระจ าคณะที่แสดงถงึ ชาวสาธารณสุข ที่รุกเข้าไปในถิน่แดนไกลทุรกันดาร ทัว่ทุกหัวระแหง
ของประเทศ 
 สถานที่ต ัง้ถาวร เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 จนถึงปจัจุบัน  
P.1 ก.(1) หลกัสูตร และบริการ 
 คณะสาธารณสุขศาสตรม์พีนัธกิจจดัการศึกษา คณะฯ จงึมผีลติภณัฑห์ลกั คอื หลกัสูตรไทย และ
หลกัสูตรนานาชาต ิสาขาต่างๆ ดา้นสาธารณสุขครบทุกระดบัการศึกษา และผลติภณัฑก์ารวิจยัที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณสุขทุกมติ ิและสิง่แวดลอ้ม เพื่อส่งเสรมิสุขภาวะชุมชน 
 หลกัสูตรการศึกษามทีัง้สายวิชาชีพ และสายวิชาการ ซึง่แตกต่างจากมหาวิทยาลยัอื่น การเรยีนการ
สอนมุ่งเน้น Active Learning Process และ Problem-based Learning คอื มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่าง
การเรยีนการสอนปกตกิับการฝกึภาคสนามกับหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เป็นทัง้คู่ความร่วมมอืและผู ้
มส่ีวนไดส่้วนเสยี ดงัตารางที่ P1 ก_1 ลูกคา้ของคณะ คอื มทีัง้องคก์รภาครฐั อาทิ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพฒันาสงัคม กระทรวงอุตสาหกรรม สปสช. สวรส. สสส. ส านักสิง่แวดลอ้ม และองคก์รเอกชน อาทิ 
บรษิทั โรงงาน  รวมทัง้ผูใ้ห้ทุนวิจยั ดงัตารางที่ P1 ก_1 
 ปีการศึกษา 2557 คณะฯจดัการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีและระดบับัณฑติศึกษา ทัง้หลกัสูตรไทย 
(17 หลกัสูตร) และหลกัสูตรนานาชาต ิ(6 หลกัสูตร) รวม 23 หลกัสูตร ทุกหลกัสูตรของคณะทีเ่ปิดสอนมกีาร
พฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ครบถว้นตัง้แต่ปีการศึกษา 2555
สกอ. ให้ความเห็นชอบหลกัสูตรเรยีบรอ้ยแลว้ จ านวน 21  หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี                
1 หลกัสูตร จาก 2 หลกัสูตร ระดบัปรญิญาโท 16 หลกัสูตร จาก 17 หลกัสูตร และระดบัปรญิญาเอก สกอ. 
ให้การรบัรองแลว้ครบทัง้ 4 หลกัสูตร สกอ.ก าลงัด าเนินการให้ความเห็นชอบจ านวน 2 หลกัสูตร  นอกจากน้ี
สภาการพยาบาลรบัรองหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 1 หลกัสูตร คอื หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ และ
การศึกษาทุกหลกัสูตรผ่านการส่งมอบโดยภาควิชาที่รบัผดิชอบ  
 การวิจยัของคณะฯอยู่ในกลุ่ม Health Science ผลงานวิจยัหลกัใน พ.ศ. 2555-2557 แบ่งออกเป็น     
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มสิง่แวดลอ้มและอาชีวอนามยั   2) กลุ่มโรคเร ือ้รงัและการส่งเสรมิสุขภาพ  3) กลุ่มโรค             
ตดิเชื้อและเทคโนโลยีสาธารณสุข การส่งมอบโครงการ และผลงานการวิจยัของคณะฯ ผ่านระบบการบรหิาร
งานวิจยั ของหน่วยงานวิจยัและวิชาการของคณะฯ 
P.1 ก.(2) วิสยัทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม 
 คณะฯ ก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และค่านิยม เผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา คู่ความร่วมมอื  และ            
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีรบัทราบทัง้ในรูปแบบของ website โปสเตอร ์เอกสารสิง่พมิพข์องคณะ  
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ตารางท่ี P1 ก_1 ผลิตภณัฑ์ จ าแนกกระบวนการท่ีส าคญั  (Key Process)  

พนัธกิจ 
คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/

ผู้ส่งมอบหลกั 
ข้อก  าหนดท่ีส าคญั กระบวนการท่ีส าคญั ผลผลิตหลกั ผู้รบับริการท่ีส าคญั 

1.   กระบวนการหลกัการศึกษา 
ภารกจิ
การเรยีน
การสอน 

คู่ความร่วมมือการศึกษาทุกระดบั 
: เขตภาคกลาง ภาคตะวนัออก 
• สถานบรกิารสาธารณสุขทุกระดบั 

และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
• ศูนย์บรกิารสาธารณสุข กทม. 

• หลกัสูตรไทย และ
หลกัสูตรนานาชาติ
ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 

ปริญญาตรี :   
1. พฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตรให้ตรงตาม

ความต้องการของตลาด 
2. จดัการเรยีนการสอน 
3. ฝึกปฏิบัต ิ

หลกัสตูรไทย  และหลกัสตูรนานาชาติ 
ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา 
1. อัตราการส าเรจ็การศกึษาภายใน

วงรอบหลกัสูตร (ระบุ ในมคอ.2) 
2. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาใน 

ผู้เรียน 
• นักศึกษาไทย 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 

 
• กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง. • คุณลกัษณะบัณฑติท ี ่ 4. กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร       ภาพรวมการจดัการศกึษาของ •   นักศึกษานานาชาติ 

 • สปสช. สวรส. สสส.  พงึประสงค์ 5. ประเมนิผลสัมฤทธิ ์    หลกัสูตร  (คะแนนเตม็ 5) นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 
 • ส านกัสิ่งแวดล้อม •   คณาจารย์มวีุฒิการ บณัฑิตศึกษา :       ระดบับณัฑิตศึกษา นกัศกึษาระดบัปรญิญา 

 
• บรษิทั โรงงาน นคิมอุตสาหกรรม ศกึษาตรง/สัมพนัธ์กบั

หลกัสูตร 
1. พฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตรให้ตรงตาม

ความต้องการของตลาด 
3. ระยะเวลาเฉลีย่ท ีใ่ช้ในการศกึษา เอก 

 
ปริญญาตรี :   

 
2. จดัการเรยีนการสอน   

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ปกครอง   
 ผู้ใช้บัณฑติ  และมหาวทิยาลยัมหดิล 
ผู้ส่งมอบ : คณะวทิยาศาสตร์             
คณะศลิปศาสตร์   มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

3. ฝึกปฏิบัต ิ
4. การท าสาระนพินธ์/ วทิยานพินธ์/
ดุษฏีนพินธ์ 

5. ประเมนิผลสัมฤทธิ ์

  

 
 บณัฑิตศึกษา :   

  
  

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ใช้บัณฑติ 
และศษิย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้ส่งมอบ : บัณฑติวทิยาลยั 
 

  

  



  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  
 

ลกัษณะส าคญัของส่วนงาน          3 

ตารางท่ี P1 ก_1 ผลิตภณัฑ์ จ าแนกกระบวนการท่ีส าคญั  (Key Process)  

พนัธกิจ 
คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/

ผู้ส่งมอบหลกั 
ข้อก  าหนดท่ีส าคญั กระบวนการท่ีส าคญั ผลผลิตหลกั ผู้รบับริการท่ีส าคญั 

2.  กระบวนการหลกัการวิจยั 
ภารกจิ
ด้านการ
วจิยั 

คู่ความร่วมมือ : สถาบันท ีม่คีวาม
ร่วมมอืด้านการวจิยั อาท ิกทม.  
กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง.
บรษิทัท ีผ่ลติอาหาร  

• คุณภาพงานวจิยั 
• การส่งงานวจิยัตรง

เวลา 
• แนวทางปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณนกัวจิยั 
พ.ศ. 2541 ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ

1. สนบัสนุนทุนวจิยัภายในคณะ 
2. แสวงหาแหล่งทุนวจิยัภายนอก 

3. รบัรองการวจิยัในมนุษย์และความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ 

1. จ านวนโครงการวจิยั  
2. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัต่อจ านวน
อาจารย์ท ัง้หมด 

3. จ านวนบทความวจิยัฯท ีต่พีมิพ์ในวารสาร 

ผู้ให้ทุนวิจยั  
ทัง้ภาครฐั และเอกชน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สถาบันร่วมวจิยั   
ผู้ใช้งานวจิยั  มหาวทิยาลยัมหดิล 
ผู้ส่งมอบ : เครอืข่ายร่วมท าวจิยั 

4. พฒันานกัวจิยัและกลุ่มวจิยั 
5. ก ากบัและตดิตามความก้าวหน้า 
6. รวบรวมผลงานและจดัท ารายงานวจิยั 
7. สนบัสนุนการตพีมิพ์ผลงานวจิยัใน

วารสารวชิาการ 
8. จดัการความรู้และเผยแพร่ผลงานวจิยั

สู่สาธารณะ 

วชิาการระดบัชาตใินฐานข้อมูล TCI 
4. จ านวนบทความวจิยัฯ ทีต่พีมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ
ฐานข้อมูลการจดัอันดบัวารสาร SJR
หรอื ISI หรอื Scopus 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) : สถาบันการศกึษาสาธารณสุขชัน้น าในภูมภิาคเอเซยี  ปี 2559 
พนัธกิจ( Mission)  

1. ผลติบัณฑติด้านสาธารณสุขทุกระดบั 2. ด าเนนิการวจิยัด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. บรกิารวชิาการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสร้างเครอืข่ายเพือ่สังคมสุขภาวะ 4. ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม 
5. ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม 6. บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ค่านิยม ของคณะสาธารณสขุศาสตร์    (Faculty of Public Health Core Values : MUPH) 
M Mastery เป็นนายแห่งตน U            Unity  น ้าหนึง่ใจเดยีวกนั P Public mind     จติอาสา H            Happiness  ความสุข 
สมรรถนะหลกั :   เช่ียวชาญการเรียนการสอนและการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสขุภาวะชมุชน 
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ดงันัน้เพื่อสนับสนุนวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และค่านิยมของคณะ จงึมสีมรรถนะหลกั คอื  เชี่ยวชาญ
การเรยีนการสอนและการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อสรา้งเสรมิสุขภาวะชุมชน ความเชี่ยวชาญน้ีคณะสัง่สม
มาตลอดระยะเวลา 66 ปี ซึง่อาจารย์ที่มาปฏิบัตงิานใหม่ตอ้งผ่านกระบวนการการเรยีนการสอน  และการ
วิจยัภาคสนามทุกคน 
P.1 ก. (3)  ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร 

คณะสาธารณสุขศาสตรแ์บ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ส านักงานคณบด ีและ13 ภาควิชา(แผนภาพที่1) 
แต่ละภาควิชามสี านักงานเลขานุการภาควิชา  มหีน้าที่ประสานงานกับส านักงานคณบด ี และจดัการงาน
บรหิารภาควิชา บุคลากรของคณะฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รวมทัง้สิน้ 318 คน เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2556 พบว่า มจี านวนเพิม่ขึ้น 5 คน  บุคลากรอายุมากที่สุด 67 ปี  น้อยที่สุด 23 ปี อายุ
เฉลีย่ 46.46 ปี  บุคลากรที่มจี านวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 55 ปี มธัยฐาน 48 ปี แสดงว่า กลุ่ม
บุคลากรที่อายุมากมจี านวนมากกว่ากลุ่มบุคลากรที่อายุน้อย (ตารางท่ี P1 ก_2)  

บุคลากรแบ่งเป็น สายวิชาการวิชา 154 คน   มศีาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ รวม 59 คน 
ผูช่้วยศาสตราจารย์และอาจารย์ รวม 95 คน การศึกษาระดบัปรญิญาเอก 121 คน และก าลงัศึกษา
ปรญิญาเอก 4 คน ข้อก าหนดระดบัการศึกษาบุคลากรสายวิชาการตอ้งมวุีฒิการศึกษาระดบัปรญิญา
เอกเท่านัน้  สายสนับสนุนวิชาการ 164 คน สายสนับสนุนวิชาการ การศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี52 คน 
ปรญิญาตร ี 79 คน ปรญิญาโท 33 คน ข้อก าหนดระดบัการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั และพนักงานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) ตอ้งมวุีฒิการศึกษาระดบั
ปรญิญาตรขีึ้นไปเท่านัน้ 

ประเภทการจา้งจ าแนกเป็น ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานมหาวิทยาลยั(ส่วนงาน) 
และลูกจา้ง  

ผูบ้รหิารระดบัสูงของคณะประกอบดว้ย คณบด ี รองคณบด ี หัวหน้าภาควิชา ผูแ้ทนคณาจารย์
ประจ า ผูแ้ทนสายสนับสนุนจากภาควิชา เลขานุการคณะ และหัวหน้างาน รวม 38 คน คณบด ี ชื่อ            
รศ.นพ.พทิยา จารุพูนผล เป็นผูน้ าสูงสุด ทัง้น้ี บุคลากรของคณะฯ รบัสวัสดกิารและข้อก าหนดพเิศษดา้น
สุขภาพและความปลอดภยันอกเหนือจากที่มหาวิทยาลยัก าหนดให้ (ตารางท่ี P1 ก_3)  

คณะฯ สรา้งความผูกพนักับบุคลากรทุกระดบัดว้ยการจดัสมัมนาบุคลากรทุกระดบั ปีละ 1 คร ัง้
เพื่อสรา้งการมส่ีวนร่วม ร่วมคดิ ร่วมวางแผนการด าเนินการของคณะฯ รวมทัง้ทุกสิน้ปีงบประมาณ 
คณะฯ จดั Meet the team เพื่อน าเสนอผลงานและความก้าวหน้าของคณะ เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
บุคลากรให้ข้อเสนอปรบัปรุงการบรหิาร รวมทัง้ คณะฯจดักิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบุคลากร
มส่ีวนร่วมอย่างต่อเน่ืองตลอดปี อาทิ งานสงกรานต ์งานเข้าพรรษา งานวัน”มหิดล” 

จากการสอบถามความผูกพนัในงานโดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึ้นโดย Schaufeli& Bakker  
เพื่อวัดความผูกพนัในงานของ UWES (the Utrecht Work Engagement Scale)  รองคณบดฝี่าย
แผนพฒันาฯน ามาแปล ประยุกตใ์ช้ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เมื่อเดอืนสงิหาคมพ.ศ.2557 (n=137 
คน) พบว่า ความผูกพนัในงานของบุคลากรสายวิชาการ (62 คน) และสายสนับสนุนวิชาการ (75 คน)อยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 4.62 และ 4.60 จาก 7 คะแนน ตามล าดบั) ปจัจยัที่มคี่าเฉลีย่มากที่สุดทัง้
สองสายงานเหมอืนกัน คอื ภูมใิจในงานที่ท า (ค่าเฉลีย่ = 5.44 และ 5.21 จาก 7 คะแนน ตามล าดบั) 
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ตารางท่ี P1 ก_2 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ข้อมูล ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2557 
จ  านวนบุคลากรสายวิชาการ (154 คน) จ  านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (164 คน) เปรียบเทียบจ  านวนบุคลากรทัง้หมด 

ช่วงอาย ุ จ านวน
รวม(คน) 

ต าแหน่งวิชาการ (คน) ความต้องการ/
ความคาดหวงั ล าดบัที่ความผกูพนั ช่วงอาย ุ จ านวน

รวม(คน) 
ความต้องการ/
ความคาดหวงั ล าดบัที่ความผกูพนั 2557 2556 + = เพ่ิม 

- = ลด ผศ รศ. ศ. อ. 

< 24 ปี      • มเีวลาท า
วจิยัมากข ึ้น 

1 ภูมใิจในงานท ีท่ า < 24 ปี 3 • ความมัน่ 
คงในงาน 

1 ภูมใิจในงานท ีท่ า 3 4 - 1 

25 - 29 1    1 2 งานท ีท่ า 25 - 29 17 2 งานท ีท่ า 18 15 3 

30 - 34 9 2   7 • ก้าวสู่              
ต าแหน่งวชิา 

การ 

3 งานมคีวามหมาย  30 - 34 23 • โปร่งใส 
และเป็น

ธรรม 

3 งานมคีวามหมาย  32 32  

35 - 39 16 4   12  และเป้าหมาย 35 - 39 25  และเป้าหมาย 41 48 -7 

40 - 44 18 12   6  ชดัเจน 40 - 44 23  ชดัเจน 41 34 7 

45 - 49 20 9 5  6    45 - 49 19    39 47 -8 

50 - 54 34 14 13  7    50 - 54 25    59 63 -4 

55 - 59 32 9 19  4    55 - 59 20    52 45 7 

>60 ปี 24 1 20 2 1    >60 ปี 9    33 25 -8 

รวม 154 51 57 2 44    รวม 164    318 313  

ภาพรวม Generation Baby bloomer- พ.ศ. 2489-2507 = 114 คน Gen X พ.ศ. 2508-2519 = 97 คน Gen Y พ.ศ. 2520-2542 = 77 คน 

 

ตารางท่ี P1 ก_3 สวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ และข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร ์

สวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ : วิธีการส าหรบับุคลากรทุกสายงาน ทุกคน ข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภยั : วิธีการ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานมหาวิทยาลยั(ส่วนงาน) และลูกจ้าง 

1.1 ค่าตอบแทนอื่น อาท ิเงนิประจ าต าแหน่ง ค่าท าการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงนิโบนสั 2.1 ตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรทุกคน 
1.2 เงนิสวสัดกิารประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรยีนบุตร ค่ารกัษาพยาบาล ประกนัอุบัตเิหตุส าหรบัผู้เดนิทางไป

ปฏิบัตงิานนอกเขตกรุงเทพฯ และต่างประเทศ  เงนิสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร เงนิการตพีมิพ์ผลงาน 
2.2 บุคลากรท ีต่่ออายุหลงัเกษยีณต้องมใีบรบัรองแพทย์ 
2.3 กจิกรรมการออกก าลงักาย ได้แก่ ชมรมโยคะ ชมรมปิงปอง 
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ตารางท่ี P1 ก_3 สวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ และข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร ์(ต่อ) 

สวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ : วิธีการส าหรบับุคลากรทุกสายงาน ทุกคน ข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภยั : วิธีการ 
1.3 กองทุนสวสัดกิารคณะฯโดยอนุกรรมการสวสัดกิารคณะสาธารณสุขศาสตร์ดูแลทางด้านสวสัดกิาร และกจิกรรมด้านจติใจ ได้แก่ ชมรมธรรมะสุขใจ 
1.4 ส่งเสรมิความก้าวหน้าและให้ก าลงัใจแก่บุคลากรท ีม่ผีลการปฏิบัตงิานด/ีดเีด่นด้วยการน าผลการประเมนิ

บุคลากรประกอบการพจิารณาข ึ้นเงนิเดอืน / เงนิโบนสั / เลือ่นระดบั และเลือ่นระดบัต าแหน่ง 
2.4 ตัง้คณะกรรมการมอบหมายรองคณบดฝ่ีายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่าง และระดบัเสียงของทุกหน่วยงาน 
1.5 สิทธปิระโยชน์ทดแทนส าหรบัผู้ประกนัตน “กองทุนประกนัสังคม” .... (ยกเว้นข้าราชการ) 2.5 ออกประกาศของคณะ เรือ่ง  “การรกัษาความปลอดภยัทางทรพัย์สินและ 
สร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ แก่บุคลากรทุกคน ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชวีติของบุคลากร” 
1.6   ตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรทุกคน 2.6 ประกาศเกีย่วกบัการเข้า-ออก อาคาร 
1.7   โครงการ MUPH : ราชพฤกษ์สร้างสุข ท ัง้ร่างกาย และจติใจ 2.7  ตดิตัง้กล้องวงจรปิด ระบบ CCTV ทุกอาคาร และมุมอับ 
 

P.1 ก. (4)  สินทรพัย ์    ตารางท่ี P1 ก_4   
ตารางท่ี P1 ก_4  อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และครุภณัฑ์ท่ีส าคญั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี ครภุณัฑ์ 

อาคารเพื่อการบรหิาร อาคารเพื่อการศึกษา 

และอาคารเพื่อบรกิารวิชาการ  รวม 8 อาคาร 
• software ที่จ าเป็นใช้งานที่

ถูกตอ้งตามกฏหมายลขิสทิธ ิ ์ 

อุปกรณเ์คร ื่องเสยีง และอุปกรณ ์ IT ประจ าห้องเรยีน/ห้องประชุมของแต่ละอาคาร 

ห้องปฏิบัตกิารกลาง • เคร ื่องมอืวิทยาศาสตร ์ ครุภณัฑห์้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร ์อาทิ GC, AAS, HPLC, Microwave digestion 

ห้องคอมพวิเตอร ์ • ระบบ LAN  ระบบ Wireless 

LAN (MU-Wi Fi) Point  

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ อาทิ อุปกรณค์อมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีนการสอน  ส าหรบัการ

เรยีนการสอนทางไกล    คอมพวิเตอรส์ าหรบับุคลากร 

P.1 ก. (5) กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตรน์ ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบัมาใช้ในการก ากับการด าเนินงานของคณะฯ ดงัตารางที่ P1 ก_5



  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  
 

ลกัษณะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 7

 
 
 

P.1 ก. (5) กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

การด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตรน์ ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบัมาใช้ในการก ากับการ

ด าเนินงานของคณะฯ ดงัตารางท่ี P1 ก_5 

ตารางท่ี P1 ก_5  กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบัส าคญัท่ีใช้ก ากบัการด าเนินงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พนัธกิจและการบริหาร กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบัส าคญัมาใช้ในการก  ากบัการด าเนินงานของคณะฯ 

การศึกษา 1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 2. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
 3. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
 4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่2) ปีพ.ศ. 2554 
 5. พระราชบญัญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
 6. พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2550 
 7. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 8. พรบ.ลิขสิทธิ ์พ.ศ.2537 และเพ่ิมเติม พ.ศ.2558 
 9. พระราชบญัญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

10. พระราชบญัญัติสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 11. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
การวิจยั 1. แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
และบริการวิชา 2. ระเบียบข้อบงัคบัประกาศของมหาวิทยาลยัมหิดลที่เก่ียวข้องกบัการวิจยั และระเบียบของคณะฯ 
การ 3. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2551 
 4. ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยัของ

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2551 
การบริหาร 
1. การเงิน 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ.2552 
1. ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544  และ  
2. ระเบียบส านักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545  
3. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการรบัเงิน การเก็บรกัษาเงิน การเบิกเงิน การ

จ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.2551 
2. การพสัดุ 1. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ทรพัยากร

บุคคล 
1. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2551 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
2. ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคดัเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตัง้ 

และทดลองปฏิบติังานของพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2556 
3. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2554 
4. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลและการ

ด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบติังาน และการต่อเวลาปฏิบติังานของ             

พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. 2555 
7. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

4. การบริหาร
ท ัว่ๆไป 

1. พรบ.มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2550 
2. กฎหมายว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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ตารางท่ี P1 ก_5  กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบัส าคญัท่ีใช้ก ากบัการด าเนินงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พนัธกิจและการบริหาร กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบัส าคญัมาใช้ในการก  ากบัการด าเนินงานของคณะฯ 
5. ความ

ปลอดภยั 
1. พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2552 
2. พรบ.ความปลอดภยัสภาพแวดล้อมการท างาน 

 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในสถานศึกษา 
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการฯ มีไว้ซ่ึงอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟ 
 5. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 6. มาตรฐานบ าบดัน ้าเสีย และก าจดัขยะ/สารพิษ 

P.1 ข. ความสัมพนัธร์ะดบัองคก์ร 
P.1 ข (1)  โครงสร้างองคก์ร  
โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล 
        คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ดร้บัอนุมตัใิห้ปรบัโครงสรา้งใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร ื่อง 
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลยัพ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 พฤศจกิายน 2553 การบรหิาร
แบ่งเป็น 13 ภาควิชา   ส านักงานคณบด ี  ส านักงานบรกิาร และ 2 ศูนย์ (แผนภาพท่ี 1 หน้า จ., ฉ.)   

ระบบธรรมาภบิาล มคีณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลของคณะฯ ตัง้แต่
วันที่ 6 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2555 ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนด าเนินการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดใีห้ชัดเจน และสอดคลอ้งกับการด าเนินงานของคณะฯ รวมทัง้พฒันาคู่มอืการก ากับดูแล
กิจการที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาล คณะสาธารณสุขศาสตรจ์ดัท าแผ่นพบั และ upload เผยแพร่ใน website 
คณะฯ 

การก ากับดูแลการบริหารคณะฯ ด าเนินการโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประกอบดว้ย 
คณบด ี รองคณบดฝี่ายต่างๆ จ านวน 9 คน หัวหน้าภาควิชา 13 คน  ผูแ้ทนคณาจารย์ประจ าจากการ
เลอืกตัง้ 4 คน ผูแ้ทนสายสนับสนุนจากการเลอืกตัง้ 2 คน รวมทัง้สิน้ 28 คน ด าเนินการภายใตก้าร
ก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะฯ อาศัยหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี ด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย วิธกีารปฏิบัตติามนโยบายของมหาวิทยาลยัมหิดล และการก ากับนโยบายของคณะฯ สู่
การปฏิบัตผิ่านแผนยุทธศาสตร ์ และแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณของคณะฯ ทุกภาควิชา/
หน่วยงานมหีน้าที่สรา้งผลงานตามพนัธกิจของต่างๆ ของคณะฯ ให้สอดคลอ้งกับนโยบาย วิสยัทัศน์ 
พนัธกิจ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

การก ากับดูแลตามพันธกิจ คณบดมีอบหมายให้รองคณบดแีต่ละฝ่าย รบัผดิชอบบรหิาร  
ก ากับ สนับสนุน ประเมนิผล และรายงานผลการด าเนินการตามตวัชี้วัด และมาตรฐานต่างๆ ตามพนัธกิจ 
ทัง้ในระดบัภาควิชาและหน่วยงานให้ด าเนินการตามนโยบายของคณะฯ และเป้าหมายที่ก าหนด ทัง้น้ีการ
บรหิารงานอยู่ภายใตก้ารบรหิารความเสีย่ง ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ระดบัคณะฯ  และการ
ตรวจสอบภายในจากศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัมหิดลโดยมคีณะกรรมการชุดต่างๆ ด าเนินการ
ตามผลติภณัฑห์ลกั  (ตารางท่ี P1 ข_1) 
 ระบบการรายงาน   1) รายงานผลการด าเนินงานทัง้ดา้นการบรหิาร การศึกษา วิจยั การใช้จ่าย
งบประมาณ ความก้าวหน้าผลงานตามไตรมาส และรายงานทุกเดอืนในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯภายใตค้วามรบัผดิชอบของรองคณบด ี  และหัวหน้าภาควิชาน าผลการประชุมแจง้ให้กับคณาจารย์
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ในภาควิชาทราบเป็นประจ าทุกเดอืน  การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามข้อตกลงให้กับมหาวิทยาลยั 
โดยใช้ระบบ MUKPI และ2) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ ์ สกอ. และสมศ. ผ่าน
ระบบ CHE QA Online ผลส าเรจ็ที่ไดร้องคณบดฝี่ายแผนพฒันาและประกันคุณภาพการศึกษา
รบัผดิชอบรายงานคณบด ีรองคณบดทีี่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประจ าคณะ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
P.1 ข (2)  ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะฯ จ าแนกคู่ความร่วมมอื  ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี  ผูร้บับรกิารที่ส าคญั ตามผลติภณัฑห์ลกัของ
คณะฯ 2 ผลติภณัฑ ์  โดยมคีณะกรรมการของผลิตภณัฑ์หลกั ด าเนินการการบรหิาร จดัการ  ตดิตาม
ก ากับ สนับสนุน ประเมนิผล และรายงานผลการด าเนินงานตามผลติภณัฑห์ลกั (ตารางท่ี P1 ข_1) 
ส่วนแบ่งตลาดระดบับณัฑิต – ไทย-นานาชาติ 
 ในปจัจุบัน สถาบันที่มลูีกคา้ระดบัเดยีวกับคณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล คอื คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 มนัีกศึกษาไทย 955 คน และนักศึกษา
ต่างชาต ิ 10 คน  ส าหรบัคณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล มนัีกศึกษาไทย 1,427 คน 
นักศึกษาต่างชาต ิ51 คน (ข้อมูล CHEQA online) ผลการส ารวจ / สมัภาษณ ์ลูกคา้  ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมอืและคู่ความร่วมมอืแต่ละกลุ่ม  ความตอ้งการและคาดหวัง และ ส่วนตลาดที่
ส าคญั (ตารางท่ี P1 ข_2) 
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ 
 

 หลกัสูตร และวิจยัของคณะฯ ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมอืมบีทบาทส าคญัต่อคณะฯทัง้ใน
กระบวนการการเรยีนการสอน และการวิจยั คณะฯ รบัฟงัจากการสื่อสาร 2 ทาง ดว้ยการรบัฟงัความ
คดิเห็นจากการร่วมประชุมก่อน ขณะ และหลงัการด าเนินการ ซึง่ผูร้บัผดิชอบทัง้การเรยีนการสอน และ
การวิจยัน ามาวิเคราะห์เพื่อจดัท าข้อก าหนดที่ส าคญั ต่อไป (ตารางท่ี P1 ข_3) 
 
P.2 สภาวการณ์ขององคก์ร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธท่ี์ส าคญัขององคก์ร 
P.2 ก  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 

P.2 ก (1) ล าดบัในการแข่งขนั  

จากข้อมูลภายใต ้ "โครงการฐานข้อมูลดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา" ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555-56 ซึง่คณะฯก าหนดคู่เทียบกับคณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ Yonsei University ประเทศเกาหลใีตซ้ึง่คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มขี้อมูลให้เทียบปีการศึกษา 2556 (ตารางท่ี P2 ก_1)   
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ตารางท่ี P1 ข_1  รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการบริหาร ติดตามก ากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามผลิตภณัฑ์หลกั 

หลกัสตูร วิจยั 
คณะกรรมการระดบัคณะฯ คณะกรรมการ… 

1. คณะกรรมการบริหารการศึกษา สร้างสรรค์และด าเนินงานโครงการวิจยักลุ่มวิจยัด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
2. คณะกรรมการพิจารณาภาษาท่ีใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาโท  

(หลกัสูตรภาคปกติและหลกัสูตรภาคพิเศษ) 
กลุ่มวิจยัด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข(กลุ่มวิจยั) 

คณะกรรมการ… ปริญญาตรี คณะกรรมการวิจยั 
3. คณะกรรมการหลกัสูตรปริญญาตรี โครงการพฒันาสาธารณสุขเขตเมือง 
4. คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และ

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย) ระบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2556 
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 

5. คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์นกัศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2556 กองบรรณาธิการจดัท าวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบบัพิเศษ 
6. คณะท างานจดัการสอบสมัภาษณ์ และตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย) ระบบโควตา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

กองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of Public Health 

7. คณะท างานจดัการสอบสมัภาษณ์ และตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย) ระบบแอดมิชช ัน่ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

นวตักรรมการศึกษาและจดัการความรู้วิจยั 

8. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา ประจ าปี 2556 พฒันาวิชาการ 
9. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
10. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย) กรรมการและท่ีปรึกษาโครงการงานประจ าสู่งานวิจยั R2R 

คณะกรรมการ… ระดบับณัฑิตศึกษา คณะอนุกรรมการ.. 
11. คณะกรรมการหลกัสูตรระดบัปริญญาโท เครือข่ายพฒันาการขอทุนต่างประเทศ 
12. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรภาคปกติ) พิจารณากลัน่กรองโครงการวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัความปลอดภัยทางชีวภาพ 
13. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร.... มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปกติ /ภาคพิเศษ) ไทย 15 หลกัสูตร พิจารณากลัน่กรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
14. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร.. มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปกติ) นานาชาติ 2 หลกัสูตร กลัน่กรองการสนบัสนุนการน าเสนอผลงาน 
15. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 1 หลกัสูตร  
16. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  3 หลกัสูตร  
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ตารางท่ี P1 ข_2 คู่ความร่วมมือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้รบับริการท่ีส าคญั  ความต้องการ/ความคาดหวงั และส่วนตลาดท่ีส าคญัจ าแนกตามผลิตภณัฑ์หลกั 
พนัธกิจ คู่ความร่วมมือ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้รบับริการท่ีส าคญั ความต้องการ/ความคาดหวงั ส่วนตลาดท่ีส าคญั 

การศึกษา คู่ความร่วมมือ :   ปริญญาตรี :   

 
สถานบรกิารสาธารณสุขทุกระดบั และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั • นกัศกึษาฝึกปฏิบัตสิามารถน าความรู้ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 ศูนย์บรกิารสาธารณสุข  กทม.  กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง. มาประยุกต์ใช้ได้ บณัฑิตศึกษา :  ศษิย์เก่าท ีจ่บจากคณะฯ 

 
สปสช. สวรส. สสส. ส านกัสิ่งแวดล้อม  บรษิทั โรงงาน นคิมอุตสาหกรรม  • ข้าราชการ  พนกังานราชการสังกดั 

 
ปริญญาตรี :        กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง. 

 คณะวทิยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ ม.มหดิล  • พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลต่างๆ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :     ผู้ปกครอง   มหาวทิยาลยัมหดิล • จบแล้วมงีานท าทนัท ี • บรษิทั โรงงาน นคิมอุตสาหกรรม 

 
 บณัฑิตศึกษา :    • องค์กรภาครฐัสาธารณสุขหลายภูมภิาค 

 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :     ผู้ใช้บัณฑติ  ศษิย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ • ความมุ่งมัน่ อดทน ซือ่สัตย์  อาท ิ พม่า เวยีดนาม จนี ญี่ปุ่น  

 
ผู้รบับริการท่ีส าคญั – ผู้เรียน    ออสเตรยี เบลเย ีย่ม คานาดา ซูดาน  

 
• นักศึกษาไทย :  

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ปรญิญาโท 
• สามารถน าความรู้ท ีไ่ด้รบัมาประยุกต์ใช้
ประกอบอาชพีได้ 

• บัณฑติส าเรจ็การศกึษาสายวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

 
• นักศึกษานานาชาติ : 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก 
• สามารถน าความรู้มาท าประโยชน์แต่ผู้อื่น 
และสังคม 

• องค์กรสุขภาพ   

การวิจยั คู่ความร่วมมือ :   สถาบันท ีม่คีวามร่วมมอืด้านการวจิยั อาท ิกทม. กสธ.  กพม.  
กวท. บรษิทัผลติอาหาร  

•  นกัศกึษาน าความรู้ท ีเ่รยีนมาประยุกต์ใช้
ท างานได้ 

• โรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สถาบันร่วมวจิยั  ผู้ใช้งานวจิยั  มหาวทิยาลยัมหดิล 
ผู้ส่งมอบ :   เครอืข่ายร่วมท าวจิยั 

• ผลการวจิยัน าไปใช้ในการก าหนด/
ปรบัเปลีย่นนโยบาย 

•  บรษิทัเอกชนด้านอาหาร 

 
ผู้รบับริการท่ีส าคญั   

 ผู้ให้ทุนวิจยั  ทัง้ภาครฐั และเอกชน • ส่งรายงานตามก าหนดเวลา 
• ผลงานมคีุณภาพมคีุณค่า 
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ตารางท่ี P1 ข_3  บทบาทและกลไกท่ีส าคญัต่อการส่ือสารของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ กลไกท่ีส าคญัต่อการส่ือสาร 

ผู้ส่งมอบ    
การศึกษา :  การคดัเลอืกบุคคลใน
ระบบ ระบบรบัตรง และระบบแอด
มชิช ัน่, บัณฑติวทิยาลยั 

 
จดักระบวนการคดัเลอืกนกัศกึษา 

 
Website  E-mail  หนงัสือ  การ
ประชุมวชิาการ, สัมมนาวชิาการ 

การวิจยั :  เครอืข่ายร่วมท าวจิยั และ 
วารสารงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้อง 

สนบัสนุนเงนิวจิยั E-mail, โทรศพัท์, ประชุมวชิาการ 
การฝึกอบรมการวจิยั การประชาสัมพนัธ์สื่อต่างๆ 

คู่ความร่วมมือ   
การศึกษา :  ศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม พษิวทิยา 
และการจดัการสารเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์ 
ม.มหดิล  

 สนบัสนุนการศกึษา/วจิยั
สิ่งแวดล้อม 
 

 จดัการเรยีนการสอนวชิาท ัว่ไป และ
ภาษาอังกฤษนกัศกึษาปีท ี ่1 และ 2 

การตดิต่อระหว่างผู้บรหิารระดบั
คณะ/ภาควชิา 

แหล่งฝึกภาคสนามในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค ของรฐั รฐัวสิาหกจิ และ
เอกชน 

 เป็นครูพีเ่ลี้ยง ดูแลนกัศกึษาอยู่ใน
พื้นท ี ่

 ประเมนิผลการฝึกภาคสนามของ
นกัศกึษา 

เอกสารประกอบการนเิทศงาน 
การประชุมร่วมกนัเตรยีมสถานที่
ฝึกฯ  การ่วมนเิทศ   การตดิต่อ
ทาง mobile phone กบัสถานทีฝึ่ก 

 สภาคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย (CPHET) และ 
SEAPHEIN 

 เสนอแนวคดิ ความคดิเหน็  
 สนบัสนุนเทคโนโลย ี

e-mail, โทรศทัพ์ การประชุม
วชิาการ การประชุมเครอืข่ายและ
สัมมนาวชิาการ 

การวิจยั : สถาบันท ีม่คีวามร่วมมอื
ด้านการวจิยั อาท ิกทม.  

 สร้างโจทย์การวจิยั                                                        การตดิต่อระหว่างผู้บรหิารระดบั
คณะ/ภาควชิา และส่วนบุคคล 

 

ตารางท่ี P2 ก_1  ประเดน็การเทียบ คู่เทียบ แหล่งข้อมูล และข้อจ  ากดัซึ่งข้อมูล จ  าแนกตามภารกิจหลกั 

พนัธกิจ ประเภท ประเดน็ คู่เทียบ แหล่งข้อมูล ข้อจ  ากดัของข้อมูล 

การ 
ศกึษา 

ในประเทศ 
• ความพงึพอใจของ
นายจ้างท ีม่ต่ีอ
บัณฑติทุกระดบั 

• จ านวนนกัศกึษา
ต่างชาต ิ

ม.ขอนแก่น 
รายงานประจ าปี 
CHEQA online 

 

ต่างประเทศ 
Yonsei 

University 

ประชุมAPACPH ไม่มขี้อมูลระดบัคณะ 

การวจิยั 
ในประเทศ • จ านวนบทความ

วจิยัตพีมิพ์วารสาร
ฐานข้อมูลสากล 

ม.ขอนแก่น CHEQA online  

ต่างประเทศ 
Yonsei 

University 
การประชุมAPACPH 

มแีต่ข้อมูลรวมระดบั
สถาบัน 

P.2 ก (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั 

      แบ่งออกเป็น 2 ปจัจยั คอื ปจัจยัภายใน  และปจัจยัภายนอก ของพนัธกิจหลกั (ตารางที ่P2 ก_2)   
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ตารางท่ี P2 ก_2  ปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อสถานะการแข่งขนัขององค์กร 

พนัธกิจ ปัจจยั การเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อสภาพการแข่งขนั 

การศกึษา 
ภายใน อัตราการเกษยีณอายุของสายวชิาการต าแหน่ง ศ. และ รศ. 
ภายนอก การปฏิรูปการศกึษาส าหรบับุคลากรด้านสุขภาพ 

วจิยั 
ภายใน เงนิทุนวจิยัสนบัสนุน 
ภายนอก ความต้องการงานวจิยัท ีต่อบโจทย์ระดบัประเทศและระดบัอาเซยีน 

P.2 ก (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

แหล่งขอ้มูลจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สามารถไดม้าจากรายงานประจ าปี 
CHEQA online แต่ของ Yonsei University ไดจ้ากการประชุมร่วมกนั APACPH แต่พบว่า Yonsei University 
มแีต่ขอ้มูลภาพรวมระดบัสถาบนัเท่านัน้ ดงันัน้ในปี พ.ศ.2558 คณะฯ จงึเปล ีย่นคู่เทยีบเป็น University of 
Indonesia ซึง่มคีณะสาธารณสุขศาสตร์ เหมอืนกนั (ตารางท่ี P2 ก_1)   

P.2 ข.  บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1. การปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรเพือ่บณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
2. จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าในภูมภิาคเอเซยี 
3. การเพิม่ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดบันานาชาติ 
4. การเตรียมบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการใหพ้ร้อมเขา้สู่ต าแหน่งวชิาการ 

ความท้าทายด้านการปฏิบติัการ  :   
 การผสานความเชีย่วชาญการเรียนการสอน และการวจิยัทัง้ดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้มในระดบัชาติ  
และนานาชาติเพ ือ่สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
ความท้าทายตามพนัธกิจ มสี ิง่ทีท่า้ทายคอื 

1. การศกึษา :  หลกัสูตรทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และ AC 
2. การวจิยั   :  งานวจิยัร่วมกบัองค์กรต่างประเทศ และผลงานวจิยัตีพมิพ์ในระดบันานาชาติ 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1. เป็นต้นแบบการเรียนการสอนสาธารณสุขศาสตร์ทีห่น่วยงานใหม่ๆ น ามาใช้ 
2. เป็นผู้น าวชิาการสาธารณสุขระดบัชาติ และเครือข่ายภูมภิาคเอเชยี 
3. ผู้บริหารส่งเสริมความร่วมมอืกบันานาชาติ 
4. บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถทางวชิาการดา้นสาธารณสุข และสิง่แวดลอ้มหลากหลาย 

P.2 ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ 

1. ถ่ายทอดตัวชี้วดัใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบัรับทราบ โดยการประชาสมัพนัธ์ สมัมนาบุคลากร 

2. การติดตามผลงานการด าเนินงานเพือ่การปรับปรุงตามวงจร  PDCA  
3. การปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนตามวงรอบ 

 Innovation ในการท างานในช่วงท่ีผ่านมา 

1. โปรแกรมคลงัความรู้ PHKLb 
2. โปรแกรมบริหารความเสีย่ง PHRisk 



                                    
หมวด 1 การน าองคก์าร 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปี 2557 

      
 

ภายใต้เกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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หมวด 1 การน าองคก์ร 

1.1 การน าองคก์ารโดยผู้น าระดบัสงู 
วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ 

ปีงบประมาณ 2555 คณะฯ โดยคณะกรรมการปรบัแผนยทุธศาสตรค์ณะสาธารณสุขศาสตร ์ ปี 
พ.ศ. 2553-2555 จดัประชุมทบทวนแผนยทุธศาสตรค์ณะสาธารณสุขศาสตร ์ พ.ศ.2553-2555 ใหมด่ว้ย
การวเิคราะห ์ SWOT (หมวด 2.1) ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาการศกึษาของ
คณะ พ.ศ. 2556-2560 2 ครัง้   ผลการประชุม 1) วสิยัทศัน์ ปรบัเป็น “สถาบนัการศึกษาสาธารณสขุ
ชัน้น าในภมิูภาคเอเซีย ปี 2559” 2) ปรบัทศิทางการพฒันาคณะ 3) ปรบัพนัธกจิ 4) ก าหนด
ยทุธศาสตร ์เป้าประสงคห์ลกั และ Corporate KPIs   (แผนภาพท่ี 2.1.2)  
 วนัที ่ 10-11 สงิหาคม 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรน์ าโดยคณบดจีดัสมัมนาบุคลากร ทัง้สาย
วชิาการและสายสนบัสนุนร่วมกนัก าหนด Corporate KPI ค่านิยม และเอกลกัษณ์/สมรรถนะหลกั ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ์ พทัยา จ.ชลบุร ี การขบัเคลื่อนคณะฯ คณบดแีละ
คณะกรรมการประจ าคณะ ก าหนดทศิทาง และเป้าหมายในการด าเนินงานของส่วนงานทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน  ดงัแผนภาพท่ี 1.1.1    

 
แผนภาพท่ี 1.1.1  ระบบและกลไกการบริหาร คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

แผนยทุธศาสตรใ์นปี 2556-2560 กระบวนการวางแผน คณะฯ จดัท าเป็นแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี โดยการท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิานของคณะกบัมหาวทิยาลยั และตดิตาม ก ากบัความกา้วหน้า 
และประเมนิผลการด าเนินการ ทุก 6   9 และ 12 เดอืน และน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุวางแผนทุกปี 
ตามมหลกั PDCA   

การถ่ายทอดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยทุธศาสตร ์ คณะกรรมการประจ าคณะ น าโดยคณบดี
ถ่ายทอดผ่านระบบการบรหิารยุทธศาสตรข์องคณะ (หมวด 2) น าเสนอผลการด าเนินงานไปยงับุคลากร
ทุกกลุ่ม/ทุกระดบัผ่านการประชุมทมีบรหิาร/ คณะกรรมการประจ าคณะ/ทีป่ระชุมหวัหน้างาน/และการ
ประชุม Meet the Team  (ตารางท่ี 7.4.1) รวมทัง้ กระจายอ านาจใหก้บัรองคณบด/ี หวัหน้าภาควชิา/ 
และมอบหมายงานใหค้ณะกรรมการชุดต่างๆ ถ่ายทอดทศิทาง เป้าหมาย และด าเนินการตามทศิทางที่
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ก าหนดไว ้ อาท ิ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร คณะกรรมการวเิคราะหแ์ละประเมนิแผนพฒันาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์ คณะกรรมการวจิยั  ฯลฯ  รวมทัง้ สมัมนาบุคลากร เผยแพร่ทางจดหมายขา่วเฉพาะ
กจิ poster และ Website ของคณะ (www.ph.mahidol.ac.th) จดัท า Corporate KPIs สะทอ้นวสิยัทศัน์ 
และก าหนดใหภ้าควชิาจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิานกบัคณะฯ ประกอบดว้ยแผนปฏบิตักิาร  เป้าหมาย
การปฏบิตังิาน และเป้าหมายรายบุคคลเพื่อใหทุ้กคนมสี่วนรว่มในการด าเนินงานไปสู่วสิยัทศัน์ทีก่ าหนด
ไว ้คณะกรรม การประจ าคณะ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย 
รวมทัง้ สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั/ของคณะไปสู่บุคลากรภายในภาควชิาและ
หน่วยงาน โดยมอบหมายใหห้วัหน้าภาควชิาทุกคน และรองคณบด ีด าเนินการ  (ตารางท่ี 1.1.1) 

ตารางท่ี 1.1.1 การด าเนินการและการถ่ายทอดวิสยัทศัน์  เป้าประสงคร์ะยะสัน้ ระยะยาว 
ค่านิยม และผลการด าเนินการท่ีคาดหวงั 

เรือ่ง วิธีด าเนินการ วิธีการถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏิบติั 
วิสยัทศัน์ 

 
 
 
 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. จดัท าก าหนดทศิทางการพฒันา
การศกึษาของคณะ พ.ศ. 2556-2560 ผลทีไ่ดจ้ากการประชุม
เชงิปฏบิตักิารน ามาปรบัวสิยัทศัน์และทศิทางการพฒันา แผน
ยุทธศาสตรข์องคณะฯ  มกีารก าหนดวสิยัทศัน์  โดยน า
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตรเ์ป็นกรอบหลกัในการ
พจิารณาร่วมกบัภารกจิของคณะ  ผลการวเิคราะหจ์ากการ
ท า SWOT Analysis (วเิคราะหจ์ุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และ
ภยัคุกคาม)  ตลอดจนความตอ้งการ หรอืขอ้คดิเหน็จากผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี  มาปรบัวสิยัทศัน์ วสิยัทศัน์ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์คอื“สถาบนัการศกึษาสาธารณสุขชัน้น า
ในภมูภิาคเอเซยีปี 2559” 

การถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏบิตั ิแยกเป็น 
• การประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะท าความ

เขา้ใจเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร์และ
เป้าหมายทีต่อ้งด าเนินการใหบ้รรลุผล 

• เผยแพร่ยุทธศาสตร ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนปฏบิตัิ
ราชการค ารบัรองฯ และผลการปฏบิตังิานของคณะ   
ผ่านกลไกต่าง ๆ สือ่สารไดท้ัว่ถงึทกุระดบั เช่น  
หนงัสอืเวยีน รายงานประจ าปี   ระบบอนิเตอรเ์น็ต 
และอนิทราเน็ต 

• จดัสมัมนา บุคลากรถ่ายทอดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของคณะฯ เปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเป็น
ประจ าทุกปี 

• ประชุมบุคลากร Meet the Team  ถ่ายทอดผลการ
ด าเนินงานและนโยบายการบรหิารในปีงบประมาณ 
เป็นประจ าทุกปี พรอ้มทัง้รบัฟงัความคดิเหน็พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะจากบุคลากรทุกระดบัน ามาใชใ้นการ
วางแผนประจ าปีงบประมาณ ต่อไป 

เป้าประสงค์
ระยะสัน้และ
ระยะยาว  

 

เป้าประสงคร์ะยะสัน้และระยะยาว  ดว้ยการวเิคราะหเ์ป้าหมาย
ทีต่อ้งการบรรลุทัง้ของมหวทิยาลยั คณะฯ วสิยัทศัน์  พนัธกจิ 
ผลการด าเนินงานในอดตี  ตลอดจนศกึษาความเป็นไปไดแ้ละ
ความสอดคลอ้งกบังบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณรายไดท้ี่
ไดร้บั เป้าประสงคร์ะยะสัน้ในแผนปฏบิตังิานประจ าปี 
เป้าประสงคร์ะยะยาว : แผนพฒันาการศกึษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์พ.ศ. 2556 - 2560 

 คณะกรรมการจดัท างบประมาณ จดัท าเกณฑก์าร
พจิารณาแผนงาน/โครงการ ถ่ายทอดไปยงัหวัหน้า
ภาควชิาและหวัหน้างาน พรอ้มกบัแบบฟอรม์การ
เขยีนโครงการ   ทาง e-office และ e-mail และแจง้
ในทีป่ระชุมคณะกรรมการคณะ 

 จดัประชุมหวัหน้าภาควชิา หวัหน้างาน และเลขา
ภาควชิา ถงึวธิกีารใชแ้บบฟอรม์การเขยีนโครงการ 

ค่านิยมของ
คณะ 

คณะฯก าหนดค่านิยม และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ขององคก์ร
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ดว้ยการประชุมบุคลากรทุกระดบั
ร่วมกนัก าหนด  หลงัจากนัน้จดัล าดบั Do & Don’t MUPH 
จดัล าดบัความส าคญั 1-3  ใหถ้อืปฏบิตัต่ิอไป 

 รายงานปนะจ าปีงบประมาณ 
 จุลสาร / สารภายใน   
  Web-site คณะ / Poster / Brochure 

http://www.ph.mahidol.ac.th/
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เรือ่ง วิธีด าเนินการ วิธีการถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏิบติั 

M หมายถึง พฤติกรรม 

Mastery เป็นนายแห่งตน การพฒันาตนเอง และเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา รกัการเรยีนรู ้ขวนขวายศกึษาหาความรู ้

U หมายถึง พฤติกรรม 

Unity เอกภาพ ประสานพลงั เคารพ เหน็คุณค่าผูร้่วมงาน ท างานเป็นทมี 

P หมายถึง พฤติกรรม 

Public mind  
จติอาสา 

จติทีรู่จ้กัความเสยีสละ ความร่วมมอืรว่มใจ
ในการท าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม 

หลกีเลีย่งการท าความเสยีหายแก่ทรพัยากรทีเ่ป็น
ส่วนรวม เคารพในสทิธขิองผูอ้ืน่และหน้าทีข่องตนเอง 

H หมายถึง พฤติกรรม 

Happiness 
มคีวามสุขในการท างาน เป็นองคก์รทีท่ างานอย่างมคีวามสุข ท ากจิกรรม/โครงการทีเ่อื้อต่อการสรา้งสุขในทีท่ างาน 

 
ผลการ

ด าเนินการท่ี
คาดหวงัไว้ 

แผนพฒันาการศกึษา คณะสาธารณสขุศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – 2560) และแผน
ปฏบิตังิานประจ าปี ก าหนดตวัชีว้ดั (KPI)  จดัล าดบัความส าคญั  ระยะเวลา  การ
จดัสรรงบประมาณ   ผูร้บัผดิชอบ  และจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิานของคณะ  
คณะจดัท าระบบก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตัริาชการ  
 คณะกรรมการประจ าคณะ ก ากบั ตดิตาม  และประเมนิผลส าเรจ็ของการ

ด าเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้ สือ่สารแผน และผลการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยั/ของคณะ ไปสู่บุคลากรภายในภาควชิาและหน่วยงาน  หวัหน้า
ภาควชิาทุกคน และรองคณบดทีุกคนรบัผดิชอบเป็นผูด้ าเนินการ  

 การตดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผน และการใชง้บประมาณ ระบบและกลไก
การก ากบั ตดิตาม  และประเมนิผล ดงันี้ 

1. หน่วยงานรายงานผลเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
2. รายงานการใชจ้่ายเงนิเป็นประจ าทุกเดอืน การด าเนินงานตามผลผลติทุกไตรมาส 
3. ตดิตามผลการประเมนิตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัคณะ 

และระดบัภาควชิาทุก 6 เดอืน 
4. รายงานผลการใชจ้่ายเงนิประจ าเดอืนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
5. ทบทวน ตดิตามผลการด าเนินงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  
6. ประชุมทมีบรหิารเพือ่ตดิตามงานทุกวนัพฤหสับด ี
7. รองคณบด ีและหวัหน้าภาควชิาทุกคน น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน

หน้าทีร่บัผดิชอบ ในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (เดอืนละ 1 ครัง้)  
ตามตาราง เพือ่ตดิตามผลงานทีผ่่านมา และภารกจิทีก่ าลงัด าเนินการ   

 คณะกรรมการจดัท างบประ มาณท าหน้าทีต่ดิตาม ก ากบั และ ประเมนิผล 

เหมอืนกบัการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ 

 ตวัชีว้ดั Corporate KPI  “สถาบนัการศกึษาสาธารณสุขชัน้น าในภูมภิาคเอเซยี ปี 2559” คณะ 
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี ดงัตาราง 1.1.2 

ตารางท่ี 1.1.2 ตวัช้ีวดั Corporate KPI  และผลผลการด าเนินงานปี 2557การด าเนินงานปี 2557 
ตวัช้ีวดั Corporate KPI   ผลการผลการด าเนินงานปี 2557ด าเนินงานปี 2557 

 จ านวนผลงานวจิยัตพีมิพใ์นระดบันานาชาตทิีม่ ีImpact Factors  72 

• จ านวนอาจารยร์ะดบัปรญิญาเอก  119.50 

• รอ้ยละของบณัฑติทีม่งีานท า/ศกึษาต่อและ/หรอืเป็นเจา้ของธรุกจิภายใน 1 ปี 68 
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ตวัช้ีวดั Corporate KPI   ผลการผลการด าเนินงานปี 2557ด าเนินงานปี 2557 

• จ านวนนักศกึษาต่างชาต ิ 67 

• จ านวนใบรบัรองทีห่น่วยงานไดร้บัรองมาตรฐานการบรกิารระดบัชาตแิละนานาชาต ิและ/
หรอื กจิกรรม best practice เทยีบเคยีงระดบันานาชาต ิ 

1 (ISO 9001 : 2008) 

• จ านวนแผนงาน/โครงการความร่วมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัใน/ต่างประเทศท าให้
เกดิปรโยชน์ต่อชุมชน/สงัคมและผูด้อ้ยโอกาส 

10 

 การปฏบิตัติามกฏหมาย คณะฯจดัตัง้หน่วยกฏหมายภายใตง้านทรพัยากรบุคคล เพือ่กลัน่กรอง
ความถกูตอ้งในการออกประกาศ ค าสัง่ และแนวทางปฏบิตัติ่างๆ รวมทัง้ขอ้ตกลง หรอืสญัญาความรว่มมอื 
และสญัญาต่างๆ ของคณะฯ นอกจากน้ี คณะฯ สง่เสรมิความโปรง่ใส และจรยิธรรม ดว้ยการก าหนดก การ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล เป็นพนัธกจิหน่ึงของคณะฯ โดยผูบ้รหิารทกุคนถ่ายทอดและปลกูฝงัไปยงั
บุคลากร และนกัศกึษา รวมทัง้มรีายวชิาทกุวชิาในการเรยีนการสอนตอ้งมเีน้ือหารเกีย่วขอ้งกบัคณุธรรม 
จรยิธรรมในการเรยีนการสอน นอกจากน้ี การปฏบิตังิานทกุดา้นของผูบ้รหิารทกุระดบัมรีะบบการกลัน่กรอง
โดยคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ภายใตค้วามรบัผดิชอบของรองคณบดแีต่ละฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้ง ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ พรอ้มทัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล  ของคณะ
สาธารณสขุศาสตร ์ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหเ้ป็นรปูธรรม  
 คณะฯ มผีูแ้ทนคณาจารย์ประจ า ผูแ้ทนสายสนบัสนุนจากภาควชิาในคณะกรรมการประจ าคณะ  
ท าหน้าทีต่ดิตามผลงานของคณะกรรมการประจ าคณะ เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 
 ส าหรบัการวจิยั คณะฯ มคีณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยท์ าหน้าทีด่แูลจรยิธรรมการท า
วจิยัของบุคลากรสายวชิาการ และสายสนบัสนุนวชิาการ รวมทัง้ของนกัศกึษาดว้ย 
 คณะกรรมการประจ าคณะ น าโดยคณบดบีรหิารงานสรา้งความยัง่ยนืของคณะฯ  ผา่นวสิยัทศัน์ 
ยุทธ ศาสตร ์และระบบและกลไกการบรหิาร คณะสาธารณสขุศาสตร ์ (แผนภาพท่ี 1.1.1)  มุง่การเป็นผูน้ า
ความส าเรจ็การด าเนินการดา้นสถาบนัการศกึษาสาธารณสขุชัน้น าในประเทศ  และภูมภิาคเอเซยีดว้ยการ
เป็นประธาน สคสท. และ SEAPHEIN 
การส่ือสารและการด าเนินการขององคก์าร 
 คณะฯ สือ่สารวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทศิทาง แผนพฒันาการศกึษา ใหก้บับุคลากรทุกสาย และผูเ้รยีน
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัทราบ รวมทัง้สนวับสนุนการสือ่สารเชงิรกุผา่นงานประชาสมัพนัธข์องคณะฯ 
ดดยมุง่หมวงัการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นสาธารรสขุทีเ่ป็นประโยชน์สูป่ระชาชนชุมชนรอบคณะ ทัง้การ
สือ่สารทางตรง และสองทาง เป็นการสรา้งความผกูพนัระหวา่งบุคลากรกบัคณะฯดว้ย (ตารางท่ี 1.1.3) 
ตารางท่ี 1.1.3  ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

ช่องทางการส่ือสาร 
สารสนเทศน าเสนอสู่สารสนเทศน าเสนอสู่  

ความถ่ีความถ่ี  
VVMMVV  CCSSRR  กฏ ระเบียบกฏ ระเบียบ  PPDDCCAA  EEtthhiiccss  GG  

• Intranet / Social Network บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นกัศกึษาคณะฯ/ศษิยเ์ก่าคณะฯ ตลอดเวลา 

• www.ph.mahidol.ac.th ม.มหดิล/บุคลากรทุกคน/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี/เครอืขา่ยคณะฯ//ศษิยเ์ก่า
คณะฯ/นักศกึษาคณะฯ/นกัเรยีนมธัยมปลาย/นกัวชิาการ/ ประชาชน 

ตลอดเวลา 

• สารภายใน บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นกัศกึษาคณะฯ ทุก 15 วนั 

• จลุสาร บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นกัศกึษาคณะฯ/ศษิยเ์ก่าคณะฯ ทุก 3 เดอืน 

http://www.ph.mahidol.ac.th/
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ตารางท่ี 1.1.3  ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

ช่องทางการส่ือสาร 
สารสนเทศน าเสนอสู่สารสนเทศน าเสนอสู่  

ความถ่ีความถ่ี  
VVMMVV  CCSSRR  กฏ ระเบียบกฏ ระเบียบ  PPDDCCAA  EEtthhiiccss  GG  

• Board ประชาสมัพนัธ ์ บุคลากร/นักศกึษา /ประชาชน        ตลอดเวลา 

การสื่อสาร 2 ทาง 

• การประชุม คกก.ประจ าคณะฯ คณบด/ีรองคณบด/ีหวัหน้าภาควชิา/สภาคณาจารย/์ผูแ้ทนสายสนบัสนุน 

ทุกเดอืน 
• การประชุม คกก.ต่างๆ  ผูแ้ทนภาควชิา / หน่วยงาน 

• การประชุมภาควชิา บุคลากรในภาควชิา 

• การประชุมหวัหน้างาน เลขานุการคณะ และหวัหน้างานทุกคน 

• การประชุมหน่วยงาน รองคณบด ี/หวัหน้างาน /บุคลากรในห่นวยงาน 

• Meet the Team ผูบ้รหิาทุกระดบั/สภาคณาจารย/์ผูแ้ทนสายสนบัสนุน/บุคลากรคณะทุกคน เม.ษ, ก.ย. 

• ผูบ้รหิารเยีย่มภาควชิา ทุกภาควชิา ตามความ
เหมาะสม 

• ปฐมนิเทศนักศกึษา นกัศกึษา/ผูป้กครอง เทอมตน้ 

1.2   ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบตอสงัคม  
ปีงบประมาณ 2555  คณะจดัท าโครงการพฒันาระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภิ

บาล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งระบบธรรมาภบิาลของคณะ ภายใตค้วามรบัผดิชอบโครงการของ
รองคณดฝีา่ยแผนพฒันาฯ ในขัน้ตอนแรก ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีาม
หลกัธรรมาภบิาลของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ฯี มหีน้าทีค่วบคุม ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและ
แผนการก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด   

ปีงบประมาณ 2555 คณะฯ แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ฯี ประกอบดว้ยทีป่รกึษา
คณบด ีประธานสภาอาจารยค์ณะ ผูแ้ทนบุคลากรสายสนบัสนุน  ผลการด าเนินงานคอื 

1. วเิคราะหส์ถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มในการบรหิารงานของคณะ การศกึษา กฎหมายและ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดองคป์ระกอบของหลกัธรรมมาภบิาล  

2. ก าหนดตวัชีว้ดั นโยบายและแนวทางการด าเนินการและการก ากบัดแูล จดัท าเป็นร่างคู่มอื 
3. จดัเวท ี “รวมพลงั MU.PH” รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ประชาคมแสดงความคดิเหน็และเสนอแนะน ามาปรบัปรงุการด าเนินงานของคณะและน าผลการ
ประเมนิมาปรบัปรงุ พฒันาแนวทาง และระบบงานใหม้คีวามเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

4. สภาคณาจารยข์องคณะประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
ปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ฯี   น าก าหนดตวัชีว้ดั และแนวทางการ 

ด าเนินการและการก ากบัดแูล ใหป้ระชาคมวพิากษ์     และส่งแบบสอบถามส ารวจการปฏบิตัติามหลกั 
ธรรมาภบิาลของคณะ เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการด าเนินงาน ต่อไป   

องคป์ระกอบของการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล 9 องคป์ระกอบ และตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั
ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 10  ตวัชีว้ดั  (ตารางท่ี 1.2.1) เป้าหมายและผลลพัธ ์ตารางท่ี 7.4.7 
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ตารางท่ี 1.2.1 องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล  ปีงบประมาณ 2557 
 

องคป์ระกอบหลกัธรรมาภิบาล ตวัช้ีวดัปีงบประมาณ 2557 ผลลพัธ ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.  หลกัประสทิธผิล 
(Effectiveness)   ผลการปฏบิตังิานบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏบิตักิาร

ประจ าปีในทุกพนัธกจิ * 

บรรลุผล
ส าเรจ็ รอ้ยละ 
54.84 

งานแผนพฒันา
และระบบ
คุณภาพ 

2.  หลกัประสทิธภิาพ 
(Efficiency)  

มกีารปรบัปรุงกระบวนการท างานทีต่อบสนองความตอ้งการ
ของผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ  
* 

เริม่ใหอ้งค์
ความรู ้

เลขานุการคณะ 

3.  หลกัการตอบสนอง 
(Responsiveness 

มกีารด าเนินการในการรบัฟงัความตอ้งการ และความ
คาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี * 

ตารางที ่P1 
ก_2 

คณะกรรมการ 
ทุกพนัธกจิ 

4.  หลกัภาระรบัผดิชอบ
(Accountability) 

มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานและประเมนิตนเอง พรอ้มทัง้
เผยแพร่ผลการปฏบิตังิานและผลการประเมนิตนเองให้
สาธารณชนรบัทราบ * 

ปีละ 2 ครัง้ งานบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

5. หลกัความโปร่งใส 
(Transparency) 

1. มคีณะกรรมการก ากบัดแูลงบประมาณรายรบั-รายจ่ายให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์* 

บรรลุผลส าเรจ็ 
รอ้ยละ 81.07 

งานแผนพฒันาและ
ระบบคุณภาพ 

2. มรีะบบการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติคอรบัชัน่  ทีป่กปิด
ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีน * 

ใชร้ะบบของ
มหาวทิยาลยั 

งานทรพัยากร
บุคคล 

6. หลกัการมสีว่นรว่ม 
(Participation) 

มกีระบวนการสนบัสนุน  เสรมิสรา้งการมสี่วนรว่ม
บรหิารงานบุคลากร * 

บรกิารรปูแบบ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 
ทุกพนัธกจิ 

7.  หลกันิตธิรรม (Rule of Law) มชี่องทางรอ้งทุกขเ์มือ่ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม * ระบบ mahidol 

งานทรพัยากร
บุคคล 

8.  หลกัความเสมอภาค (Equity) 
มกีารพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดว้ยความเสมอภาค * 

ตารางที่
7.3.18-19 

9.   หลกัคุณธรรม (Morality) มกีารส่งเสรมิ สนบัสนุนใหบุ้คลากรปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
วริยิะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา มคีวามซือ่สตัย ์สุจรติต่อตนเอง
และต่อหน้าที ่* 

ไมม่กีารทุจรติ 

นอกจากนัน้แลว้คณะสาธารณสุขศาสตรน์ ากฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบัมาใชใ้นการก ากบัการ
ด าเนินงานของคณะ  ทัง้ดา้นการศกึษา การวจิยั และการบรหิาร เพื่อป้องกนัการเกดิผลกระทบเชงิลบ
ต่อสงัคม ไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ  พ.ศ. 2542 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545  กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ พ.ศ. 2552 เกณฑม์าตรฐานความรูค้วามสามารถวชิาชพีพยาบาล พระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ.2550 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและ
ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552   

การวจิยั ไดแ้ก่  แนวทางปฏบิตัจิรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 2541 ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ และระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศของมหาวทิยาลยัมหดิลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยั  

การบรหิาร ไดแ้ก่ ระเบยีบของคณะ กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. 2544 และระเบยีบส านกั
งบประมาณว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2545 ระเบยีบพสัดุทัง้ของมหาวทิยาลยัมหดิล และ
กระทรวงการคลงั  ระเบยีบต่างๆของมหาวทิยาลยัมหดิล เช่น การลา การขอต าแหน่งวชิาการ เป็นตน้  
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนั 
อุดมศกึษา  กฎหมายว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี  
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ตลอดจนน าระบบการบรหิารความเสีย่ง และการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานบ าบดัน ้าเสยี 
มาด าเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยใชแ้นวทางการควบคุมความเสีย่งตามมาตรฐาน ERM (หมวด 2.1) 
และก าหนดผูร้บัผดิชอบ ตวัชีว้ดั และเป้าหมายความส าเรจ็ของการบรหิารงานตามระบบธรรมาภบิาลใน
ปี 2557 (ตารางท่ี 1.2.2)  

ตารางท่ี 1.2.2  ผลกระทบเชงิลบต่อสงัคม 
ผลกระทบเชงิลบต่อสงัคม ตวัช้ีวดั ผูร้บัผิดชอบ 

 การศึกษา  (เป้าหมายและผลลพัธ ์ตารางท่ี 7.4.4 )  
1.  การฝึกปฏบิตัทิีก่ระทบต่อจรยิธรรม

การปฏบิตังิาน 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนสถานทีฝึ่กปฏบิตั ิ คกก.บรหิารหลกัสตูร 

การวิจยั   (เป้าหมายและผลลพัธ ์ตารางท่ี 7.4.4 ) 
2.  จรยิธรรมการวจิยั จ านวนครัง้การละเมดิจรยิธรรมการวจิยั  คกก.พจิารณาจรยิธรรมการ

วจิยัในมนุษย ์
3.  การละเมดิสทิธผิูย้อมตน จ านวนขอ้รองเรยีนละเมดิสทิธผิูย้อมตน   คกก.พจิารณาจรยิธรรมการ

วจิยัในมนุษยแ์ละคกก.
บรหิารหลกัสตูร 

การบริหาร (เป้าหมายและผลลพัธ ์ตารางท่ี 7.4.4 ) 
4.  จรยิธรรมการจดัซือ้ จดัจา้งพสัด ุ จ านวนขอ้รอ้งเรยีน การจดัซือ้ จดัจา้ง พสัด ุ  คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ
5.  จรยิธรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคล จ านวนขอ้รอ้งเรยีนการบรหิารงานบุคคล  งานทรพัยากรบุคคล 
6.  คุณภาพการก าจดัขยะอนัตรายจาก

หอ้งปฏบิตักิาร 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนขยะจากหอ้งปฏบิตักิาร งานเครื่องมอืกลาง 

ส าหรบัการสนับสนุนชุมชนท่ีส าคญั ;ชุมชนหลงักรมทางหลวง  ชุมชนสระแกว้ ชุมชนหน้าวดั
มะกอกชุมชนคลองสม้ปอ่ย  ชุมชนแฟลต สน.พญาไท  และชุมชนโคง้รถไฟยมราช  คณะด านินการโดย
ก าหนดเป็นโครงการพฒันาสาธารณสุขเขตเมอืง  คณบดมีอบหมายใหร้องคณบดฝี่ายวจิยัและนวตักรรม
การศกึษา รว่มกบัรองคณบดฝีา่ยบณัฑติศกึษา รองคณบดฝีา่ยบรหิารการศกึษา และผูช้่วยคณบด ี
รบัผดิชอบด าเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีมการ                            
ขัน้ด าเนินการ และขัน้ประเมนิผล ในปีงบประมาณ 2557 ขัน้ด าเนินการ   

การด าเนินงานในระยะที ่2 ในปีงบประมาณ 2557 จดั สมัมนาพฒันาชุมชนเขตเมอืงเขตราชเทว ี 
ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่8-9 กุมภาพนัธ ์2557  ครัง้ที ่2 ระหว่างวนัที ่26-27 เมษายน 2557  เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มดา้นเสรมิสรา้งศกัยภาพ และจดัการความรูสู้่การรว่มพฒันาชุมชนใหก้บักลุ่มประธานชุมชน
เป้าหมาย 4 ชุมชน-ชุมชนหน้าวดัมะกอก ชุมชนแฟลตสน.พญาไท ชุมชนคลองสม้ป่อย ชุมชนโคง้รถไฟ
ยมราช และประธานชุมชนในเขตราชเทวทีัง้หมด ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั กจิกรรมโภชนาการ/สิง่แวดลอ้ม
บา้นเรอืนและขยะ/อนามยัครอบครวั/พฤตกิรรมสุขภาพและสุขอนามยัเพื่อป้องกนัควบคุมดแูลโรค NCD  

หลงัจากใหค้วามรูผู้เ้ขา้ประชุมแบ่งปญัหาตามหวัขอ้บรรยายทีอ่บรม ไดแ้ก่ ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
ดา้นอาหารและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และการสรา้งเสรมิสุขภาพในครอบครวั พรอ้มวเิคราะหป์ญัหา
และหาแนวทางแกป้ญัหา และน าผูแ้ทนจาก 25 ชุมชน ในเขตราชเทวศีกึษาดงูาน และเยีย่มชมชุมชน
ต าบลบางน ้าผึง้ : เศรษฐกจิพอเพยีง ณ ชุมชนต าบลบางน ้าผึง้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ   



                                      
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปี  2557 

      
 

ภายใต้เกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
2.1 การจดัท ากลยทุธ์ 

 คณะสาธารณสุขศาสตรว์างแผนยทุธศาสตร ์ โดยวางแผนฯครัง้แรก คอื แผนยทุธศาสตร ์ พ.ศ. 
2553-2555  และปรบัแผนโดยใชช้ื่อ แผนพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2556-2560 ซึง่เป็นแผนทีใ่ชใ้นปจัจบุนั  
กระบวนการปรบัแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560  และน าแผนไปปฏิบติั 

คณะฯ โดยคณะกรรมการปรบัแผนยทุธศาสตรค์ณะสาธารณสุขศาสตร ์ ปี พ.ศ. 2553-2555 
ก าหนดกระบวนการและกรอบเวลาการด าเนินการทบทวนแผน พ.ศ.2555 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลา
แผนกลยทุธ ์ พ.ศ. 2555-2560 ของมหาวทิยาลยัมหดิล และน าแผนพฒันาการศกึษาทีท่บทวนใหม่มา
ปฏบิตัใินปีงบประมาณ 2556 โดยถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2556-2560 สู่การปฏบิตัผิ่าน
หวัหน้าภาควชิา และหวัหน้างานเพื่อแปลง ยทุธศาสตรท์ีอ่ยูใ่นแผนฯ สู่โครงการ โดยคณะฯ จดัสรร
ทรพัยากรสนบัสนุน กระบวนการจดัท า แผนพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2556-2560 ทีใ่ชใ้นปจัจุบนั  

การปรบัมกีรอบแนวคดิในการด าเนินงาน โดยการทบทวนยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย วเิคราะห์
สถานการณ์ มกีารทบทวนวสิยัทศัน์/ พนัธกจิ/แนวทาง/โครงการ จดัท าแผนยทุธศาสตร ์ รวมทัง้มกีาร
ประชุมระดมความคดิเหน็เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการของคณะ ในปี 2556 – 2560 และการแปลง
ยทุธศาสตรส์ู่การปฏบิตั ิแบ่งออกเป็น 10 ขัน้ตอน แผนภาพท่ี 2.1.1   

พ.ศ.2555 คณะฯ ประกาศแผนพฒันาการศกึษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ ฉบบัที1่1 (พ.ศ.
2556–2560) (เพื่อป้องกนัรอยต่อระหว่าง พ.ศ.2559) พรอ้มรว่มกนัก าหนด Corporate KPI ค่านิยม 
และเอกลกัษณ์ของคณะ ในการสมัมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง การจดัท า Corporate KPI 
และ Core Value  แผนพฒันาการศกึษาฯ ชุดน้ี ด าเนินการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา ภายใต้
ความท้าทายของคณะสาธารณสขุศาสตร ์ปี 2557 คือ   
ความท้าทายเชิงกลยทุธ ์

1. การปรบัปรงุ/พฒันาหลกัสตูรเพื่อบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
2. จดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าในภูมภิาคเอเซยี 
3. การเพิม่ผลงานวจิยัตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ
4. การเตรยีมบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนวชิาการใหพ้รอ้มเขา้สู่ต าแหน่งวชิาการ 

ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ ์
1. เป็นตน้แบบการเรยีนการสอนสาธารณสุขศาสตรท์ีห่น่วยงานใหม่ๆ  น ามาใช้ 
2. เป็นผูน้ าวชิาการสาธารณสุขระดบัชาต ิและเครอืข่ายภูมภิาคเอเชยี 
3. ผูบ้รหิารส่งเสรมิความรว่มมอืกบันานาชาติ 
4. บุคลากรมคีวามรู ้ความสามารถทางวชิาการดา้นสาธารณสุข และสิง่แวดลอ้มหลากหลาย 
สรปุผลการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ ฉบบัที ่ 11 (พ.ศ.2556 – 

2560) มกีารทบทวนวสิยัทศัน์ ก าหนดยุทธศาสตร ์ เป้าประสงคห์ลกั และ Corporate KPIs                    
แผนภาพท่ี 2.1.2  และ ตารางท่ี 2.2.1   
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ขัน้ตอน ช่วงเวลา ผูร้บัผิดชอบ 
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 รวบรวมขอ้มลู น าเสนอผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์3 ปียอ้นหลงั 

      และสถานการณ์การศกึษาปจัจุบนั 

 
พ.ค. งานแผนพฒันาฯ 

  

ทบทวนแผนและยทุธศาสตรท์ุก 3 ปี และ วางแผนทุก 5 ปี 

  
 จดัประชมุ ครัง้ที ่1 

“ก าหนดทศิทางพฒันาการศกึษาของคณะสาธารณสขุ 
ศาสตร”์ ภาควชิา/หน่วยงานเตรยีมการจดัท าแผนงาน
     โครงการ เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานการประชุม 

ม.ิย. 

ผูบ้รหิารทุกระดบั 
คณะกรรมการระดบั
คณะทุกพนัธกจิ และ 
ประธานหลกัสตูรทุก
หลกัสตูร สภาอาจารย ์ 

   
 จดัประชมุ ครัง้ที ่2  
   “การจดัท าแผนพฒันาการศกึษา” 
 ทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วเิคราะหส็ถานการณ์ 

(SWOT\,Risk analysis, Challenge, and Opportunity , 
Benchmarking ในภมูภิาคเอเซยี) 

 ก าหนดยุทธศาสตร ์
 ก าหนดเป้าประสงคห์ลกั 
 ก าหนดตวัชีว้ดัยุทธศาสตร ์

 ก าหนดแนวทางการพฒันา 

ก.ค. 

    

                        รบัรองแผน  ส.ค. 
ประชุมคณะกรรมการ
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สต
รส์

ู่ กา
รป

ฏิบ
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:  
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าง
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นป
ฏิบ
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 าปี
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 ถ่ายทอดแผนพฒันา ยทุธศาสตร ์ตวัชีว้ดั   ส.ค. ทมีบรหิารคณะฯ 
     

       เผยแพร่วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์     ส.ค. งานแผนพฒันาฯ 
     

 
             จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ                                                     
                ระดบัคณะฯ ภาควชิาและหน่วยงาน  
                                     

 
ก.ย. 

ผูบ้รหิารระดบัคณะฯ/
ภาควชิา/หน่วยงาน 

ทุก
ปีง

บป
ระ
มา
ณ

 

    

จดัสรรทรพัยากร-ปฏบิตักิารตามแผนงาน/โครงการ     ต.ค.-ส.ค. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
    

ตดิตาม ก ากบั และประเมนิผลการปฏบิตักิารตามแผน    
                   รอบ 6 และ 12 เดอืน                  

 เม.ย.,ก.ย. งานแผนพฒันาฯ 

    
 ประเมนิ-รายงานระดบัความส าเรจ็การด าเนินงาน 

                           ตามยุทธศาสตร ์                     
 พ.ย. งานแผนพฒันาฯ 

แผนภาพท่ี 2.1.1  กระบวนการจดัท าและแปลงแผนยุทธศาสตรค์ณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  
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ตารางท่ี 2.1.1  สารสนเทศท่ีใช้ในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลและ แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 
สารสนเทศ แหล่งข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล ความถ่ีรวบรวมข้อมูล การน าไปใช้ประโยชน์ ผูร้บัผิดชอบ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบ ERP จ านวน รอ้ยละ 

เปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
 

รายเดอืน สรุปรายไตรมาส 
และรายปีงบประมาณ 

ความกา้วหน้าการใชจ้่ายต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะและคณะกรรมการงบประมาณ วาง
แผนการใชจ้่ายงบประมาณปีต่อไป  จดัท าค า
ขอตัง้งบประมาณ  วางแผนการใชง้บประมาณ
ตามยุทธศาสตร ์ทบทวนแผนพฒันา คณะฯ 

รองแผนพฒันาและประกนั
คุณภาพการศกึษา 

ผลการด าเนินงานตามพนัธกจิ
ขอ้เสนอแนะการเยีย่มส ารวจตามระบบ
คุณภาพ ผลตามตวัชีว้ดั สกอ.สมศ. 

งานตามพนัธกจิ เช่น
งานบรหิารการศกึษา
และกจิการนกัศกึษา  
เป็นตน้ 

จ านวน รอ้ยละ  
วเิคราะหแ์นวโน้ม 

สรุปรายไตรมาส และราย
ปีงบประมาณ 

วเิคราะหแ์นวโน้ม สถานการณ์การแขง่ขนั  
วเิคราะหผ์ลงานตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน  
บรหิารความเสีย่ง ทบทวนแผนพฒันาคณะฯ 

รองคณบดทีุกคน 

ผลงานด้านบุคลากร งานทรพัยากรบุคคล จ านวน รอ้ยละ 
วเิคราะหแ์นวโน้ม 

รายไตรมาส 
รายปีงบประมาณ 

วเิคราะหอ์ตัราก าลงั 
วางแผนพฒันาบุคลากร 

รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 

ผลการด าเนิงานตามยทุธศาสตร ์
และแผนปฏิบติัการประจ าปี  

งานแผนพฒันาและ
ระบบคุณภาพ 

จ านวน รอ้ยละความส าเรจ็ 
ภาพรวมยุทธศาสตร ์        
มหาวทิยาลยัและคณะวเิคราห์
แนวโน้ม 

ทุก 6 และ 12 เดอืน รายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
วางแผนกขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน
ปีงบประมาณต่อไป 
ทบทวนแผนพฒันาคณะฯ 

รองแผนพฒันาและประกนั
คุณภาพการศกึษา 

ภายนอกคณะ      

 แนวโน้มนโยบายตัง้แต่ระดบั 
ประเทศจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั 

Website   
CHEQA online 

วเิคาะหแ์นวโน้ม  
สภาวการณ์การแขง่ขนั  
ทศิทางความตอ้งการ  

ทุก 6 และ 12 เดอืน ทบทวนแผนประจ าปีงบประมาณ 
ทบทวนแผนพฒันาคณะฯ 

คณบด ี
รองคณบดทีุกคน 

 แนวโน้มการตลาด ทบทวนแผนงาน/โครงการ  

 แนวโน้มการศึกษา   

 พรบ.วิชาชีพสาธารณสขุชุมชน   

 ผลงานของคู่เทียบ   

ผูเ้รียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน      
ความต้องการ และความพึงพอใจ หลกัสตูร การศกึษา 

และวจิยั 
แนวโน้ม ทศิทาง และผลส าเรจ็ ทุกปีการศกึษา และปีปฏทินิ วางแผนบรหิารการศกึษาและวางแผน

ยุทธศาสตร ์
รองคณบดฝีา่ยการศกึษา 
และรองคณบดวีจิยั 
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วิสยัทศัน์     “สถาบนัการศกึษาสาธารณสุขชัน้น าในภมูภิาคเอเซยี ปี 2559” 
พนัธกิจ  1.  ผลติบณัฑติดา้นสาธารณสุขทุกระดบั  2. ด าเนินการวจิยัดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
 3.  บรกิารวชิาการสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม และสรา้งเครอืขา่ยเพื่อสงัคมสุขภาวะ 
 4.  ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม 5.  บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

 

 
แผนภาพท่ี  2.1.2  Corporate KPIs   คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

พรอ้มนี้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา ฯ ก าหนดแนวทางการพฒันาและถ่ายทอดลงสู่ภาควชิา 
/หน่วยงานเพื่อน าแนวทางการพฒันาไปเป็นโครงการประจ าปีงบประมาณ (ตารางท่ี 2.2.1)   
 ส าหรบัความเส่ียงท่ีมีต่อความยัง่ยืนของสถาบนั คณะฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ระดบัคณะฯ ท าหน้าทีว่เิคราะห ์ระบุปจัจยัความเสีย่ง จดัล าดบัความส าคญั   และพจิารณาก าหนดระดบั 
 
ตารางท่ี2.2.1 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร(์พ.ศ.2556-2560) 
เป้าประสงค์

หลกั ยุทธศาสตร ์KPI หน่วยนับ แนวทางการพฒันา 

วสิยัทศัน์ สถาบนัการศึกษาสาธารณสุขชัน้น าในภมิูภาคเอเซีย ปี 2559 
เพื่อสรา้ง
เครอืขา่ยการ
วจิยัในระดบั 
ชาตแิละนานา 
ชาตทิัง้ดา้น
คุณภาพและ
ปรมิาณ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สร้างเครือข่ายวิจยัสู่ภาพลกัณ์ “มหาวิทยาลยัวิจยั” 
1. จ านวนผลงานตพีมิพ ์

 
เรื่อง 

1. เพิม่ความรูค้วามช านาญของ
นกัวจิยัในการเขยีน
โครงการวจิยัทีม่คีุณภาพ และ
มุง่มัน่ทีจ่ะเสาะแสวงหาแหล่งทุน
วจิยัต่างๆ เพือ่สมคัรขอทุนวจิยั 

 ผลงานทีเ่ป็นนกัวจิยัหลกั 
 ผลงานรว่ม 

เรื่อง 
เรื่อง 

2. ดชันีการอา้งองิเฉลีย่ Citation ยอ้นหลงั 5 ปี  ครัง้/เรื่อง 2. โครงการวจิยัของคณะฯ ทีส่่ง
สมคัรขอทนุมอีตัราการไดร้บัทุน
วจิยัสงูหรอือย่างน้อยไดร้บัการ
ประเมนิในระดบัด ี

3. จ านวนผลงานโครงการวจิยัทีเ่สนอต่อองคก์รใหท้นุตา่งประเทศและ
โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคเอกชนทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

เรื่อง 

4. จ านวนผลงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิรายไดห้รอืผลงานกระทบเชงิเศรษฐกจิ 
สงัคม หรอืนโยบาย  

 3. คดิโจทยว์จิยั ชุดวจิยัเน้นการใช้
ประโยชน์ของชุมชน    ผลกัดนั
นโยบาย และการใชป้ระโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกจิ 

 ผลงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิรายได ้ เรื่อง 

 ผลงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ สงัคม หรอืนโยบาย เรื่อง 



  คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  
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ตารางท่ี2.2.1 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร(์พ.ศ.2556-2560) 
เป้าประสงค์

หลกั ยุทธศาสตร ์KPI หน่วยนับ แนวทางการพฒันา 

วสิยัทศัน์ สถาบนัการศึกษาสาธารณสุขชัน้น าในภมิูภาคเอเซีย ปี 2559 
เพื่อผลติบณัฑติ
ทีม่คีุณลกัษณะ
พงึประสงคแ์ละ
เป็นสากล 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ปรบัปรงุ/พฒันาหลกัสูตร และจดัการเรยีนการ
สอนให้รองรบัการเป็นสถาบนัการศึกษากลุ่ม ง. 
1. จ านวนนกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ทางวชิาการ/วชิาชพีในต่างประเทศ 

(มากกวา่หรอื =  4 สปัดาห)์ 

 
 

คน 

1. ความร่วมมอืในการผลติบณัฑติ
กบัหน่วยงานรฐัและเอกชน 

2. สรา้งความร่วมมอืกบัสถาบนั
ต่างประเทศ   

3. พฒันาหลกัสตูรทีท่นัสมยั และ
สามารถปรบัเปลีย่น 

4. พฒันาอาจารยใ์หม้ทีกัษะการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลง 

5. สรา้งความร่วมมอืทางการศกึษา
ระหว่างสถาบนัต่างประเทศ 

2. จ านวนนกัศกึษานานาชาตเิตม็เวลา คน 
3. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก คน 

4. จ านวนนกัศกึษาตา่งชาตแิลกเปลีย่น(≥= 4 สปัดาห)์ คน 

 5. รอ้ยละของจ านวนอาจารยต์่างชาตเิตม็เวลา/Visiting Professor 
(มากกวา่ 1 เดอืน) 

รอ้ยละ 

 6. รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท า/ศกึษา และ/หรอืเป็นเจา้ของธรุกจิ 
ภายใน 6 เดอืน 

รอ้ยละ 

 7. การประเมนิบณัฑติมหดิลตามคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคห์ลงัการ
ท างาน 1 ปี โดยผูใ้ชบ้ณัฑติไดร้บัความพงึพอใจ 

รอ้ยละ 

 8. จ านวนศษิยเ์กา่ทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัชาต/ินานาชาต ิหรอืเป็นผูน้ าสูงสดุ
ขององคก์ร/มตี าแหน่งสูงดา้นสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ
หลงัส าเรจ็การศกึษา 

รอ้ยละ 

มรีะบบบรกิาร
วชิาการทีไ่ด้
มาตรฐาน 
สากล 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาบริการวิชาการสาธารณสขุ และส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 
1. จ านวนใบรบัรองทีห่น่วยงานไดร้บัรองมาตรฐานคณุภาพการบรกิาร

ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและ/หรอืกจิกรรม Best practice เทยีบเคยีง
ระดบันานาชาต ิ

 
 

ใบรบัรอง/
กจิกรรม 

1. ประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

2. สรา้งกลไกการเชือ่มโยง
เครอืขา่ยทมีผูป้ฏบิตังิานและ
ผูใ้ชบ้รกิารเชงิรุก 

3. สรา้งกลไกการเชือ่มโยง
เครอืขา่ยทมีผูป้ฏบิตังิานและ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

4. ประเมนิผลการด าเนินงาน และ
น าผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 

2. จ านวนแผนงาน/โครงการบรกิารวชิาการทีม่คีวามรว่มมอืกบัสถาบนั
ใน/ต่างประเทศท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อชมุชน/สงัคม และผูด้อ้ยโอกาส 

โครงการ 

 3. จ านวนความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการ
พฒันาการเรยีนการสอนและ/หรอืการวจิยั 

เรื่อง 

 4. จ านวนผูป้ว่ยนอก ราย 
 5. คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร รอ้ยละ 

เพื่อสรา้งระบบ
องคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้บรหิาร
ทรพัยากรบุคคล
ใหม้สีุขภาพด ี
และมคีวามสุข 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการจดัการความรู ้
บคุลากรมีโอกาสก้าวหน้า มีสุขภาพดีและมีความสุข 
1. จ านวนกจิกรรม KM/CoP   
 ดา้นการศกึษา  / ดา้นการวจิยั  
 จ านวนความรูท้ีเ่ขา้ระบบคลงัความรู ้

 
 
 

กจิกรรม 
จ านวน 

1. โปรแกรมฐานขอ้มลูคลงัความรู ้
2. ท าแผนแมบ่ท เพือ่ทดแทน

บุคลากรทีก่ าลงัเกษยีณอายุ/
หมดวาระ 

3. แผนพฒันา Happy Work Place 
2. รอ้ยละของบคุลากรสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการเลื่อนต าแหน่งภายใน

เวลาทีเ่หมาะสม 
รอ้ยละ 

3. คะแนนเฉลีย่ Happiness คะแนน 
เพื่อบรหิาร
จดัการการใช้
ทรพัยากรทกุ
ประเภทใหเ้กดิ
ประโยชน์สงู 
ประหยดัสดุ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยดั โปร่งใส และส่งเสริมส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 
 

. 
1. จดัระบบและกลไกการบรหิาร
ส่วนงานดา้นธรรมาภบิาล 

2. เผยแพร่ความรูเ้กณฑ ์EdPEx 
3. รณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 
4. คน้หาความตอ้งการและความ
คาดหวงัผูใ้ชบ้รกิาร 

5. คน้หาและพฒันาความปลอดภยั
สิง่แวดลอ้มน่าอยู ่

 
 
 

1.  มรีะบบการบรหิารความเสีย่งภายในทกุดา้น (ERM) 
    1.1 ดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk)    
    1.2 ดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
    1.3 ดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
    1.4 ดา้นปฏบิตัติามกฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศ 

รอ้ยละ 
รอ้ยละ 
รอ้ยละ 
รอ้ยละ 
รอ้ยละ 

 2.  คะแนนของส่วนงานทีป่ระเมนิดว้ยเกณฑ ์EdPEx คะแนน 
 3.  มกีารป้อนขอ้มลูเขา้ระบบคลงัความรู ้PH-Klb เรื่อง 
 4. การน าเขา้ขอ้มลูในระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินการ และบรหิาร

จดัการพนัธกจิหลกั และ ERP ทีถู่กตอ้งสามารถรวบบรวม และ
รายงานเป็นขอ้มลูเพื่อการบรหิารอยา่งน้อย 80% ไดท้ีร่ะดบั
มหาวทิยาลยั ภายในเวลา 30 วนั 

รอ้ยละ 
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ตารางท่ี2.2.1 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร(์พ.ศ.2556-2560) 
เป้าประสงค์

หลกั ยุทธศาสตร ์KPI หน่วยนับ แนวทางการพฒันา 

วสิยัทศัน์ สถาบนัการศึกษาสาธารณสุขชัน้น าในภมิูภาคเอเซีย ปี 2559 
 5.  ความส าเรจ็การบรหิารสว่นงานดา้นธรรมาภบิาล และประสทิธภิาพ

ของระบบบรหิารงาน 
ค่าเฉลีย่  

 
 6.  รอ้ยละของบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการเลื่อนต าแหน่งภายใน

เวลาทีเ่หมาะสม        
รอ้ยละ 

      6.1 อตัราการใชไ้ฟฟ้าลดลง รอ้ยละ 
      6.2 อตัราการใชน้ ้าลดลง รอ้ยละ 
      6.3 อตัราการใชน้ ้ามนัลดลง รอ้ยละ 
      6.4 อตัราการใชก้ระดาษในส านกังานลดลง รอ้ยละ 
 7.  รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร รอ้ยละ 
 8.  จ านวนกจิกรรมพฒันาความปลอดภยัสิง่แวดลอ้มน่าอยู่ กจิกรรม 

เพื่อสรา้งค่านยิม
ขององคก์ร และ
ปลูกฝงัคา่นิยม
วฒันธรรมไทย
ตามหลกั
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6  สรา้งบุคลากรและนกัศกึษาใหไ้ดต้ามค่านิยมขององคก์ร และ
ปลกูฝงัค่านิยมวฒันธรรมไทยตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ตามความเหมาะสม 

1.  จ านวนกจิกรรม Core Value ทีจ่ดัใหน้กัศกึษา 
     1.1 Core Value ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์

กจิกรรม 

2.  จ านวนกจิกรรม Core Value ทีจ่ดัใหบุ้คลากร 
     2.1 Core Value ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์

  กจิกรรม 

3. จ านวนกจิกรรมทีไ่ดร้บัการยกย่องและมคีวามต่อเนื่องวา่เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาต ิ(มุง่เน้นกจิกรรมทีส่รา้งความ
เขม้แขง็ต่อชมุชน) 

โครงการ 

4. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาในการพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิาง
ศลิปะและวฒันธรรม (สมศ.11) 

ระดบั 

ความเสีย่งของคณะทีย่อมรบัไดท้ัง้ 4 ดา้น คอืดา้นยุทธศาสตร ์ การปฏบิตังิาน การเงนิ และปฏบิตัติาม
กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศ  ทุกเดอืนกรกฏาคมของทุกปี  วเิคราะหแ์ละอนุมตัแิผนบรหิาร
ความเสีย่งของคณะเดอืนสงิหาคม  น าแผนบรหิารความเสีย่งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ เดอืนกนัยายน ส่งแผนบรหิารความเสีย่งปีงบประมาณต่อไปใหม้หาวทิยาลยั ตดิตามผลการบรหิาร
ความเสีย่งระดบัคณะ รอบ 6 และ 12 เดอืน ส่งมหาวทิยาลยั   

ส าหรบัการจดัท าโครงการตอบสนองยทุธศาสตรท์ัง้ระดบัคณะฯ และระดบัภาควชิา คณะฯ
ก าหนดใหทุ้กโครงการตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นกระบวนการ และผลผลติ โดยก าหนดเป็นหวัขอ้หนึ่ง
ในแบบเสนอโครงการทุกโครงการ นอกจากการบรหิารความเสีย่งแลว้ ยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน มหาวทิยาลยัมหดิล ตรวจสอบการปฏบิตังิาน 2 ปี/ครัง้ 
2.2 การน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั 

เมือ่แผนพฒันาการศกึษาฯ เรยีบรอ้ยแลว้ คณบดกีระจายอ านาจใหร้องคณบดฝี่ายแผนพฒันา
และประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัก ากบัแผน/ผลการด าเนินงาน ดงันัน้ เพื่อน า
แผนพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2556-5560 ไปสู่การปฏบิตั ิ รองคณบดฝีา่ยแผนพฒันาฯ น าเสนอ
แผนพฒันาการศกึษาต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อทราบ และถ่ายทอดแนวทางการพฒันาไปยงั
ภาควชิา/หน่วยงานด าเนินงานจดัท าแผนงาน/โครงการใหส้อดรบัแผนพฒันาการศกึษาฯ ตามประเดน็
ยทุธศาสตร/์Corporate KPI เพื่อใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ “สถาบนัการศกึษาสาธารณสุขชัน้น าในภูมภิาค
เอเซยี ปี 2559”  
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รวมทัง้แปลงกลยทุธส์ู่การปฏบิตัติามแนวทางการพฒันาในแผนฯ โดยแปลงแนวทางการพฒันา
ไปสู่โครงการ และน าไปสู่การจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน (Performance Agreement : PA) ของ
คณะฯ  ระหว่างอธกิารบดกีบัคณบด ี  ระหว่างคณบดกีบัหวัหน้าภาควชิา  รองคณบดแีต่ละพนัธกจิ 
หวัหน้าภาควชิาจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ และลงถงึการจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน 
ระดบับุคคล  รองคณบดแีต่ละพนัธกจิผูร้บัผดิชอบแต่ละภารกจิหลกั ควบคุมก ากบัแผน  และผลการ
ด าเนินงาน ตามหลกักระจายอ านาจไปคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผ่านระบบการจดัการการปฏบิตังิานดงันี้ 

1.  การศกึษา     
1.1 ระดบัปรญิญาตร ี    รองคณบดฝีา่ยบรหิารการศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั   
1.2 ระดบับณัฑติศกึษา     รองคณบดฝีา่ยบณัฑติศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบ 
1.3 การแลกเปลีย่นนักศกึษา/นักศกึษานานาชาติ    รองคณบดฝี่ายวเิทศและการประชาสมัพนัธ์

รบัผดิชอบหลกั  
2.  การวจิยั    

รองคณบดฝีา่ยวจิยัและนวตักรรมการศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั  
3.  การบรกิารวชิาการ   

รองคณบดฝีา่ยบรกิารวชิาการและบรหิารสนิทรพัยเ์ป็นผูร้บัผดิชอบหลกั  
4. การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

รองคณบดรีว่มกบัเลขานุการคณะ เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั  
5. การบรหิาร  แบ่งออกเป็น 

5.1  การบรหิารทรพัยากร  รองคณบดฝีา่ยบรหิารและทรพัยากรบุคคล 
5.2 การจดัท าแผน/ตดิตามประเมนิผล/และงานพฒันาระบบคุณภาพรองคณบดฝีา่ยแผนพฒันา 

และประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั  
5.3 การสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ รองคณบดฝี่ายแผนพฒันาและประกนัคุณภาพการศกึษา

รว่มกบัผูช้่วยคณบด ี 
กระบวนการน ากลยทุธส์ู่ปฏิบติั คณะฯ โดยงานแผนพฒันาฯ ด าเนินการดงัน้ี 

1.  จัดท าหนังสือขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงานเสนอแผนงาน/โครงการมายังคณะ แล้ว
ด าเนินการรวบรวม/จดัท าสรปุในภาพรวม 

2.  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษากลัน่กรอง  น าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้  ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

3.  รวบรวม และจดัท าสรปุผลการสนบัสนุนงบประมาณใหแ้กภ่าควชิา/หน่วยงาน 
4.  รองคณบดฝีา่ยแผนพฒันาและประกนัคุณภาพการศกึษาพจิารณา  น าเสนอคณะกรรมการประจ า

คณะเพือ่ทราบเกีย่วกบัวงเงนิทีไ่ดจ้ดัสรรของแต่ละโครงการ  ในแต่ละปีงบประมาณ 
5.  จดัท าหนงัสอืแจง้วงเงนิทีจ่ดัสรรใหภ้าควชิา/หน่วยงาน  
6.  ภาควชิา/หน่วยงานแกไ้ขโครงการตามขอ้เสนอแนะ และขออนุมตัโิครงการและคา่ใชจ้่าย 
7.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ จดัท าหนงัสอืขอยมืเงนิทดรองจ่าย 
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คณะก าหนดตวัช้ีวดัตอบสนองยทุธศาสตรเ์พ่ือให้องคก์รไปสู่ผลส าเรจ็ตามวิสยัทศัน์  ดงัน้ี 
1.   Corporate KPI จ านวน 6 ตวัชีว้ดั เป้าหมาย และผลลพัธ ์ตารางท่ี 7.4.5 
2.   ตวัชีว้ดัตามแผนพฒันาการศกึษาของคณะ พ.ศ. 2556-2560  เป้าหมาย และผลลพัธ ์

ตารางท่ี 7.4.6-7.4.7 ซงึสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัมหดิล 
ขัน้ตอนการติดตามประเมินผล  ผลการด าเนินงาน  ดงัน้ี    

1. จดัท าหนังสอืเวยีนติดตามจากผู้รบัผดิชอบภารกิจหลกั/หวัหน้าภาควชิาให้รายงานผลการ
ด าเนินงาน ทัง้โครงการและตวัชีว้ดัต่าง ๆ  และตวัชี้วดั MUKPI พรอ้มบนัทกึตวัชี้วดั พรอ้มแนบหลกัฐาน
ในแต่พนัธกจิเขา้ระบบ ทุก 6 เดอืนและ 12 เดอืน น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อทราบ และแจง้  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาด าเนินการต่อไป   

2. ตดิตามทางจดหมายอเีลค็ทรอนิคส ์เช่น e-mail และ e-office 
3.  ตดิตามดว้ยวาจา ทางโทรศพัท ์
การน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุแผนกลยทุธ ์ และแผนปฏบิตักิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิผล

ส าเรจ็สู่ทศิทาง และเป้าหมายขององคก์รแต่ละฝา่ยทีร่บัผดิชอบงานทีเ่กีย่วขอ้ง น าผลด าเนินงานมา
ปรบัปรงุพฒันาในการรายงานผลการด าเนินงานในรอบเดอืนต่อไป  
ระยะเวลาการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรแ์ละโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของคณะภาควชิา /  หน่วยงาน 
และแผนปฏบิตังิาน การบรรลุผลส าเรจ็ตามตวัชีว้ดัตามผลผลติ รอบ  6  และ 12 เดอืน  

2. ความกา้วหน้าการด าเนินงานตามผลผลติทุกไตรมาส โดยเปรยีบเทยีบแผน/ผลการด าเนิน 
งานในแต่ละไตรมาส และรายงานใหค้ณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อทราบความก้าวหน้าทุกเดอืน 

3. ผลการใชจ้า่ยเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 12 ครัง้/ ปี 
4. การจดัซือ้/จดัจา้ง และการใชจ้า่ยเงนิ 12 ครัง้/ปี 
5. ผูร้บัผดิชอบโครงการรายงานผล/ปิดโครงการ รายงานฉบบัสมบรูณ์เมือ่สิน้ปีงบประมาณ 
6. รวบรวม/วเิคราะห/์สรปุรายงานผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะ น าเสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพื่อทราบ/พจิารณา  
7. งานการคลงั พสัดุและบรหิารสนิทรพัย ์จดัท าเรือ่งถงึภาควชิา/หน่วยงานใหส้่งหลกัฐานการ

ใชจ้า่ยเงนิ ภายในวนัที ่15 สงิหาคมของทุกปี  
8. งานแผนพฒันาและระบบคุณภาพน ารายงานฉบบัสมบูรณ์ เขา้ระบบคลงัความรูค้ณะฯ 
 ผลผลติทีไ่ด ้ คณะฯ น าไปใชเ้พื่อ 1. เปรยีบเทยีบแผน/ผลการด าเนินงานของคณะในแต่ละ

ปีงบประมาณ/ปีการศกึษา 2. เปรยีบเทยีบกบัคู่เทยีบ 3.  น าผลการด าเนินงานมาใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานใน
การปรบัปรงุและพฒันาแผนด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
  นอกจากนัน้แล้วคณะฯ จดัท าคู่มอืบรหิารโครงการส าหรบัภาควชิา/หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
บรหิารโครงการ ขัน้ตอนมทีัง้หมด 6 ขัน้ (แผนภาพท่ี 2.2.1)  การจดัท าคู่มอืได้จากการถอดบทเรยีน
ปญัหาการบรหิารโครงการ ของผูร้บัผดิชอบโครงการ แต่ละขัน้ตอนมรีายละเอยีดของแต่ละกระบวนงาน  
พรอ้ม Template แบบฟอรม์ทีต่อ้งใช ้
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การส่ือสาร 
ทุกขัน้ตอนการด าเนินงานรองคณบดแีต่ละฝา่ยทีร่บัผดิชอบตามพนัธกจิ ผ่านคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ/หวัหน้าภาควชิาแจง้ไปยงับุคลากรทุกคนในภาควชิา   เลขานุการคณะแจง้ไปยงัหวัหน้างาน และ
หวัหน้างานแจง้ไปยงับุคลากรทุกคนในหน่วยงานคณะ  ก าหนดช่องทางการสื่อสาร ดงันี้ 

1. ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อาท ิ คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร คณะกรรมการวจิยั คณะกรรมการบรกิารวชิาการ คณะกรรมการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม คณะกรรมการวเิคราะหแ์ละก ากบัแผนพฒันาการศกึษาฯ  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้การรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดอืน 

2.   หนงัสอืเวยีน / e-mail / e-office 
 ส าหรบัแผนพฒันาบุคลากรมทีัง้แผน ระยะสัน้ ระยะยาว และแผนพฒันารายบุคคล เพื่อ
ตอบสนองยทุธศาสตรใ์นแผนพฒันาคณะฯ พ.ศ. 2556 -2560 และเตรยีมความพรอ้มการเขา้สู่ต าแหน่ง
งานต่างๆ ของสายสนสันุนวชิาการ  เพื่อเพิม่ศกัยภาพบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง  (หมวดท่ี 5.2) 
 
 
 
 

                                 ขัน้ตอนการบริหารโครงการ                    ผูร้บัผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  2.2.1  ขัน้ตอนการบริหารโครงการ คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ขั้นที่ 1  ขออนุมัติโครงการ 
เสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ  เสนอคณบดีอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย(ผ่านหวัหน้าภาควิชา) 

ขั้นที่ 2 อนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย 
โครงการอนุมัติเรียบร้อยแลว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และยืมเงินทดรองจ่าย 

ขั้นที่ 3  ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นที่ 4  รายงานความกา้วหน้า โครงการทุก 6 และ 12 เดือน ส่งงานแผนฯ ผา่นหัวหนา้ภาควิชา 

ขั้นที่ 5  รายงานผลปดิโครงการ / สิ้นปีงบประมาณ 

 รวบรวมหลักฐานการเงิน (ตัวจริง) คืนเงินทดรองจ่ายภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันยืมเงินทดรองจ่าย / 
เสร็จสิน้กิจกรรม  ส่งงานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์  (ผ่านหัวหน้าภาควิชา) 

 สรุปผลการจัดโครงการตามแบบ PHQA_FM-02-55 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการรูปเล่ม พร้อม CD 1 ชุด (ผ่านหัวหน้าภาควิชา) 

ขั้นที่ 6  ภายในวันที่ 15 เดือนตุลาคม ของทุกป ี

 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ฉบับสมบูรณ์  ลงใน Program MUKPI 

 สรุปความส าเร็จในการน าโครงการไปปฏิบัติ และการใช้เงินรายได้คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ นั้นๆ 
แก่ คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

หัวหน้าโครงการ 

คณบดี 

หัวหน้าโครงการ 

หัวหน้าโครงการ 

หัวหน้าโครงการ 

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลกูค้า 

คณะฯสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปีงบประมาณ 2557 

      
 

ภายใต้เกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นลกูค้า 
3.1  เสียงของลกูค้า 
การศึกษา 

คณะฯมวีธิกีารรบัฟงัผูเ้รยีนทีห่ลากหลายขึน้กบัช่วงระยะเวลาของวงรอบการศกึษาประกอบดว้ย 
การปฐมนิเทศ การประเมนิผลดว้ยวาจาในระหว่างการศกึษา และการประเมนิดว้ยแบบสอบถามทุก
รายวชิาและภาคการศกึษา นอกจากนี้ สรา้ง web board ส าหรบัใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ผ่านทาง
สื่อสงัคมออนไลน์ Facebook และ web คณะฯ มกีารตดิตามความคดิเหน็ และความคาดหวงัของผูเ้รยีน
และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และจดัการกบัขอ้มลูป้อนกลบั เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาการศกึษา 

ผลการประเมนิของนกัศกึษาน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูของงานแผนพฒันาและระบบประกนัคุณภาพ
การศกึษา วชิาการ และกจิกรรมนกัศกึษา ในการจดัท าแผนและออกแบบบรกิาร เพื่อใชต้อบสนองความ
ตอ้งการของนกัศกึษา  
วิธีการรบัฟังผูเ้รียนและได้รบัสารสนเทศเก่ียวกบัความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ  
หลกัสตูร 
หลกัสตูรไทย 
ปรญิญาตร ี

คกก.หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรกี าหนดกระบวนการ ขอ้มลูทีต่อ้งการ รวมไปถงึการน าไปใช้
ประโยชน์ในภาพกวา้ง หลกัสตูรฯ ใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนของขอ้มลูทีจ่ าเพาะของแต่ละหลกัสตูร 
ขอ้มลูนี้จะน าไปสู่การพฒันาปรบัปรงุการเรยีนการสอนและหลกัสตูร ขัน้ตอนน้ีคกก.หลกัสตูรฯด าเนินการ
โดยผ่านการสนบัสนุนของงานบรกิารการศกึษาและกจิการนกัศกึษา (ตารางที ่3.1.1) 
ปรญิญาโท 

หลกัสตูรฯ ก าหนดกระบวนการฟงัเสยีงของลกูคา้โดยมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เป็น
ผูด้แูลในภาพรวม  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูประกอบการพจิารณาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูร 
ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบประเมนิรายวชิา online ของบณัฑติวทิยาลยั รายงานความกา้วหน้าของ
ผูเ้รยีนในหลกัสตูร (ประชุมประจ าเดอืนของหลกัสตูรฯ) การสื่อสารผ่านช่องทาง social media 
(facebook, line) และการสนทนาสรา้งสรรค ์(ตารางที ่3.1.1) 
หลกัสตูรนานาชาติ 
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

การรบัฟงัเสยีงผูเ้รยีน  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูประกอบการพจิารณาปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน
ของหลกัสตูร ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบประเมนิรายวชิา online ของบณัฑติวทิยาลยั รายงาน
ความกา้วหน้าของผูเ้รยีนในหลกัสตูร (ประชุมประจ าเดอืนของหลกัสตูรฯ) การสื่อสารผ่านช่องทาง social 
media (facebook, line) และการสนทนาสรา้งสรรค ์(ตารางที ่3.1.1) 
วิจยั 

การวจิยัของคณะฯสาธารณสุขศาสตรม์กีระบวนการด าเนินการรบัฟงัลกูคา้ 4 วธิ ี 1) รบัฟงัการ
ชีแ้จง นโยบาย แนวปฏบิตัมิติใิหมร่ปูแบบการท าวจิยั  2) Email 3) บนัทกึเวยีนทีแ่จง้ขอ้มลูมาจากแหล่ง
ทุนภายนอก  4) หาขอ้มลูดว้ยตนเอง จากแหล่งทุนภายนอกโดยตรง (ตารางที ่3.1.1) 
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ตารางท่ี 3.1.1 กระบวนการรบัฟังเสียงของลกูค้า จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้รียนและผู้ให้ทุนวิจยั 

กลุ่มลูกค้า ช่องทาง วิธีการรบัฟัง ความถ่ี เครือ่งมือท่ีใช้รบัฟัง 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
จากเครือ่งมือ 

การน าผลการวิเคราะห์
ไปใช้ 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

ผูเ้รียนหลกัสตูรไทย       

ปริญญาตรี       

นกัเรยีนมธัยม
ปลาย 

เวบ็ไซต์การศกึษา  ตอบค าถาม ตลอดเวลา www.ph.mahidol.ac.th/ed 

ความตอ้งการของนกัเรยีน
กลุ่มเป้าหมาย 

วางกลยุทธจ์ดัการเรยีนการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการ 

งานบรหิาร
การศกึษาฯ 

การจดัแนะแนวหลกัสตูร /
ตลาดนดัอุดมศกึษา 

สนทนารบัฟงัความ
คดิเหน็ 

2 ครัง้/ปี 

สนทนา 

งานบรหิาร
การศกึษาฯ/
หลกัสตูร 

 การจดันิทรรศการในทีป่ระชุม
วชิาการต่างๆ 

สนทนา 3 ครัง้/ปี  

 การส ารวจโครงการ Health 
Camp ประจ าปี 

ตอบสอบถาม 1 ครัง้/ปี แบบสอบถาม สโมสรนกัศกึ 
ษา/กจิการ
นกัศกึษา 

นกัศกึษา
ปรญิญาตร ี

เวบ็ไซต์การศกึษา  ตอบค าถาม 

ตลอดเวลา 

www.ph.mahidol.ac.th/ed   

งานบรหิาร
การศกึษาฯ 

 กล่องรบัฟงัขอ้คดิเหน็ เขยีนขอ้เสนอแนะ เปิดกล่อง ขอ้เสนอแนะเรือ่งต่างๆ ปรบัปรุงการบรกิาร 

 กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ก แยกตาม
ชัน้ปี 

แจง้ขา่ว / รบัความ
คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะ 

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

ความตอ้งการของนกัศกึษา 

สนองตอบความตอ้งการ 
 บรกิารสายด่วน รบัแจง้เหตุและ

ใหค้ าปรกึษา 
สนทนา   

 การส ารวจความพงึพอใจ
หลกัสตูรของนศ.ปี 4 

ประเมนิ/ขอ้เสนอแนะ 1 ครัง้/ปี 
 

แบบส ารวจ  
จดัการเรยีนการสอน
สอดคลอ้งความตอ้งการ 
จดัการเรยีนการสอน
สอดคลอ้งความตอ้งการ 

 การประเมนิรายวชิา online ผลการประเมนิ/
ขอ้เสนอแนะ 

2 ครัง้/ปี แบบประเมนิ online นกัศกึษาประเมนิตนเอง/
ประเมนิ เพือ่น/ประเมนิ

อาจารยโ์ดยนกัศกึษา/ขอ้เสนอ
ปรบัปรุง 

http://www.ph.mahidol.ac.th/ed
http://www.ph.mahidol.ac.th/ed
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
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ตารางท่ี 3.1.1 กระบวนการรบัฟังเสียงของลกูค้า จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้รียนและผู้ให้ทุนวิจยั 

กลุ่มลูกค้า ช่องทาง วิธีการรบัฟัง ความถ่ี เครือ่งมือท่ีใช้รบัฟัง 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
จากเครือ่งมือ 

การน าผลการวิเคราะห์
ไปใช้ 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

 แบบส ารวจความพงึพอใจ
เกีย่วกบับรกิารต่างๆ 

ประเมนิ/ขอ้เสนอแนะ 2 ครัง้/ปี แบบส ารวจ ความพงึพอใจการจดัปจัจยัเอื้อ
ของคณะฯ 

 กจิกรรมพบนกัศกึษา สนทนา 6 ครัง้/ปี การประชุมกลุ่ม 

ความตอ้งการของนกัศกึษา 

คกก.บรหิาร
หลกัสตูรฯ 

 การประชุมนกัศกึษาแยกตาม
ชัน้ปี 

สนทนาสรา้งสรรค ์
(ประเมนิวาจา) 

1 ครัง้/ปี การประชุมกลุ่ม รองคณบดี
บรหิารการ 
ศกึษา/งานบร ิ
หารการศกึษาฯ 

ปริญญาโท 

ลกูคา้ในอนาคต จากผูใ้ชบ้ณัฑติ สมัภาษณ์ 1 ครัง้/ปี ประเดน็การสมัภาษณ์เกณฑส์มรรถนะหลกั

วชิาชพีสาธารณสุข 

ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑติ/

แนวทางความร่วมมอื/

สมรรถนะหลกัของวชิาชพีที่

เป็นมาตรฐาน 

คน้หาความตอ้งการ และ

ความคาดหวงั/

ประชาสมัพนัธ/์จดัการเรยีน

การสอน/ปรบัหลกัสตูร 

คกก.บรหิาร

หลกัสตูรฯ 
จากศษิยเ์ก่า สมัภาษณ์ ศษิยเ์ก่า

ตดิต่อ 
โครงการพฒันาศกัยภาพศษิยเ์ก่า ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

 Website/facebook/line ขอ้คดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 1 ครัง้/เดอืน Line/  facebook / Group Mail/ SmartPhone 
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html 

 

 ออกบธูร่วมจดัสมัมนาวชิาการ
ระดบัชาต ิ

สนทนาแลกเปลีย่น 
รบัฟงัความคดิเหน็ 

1 ครัง้/ปี แบบประเมนิ แบบเขยีนขอ้เสนอแนะ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา
วชิาการฯ 

คน้หา ความตอ้งการ และ
ความคาดหวงั 

นักศึกษา
ปริญญาโท 

ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ การถาม-ตอบ ใน
ระหว่างปฐมนิเทศ 

1 ครัง้/ปี แนะน าตนเองความคาดหวงัตามก าหนดการ คน้หา ความตอ้งการ และ
ความคาดหวงั 

สนองตอบความตอ้งการ
นกัศกึษา 

คกก.บรหิาร
หลกัสตูรฯ 

การประเมนิการจดัการเรยีน
การสอน online 

ผลการประเมนิ/
ขอ้เสนอแนะ 

3 ครัง้/ปี แบบประเมนิ online ของบณัฑติวทิยาลยั นกัศกึษาประเมนิตนเอง/
ประเมนิเพือ่น/ประเมนิอาจารย์
โดยนกัศกึษา/ขอ้คดิเหน็/เสนอ
ปรบัปรุง 

ปรบัปรุงการเรยีนการสอนใน
รายวชิานัน้ๆ 

ผูร้บัผดิชอบ
รายวชิา 

http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
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ตารางท่ี 3.1.1 กระบวนการรบัฟังเสียงของลกูค้า จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้รียนและผู้ให้ทุนวิจยั 

กลุ่มลูกค้า ช่องทาง วิธีการรบัฟัง ความถ่ี เครือ่งมือท่ีใช้รบัฟัง 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
จากเครือ่งมือ 

การน าผลการวิเคราะห์
ไปใช้ 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

 การประเมนิหลกัสตูร online ผลการประเมนิ/
ขอ้เสนอแนะ 

1 ครัง้/ปี แบบประเมนิ online ของบณัฑติวทิยาลยั นกัศกึษาประเมนิหลกัสตูร/
ขอ้เสนอปรบัปรุง 

ปรบัปรุงหลกัสตูรตามวงรอบ 

คกก.บรหิาร
หลกัสตูรฯ 

 หน่วยงานทีส่่งนกัศกึษาไป
ศกึษาดงูาน กจิกรรมในชุมชน 

สมัภาษณ์ / สงัเกต 4 ครัง้/ปี 

ประเดน็การสมัภาษณ์และสงัเกตตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

ความคาดหวงัของนกัศกึษา
และหน่วยงาน  

คน้หา ความตอ้งการ ของ
นกัศกึษาและหน่วยงาน 

 สนทนาสรา้งสรรค ์ การถาม-ตอบ ใน
ระหว่างการสนทนา

สรา้งสรรค ์

2 ครัง้/ปี ความตอ้งการ/คาดหวงั ปญัหา
อุปสรรคในการจดัการเรยีนการ
สอน 

คน้หา ความตอ้งการ ของ
นกัศกึษา 

 กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ก แยกตาม
ชัน้ปี 

แจง้ขา่ว / รบัความ
คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะ ตลอดเวลา 

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

ขา่วสารของหลกัสตูร ความตอ้งการของนกัศกึษา 

 กล่องรบัฟงัขอ้คดิเหน็ เขยีนขอ้เสนอแนะ กล่อง ขอ้เสนอแนะเรือ่งต่างๆ ปรบัปรุงการบรกิาร งานการศกึษาฯ 

ผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาติ       

ลกูค้าใน
อนาคต 

จากผูส้นใจสมคัรเขา้เรยีนใน

หลกัสตูร 

www.mph.mahidol.com  

สนทนาผ่านทาง 

electronic mails และ

จาก website ของ

หลกัสตูรฯ 

สม ่าเสมอ
ทุกเดอืน 

การสือ่สารทาง website ของหลกัสตูร และ 

admission on line 

http://www.mphmahidol.com/admission/ 

admission  

ขอ้มลูเฉพาะ/วตัถุประสงค ์

ระบบการจดัการศกึษา/ การ

ด าเนินการ/ โครงสรา้งของ

หลกัสตูร 

คน้หา ความตอ้งการ และ

ความคาดหวงั/ประชา 

สมัพนัธ/์จดัการเรยีนการสอน/

โครงสรา้งหลกัสตูร 
คกก.บรหิาร

หลกัสตูรฯ  จากศษิยเ์ก่า 
 

สนทนาผ่าน e-mails 

และจาก website 

ของหลกัสตูรฯ 

เมือ่ไดร้บั
การตดิต่อ 

www.mphmahidol.com/students/alumni/ 
Mahidol Mph Int ขา่วสาร สารสนเทศทาง

วชิาการ และกจิกรรมของ
หลกัสตูรฯ 

คน้หา ความตอ้งการ และ
ความคาดหวงั/ประชา 
สมัพนัธ/์กจิกรรมศษิยเ์ก่า 

 Website/facebook/ ขอ้คดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 1 ครัง้/เดอืน Line/  facebook / Mahidol Mph Int 
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html 

นักศึกษา
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก 

ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่
(Week of Orientation) 

ถาม-ตอบ ปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม ่

1 ครัง้/ปี การแนะน าตนเองและความคาดหวงัตาม
ก าหนดการปฐมนิเทศ 

ความคาดหวงัของนกัศกึษา สนองตอบความตอ้งการของ
นกัศกึษา คกก.บรหิาร

หลกัสตูรฯ หน่วยงานทีส่่งนกัศกึษาศกึษา
ดงูาน และท ากจิกรรมในชุมชน 

สมัภาษณ์ / สงัเกต 4 ครัง้/ปี ประเดน็การสมัภาษณ์และสงัเกตตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

ความคาดหวงัของนกัศกึษา
และหน่วยงาน  

คน้หา ความตอ้งการ ของ
นกัศกึษาและหน่วยงาน 

http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
http://www.mph.mahidol.com/
http://www.mphmahidol.com/admission/%0badmission
http://www.mphmahidol.com/admission/%0badmission
http://www.mphmahidol.com/students/alumni/
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
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ตารางท่ี 3.1.1 กระบวนการรบัฟังเสียงของลกูค้า จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า : ผูเ้รียนและผู้ให้ทุนวิจยั 

กลุ่มลูกค้า ช่องทาง วิธีการรบัฟัง ความถ่ี เครือ่งมือท่ีใช้รบัฟัง 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
จากเครือ่งมือ 

การน าผลการวิเคราะห์
ไปใช้ 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

 การประเมนิ online ของ
บณัฑติวทิยาลยั 

รวบรวมขอ้มลูจาก
การประเมนิ 

3 ครัง้/ปี แบบประเมนิ online ของบณัฑติวทิยาลยั ความพงึพอใจ/ตอ้งการ และ
ความคดิเหน็ของ นศ. 

คน้หา ความตอ้งการ ของนศ.
และหน่วยงาน 

 การสนทนาสรา้งสรรค ์ การถาม-ตอบ ใน
ระหว่างการสนทนา

สรา้งสรรค ์

2 ครัง้/ปี ประเดน็การสมัภาษณ์และสงัเกตตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

ความตอ้งการ และความ
คาดหวงั ปญัหาอุปสรรคในการ

จดัการเรยีนการสอน 

คน้หา ความตอ้งการ ของ
นกัศกึษา 

คกก.บรหิาร
หลกัสตูรฯ 

ผูใ้ห้ทุนวิจยั        

ผูใ้หทุ้นวจิยัใน
อนาคต 

ผ่านทางการประชุม 
คณะกรรมการวจิยั  

ร่วมประชุมรบัฟงัการ
ชีแ้จง นโยบาย  แนว
ปฏบิตั ิ มติใิหม่
รปูแบบการท าวจิยั   

ตลอดเวลา
ตามโอกาส 
การไดข้อ้มลู 
ณ เวลา
นัน้ๆ 

จดัท าสรุปขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ ในดา้นการ
ด าเนินงานวจิยัมุง่เป้า และงานวจิยัทีส่อดคลอ้ง
นโยบายแหล่งทุน  

นกัวจิยัและผูบ้รหิารไดร้บั
ทราบประเดน็โจทยว์จิยัทีแ่หล่ง
ทุนตอ้งการ 

ปรบัรปูแบบการท าวจิยัของ

คณะฯ ใหส้อดคลอ้งตามความ

ตอ้งการ และความพงึพอใจ

ของผูใ้หทุ้น คณะกรรมการ
วจิยั /งานบรหิาร
งานวจิยัและ
วชิาการ 

 ผ่านทาง e-mail พรอ้ม แจง้
รายชือ่ ผูป้ระสานงานจาก
แหล่งทุน e-mail address และ
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้  

แจง้ขอ้มลูศกัยภาพ
นกัวจิยัเพือ่ขยาย
ตลาดวจิยั จดัการ
ประชุมรว่มกบัผูใ้ห้
ทุน 

บนัทกึแจง้
จากผูใ้หทุ้น 
เมือ่มี
ประกาศจาก
ผูใ้หทุ้น 

จดั RESAERCH CARE&TALK เป็นประจ าทุก
เดอืน ซึง่เป็นกจิกรรมพดูคุยแลกเปลีย่นกบั
นกัวจิยั โดยบางครัง้ทีจ่ดั ไดม้กีารเชญิแหล่งทุน
มาพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบันกัวจิยั 

มกีารยืน่ขอ้เสนอโครงร่างวจิยั 
เพือ่ขอทนุวจิยัจากผูใ้หทุ้น 
 

จดักลุ่มผูใ้หทุ้นตามบรบิท
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
นกัวจิยัของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
ในการผลติผลงานวจิยั 

ผูใ้หทุ้นวจิยัใน
ปจัจุบนั 

เชญิแหล่งทุนมาใหข้อ้มลู/
นโยบาย/แนวทาง/ทศิทาง 
ประเดน็การวจิยัทีต่อ้งการ
สนบัสนุน    

ร่วมประชุมรบัฟงัการ
ชีแ้จง นโยบาย  แนว
ปฏบิตั ิ มติใิหม่
รปูแบบการท าวจิยั   

 ตามโอกาส 
การไดข้อ้มลู 
ณ เวลา
นัน้ๆ 

1. จดัท าสรุปขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ ในดา้นการ
ด าเนินงานวจิยัมุง่เป้า และงานวจิยัทีส่อดคลอ้ง
นโยบายแหล่งทุน ใหท้ราบทัว่กนั  
 

1. นกัวจิยัและผูบ้รหิารไดร้บั
ทราบประเดน็โจทยว์จิยัทีแ่หล่ง
ทุนตอ้งการ 

ปรบัรปูแบบการท าวจิยั ให้

สอดคลอ้งตามความตอ้งการ 

และความพงึพอใจของผูใ้ห้

ทุน 

รองคณบดฝีา่ย
วจิยั/ 
คณะกรรมการ
วจิยั งานวจิยัและ
วชิาการ และ
นกัวจิยั 
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3.2 ความผกูพนัของลูกค้า 
หลกัสตูรไทย 
ปริญญาตรี 
 การสรา้งความผกูพนัในระดบัปรญิญาตรดี าเนินการผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการเรยีนการสอน/กจิกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนการสอน ด าเนินการโดยคณะฯจดัให ้ และ
นกัศกึษาจดัเอง กรณคีณะฯจดัใหเ้ป็นกจิกรรมเพื่อเสรมิการเรยีนการสอน อาท ิสนับสนุนการแลกเปลีย่น
นกัศกึษาระหว่างประเทศ การจดัการดงูานโดยภาควชิาต่างๆ กรณนีกัศกึษาจดัเองเป็นกจิกรรมเสรมิ
ความผกูพนัระหว่างนกัศกึษาดว้ยกนัเองและระหว่างนกัศกึษากบัคณะฯ เช่น การเลอืกตัง้หาสมาชกิ
สโมสรนกัศกึษา ระบบสายรหสันกัศกึษา การจดักจิกรรมรบัน้องใหมใ่นรปูแบบต่างๆ และเพื่อกระชบั
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบับุคลากรของภาควชิา ฯ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาท ิ Line,  
facebook,  Group Mail หรอื Web (ตารางที ่3.2.1) 
ปริญญาโท 

การตอบสนอง และสรา้งความผกูพนักบัผูเ้รยีน เพื่อสรา้งเครอืข่ายในการเผยแพรข่่าวสารของ
ภาควชิา ฯ และคณะสาธารณสุขศาสตร ์ และเพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบับุคลากรของ
ภาควชิา ฯ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาท ิLine,  facebook,  Group Mail หรอื Web (ตารางที ่3.2.1) 
หลกัสตูรนานาชาติ 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

การตอบสนอง และสรา้งความผกูพนักบัผูเ้รยีน เพื่อสนบัสนุนผูเ้รยีนโดยก าหนดกระบวนการ
สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนัอื่น และ/หรอืคู่ความรว่มมอื โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาท ิ การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ส่งเสรมิการระดมสมองจดัการเรยีนการสอนรว่มกนั  (ตารางที ่3.2.1) 
ศิษยเ์ก่า 

การตอบสนอง และสรา้งความผกูพนักบัผูเ้รยีนกรณีศษิยเ์ก่า เพื่อแจง้ข่าวสาร ตดิตามขอ้มลูของ
ศษิยเ์ก่าของหลกัสตูร และเป็นการประชาสมัพนัธห์ลกัสูตร และกจิกรรมของหลกัสูตร (ตารางที ่3.2.1) 
วิจยั 
วิธีการรบัสารสนเทศ และตอบสนอง/สร้างความผกูพนักบัผู้ให้ทุนวิจยั 

คณะฯตอบสนองความคาดหวงัของผูใ้หทุ้นวจิยัจากภายนอกสถาบนั  โดยรวบรวมขอ้มลูแสดง
ความตอ้งการของผูใ้หทุ้นวจิยัจากภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ 1) ประกาศการเปิดรบัขอ้เสนอโครงการวจิยั                   
2)สาระส าคญัการรว่มประชุมทีแ่สดงความตอ้งการใหน้ักวจิยัท าวจิยัตามเป้าหมาย และความตอ้งการ
ผลผลติทีเ่ป็นผลงานวจิยัจากศกัยภาพการท าวจิยัดา้นสาธารณสุขของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 3) การ
สอบถามผูใ้หทุ้นจากภายนอก ถงึสาระส าคญั ในรายละเอยีดการตอ้งการผู้รบัทุน อาท ิ ประเภทงานวจิยั 
ประเภทผลผลติวจิยั 4) ใหข้อ้มลูความสามารถท าวจิยัตามเป้าหมายแก่ผูใ้หทุ้นภายนอก 5) น าเสนอ
ขอ้มลูผลงานวจิยัใน website ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ซึง่ผูใ้หทุ้นสามารถประเมนิ 6) ส่งโครงร่างวจิยั
ใหผู้ใ้หทุ้นจากภายนอก งานวจิยัเดีย่ว/กลุ่มวจิยั เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้หทุ้น และการรวมความรู้
ตามความช านาญเฉพาะเรือ่ง 7) อบรม สมัมนา พฒันาความรู ้ปรกึษา เผยแพร ่ดา้นความตอ้งการของ
ผูใ้หทุ้น และลกัษณะ และช่วงเวลาทีต่อ้งการผูร้บัทุน 8) สรรหานกัวจิยัทีเ่ขา้ข่ายเฉพาะเรือ่ง และ
ขบัเคลื่อนใหด้ าเนินการวจิยั  (ตารางที ่3.2.1) 
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กลุ่มลกูค้า ช่องทาง 
วิธีการสร้างความ
ผกูพนักบัผูเ้รียน 

ความถ่ี 
เครื่องมือท่ีใช้ 

รบัสารสนเทศความผกูพนั 
ข้อมลูท่ีต้องการ 
จากเครือ่งมือ 

การน าผลการ
วิเคราะหไ์ปใช้ 

วิธีการตอบสนอง/สร้าง
ความผกูพนักบัผูเ้รียน 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

ผูเ้รียนหลกัสตูรไทย         
นกัศกึษาปรญิญาตร ี Social Media  

และกจิกรรม
ต่างๆ 
 

แจง้ขา่วสาร ตดิตาม
ขอ้มลู 
Update ขา่วสารกนั
เป็นประจ า 

ทุกครัง้เมือ่
มขีา่วสาร 

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

ความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน   

ปรบัปรุงการเรยีนการ
สอน  ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร และ 
กจิกรรมของหลกัสตูร 

หาแนวทางพฒันา
ความสมัพนัธ ์

งานบริหาร
การศึกษาฯ 

 อาจารยท์ี่
ปรกึษาพบ
นกัศกึษา 

พุดคุย สนทนา รบั
ฟงัขอ้รอ้งเรยีน
โดยตรง 

อย่างน้อย 
1 ครัง้/ปี/
แต่ละ
ระดบัชัน้ปี 

อาจารยท์ีป่รกึษารบัฟงัโดยตรงจากผูเ้รยีน ขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ 
ของนกัศกึษา 

ปรบัปรุงเรือ่งการดแูล
นกัศกึษา และการ
จดัการเรยีนการสอน 

น าขอ้รอ้งเรยีนทีผ่่านการ
วเิคราะหแ์ลว้ไปปรบัปรุง 

อาจารยท์ีป่รกึษา 
และ คกก.ระดบั
ปรญิญาตร ีคกก.
กจิการนกัศกึษา 

นกัศกึษาปรญิญาโท Social Media  แจง้ขา่วสาร ตดิตาม
ขอ้มลู 
Update ขา่วสารกนั
เป็นประจ า 

ทุกครัง้เมือ่
มขีา่วสาร 

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

ความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน   

ปรบัปรุงการเรยีนการ
สอน  ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร และ 
กจิกรรมของหลกัสตูร 

หาแนวทางพฒันา
ความสมัพนัธ ์ คกก.บรหิาร

หลกัสตูรฯ 

ศษิยเ์ก่า Social Media  แจง้ขา่วสาร ตดิตาม
ขอ้มลูของศษิยเ์ก่า
ของหลกัสตูร 

เป็นประจ า
ทุกวนั 

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

ขอ้มลูความ
เคลือ่นไหวของ
คณาจารย ์นกัศกึษา
และศษิยเ์ก่า 

ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร และ
กจิกรรมของหลกัสตูร 

หาแนวทางพฒันา
ความสมัพนัธ ์

คกก.บรหิาร
หลกัสตูรฯ/ งาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สือ่สาร 

 จุลสาร  แจง้ขา่วสาร ตดิตาม
ขอ้มลูของศษิยเ์ก่า
ของคณะฯ 

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

ความกา้วหน้าของ
คณะฯ 

ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร และ
กจิกรรมของคณะฯ 

เป็นการสือ่สารทางเดยีว คณะฯ/ภาควชิา ฯ 

ผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาติ         
นกัศกึษาปรญิญาโท/
ปรญิญาเอก 

Social Media  แจง้ขา่วสาร ตดิตาม
ขอ้มลู 
Update ขา่วสารกนั
เป็นประจ า 

ทุกครัง้เมือ่
มขีา่วสาร 

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

ความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน   

ปรบัปรุงการเรยีนการ
สอน ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร และ 
กจิกรรมของหลกัสตูร 

หาแนวทางพฒันา
ความสมัพนัธ ์ คกก.บรหิาร

หลกัสตูรฯ 

http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
http://www.ph.mahidol.ac.th/จุลสาร/index.html
http://www.ph.mahidol.ac.th/จุลสาร/index.html
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
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กลุ่มลกูค้า ช่องทาง 
วิธีการสร้างความ
ผกูพนักบัผูเ้รียน 

ความถ่ี 
เครื่องมือท่ีใช้ 

รบัสารสนเทศความผกูพนั 
ข้อมลูท่ีต้องการ 
จากเครือ่งมือ 

การน าผลการ
วิเคราะหไ์ปใช้ 

วิธีการตอบสนอง/สร้าง
ความผกูพนักบัผูเ้รียน 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

ศษิยเ์ก่า Social Media  แจง้ขา่วสาร ตดิตาม
ขอ้มลูของศษิยเ์ก่า
ของหลกัสตูร 

เป็นประจ า
ทุกวนั 

facebook Group 
website ของหลกัสตูรฯ/ ศษิยเ์ก่า 
/http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html 

ระดบัความผกูพนั
ระหว่างศษิยเ์ก่าและ
หลกัสตูร 

ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร และ
กจิกรรมของหลกัสตูร 

มกีารตอบกลบัทุกครัง้ คกก.บรหิาร
หลกัสตูรฯ/งาน
วเิทศและการ

ประชาสมัพนัธN 
 Public Health 

International 
News 

แจง้ขา่วสาร ตดิตาม
ขอ้มลูของคณะฯ 

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

ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร และ
กจิกรรมของคณะฯ 

เป็นการสือ่สารทางเดยีว คณะฯ/ภาควชิา ฯ 

ผูใ้ห้ทุนวิจยั         
ผูใ้หทุ้นวจิยัในปจัจุบนั  ระบบ

สารสนเทศ
เครอืขา่ย
internet  

 ระบบบรหิาร
จดัการ
งานวจิยัของ
ประเทศ 
(NRMS) 

 ประชุมแสดงความ
ตอ้งการนกัวจิยั 

 สอบถามผูใ้หทุ้น
ภายนอก  

 เสนอขา่ยความ 
สามารถในการท า
วจิยัตามเป้าหมาย 

 ขอ้มลูผลงานวจิยั
ใน websiteคณะฯ 

 ส่งโครงร่างวจิยัให้
ผูใ้หทุ้นภายนอก  

 อบรม สมัมนา 
พฒันาความรู ้
ปรกึษา เผยแพร่ 
ความตอ้งการของ
ผูใ้หทุ้น  

เป็นประจ า
ตาม
ประกาศ
ตอ้งการ
ผูร้บัทุน
ของแต่ละ
แหล่งทุน 

ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัของประเทศ 
(NRMS) และระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ
(NRPM) 
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/ 
 
http://www.nrms.go.th/ 
 

รปูแบบและประเภท

โครงร่างวจิยั 

ปรบักระบวนการ 
ใหส้อดคลอ้ง และการ
บรหิารองคก์ร ในการ
สนบัสนุนคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล สู่  
Research 
Excellence 

สมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ รองคณบดฝีา่ยวจิยั 
คณะกรรมการวจิยั 
งานวจิยัและ
วชิาการ และ
นกัวจิยั 

 
 

http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/index.html
http://www.ph.mahidol.ac.th/eng/index.html
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
http://www.nrms.go.th/
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ภายใต้เกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู้ 
4.1 การวดั วิเคราะห ์และปรบัปรงุผลการด าเนินการขององคก์าร   
การวดัผลการด าเนินการ 

คณะฯ ด าเนนิการวดัผล ทบทวน วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานเพือ่หาปจัจยัเหตุ  ในการน าไปปรบัปรงุ
กระบวนการท างานเพือ่ใหผ้ลการด าเนินงานดขีึน้  โดยมรีะบบและกลไกดงัแผนภาพที ่4.1.1  

 
แผนภาพท่ี 4.1.1 ระบบและกลไกการจดัการข้อมลู คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
การวดัผลการด าเนินการ 

วธิกีารทีค่ณะสาธารณสขุศาสตรเ์ลอืก รวบรวม ขอ้มลู และสารสนเทศทีส่ าคญั นัน้คณะด าเนินการจดั
ฐานขอ้มลูจากขอ้ก าหนด ดงันี้ 

1. แผนยทุธศาสตร ์และการประเมนิการปฏบิตังิาน ของมหาวทิยาลยัมหดิล 
2. ส านกังบประมาณ (สงป) 
3. การประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (CHEQA Online System) 
4. แผนพฒันาการศกึษา คณะสาธารณสขุศาสตร ์ปี 2556-2560 
5. โปรแกรมระบบของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก ่ระบบ ERP, MUGSS  

 จากขอ้มลูดงักล่าว คณะฯ โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาตวัชีว้ดัทัง้หมด เพือ่ด าเนินการ 
ก าหนดเป้าหมายการด าเนนิการของแต่ละปีงบประมาณ และปีการศกึษา เพือ่ 

1. ก าหนดเป้าหมายขอ้ตกลงการปฏบิตังิานระหว่างคณะฯและมหาวทิยาลยัมหดิล งานแผน 
พฒันาและระบบคุณภาพตดิตามผลการด าเนินการในภาพรวมของคณะฯ ผลทีไ่ดใ้ชส้ าหรบัเป็นผลการ
ด าเนินการของคณบดทีีป่ระเมนิโดยอธกิารบด ีปีละ 2 ครัง้ เป้าหมายและผลลพัธ ์ตารางท่ี 7.4.7 

2. ผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาสใชร้ายงานส านกังบประมาณเกี่ยวกบัผลผลติทางการศกึษา 
เพื่อใชร้ายงานจ านวนนกัศกึษารบัใหม ่ นกัศกึษาคงอยูเ่มือ่ขึน้ปีที ่ 2 นกัศกึษาทีพ่น้สภาพนกัศกึษาก่อน
ส าเรจ็การศกึษา และนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษา รวมทัง้ผลการบรกิารวชิาการ และการใชจ้า่ยงบประมาณ
แผ่นดนิทางการศกึษา ปีละ 4 ครัง้ ไดแ้ก่ เดอืนมกราคม เมษายน กรกฏาคม และตุลาคม ของทุกปี 
เป้าหมายและผลลพัธ ์ รปูท่ี 7.1.1-7.1.8   ตารางท่ี 7.1.1  และ รปูท่ี 7.5.2  
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3. การประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา รายงานส านกังานคณะกรรมการการอุดม 
ศกึษา เพื่อรายงานผลการจดัการศกึษา และการบรหิารคณะฯ  ผลทีไ่ดใ้ชส้ าหรบัเป็นขอ้มลูเทยีบเคยีง
กบัคู่เทยีบ และเป็นขอ้มลูปรบัปรงุกระบวนการการจดัการศกึษาตามพนัธกจิของคณะฯ รายงาน ปีละ 1 
ครัง้ ประมาณเดอืนสงิหาคมของทุกปีการศกึษา และรายงานส านกังบประมาณทุกเดอืน/รายไตรมาส  
เป้าหมายและผลลพัธ ์ รปูท่ี 7.4.2 -7.4.4. 

4. แผนพฒันาการศกึษา คณะสาธารณสขุศาสตร ์ ปี 2556-2560 ผลทีไ่ดใ้ชส้ าหรบัใชส้ าหรบั
รายงานสถานะของวสิยัทศัน์คณะฯ และผลส าเรจ็การด าเนินงานตามยทุธศาตร ์ เพื่อใชใ้นการทบทวน
ปรบัวสิยัทศัน์ และยุทธศาสตรค์ณะในปีงบประมาณ 2558 รวมทัง้ใช้พจิารณาจดัสรรเงนิรายไดข้อง
คณะฯ เป็นประจ าทุกปี  โดยรายงานปีละ 1 ครัง้ เดอืนตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ  เป้าหมายและ
ผลลพัธ ์ตารางท่ี 7.4.6-7.4.7 

5. โปรแกรมระบบของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก ่ ระบบ ERP, MUGSS, MUKPI   ผลทีไ่ดใ้ชส้ าหรบัใช้
ส าหรบับรหิารงบประมาณ บรหิารบุคลากร  และบรหิารผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน
ระหว่างคณะฯกบัมหาวทิยาลยั ERP รายงานคณะกรรมการบรหิารคณะฯ ทุกเดอืน MUGSS และ 
MUKPI (รายงานขอ้ตกลงการปฏบิตังิานระหว่างคณะฯกบัมหาวทิยาลยั)รายงานคณะกรรมการบรหิาร
คณะฯ ทุก 6 เดอืน เป้าหมายและผลลพัธ ์ ตารางท่ี 7.4.7 

ดงันัน้ คณะฯ จดัแบ่งขอ้มลูเป็น 2 ประเภท คอื ขอ้มลูเชงิปรมิาณ และขอ้มลูเชงิคุณภาพ  และ
จดัสารสนเทศออกเป็น 3 ระดบั คอื  

1. สารสนเทศส าหรบัทมีบรหิารซึง่เป็นสารสนเทศระดบัคณะฯ ทีเ่กีย่วกบันโยบาย แผน พนัธกจิ 
เป้าประสงค ์ และยุทธศาตรข์องคณะ รวมทัง้สานสนเทศเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานของคณะ ทัง้เชงิ
กระบวนการ ผลผลติ และ ผลลพัธ ์ ซึง่เป็นสารสนเทศระดบัคณะฯ   

2. สารสนเทศส าหรบัหวัหน้าภาควชิา ซึง่เป็นสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานสู่การ
บรรลุเป้าหมายของภาควชิา ทีส่่งผลถงึความส าเรจ็ทัง้วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตรข์องคณะฯ ซึง่เป็น
สารสนเทศระดบัภาควชิา   

3. สารสนเทศของผูป้ฏบิตังิาน ทีม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานตามแนวทางทีก่ าหนด โดยผูบ้รหิาร
ของภาควชิา/หน่วยงานเป็นผูก้ าหนด 

คณะฯ แบ่งงานและผูร้บัผดิชอบในการวดัผล ทบทวน วเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ตามระบบ
การเกบ็ขอ้มลูและ/หรอืรายงานผลการด าเนินงาน  ตารางท่ี 4.1.1 
ตารางท่ี 4.1.1 การแบ่งงานและผูร้บัผิดชอบในการก าหนดการวดัผล ทบทวน วิเคราะห ์ผลการด าเนินงาน 

ประเภทของงาน ผูร้บัผดิชอบ หน่วยงานทีด่ าเนินการ ความถี ่
การเรยีนการสอน 
ก. ระดบัปรญิญาตร ี
ข. ระดบับณัฑติศกึษา 

 
ก. รองคณบดฝีา่ยบรหิารการศกึษา 
ข. รองคณบดฝีา่ยบณัฑติศกึษา 

 
งานบรหิารการศกึษาและกจิการนกัศกึษา 

ทุกไตรมาส 
และรอบปี
การศกึษา 

การวจิยั รองคณบดฝีา่ยวจิยัและนวตักรรม
การศกึษา 

งานวจิยัและวชิาการ ทุกรอบปี
ปฏทินิ 

การบรกิารวชิาการ รองคณบดฝีา่ยบรกิารวชิาการและ
บรหิารสนิทรพัย ์

ส านกังานบรกิารเทคโนโลยสีาธารณสุข
และสิง่แวดลอ้ม 

ทุกรอบปี 
งบประมาณ 
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ตารางท่ี 4.1.1 การแบ่งงานและผูร้บัผิดชอบในการก าหนดการวดัผล ทบทวน วิเคราะห ์ผลการด าเนินงาน 
ประเภทของงาน ผูร้บัผดิชอบ หน่วยงานทีด่ าเนินการ ความถี ่

รองคณบดฝีา่ยวเิทศและการ
ประชาสมัพนัธ ์

งานวเิทศและการประชาสมัพนัธ ์

งานสนบัสนุนพนัธกจิหลกั    
ก. งานบุคลากร 

 
รองคณบดฝีา่ยบรหิารและทรพัยากร
บุคคล  

งานทรพัยากรบุคคล 
งานแผนและระบบคุณภาพ 

ทุกรอบปี 
งบประมาณ 

ข. งานการเงนิ พสัดุ รองคณบดฝีา่ยแผนพฒันาและประกนั
คุณภาพการศกึษา 

งานการคลงั พสัดุและบรหิารสนิทรพัย์ ทุกเดอืน 
ค. งานแผนและระบบ

คุณภาพ 
งานแผนพฒันาและระบบคุณภาพ                                               

ง. งานกายภาพ รองคณบดฝีา่ยบรหิารการศกึษา งานกายภาพ สิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภยั 

ทุกรอบปี 
งบประมาณ 

จ. งานต่างประเทศและ
ประชาสมัพนัธ ์

รองคณบดฝีา่ยวเิทศและการ
ประชาสมัพนัธ ์

งานวเิทศและการประชาสมัพนัธ ์ ทุกรอบปี 
งบประมาณ 

 

ส าหรบัขอ้มลูทีส่ าคญัทีค่ณะฯ ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั 1) จ านวน
ผลงานวจิยัตพีมิพใ์นระดบันานาชาตทิีม่ ี Impact Factors 2) จ านวนนกัศกึษาต่างชาตเิตม็เวลา                       
3) จ านวนอาจารยร์ะดบัปรญิญาเอก 4) รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท า/ศกึษาต่อและ/หรอืเป็นเจา้ของธุรกจิ
ภายใน 1 ปี 5) การรบัรองมาตรฐานคณุภาพการบรกิารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 6) จ านวนแผนงาน / 
โครงการบรกิารวชิาการทีม่คีวามรว่มมอืทางกบัสถาบนัใน / ต่างประเทศท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อชมุชน/สงัคม
และผูด้อ้ยโอกาส ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัวสิยัทศัน์ของคณะฯ และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการกบัคณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น คณบดมีอบหมายใหร้องคณบดแีละคณะกรรมการแต่ละพนัธกจิ รบัผดิชอบ
น าขอ้มลูไปใชต้ดัสนิใจปรบักระบวนการและแนวทางการพฒันา เป้าหมายและผลลพัธ ์รปูท่ี 7.1.2, 7.1.9 

ขอ้มลูของผูเ้รยีน และผูใ้หท้นุวจิยัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทัง้หลกัสตูรไทย และนานาชาตริบั
ขอ้มลูจากการประเมนิความพงึพอใจรายวชิา ความพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาและความพงึพอใจหลกัสตูร 
จากการประเมนิใน มคอ. 4 5 และ 7 ของแต่ละหลกัสตูร  รวมทัง้คณะกรรมการวจิยัมกีระบวนการเฉพาะใน
การฟงัเสยีงผูเ้รยีน และผูใ้หท้นุวจิยั ตาม หมวด 3.1 และ 3.2  แลว้น าผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการปรบัปรงุการเรยีน
การสอน และการสรา้งผลงานวจิยั เป้าหมายและผลลพัธ ์รปูท่ี  7.5.2-7.5.4 
 กระบวนการวดัผลด าเนินการบางกรณียงัไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศ ส าหรบั
รายงานผูบ้รหิารทกุระดบั รวมทัง้มหาวทิยาลยัไดท้นัทว่งท ี เน่ืองจากขาดระบบการรวบรวมขอ้มลูทีม่าจาก
แหล่งตน้ทาง มารวมศนูยเ์ป็นฐานขอ้มลูของคณะฯ อย่างแทจ้รงิ งานแผนพฒันาฯ และงานเทคโนโลยฯี จงึ
วางแผนพฒันาฐานขอ้มลูของคณะฯ ปี 2557 รว่มกนัวเิคราะหข์อ้มลูทัง้หมดของคณะฯ และความตอ้งการ
ของหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกคณะฯทีม่กีารรอ้งขอเรยีบรอ้ยแลว้ และสง่ขอ้มลูใหห้น่วยงานภายนอก
เสนอราคา ต่อไป  
การวิเคราะหแ์ละทบทวนผลด าเนินการ 

 การรายงานผลการด าเนินการอยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ รว่มกบัรองคณบดี
แต่ละภารกจิ มหีน้าทีร่บัผดิชอบตดิตามควบคุมก ากบัตวัชีว้ดั ทบทวนตวัชีว้ดัทุก 6 เดอืน และน าผลการ
ด าเนินการมาวเิคราะหต์ดัสนิใจปรบัปรงุกระบวนการท างาน (ตาราง 4.1.2) 
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ตารางท่ี 4.1.2 การวิเคราะห ์และทบทวนผลการด าเนินงาน  
ระดบั วตัถุประสงค ์ ขอ้มลูทีว่เิคราะห ์ ความถี ่ ผูร้บัผดิชอบ 

คณะ 
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ  
คณะกรรมการตามพนัธกจิ 

ประเมนิความ 
ส าเรจ็เทยีบกบั
เป้าหมาย และ
คูเ่ทยีบ 

รายงานส านกังบประมาณ 
ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วดัใน
ขอ้ตกลงระดบัคณะ 

 

 
ทุกไตรมาส 
ทุก 6 เดอืน 

รองคณบด ี
ทุกพนัธกจิ 

พนัธกิจ 
ประชุมคณะกรรมการพนัธกจิ 

ตดิตามความ 
กา้วหน้าผล
การ
ด าเนินงาน
ตามตวัชีว้ดั 

ปรบักระบวน 
การ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานของแต่ละพนัธกจิ 

ทุกเดอืน รองคณบด ี
ทุกพนัธกจิ 

ภาควิชา 
ประชุมภาควชิา 

ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานของภาควชิา 

ตดิตามผลตวัชีว้ดัของภาควชิา 

ทุกเดอืน หวัหน้าภาควชิา
และบุคลากร
ภาควชิา 

หน่วยงาน 
ประชุมภายในหน่วยงาน / 
ส านกังานคณบด ี

ผลการด าเนินงานตามแผน 
หน่วยงาน 

ตดิตามผลตวัชีว้ดัหน่วยงาน 

ทุกเดอืน รองคณบดดีแูล 
เลขานุการคณะฯ
หวัหน้าหน่วยงาน 

4.2 การจดัการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความรู้ขององคก์าร 

คณะฯรวบรวม วเิคราะห ์จดัการ และปรบัปรงุขอ้มลูสารสนเทศ และสนิทรพัยท์างความรู ้(ตารางท่ี 
4.2.1) เพือ่รวบรวมองคค์วามรูข้องคณะฯ บุคลากรของคณะฯคน้หาความรูม้าใชท้ างานอย่างต่อเนื่อง และ
น ามาใชต้่อยอด เพือ่ก่อใหเ้กดิ best practice  เป้าหมายและผลลพัธ ์ ตารางท่ี 7.4.7ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ขอ้1 
ข้อมลู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะฯ มวีธิกีารจดัการขอ้มลูเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีแ่มน่ย า  ถกูตอ้งเชื่อถอืได ้ ทนักาล และ
ปลอดภยั ตามหลกัการคณุลกัษณะทีด่ขีองขอ้มลู  คณะฯ ก าหนดใหห้น่วยงานแต่ละพนัธกจิรบัผดิชอบดแูล
รวบรวม วเิคราะห ์รายงาน และจดัเกบ็ขอ้มลู โดยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผูด้แูลระบบ
เครอืขา่ยสารสนเทศของคณะฯ (ตารางท่ี 4.4.2) ส าหรบัโปรแกรมทีจ่ดัจา้งพฒันางานเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็น admin ดแูลระบบ และความปลอดภยัของโปรแกรม  
 คณะฯ มรีะบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ 1) ระบบฐานขอ้มลูคลงัความรูเ้พือ่สนบัสนุนงานสาธารณสขุ      
2) ฐานขอ้มลูการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งจดัจา้งบรษิทัพฒันาขึน้มาเพือ่การใชง้าน  

อกีทัง้มฐีานขอ้มลูทีพ่ฒันาเองประกอบดว้ย1)ฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่าคณะสาธารณสขุศาสตร ์ 2) ฐาน 
ขอ้มลูนามานุกรมคณะฯ  และพฒันาโปรแกรมช่วยปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นคณะ คอื 1) โปรแกรมจอง
หอ้งเรยีนออนไลน์  และ 2) โปรแกรมแจง้ซ่อมออนไลน์   

สว่นของการดแูลระบบ คณะฯ ก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูเป็นล าดบัชัน้ ประกอบดว้ย สทิธิ
ระดบัผูด้แูลระบบ ระดบัผูบ้รหิาร และระดบัผูบ้นัทกึขอ้มลู โดยก าหนดสทิธกิารจดัการฐานขอ้มลู และ
สารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ และก าหนดผูค้วบคมุดแูล ผูใ้หข้อ้มลู ผูใ้ชข้อ้มลู และการเขา้ถงึขอ้มลูของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม โดยก าหนด User Account ใหบุ้คลากรทกุคน และจดัระบบและระดบัการเขา้ถงึขอ้มลู
ตามบทบาทการใชง้านระบบสารสนเทศของคณะฯ (ตารางท่ี 4.2.3) 
 คณะฯ รกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ดว้ยการจดัท าแผนปฏบิตักิารและรายงานผลการ
บรหิารความเสีย่ง ดา้นระบบเครอืขา่ย เพื่อบรหิารจดัการ และควบคุมระบบเครอืข่ายของคณะ  
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ตารางท่ี 4.2.1  การจดัการความรู้  สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูร้บัผิดชอบ กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอน ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ความถ่ี ตวัช้ีวดั การน าไปใช้ 

รองคณบดฝีา่ย
วจิยัและนวตักรรม
การศกึษา  / 
งานวจิยัและ
วชิาการ 

แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

แลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานวจิยัของ
บุคลากรในคณะและ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์
องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้าก
กจิกรรม 

1. ก าหนดจ านวนครัง้ของกจิกรรมการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้เวลาและหวัขอ้ ก าหนดตามสถานการณ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การประเมนิภาระงาน 

2. คณะกรรมการนวตักรรมการศกึษาและการ
จดัการความรูว้จิยัด าเนินการตามแผน  

3. น าผลงานทีไ่ดเ้ขา้ระบบ PHKlb 

บุคลากรสายวชิาการ 
13 ภาควชิา 
 
 

เดอืนละ 1 
ครัง้ 

1. จ านวนกจิ กรรม 
KM/ CoP   

2. KM การวจิยั  

1. เป็นขอ้มลูตดัสนิ ใจ
ปรบัหวัขอ้วจิยัให้
เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการผูใ้หทุ้นวจิยั 

2. พฒันาบุคลากรให้
น าความรูข้องคณะฯ
พฒันางาน 

รองคณบดฝีา่ย
แผนพฒันาและ
ประกนัคุณภาพ/ 
งานแผนพฒันา
และระบบคุณภาพ 

ถอดบทเรยีน
ทางการศกึษา 

สนบัสนุนใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การศกึษาน าสู่การ
สรา้งองคก์รแห่งการ
เรยีนรู ้

1. ประชุมคณะท างานสรา้งบรรยากาศองคก์รแห่ง
การเรยีนรูฯ้สนบัสนุนงบประมาณภาควชิา 
ก าหนดงบประมาณ ขัน้ตอน รปูแบบรายงาน  

2. ประสานงาน ภาควชิาเสนอชือ่และจ านวนเรือ่ง
น าเขา้ทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา 

3. ด าเนินกจิกรรมตามทีก่ าหนดไว ้
4. สรุปผลและน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 

บุคลากร/นกัศกึษา
จากภาควชิา 

เดอืนละ     2 
ครัง้ 

1. จ านวน KM 
การศกึษา  

ภาควชิา/หลกัสตูรน า
ขอ้เสนอแนะ/
ขอ้คดิเหน็ไปพฒันา/
ปรบัปรุงการจดัการ
เรยีนการสอน 

คณะกรรมการ
พฒันาองคก์รแห่ง
การเรยีนรู ้

โครงการ
พฒันาระบบ
การจดัการ
ความรู ้
 

บุคลากรจาก
ภาควชิาและ
หน่วยงานศกึษา
แนวทางการจดัการ
ความรูอ้ย่างยัง่ยนื 

1. อบรม“ทมีจดัการความรูค้ณะฯ”  
2. การดงูานการจดัการความรู ้และ  
3. การส ารวจแนวทางและมาตรการสง่เสรมิการ

สรา้งนวตักรรมและองคค์วามรูด้า้นพฒันางาน
สาธารณสุข 

คณะท างานสรา้ง
บรรยากาศฯ  
และผูส้นใจ  

จ านวน 1 ครัง้ ระดบัความส าเรจ็
การด าเนินงานตาม
แผน 

เป็นแนวทางการ
จดัระบบการจดัการ
ความรูข้องคณะ 

รองคณบดฝีา่ย
แผนพฒันาและ
ประกนัคุณภาพ 
หวัหน้างานเทคโน 
โลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

การสรา้งคลงั
ความรู ้
PHKlb 

รวบรวมขอ้มลู
ความรูทุ้กภาควชิา
และหน่วยงานเขา้
ระบบฐานขอ้มลู 
เพือ่พรอ้มใช้
ตลอดเวลา 

1. คณะท างานรวบรวม/ตรวจสอบและน าขอ้มลู
ความรูเ้ขา้ระบบคลงัความรู ้ 

2. ประชุมขัน้ตอนและเวลาด าเนินกจิกรรม  
3. แจง้บุคลากรเพือ่ส่งความรู ้และเอกสารความรู้

ต่างๆ มาเกบ็ในคลงั PHKlb   
4. ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายรบัเอกสารความรูจ้าก

เจา้ของงาน  
5. น าไปใส่ในโปรแกรมคลงัความรูต้ามหมวดหมู่ 

ตวัแทนจากภาควชิา 
และหน่วยงาน ที่
ไดร้บัมอบหมายให้
บนัทกึขอ้มลูเขา้
ระบบฐานขอ้มลู 

ทุกครัง้ทีม่ ี
ผลงาน 

จ านวนขอ้มลูความรู้
ทีป้่อนเขา้ระบบ
คลงัความรู ้
PHKLb 

1. เป็นแหล่งความรูท้ี่
บุคลากรสามารถเขา้ 
ถงึน าไปสู่การต่อ
ยอดองคค์วามรู ้

2. เป็นทีร่วบรวมองค์
ความรูข้องคณะ
ไมใ่หส้ญูหายตาม
กาลเวลา 
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ตารางท่ี 4.2.2  การจดัการข้อมลู และสารสนเทศ คณะสาธารณสขุศาสตรใ์ห้มีคณุภาพ 
คณุลกัษณะ วิธีการจดัการ ความถ่ี ผูร้บัผิดชอบ 

ความแมน่ย า ก าหนดเงือ่นไขการบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ  จ านวน 1 ครัง้ งานเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
 จดัการฝึกอบรมใหผู้บ้นัทกึขอ้มลู เมือ่รอ้งขอ 
ความถูกตอ้ง เชือ่ถอื
ได ้

ตรวจสอบขอ้มลูทีบ่นัทกึเขา้ระบบจากส่วนกลางคณะฯ 
เดอืนที ่6 ,12 ของ
ปีงบประมาณ 

งานแผนพฒันาและระบบ
คุณภาพ 

จดัท ารายงานผลการบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบใหก้บั
คณะกรรมการบอรด์ทุก 6 เดอืน 

ความทนักาล User บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบทุกวนั  
ทุกวนัท าการ 

Userแต่ละภาควชิา และ
หน่วยงาน 

 ผูบ้รหิารและadminเขา้ระบบตรวจสอบขอ้มลู บรหิารและผูด้แูลระบบ 
ความปลอดภยัและไม่
ร ัว่ไหล 

ก าหนดสทิธใินการเขา้ถงึใหก้บัผูใ้ชง้านระบบทุกคน  
ทุกวนัที ่30 ของเดอืน งานเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารตรวจสอบการเขา้ใชง้านทุกเดอืน 

 

ตารางท่ี 4.2.3  การจดัการระบบสารสนเทศ  
ช่ือระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ผูน้ าข้อมลูไปใช้ การเข้าถึงระบบ 

Internet/Intranet 
e-mail / Website 

ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะฯ การสือ่สารขา่วสารภายใน และ
ภายนอกคณะฯ 

บุคลากรทัง้หมดของคณะฯ 
ผูเ้รยีน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
คู่ความร่วมมอื เครอืขา่ย ผูส้่ง

มอบ 

Computer outlet 
& Wireless 

ERP ระบบการเงนิ พสัดุ และทรพัยากรบุคคล 
ผูบ้รหิารทุกระดบั และ 

ผูค้ยีข์อ้มลู 

Computer outlet 
& Wireless 

MUGSS & MUMIS ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารของมหาวทิยาลยั และ
ระบบสารสนเทศบรกิารทัว่ไป 

MUSIS ระบบบรหิารเอกสาร  ของมหาวทิยาลยั 
e-office ระบบบรหิารเอกสาร ของคณะ  

บุคลากรทัง้หมดของคณะฯ 
PH_Plan ขอ้มลูแผน ของคณะ 
PH_QA ขอ้มลูการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 
PHKLb ระบบรวบรวมองคค์วามรูข้องบุคลากร คณะฯ 
e-learning ระบบการจดัการการเรยีนรู ้

ผูเ้รยีน/ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี 
ฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่า ขอ้มลูศษิยเ์ก่าของคณะ ระดบั 
โปรแกรมจอง
หอ้งเรยีนออนไลน์ 

ใหบ้รกิารจองหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรอ์อนไลน์
ส าหรบัการเรยีนการสอนทีใ่ชค้อมพวิเตอรข์องคณะ 

อาจารย ์บุคลากร ของคณะ 

โปรแกรมแจง้ซ่อม
ออนไลน์   

ใหบ้รกิารแจง้ซ่อมออนไลน์ดา้นกายภาพของคณะ เช่น 
น ้า ประปา ไฟฟ้า  

 การจดัหา Hardware และ Software คณะฯจดัท าแผนแมบ่ท IT วางแผนและควบคุมก ากบั ให้
เป็นไปตามแผน จดัท าแผนทดแทนและปรบัปรงุทุกปีงบประมาณ  งาน IT ตดิตามปรมิาณการใชง้าน
และวางแผนปรบัปรงุ Server, Access point, Lan, MU-Wifi, outlet และอุปกรณ์ต่างๆ สอบถามความ
พงึพอใจการใชง้านระบบสารสนเทศคณะฯ ทุกสิน้ปีงบประมาณ ผลความพงึพอใจน ามาวางแผนพฒันา
งานดา้นสารสนเทศในปีต่อไป  
 งาน IT คณะฯพรอ้มท างานเสมอเมือ่มภีาวะฉุกเฉิน จดัระบบสารสนเทศส ารองในอาคารต่าง ๆ 
ของคณะ เพื่อขยายการใชร้ะบบและรองรบักรณเีกดิอุบตัเิหตุดา้นต่าง ๆ ระบบเครอืขา่ยสื่อสารหลกั 
เสยีหาย/หยดุชงกั  อกีทัง้มหีน้าเจา้หน้าทีท่ีพ่รอ้มปฏบิตัไิดต้ลอดเวลาในภาวะฉุกเฉิน 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุลากร 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปี  2557 

      
 

ภายใต้เกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน  
ขีดความสามารถและอตัราก าลงั 

คณะฯประเมนิขดีความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร ดว้ยการน าขอ้มลูภาระงานของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาระงานสอนของคณาจารยแ์ละจ านวนหลกัสตูรของแต่ละภาควชิา มาใชพ้จิารณา
จดัท าแผนอตัราก าลงั และก าหนดใหภ้าควชิา/หน่วยงานวางแผนอตัราก าลงัโดยการวเิคราะหภ์าระงาน
ตามโครงสรา้งของภาควชิา/หน่วยงาน ทัง้นี้ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์พ.ศ. 2556-2560 
 ส าหรบัการขออตัราก าลงัภาควชิา/หน่วยงานทีต่อ้งการอตัราก าลงั ตอ้งก าหนดคุณสมบตั ิทกัษะ 
และสมรรถนะทีต่อ้งการ ดงันี้  
บคุลากรใหม่ 
 หลงัจากคณบดอีนุมตักิารจา้งคนเพิม่ งานทรพัยากรบุคคลมรีะบบการสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ และรกัษา
คนใหม ่ ดงันี้  (ตารางท่ี 5.1.1) 
 คณะฯ แบ่งโครงสรา้งการบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มวชิาการ และกลุ่มสนบัสนุน
วชิาการ  กลุ่มวชิาการรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน และการวจิยั โดยใชส้มรรถนะหลกัการบรูณาการการ
เรยีนการสอนและการวจิยัเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาวะชมุชน ดว้ยการน านกัศกึษาฝึกปฏบิตังิานในชมุชนและน า
ความรูใ้นหอ้งเรยีนสูช่มุชน รวมทัง้การบรกิารวชิาการสูส่งัคม   

กลุ่มสนบัสนุนวชิาการรบัผดิชอบสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มวชิาการ พฒันาระบบสนบัสนุนการ
บรกิารหลกั กลุ่มสนบัสนุนวชิาการคณะฯ แบ่งตามทกัษะและความช านาญ เชน่ งานแผนพฒันาและระบบ
คณุภาพ งานทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ 

ทัง้นี้ทุกงานของกลุ่มสนบัสนุนวชิาการอยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของรองคณบดทีัง้สองกลุ่มรบัผดิชอบ
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มรว่มกนั ทัง้นี้เพือ่ความคล่องตวั และเสรมิสรา้งการใหบ้รกิารตามความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน และผูใ้หท้นุวจิยั 
 คณะฯ  จดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลตามผลการประเมนิการปฏบิตังิาน  ประเมนิความตอ้งการ
ในการพฒันา และเพิม่ทกัษะบุคลากรรายบุคคลของภาควชิา /หน่วยงาน และส่งแบบส ารวจให้กบัภาควิชา/
หน่วยงาน ท าแผนพฒันาบุคลากรภาพรวมของคณะฯ เพื่อส่งเสรมิขดีความ สามารถของบุคลากรทัง้ด้าน
วชิาชพี และวชิาการ   รวมทัง้  การพฒันาพฤติกรรม ด้วยการจดัสรรงบประมาณแก่บุคลากรทุกคน คนละ 
5,000.00 บาท จากเงนิรายได้ของคณะฯ เป็นการสนับสนุนใหบุ้คลากรพฒันาตนเองด้วยหนทางต่างๆ ไดแ้ก ่
การอบรม สมัมนา ดูงาน น าเสนอผลงานวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้สนับสนุนใหบุ้คลากรไปศกึษา
ต่อทัง้ในและต่างประเทศในสาขาที่ตรงกบัลกัษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความผูกพนั และ
ป้องกนัการลดจ านวนของบุคลากรดว้ย 

แผนพฒันาศกัยภาพ และสมรรถนะบุคลากรแต่ละสายงาน เป้าหมายสอดคลอ้งกบันโยบายของ
มหาวทิยาลยั ไดแ้ก ่ แผนพฒันาสายวิชาการ เพือ่เพิม่คณุวุฒอิาจารยใ์หส้งูขึน้ตามมาตรฐาน สกอ. เชน่ 
สนบัสนุนใหอ้าจารยศ์กึษาต่อระดบัปรญิญาเอก รวมทัง้การพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ เชน่ สนบัสนุน
การท าวจิยั ใหท้นุสนบัสนุนการตพีมิพผ์ลงานวชิาการ / การน าเสนอผลงานวชิาการ และสนบัสนุนทนุการเขา้
รว่มประชมุ/อบรม/สมัมนา/ศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   
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ตารางท่ี  5.1.1 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจ ุธ ารงรกัษาคนใหม่ และการพฒันาบคุลากรรองรบัการเปล่ียนแปลง ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์
ระบบ ข้อก าหนดท่ีส าคญั วิธีการ ตวัชี้วดักระบวนการ ตวัชี้วดัผลลพัธ์ 

การ 
สรรหา 

1.  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและคดัเลอืกบุคคล การบรรจแุต่งตัง้และทดลอง
ปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2556 

2.  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง ชื่อต าแหน่งและ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงาน
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2557 

3.  มหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยลูกจา้งเงนินอกงบประมาณ
แผน่ดนิ พ.ศ.2552 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 
2524) ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2530) และฉบบัที ่4 (พ.ศ.2539) 

4.  หนงัสอืมอบอ านาจการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2552 

1. จดัท าแผนปฏบิตังิานในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างาน โดย
จดัท าเป็นประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

2. ก าหนดรายละเอยีดคณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่งอยา่งชดัเจน เกณฑก์าร
คดัเลอืกและอตัราคา่จา้งเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั  

3. ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรโดยท าผา่นสื่อต่างๆ เช่น  
3.1 ตดิประกาศในหน่วยงาน  
3.2 ประกาศใน Website ของคณะฯ และมหาวทิยาลยั  
3.3 ประกาศผา่นสื่อหนงัสอืพมิพ ์สถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ จดัท า

หนงัสอืแจง้เวยีนสถาบนัการศกึษาทีผ่ลติบุคลากรทีเ่ปิดรบัสมคัร 
ประกาศผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก โดยการสมัภาษณ์ และการ
สอบสอน ในหวัขอ้ทีก่ าหนด 

4. แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและคดัเลอืก (คณบด ีหวัหน้าภาควชิา/
งานและเจา้หน้าทีจ่ากงานบรหิารทรพัยากรบุคคล เป็นเลขานุการ) และ
ก าหนดวนัส าหรบัการสมัภาษณ์และสอบสอน 

5. สอบสมัภาษณ์และสอบสอน โดยคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
6. เมื่อเสรจ็สิน้ขอ้ที ่5 ประชุมลงมตสิ าหรบัอตัราก าลงัทีไ่ดร้บัการจดัสรร 
7. ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัคดัเลอืก 

จ านวนผูส้มคัรสอบ
คดัเลอืก (คน) 
 
 

 จ ำนวน
บุคลำกรเตม็
เวลำของ
คณะฯ
ปีงบประมำณ 
2554-2557 

 จ ำนวน
บุคลำกร
จ ำแนกตำม
กลุ่มต ำแหน่ง
งำน 

 จ ำนวน
บุคลำกร
จ ำแนกตำม
ระดบั
กำรศกึษำ 

 จ ำนวนกำรคง
อยูข่อง
บุคลำกร
จ ำแนกตำม
สำยงำน
  

การวา่จา้ง 
(จา้งต่อ) 

1.  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรร
หาและคดัเลอืกบุคคล การบรรจุแต่งตัง้ และทดลอง
ปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2556 

2.  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ด าเนินตามโครงการสู่มหาวทิยาลยัวจิยั : Talent 
Management พ.ศ. 2557 

3.  มหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ย ลกูจา้งเงนินอกงบประมาณ
แผ่นดนิ พ.ศ.2552 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 
2524) ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2530) และฉบบัที ่4 (พ.ศ.2539) 

1. คณะฯ โดยงานบรหิารทรพัยากรบุคคล ท าหนงัสอืแจง้รายชื่อบุคลากร
ทีจ่ะหมดสญัญาจา้งตามปีงบประมาณไปยงัภาควชิา/หน่วยงานเพื่อ
ทราบ และแจง้ความประสงคจ์ะต่อสญัญาว่าจา้งกลบัมายงังานบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล เพื่อด าเนินการต่อไป 

2. กรณีไดร้บัอนุมตัใิหต้่อสญัญาจา้งงานบรหิารทรพัยากรบุคคลจะด าเนิน 
การท าจดัท าเอกสารการต่อสญัญา ดงัน้ี 
2.1 กรณีพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิอุดหนุนคณะฯท าหนงัสอืขออนุมตัิ

จา้งต่อ  ไปทีม่หาวทิยาลยัเพื่ออนุมตั ิ

จ านวนพนกังาน
มหาวทิยาลยั/ลูกจา้ง
ไดร้บัอนุมตัใิหจ้า้งต่อ 
(คน) 

http://intranet.mahidol/op/orpr/newhrsite/document/HR1/talent/scan0008.pdf
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhrsite/document/HR1/talent/scan0008.pdf
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhrsite/document/HR1/talent/scan0008.pdf
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ตารางท่ี  5.1.1 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจ ุธ ารงรกัษาคนใหม่ และการพฒันาบคุลากรรองรบัการเปล่ียนแปลง ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์
ระบบ ข้อก าหนดท่ีส าคญั วิธีการ ตวัชี้วดักระบวนการ ตวัชี้วดัผลลพัธ์ 

4.  หนงัสอืมอบอ านาจการบรหิารงานบุคคล พ.ศ.2552 2.2 พนกังานมหาวทิยาลยั (ชื่อสว่นงาน) และลูกจา้งชัว่คราวเงนิรายได้
จดัท าค าสัง่ขออนุมตัจิากส่วนงาน    โดยคณบดเีป็นผูล้งนามอนุมตัิ 

การบรรจุ 1.  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและคดัเลอืกบุคคล การบรรจแุต่งตัง้และทดลอง
ปฏบิตังิานของพนกังาน มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2556 

2.  หนงัสอืมอบอ านาจการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2552 
3.  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ด าเนินตามโครงการสูม่หาวทิยาลยัวจิยั: Talent 
Management พ.ศ. 2557 

 

แจง้ผูผ้า่นเกณฑก์ารสอบคดัเลอืกมารายงานตวั โดยจดัท าประกาศผู้
ไดร้บัการคดัเลอืกในต าแหน่งทีส่รรหา โดยมขี ัน้ตอนคอื  
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการบรรจเุพื่อความถูกตอ้งและครบถว้น 
อาท ิส าเนาปรญิญาบตัร/ ประกาศนียบตัรส าหรบัสายสนบัสนุนทีร่บั
คณุวฒุติ ่ากว่าปรญิญาตร ีทรานสครปิ ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ใบรบัรองแพทย ์และ หน้า Book Bankของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์

2. จดัท าเอกสารขออนุมตับิรรจแุต่งตัง้เสนอมหาวทิยาลยั เพื่ออนุมตัเิป็น
พนกังานมหาวทิยาลยั 

3. จดัท าสญัญาการเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั /พนกังานมหาวทิยาลยั 
(ชื่อสว่นงาน)     

4. จดัท าประกนัสงัคม 
5. จดัท าหนงัสอืขอตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม 
6. จดัท าบตัรประจ าตวับุคลากรในคณะฯ 
7. จดัท าหนงัสอืประกอบการขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั ทีอ่อก
โดยมหาวทิยาลยั (ค าสัง่บรรจแุต่งตัง้จากมหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ยแล้ว)  
และบนัทกึขอ้มลูบุคลากรใหมล่งในระบบ ERP 

จ านวนบุคลากรตามที่
ภาควชิา/หน่วยงาน
ตอ้งการ (คน) 

การธ ารง
รกัษา
บุคลากร
ใหม่ 

1.  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนิน
ตามโครงการสู่มหาวทิยาลยัวจิยั : Talent Management พ.ศ. 
2557 

คณะฯแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาส่วนบุคคล (อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง) ใหอ้าจารย์
ใหม ่ 
1. หวัหน้าภาควชิาดแูลบรหิารจดัการตามพนัธกจิหลกัของสายวชิาการ  
2. อาจารยท์ีม่คีณุศกัยภาพ จะช่วยดแูลดา้นการท าวจิยั 

จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้
รว่มโครงการ Talent 
Management 

2.  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิลหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงนิ
ประจ าต าแหน่งของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ.2557 

เงนิประจ าต าแหน่ง/เงนิค่าตอบแทนจะจ่ายพรอ้มกบัเงนิเดอืนทุกเดอืน โดยท า
ผ่านระบบโปรแกรม ERP - PY 

บุคลากรไดร้บัเงนิ

http://intranet.mahidol/op/orpr/newhrsite/document/HR1/talent/scan0008.pdf
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhrsite/document/HR1/talent/scan0008.pdf
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhrsite/document/HR1/talent/scan0008.pdf
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ตารางท่ี  5.1.1 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจ ุธ ารงรกัษาคนใหม่ และการพฒันาบคุลากรรองรบัการเปล่ียนแปลง ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์
ระบบ ข้อก าหนดท่ีส าคญั วิธีการ ตวัชี้วดักระบวนการ ตวัชี้วดัผลลพัธ์ 

 3.  การจ่ายเงนิประจ าต าแหน่งบรหิารของคณะสาธารณสขุ
ศาตร ์(อา้งองิถงึรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยั มหดิล ครัง้ที ่
10/2557 วนัที ่31 ตุลาคม 2557) 

ประจ าต าแหน่ง/
คา่ตอบแทน เขา้บญัชี
เงนิเดอืนอยา่งถูกตอ้ง
และทนัตามเวลาที่
ก าหนด  4.  ประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยั มหดิล เรื่อง 

หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่ที่
ปรกึษาคณบด ีผูช้่วยคณบด ีและบรรณาธกิารวารสาร
สาธารณสุขศาสตรข์องคณะสาธารณสขุศาสตร ์พ.ศ.2552 

 5.  ประกาศ คณะสาธารณสขุศาสตร ์เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
อตัราการจา่ยเงนิคา่ตอบแทนพเิศษแก่ผูด้ ารงต าแหน่ง
หวัหน้างานพ.ศ.2557 เงนิคา่ตอบแทน จะจ่ายพรอ้มกบัเงนิเดอืนทุกเดอืน โดยท าผา่นระบบ

โปรแกรม ERP - PY 

บุคลากรทุกคนไดร้บั
เงนิคา่ตอบแทน 
เงนิเดอืนทุกเดอืน 

 6.  ประกาศ คณะสาธารณสขุศาสตร ์เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
อตัราการจา่ยเงนิคา่ตอบแทนแก่พนกังานขบัรถยนต ์พ.ศ.
2557 

 7.  การจ่ายเงนิสวสัดกิารสงเคราะหโ์ดยจา่ยจากเงนิกองทุน
สวสัดกิารคณะสาธารณสขุศาสตร ์(อา้งถงึรายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการประจ าคณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล) 

1. เขยีนแบบใบเบกิเงนิสวสัดกิารสงเคราะหโ์ดยจ่ายจากเงนิกองทุน
สวสัดกิารคณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดท้ี่หน่วยการเงนิและบญัช ี
2. หน่วยการเงนิและบญัชตีรวจสอบความถูกตอ้งพรอ้มจา่ยเงนิเป็นเงนิ
สด 

บุคลากรไดร้บัเงนิเขา้
บญัชเีงนิเดอืนถูกตอ้ง
และทนัตามเวลาที่
ก าหนด 

การ
พฒันา
บุคลากร 
รองรบั
การ 
เปลีย่น 
แปลง  

1.  ยทุธศาสตรส์นบัสนุนการบรหิารจดัการของ
มหาวทิยาลยัมหดิล ขอ้ที ่9 สรา้งความเป็นเลศิดา้น
ทรพัยากรบุคคล 

2. ยทุธศาสตรส์นบัสนุนการบรหิารจดัการของคณะฯ ขอ้ที ่6 
สรา้งบุคลากรและนกัศกึษาไดต้ามคา่นิยมขององคก์รและ
ปลูกฝงัคา่นิยมวฒันธรรมไทยตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เขยีนโครงการ และขออนุมตัโิครงการ 
2. ประสานงานวทิยากร 
3. ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
4. ด าเนินการจดัโครงการ 
5. สรปุและประเมนิผลโครงการ 

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

2. ความพงึพอใจของ  
   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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 แผนพฒันาสายสนับสนุนวิชาการ เพือ่เพิม่พนูความรู ้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างาน 
โดยสนบัสนุนทนุฝึกอบรมในสาขาวชิาชพี และหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน รวมทัง้การจดัโครงการศกึษา
ดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามความเหมาะสม 
 ส าหรบัสมรรถนะหลกัทีค่ณะฯ คาดหวงัจากบุคลากรสายบรหิาร ไดแ้ก ่ คณบด ี รองคณบด ี หวัหน้า
ภาควชิา และเลขานุการคณะ  คณะฯ คาดหวงัสมรรถนะหลกัในระดบั 4  สว่นสายวชิาการและสายสนบัสนุนใน
ระดบัหวัหน้างาน หรอื รกัษาการหวัหน้างาน และสายสนบัสนุนทัว่ไป คณะฯ คาดหวงัสมรรถนะหลกัในระดบั 3 
ส าหรบัสมรรถนะหลกัดา้นการมวีถิชีวีติสรา้งเสรมิสขุภาพ  คณะ มคีวามคาดหวงัจากทกุสายงานในระดบั 3 
เทา่กนั 
ข. บรรยากาศการท างาน 

ส าหรบัการด าเนินการเพื่อรกัษาบรรยากาศการท างานใหเ้กื้อหนุน และมคีวามมัน่คงต่อการ
ท างาน คณะฯ โดยรองคณบดฝีา่ยบรหิารและทรพัยากรบุคคล  งานบรหิารทรพัยากรบุคคล รว่มกบัรอง
คณบดฝีา่ยแผนพฒันาและประกนัคุณภาพ และงานแผนพฒันาและระบบคุณภาพ รว่มกนัสรา้งแบบ
ส ารวจความพงึพอใจการใชอ้าคารสถานทีข่องบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 ค่าเฉลีย่บรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูท่ีร่ะดบัน้อย  (ค่าเฉลีย่ = 2.13)  รปูท่ี 7.3.1, 7.3.10-7.3.11 

ปีงบประมาณ 2557 คณะฯ รกัษาบรรยากาศท างาน และปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มการท างานให้
บุคลากรและนกัศกึษามคีวามสุขและพงึพอใจ  ดวัยการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่บุคลากรเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อสรา้งเสรมิสุขภาวะงบประมาณค่าใชจ้่ายประมาณ 70,000.00 บาท/ปี  (ผลการตรวจสุขภาพเป็น
สทิธสิ่วนบุคคล)  อกีทัง้คณะมโีครงการส่งเสรมิสุขภาพ  สนบัสนุนจดักจิกรรมการออกก าลงักาย ไดแ้ก่ 
Fitness  Aerobic ชมรมโยคะ ชมรมปิงปอง ชมรมแบดมนิตนั และชมรมธรรมะสุขใจ 
  การตดิตาม และประเมนิผลการจดัสวสัดกิาร สภาพแวดลอ้ม และการสรา้งเสรมิสุขภาวะ คณะ
มอบหมายใหง้านกายภาพ สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั ตดิตามประเมนิผลการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม
และความปลอดภยัของคณะ   ไดแ้ก่  การป้องกนัและระงบัอคัคภียั ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
การก าจดัขยะและน ้าเสยี  ส าหรบัของบุคลากรนัน้ประเมนิผลจากการตรวจสุขภาพประจ าปีของแต่ละบุคคล  

 ภายหลงัจากการจดักจิกรรม/โครงการต่างๆ คณะกรรมการหรอืผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรมน า
ผลการประเมนิมาปรบัปรงุการด าเนินการและพฒันาการจดัสวสัดกิาร สภาพแวดลอ้ม และการสรา้งเสรมิ
สุขภาวะครัง้ต่อไป  ตารางท่ี  5.1.2   และ เป้าหมายและผลลพัธ ์ตารางท่ี 7.3.2 
สวสัดิการ สภาพแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชน์ 

คณะจดัสวสัดกิาร สภาพแวดลอ้ม การสรา้งเสรมิสุขภาวะและสทิธปิระโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน 
คณะจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั และ
ระเบยีบของกรมบญัชกีลาง และระเบยีบ/ประกาศของคณะทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าตอบแทนอื่น 
เช่น เงนิประจ าต าแหน่ง ค่าอาหารท าการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบา้น เงนิโบนสั เงนิสวสัดกิารประเภท
ต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรยีนบุตร ค่ารกัษาพยาบาล ท าประกนัอุบตัเิหตุส าหรบัผูเ้ดนิทางไปปฏบิตัิราชการ
นอกเขตกรงุเทพฯ   และต่างประเทศ    เงนิสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร   เงนิรางวลัการตพีมิพผ์ลงาน 
    การด าเนินการจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงานตามแนวทางที่ก าหนด 
คณะจดัสวสัดกิารต่างๆ เป็นปจัจยัเกื้อหนุนให้บุคลากรทุกสายงานมคีวามสุข โดยจดักองทุนสวสัดกิาร 
เพื่อจดัสรรสวสัดกิารเพิ่มเติมนอกเหนือมหาวทิยาลยัก าหนด คณะปฏบิตัิตามระเบยีบคณะกรรมการ
สวสัดกิารมหาวทิยาลยัมหดิล และระเบยีบสวสัดิการของคณะฯ โดยแต่งตัง้คณะอนุกรรมการสวสัดกิาร 
และมอบความรบัผดิชอบดแูลสวสัดกิารทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่บุคลากรของคณะฯ  
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ตารางท่ี  5.1.2  โครงการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมสถานท่ีท างานให้มีสุขอนามยั ปลอดภยั ความสะดวก และความสขุ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ วิธีการ ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 

สขุอนามยั    

 ระดบั
ควำมพงึ
พอใจและ
ไมพ่งึ
พอใจของ
บุคลำกร 

 สุขภำวะ 
ควำม
ปลอดภยั 
และควำม
พรอ้มต่อ
ภำวะ
ฉุกเฉนิ 

1.โครงการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี 

ประเมนิสภาวะสุขภาพของบุคลากร 1. จดัหาขอ้มลูทัง้หมดของบุคลากร 
2. จดัหาโปรแกรมการตรวจสขุภาพบุคลากรทุกระดบั 
3. แจง้ก าหนดวนัเขา้รบัการตรวจสขุภาพประจ าปี 
4. สรุปและวเิคราะหผ์ลการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
5. แจง้ผลการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บุคลากรรายบุคคล โดยผนึกอย่างมดิชดิ 

จ ำนวนบุคลำกรทีเ่ขำ้รบักำรตรวจ
สุขภำพ   

2.โครงการส่งเสรมิสุขภาพ ส่งเสรมิการออกก าลงักาย 1. การจดัสถานทีแ่ละจดัหาอุปกรณ์ประจ าหอ้งฟิตเนสของคณะ 
2. การจดัส่งบุคลากรร่วมการแขง่ขนักฬิาบุคลากรประจ าปี 

จ านวนบุคลากรทีท่ีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

3.การท าสญัญาการดแูล
ความสะอาดกบับรษิทั
ภายนอก 

ความสะอาด เป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย
ภายในอาคาร หอ้งท างานของ
บุคลากร หอ้งเรยีน หอ้งน ้า 

กำรท ำสญัญำกบับรษิทัภำยนอก โดยฝำ่ยอำคำรสถำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำหนดสญัญำกำร
จำ้ง ควบคุม ตรวจสอบ ตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนเป็นประจ ำทุกเดอืน 

รอ้ยละควำมพงึพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรปฏบิตังิำนดำ้น
รกัษำควำมสะอำด 

4.กำรท ำสญัญำกำรดแูล
ระบบปรบัอำกำศ 

เพือ่ดแูละรกัษำระบบประอำกำศ
ภำยในคณะ 

จดัท ำ TOR ว่ำจำ้งบรษิทัภำยนอก .จดัหำผูร้บัจำ้งตำมระเบยีบขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำร
พสัดุของมหำวทิยำลยัมหดิล ท ำสญัญำ ตรวจสอบและประเมนิผลโดยคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจำ้งเป็นประจ ำทุกเดอืน 

รอ้ยละควำมพงึพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรปฏบิตังิำนดำ้น
ระบบปรบัอำกำศ 

ความปลอดภยั    
1.โครงการฝึกซอ้มแผน 
ป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

1. ความพรอ้มเคลือ่นยา้ยบุคลากร 
2. ประเมนิความพรอ้มวสัดอุุปกรณ์ 

1. จดัท าแผนการฝึกซอ้ม ก าหนดวนั และมอบหมายผูร้บัผดิชอบ จดัปีละ 1 ครัง้ 
2.  ฝึกซอ้มและการประเมนิผล 

รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้รว่ม
ฝึกซอ้มตามแผน 

2. แผนซ่อมบ ารุงรกัษา
อุปรณ์การเรยีนการสอน
ในหอ้งเรยีน 

อุปกรณ์ประจ าหอ้งเรยีนพรอ้มใชง้าน 1. ส ารวจอุปกรณ์ก่อนเปิดภาคการศกึษาอย่างน้อย 1 เดอืน 
2. กรณพีบรายการช ารุดด าเนินซ่อมแกไ้ขเบือ้งตน้โดยงานกายภาพและงานเทค

โนฯ ถา้ด าเนินการเองไมไ่ดจ้ะส่งซ่อมช่างภายนอก 

รอ้ยละความพงึพอใจของ
นกัศกึษาต่ออุปกรณ์ประจ า
หอ้งเรยีน 

3.การท าสญัญาการดแูล
ความปลอดภยักบับรษิทั
ภายนอก 

 กำรท ำสญัญำกบับรษิทัภำยนอกเพือ่ใหบ้รกิำรโดยก ำหนดใหม้เีวรยำมเฝ้ำระวงั
ตลอด24ชัว่โมงหมนุเวยีนจ ำนวน 2 ผลดั โดยฝำ่ยอำคำรสถำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำหนด
สญัญำกำรจำ้งควบคุม ตรวจสอบ ตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนเป็นประจ ำทุกเดอืน 

รอ้ยละควำมพงึพอใจของ
บุคลำกรต่อระบบกำรรกัษำควำม
ปลอดภยั 

ความสะดวก    
1. โครงการส ารวจอุปกรณ์

ส านกังานทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
computer LCD จุด Wifi 

อุปกรณ์ส านกังานพรอ้มใช ้

 
1. งานเทคโนโลยสีารสนเทศสอบถามความพงึพอใจระบบสารสนเทศปีละ 1ครัง้  
2.  ส ารวจสารสนเทศของภาควชิาและหน่วยงาน ใหค้ าแนะน า การวางแผนพฒันา

และปรบัปรุงอุปกรณ์คอมพวิเตอรข์องภาควชิาใหพ้รอ้มใชง้านตลอดเวลา 

 จ ำนวนเครือ่งคอมพวิเตอร/์
LCDทีต่อ้งจดัซือ้เพิม่เตมิ 

 จ ำนวนจุดตดิตัง้ Wifi เพิม่เตมิ 



  คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร               50 

ตารางท่ี  5.1.2  โครงการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมสถานท่ีท างานให้มีสุขอนามยั ปลอดภยั ความสะดวก และความสขุ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ วิธีการ ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 

ความสขุ    
1.  โครงการสรา้งสุข 1.  สรา้ง Happy Workplace  

2.   สรา้งกลุ่มแกนน าจดักจิกรรม
สรา้งความสุข  

3.  จดักจิกรรมในการเสรมิสรา้งพลงั
ความสุข สุขภาพกาย สุขภาพจติ
และความผ่อนคลาย 

1.  ตัง้คณะกรรมการสรา้งสุข  
2.  ก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสรมิสนบัสนุนโครงการ/กจิกรรม 
 3.  ท าแผนงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินโครงการ/กจิกรรมในแต่ละ

ปีงบประมาณ  
4.  จดักจิกรรม พรอ้มทัง้สือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์ใหบุ้คลากรมสี่วนร่วม และเกดิ

ความ ตระหนกัในการสรา้งความสุขใหก้บัตนเอง ครอบครวั และเพือ่นร่วมงาน 

รอ้ยละควำมพงึพอใจผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
 

2.  โครงการทศันศกึษา 1.  สรา้งความสุขดว้ย Happy 
Workplace 

2.  Happy Family 
3.  บุคลากรผ่อนคลายจากการงาน 

1.  ประชุมคณะกรรมการสรา้งสุขเพือ่หามตใินการจดัโครงการแต่ละครัง้ 
2.  วางแผน ประชาสมัพนัธ ์เชญิชวนบุคลากรและครอบครวัร่วมโครงการ 
3.  ด าเนินการตามแผน 
4.  ประเมนิผลความพงึพอใจ 

รอ้ยละควำมพงึพอใจของ
บุคลากรและครอบครวัทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ 

3. โครงการยกย่องเชดิชู
เกยีรต ิ

1.  ส่งเสรมิ ยกย่อง เชดิชเูกยีรต ิผูท้ี่
ประพฤตดิ ีปฏบิตัตินตามค่านิยม 
“MUPH” ของคณะ  

2.  สรา้งขวญั ก าลงัใจใหบุ้คลากร 
3.  เผยแพร่เกยีรตคิุณ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกบุคลากรดเีด่น 
2. ประชาสมัพนัธโ์ครงการ  
3. คณะบุคคลตัง้แต่ 10 คนรบัรองสามารถเสนอชือ่บุคลากรดเีด่นถงึคณะกรรมการ
คดัเลอืกโดยตรงได ้

4. คณะกรรมการคดัเลอืกฯ พจิารณาคดัเลอืก 
5. กรณทีีไ่มส่ามารถคดัเลอืกไดค้รบตามกลุ่ม พจิารณาเพิม่เตมิ รางวลัรวมตอ้งไม่
เกนิจ านวนทีต่ ัง้ใว ้

6. ประกาศผลการคดัเลอืกบุคลากรดเีด่น 
7. บุคลากรดเีด่นในแต่ละกลุ่มไดร้บัเงนิรางวลัจากคณะฯ และเขา้รบัประทานรางวลั
โล่เกยีรตยิศเชดิชเูกยีรต ิจากพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลพีระวรราชาทิ
นดัดามาตุ ในวนั “มหดิล” 

ไดบุ้คลากรดเีด่น คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ทีอ่ยู่ภายใต้
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
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ในแต่ละปีงบประมาณ คณะอนุกรรมการสวสัดกิารคณะสาธารณสุขศาสตร ์ และคณะกรรมการท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรมด าเนินการจดัสวสัดกิารประเภทต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรทุกสายงาน ไดแ้ก่ การจดั
สวสัดกิารโครงการ วนัมทุติาจติแด่ผูเ้กษยีณอายปุระจ าปี  สวสัดกิารค่าเยีย่มไข ้  สวสัดกิารค่าตอบแทน
พนกังานขบัรถยนต ์  สวสัดกิารช่วยท าบุญงานศพ ค่าทางด่วน สวสัดกิารงานกฬีาบุคลากร “มหดิลเกม” 
และสวสัดกิารใหค้วามช่วยเหลอืในกรณบีุคลากรประสบภยัต่างๆ และการจดักจิกรรมตามประเพณเีพื่อ
ส่งเสรมิวฒันธรรมไทย เป้าหมายและผลลพัธ์  รปูท่ี  7.3.10  ตารางท่ี 7.3.1 
 
5.2  ความผกูพนัของบคุลากร 
ความผกูพนัของบคุลากร 

ปีงบประมาณ  2557  รองคณบดฝีำ่ยแผนพฒันำและประกนัคุณภำพกำรศกึษำ รว่มกบังำน
บรหิำรทรพัยำกรบุคคลน ำแบบวดั Work Engagement Scale ของ Utrechht Version 1, November 2003  
วดัควำมผูกพนัของบุคลำกรโดยใชแ้บบสอบถำม ผลกำรส ำรวจ พบว่ำ จ ำนวนบุคลำกรตอบแบบสอบถำม
ทัง้สิน้ จ ำนวน 105 คน จำกบุคลำกรทัง้หมด  318 คน คดิเป็นรอ้ยละ  33.02  บุคลำกรสำยวชิำกำร  62 คน 
(รอ้ยละ 40.26) บุคลำกรสำยสนบัสนุน  75 คน  (รอ้ยละ 45.33) ระดบัความผกูพนับุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตรก์บัคณะ ภำพรวมเฉลีย่อยูใ่นระดบัปำนกลำงค่อนขำ้งมำก  (ค่ำเฉลีย่ 4.43 จำก 7 
คะแนน) สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ค่ำเฉลีย่อยูใ่นระดบัปำนกลำงค่อนขำ้งมำก (ค่ำเฉลีย่ 
4.66 และ 4.60 จำก 7 คะแนน ตำมล ำดบั )ปจัจยัทีม่คี่ำเฉลีย่มำกทีสุ่ด คอื กำรอุทศิตวัเพื่องำน(ค่ำเฉลีย่ 
= 4.74) เนื่องจำกภูมใิจในงำน ทัง้สำย2 สำยงำน เป้าหมายและผลลพัธ ์รปูท่ี 7.3.12 

คณะฯ น ำล ำดบัขัน้ควำมก้ำวหน้ำของแต่ละสำยงำน (Career Ladder) และลกัษณะงำนแต่ละ
ต ำแหน่งมำเป็นวธิกีำรผกูใจบุคลำกรคณะฯ ก ำหนดล ำดบัขัน้ควำมก้ำวหน้ำและลกัษณะงำนของแต่ละ
ต ำแหน่งตำมประกำศมหำวทิยำลยัมหดิล บุคลำกรทุกสำยงำนสำมำรถศกึษำขอ้มลูหลกัเกณฑ ์ และ
วธิกีำรขอก ำหนดล ำดบัขัน้ควำมกำ้วหน้ำไดจ้ำก website ของมหำวทิยำลยั และงำนทรพัยำกรบุคคล
ของคณะฯ กำรพฒันำบุคลำกรและก ำหนดล ำดบัขัน้ควำมกำ้วหน้ำ แยกกำรก ำหนดต ำแหน่งควำม 
กำ้วหน้ำตำมสำยงำน กำรตดิตำมประเมนิผลกำรพฒันำบุคลำกรโดยแจง้รำยชื่อไปยงัผูบ้งัคบับญัชำที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อกระตุน้ใหผู้ม้คีุณสมบตัติำมเกณฑด์ ำเนินกำรจดัท ำผลกำรปฏบิตังิำน ประกอบกำรเลื่อน
ระดบัหรอืขอก ำหนดต ำแหน่งช ำนำญกำร หรอืเชีย่วชำญ หรอืก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร เป้าหมาย
และผลลพัธ ์ รปูท่ี  7.3.4-7.38 
การพฒันาบคุลากรและผู้น า 

คณะฯ วำงแผนพฒันำบุคลำกร โดยแบ่งเป็นสำยบรหิำร สำยวชิำกำร และสำยสนับสนุนวชิำกำร 
ผูร้บัผดิชอบหลกัคอื รองคณบดฝีำ่ยบรหิำรและทรพัยำกรบุคคล และงำนทรพัยำกรบุคคลสนับสนุน กำร
ด ำเนินกำรภำพรวมระดบัคณะ กรณีทีภ่ำควชิำ/หน่วยงำนไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้อง อำท ิ โครงกำรสมันำ
บุคลำกร โครงกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป้าหมายและผลลพัธ ์รปูท่ี 7.3.18-7.3.20 

นอกจำกนัน้แลว้ คณะฯ สนบัสนุนงบประมำณปีละ 5,000 บำทต่อคน เพื่อเขำ้รว่มประชุม/
ฝึกอบรม/เขำ้รว่มประชุมวชิำกำร / น ำเสนอผลงำนวชิำกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ ทีจ่ดัโดย
หน่วยงำนภำยนอก รวมทัง้โครงกำรพฒันำนกับรหิำรระดบัต้น และระดบักลำง ทีจ่ดัโดย
มหำวทิยำลยัมหดิล ตารางท่ี 5.2.1   เป้าหมายและผลลพัธ ์ตารางท่ี  7.3.3 
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ตารางท่ี 5.2.1  การพฒันาบคุลากรของบคุลากรสายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์

ความรู/้ทกัษะ 
ประเภทบุคลากรสาย 

โครงการ ความถ่ี 
ตวัช้ีวดั

กระบวนการ 
ผลลพัธ ์

บรหิาร วชิาการ สนบัสนุน 

การพฒันาผูบ้ริหาร        
การบรหิารระดบัตน้    พฒันานกับรหิารระดบัตน้ Supervisory Program (MU-Sup) 1 ครัง้/ปี จ านวนผูเ้ขา้รบั

การอบรม 
2 คน/ปี 

การบรหิารระดบักลาง    พฒันานกับรหิารมหาวทิยาลยัมหดิล (MU-EDP) 1 ครัง้/ปี 1 คน/ปี 
การพฒันาความรู้        
1.การเขยีนรายงานประเมนิตนเองตาม
เกณฑ ์EdPEx    

การเขยีนรายงานประเมนิตนเองตามแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาสู่ความเป็นเลศิ รุ่นที ่1-3 

3 ครัง้/ปี 

จ านวนผูเ้ขา้รบั
การอบรม 

EdPEx=141 
(เป้าหมาย 125 คะแนน) 

2.สรุปบทเรยีน    สรุปบทเรยีน : แค่มากถ็อด......ได ้ 1 ครัง้/ปี 
สายวชิาการ 24 คน 
สายสนบัสนุน46 คน 

3.การวเิคราะหก์ระบวนงาน    การจดัท าการวเิคราะหก์ระบวนงาน โดยใช ้SIPOC Model 1 ครัง้/ปี 
สายวชิาการ 2 คน 
สายสนบัสนุน 26 คน 

4. การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ    Health & Disease in Thailand – FIELD Experience 1 ครัง้/ปี 
สายวชิาการ 3 คน 
สายสนบัสนุน 1 คน 

การพฒันาทกัษะ        
1. การออกแบบวธิกีารวดัและ
ประเมนิผลมาตรฐานการเรยีนรู ้

   
พฒันาอาจารยห์ลกัสตูร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ ภาคปกต ิเรือ่ง การ
ออกแบบวธิกีารวดัและประเมนิผลมาตรฐานการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูร5 ดา้น 

1 ครัง้/ปี 

จ านวนผูเ้ขา้รบั
การอบรม 

สายวชิาการ 25 คน
สายสนบัสนุน 4 คน 

2. พฒันาประสทิธภิาพดา้นบรกิารวชิา 
การและงานวจิยัทางวทิยาการระบาด 

   พฒันาประสทิธภิาพดา้นบรกิารวชิาการและงานวจิยัทางวทิยาการระบาด 1 ครัง้/ปี 
สายวชิาการ 10 คน 

3.สรา้งเสรมิทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์    
อบรมโปรแกรมคอมพวิเตอร ์Dream Weaver, Photoshop, Microsoft 
Project, Mind Mapและโปรแกรมการบรหิารความเสีย่ง รวม 136 คน 

โปรแกรมละ 
1 ครัง้/ปี 

สายวชิาการ 15 คน
สายสนบัสนุน121 คน 

4.การบรรยายพเิศษ     Mix Method Design Health Research 1 ครัง้ 
นกัศกึษาและ สาย
วชิาการ 54 คน 

5.พฒันาทกัษะอาจารยท์ีป่รกึษา    การพฒันาศกัยภาพอาจารยท์ีป่รกึษา 1 ครัง้ 
สายวชิาการและสาย
สนบัสนุน 23 คน 

6.ทกัษะการใชโ้ปรแกรม    การใชโ้ปรแกรมระบบตรวจสอบการคดัลอก บทความวชิาการ TURNITIN 2 ครัง้ นศ./สายวชิาการ40คน 
7.บรรยายพเิศษ    Public Health Education and Resesarch in Japan  1 ครัง้ สายวชิาการ 13 คน 
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หมวด 6 : การมุ่งเน้นระบบปฏิบติัการ 
6.1  กระบวนการท างาน 
แนวคิดการออกแบบ การบริการ และกระบวนการ 
หลกัสตูร 

คณะฯ มหีลกัสตูรหลกั 2 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรไทย 17 หลกัสตูร ปรญิญาตร ี 2 หลกัสตูร 
ปรญิญาโท 15 หลกัสตูร และหลกัสตูรนานาชาต ิ6 หลกัสตูร ปรญิญาโท 2 หลกัสูตร และปรญิญาเอก 4 
หลกัสตูร คณะฯ ใชก้รอบแนวคดิ Plan Do Check Act (PDCA) ออกแบบหลกัสตูร และออกแบบการ
จดัการหลกัสตูรเกีย่วกบั กระบวนการท างานหลกั และ กระบวนการสนบัสนุน โดยเริม่ตน้จาก 

ภาควชิาก าหนดคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร เพื่อคน้หาความตอ้งการ/ความคาดหวงัจากผูท้ี่
จะเขา้มาเรยีน และหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งตามขอ้ก าหนดของคณะฯ ก่อนน ามาพจิารณาด าเนินการ
ออกแบบหลกัสตูร ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารการศกึษา วธิกีารฟงัเสยีงลูกคา้ อาท ิ ส ารวจ
หลกัสตูรทีม่อียูใ่นปจัจบุนัจากสถาบนัต่างๆทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ / 
สถาบนัทีผ่ลติพยาบาลในระดบับณัฑติศกึษา/ความคาดหวงัของสงัคมต่อบณัฑติทีจ่บไปท างาน   

เมือ่ไดร้บัการอนุมตัใิหด้ าเนินการออกแบบหลกัสตูร คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรด าเนินการก าหนดเกณฑร์บัเขา้ศกึษา เกณฑส์ าเรจ็การศกึษาของ
สภาวชิาชพีต่างๆ ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา และตวัชีว้ดัตามแผนการเรยีนการ
สอน (curriculum mapping) รวมถงึเกณฑต่์างๆทีจ่ะส่งผลใหบ้รรลุตวัชีว้ดัได ้ เช่น เกณฑก์ารรบัสมคัร
นกัศกึษา (GPA  ใบประกอบวชิาชพี  ประสบการณ์การท างาน) เกณฑก์ารคดัเขา้เพื่อสอบสมัภาษณ์ ซึง่
เนื้อหา เกณฑท์ัง้หมดและตวัชีว้ดัที่ระบุไวใ้น มคอ. 2, 3, 4, 5, 6 

การบรหิารจดัการหลกัสตูร โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทัง้ 23 หลกัสตูร ประชุมประจ าทุก
เดอืน และภาคการศกึษาละ 2 ครัง้ พรอ้มจดัสมัมนา/พฒันาหลกัสตูรประจ าปี พจิารณาผลการประเมนิ
ต่างๆ เทยีบเคยีงกบัขอ้มลูเดมิและสิง่ทีพ่ฒันาแลว้ และสรปุหาขอ้เสนอใหม่ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการ
สอนในปีการศกึษาถดัไป  แผนภาพท่ี  6.1.1  

การออกแบบหลกัสูตรไทย/หลกัสูตรนานาชาติ 
ข้อก าหนดท่ีส าคญั กรอบแนวคิด กระบวนการหลกั 

 
การฟงัเสยีงผูเ้รยีน 
 
นโยบายการศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล 
 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552  และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที2่) ปีพ.ศ. 2554 

Plan 

กระบวนการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสูตร 

ส ารวจความตอ้งการของลกูคา้อนาคต  
ผูใ้ชบ้ณัฑติ และศษิยเ์ก่า 
ส ารวจขอ้ก าหนดจาก สกอ. สภาวชิาชพี 
ขออนุมตัดิ าเนินการพฒันาหลกัสตูร 

Do 

ออกแบบหลกัสตูร  
1. แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก 
2. ก าหนดเกณฑก์ารรบัสมคัร เช่น GPA ประสบการณ์

การท างาน ใบประกอบวชิาชพี 
3. จดัท าหลกัสตูรตามกรอบ มคอ. (มคอ.2-4)  
4. สง่หลกัสตูรเขา้พจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
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การออกแบบหลกัสูตรไทย/หลกัสูตรนานาชาติ 
ข้อก าหนดท่ีส าคญั กรอบแนวคิด กระบวนการหลกั 

 
 
 
 
พระราชบญัญตัวิชิาชพีการสาธารณสขุ
ชุมชน พ.ศ. 2556 
 
 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ย
การศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี
พ.ศ. 2552 

ชุดต่างๆ ไดแ้ก่ 
• คณะกรรมการหลกัสตูรปรญิญาตร/ีโท 
• คณะกรรมการบรหิารการศกึษา 
• คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
• คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
• สภามหาวทิยาลยั 
5. สง่หลกัสตูรไปยงั สกอ. เพื่อรบัรองหลกัสตูร 
6. แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อก ากบัดูแล  
    การด าเนินงานของหลกัสตูร 

Check ส ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

Act 

น าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ 
• ปรบัปรงุวธิจีดัการเรยีนการสอน 

• วเิคราะหแ์ละด าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรประจ าปี 
และเมื่อครบวงรอบ 5 ปี 

แผนภาพท่ี  6.1.1 การออกแบบหลกัสตูรไทย และหลกัสตูรนานาชาติ 
 

 งานวิจยั 
คณะฯใชก้รอบแนวคดิ Plan Do Check Act (PDCA) ออกแบบการจดัการงานวจิยั  เริม่ตน้จาก 

การสนับสนุนทุนภายในของคณะ (CMB) ใหอ้าจารยใ์หม ่ (อาจารยท์ีม่อีายกุารท างานน้อยกว่า 5 ปี และ
ยงัไม่มตี าแหน่งวชิาการ) ทุกคนทีเ่สนอขอ และอาจารยท์ีม่ตี าแหน่งวชิาการทีผ่่านการประเมนิโดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิ  

ส าหรบัอาจารยท์ัว่ไป คณะฯโดยรองคณบดฝี่ายวจิยัฯ เชญิมารว่มคดิโจทยว์จิยั เพื่อแสวงหาทุน
จากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณแผ่นดนิซึง่ตอ้งการโครงการวจิยัเชงิบรูณาการ นอกจากนี้อาจารย์
ทุกคนมคีวามสามารถในการพฒันาโครงการวจิยัเดีย่วตามความถนดัของตนเองในการด าเนินงานวจิยัที่
ไดทุ้นสนับสนุน คณะฯจดัคณะกรรมการ 2 ชุด สนับสนุน คอื  1) คณะกรรมการพจิารณารบัรองการวจิยั
ในมนุษยแ์ละ 2) คณะอนุกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพ  

กระบวนการด าเนินงานวจิยัอาจารยส์ามารถใชเ้ครือ่งมอืในหอ้งปฏบิตักิารกลางไดบ้างโครงการ
พฒันานกัวจิยัรุ่นใหมก่ าหนดไวด้ว้ย ส่วนของคณะฯสนบัสนุนการพฒันานกัวจิยัรุ่นใหมผ่่านทุนรวมกลุ่ม
วจิยั พฒันากลุ่มวจิยัสู่ความเป็นเลศิรว่มกบัการพฒันานกัวจิยัรุน่ใหม ่ และนกัวจิยัพีเ่ลีย้งตามโครงการ 
Talent management  

ระหว่างการด าเนินงานวจิยัจนถงึการวจิยัส าเรจ็คณะฯ มรีะบบการก ากบัตดิตามความก้าวหน้า
งานวจิยัตอ้งรายงานทุก 6 เดอืน และส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพ เมือ่
นกัวจิยัตพีมิพผ์ลงานในวารสารวชิาการ นกัวจิยัตอ้งรายงานผ่านแบบฟอรม์ Ru ผ่านภาควชิามายงั
งานวจิยัและวชิาการ เพื่อจดัท าเป็นฐานขอ้มลูดา้นการวจิยั ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร
นานาชาตฐิานขอ้มลูสากล คณะฯ สนบัสนุนค่าตพีมิพ ์และใหร้างวลัหากมคี่า impact factors   
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นอกจากนี้คณะมวีารสารสาธารณสุขศาสตร ์ซึง่เป็นวารสารระดบัชาต ิและวารสาร Asia Journal 
of Public Health ซึง่เป็นวารสารออนไลน์ มุง่สู่วารสารระดบันานาชาตริองรบัผลงานวจิยับางส่วนดว้ย  
นอกจากการเผยแพรผ่ลงานวจิยัในวารสารวชิาการแลว้ คณะฯมคีณะกรรมการจดัการความรูด้ าเนินการ
ใหน้กัวจิยัมาแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงานวจิยัทีใ่กลเ้คยีงกนั แลว้จดัท าเป็นคลงัความรูเ้ผยแพรสู่่สาธารณะ
โดยผ่านทาง webside คณะฯ และคลื่นวทิย ุFM 99.5 MHz  บางกรณใีนการจดัการความรูด้า้นการวจิยั
เกดิโจทยว์จิยัใหม ่น าไปสู่การพฒันาโครงการวจิยัเพื่อเสนอขอแหล่งทุนภายนอกไดแ้ผนภาพท่ี  6.1.2 

 
การออกแบบการจดัการงานวิจยั 

ก าหนดท่ีส าคญั (Requirement)  กรอบแนวคิด กระบวนการหลกั 

การฟงัเสยีงผูใ้หทุ้นวจิยั 
 

นโยบายวจิยัมหาวทิยาลยัมหดิล 
 

แนวทางปฏบิตัจิรรยาบรรณนกัวจิยั 

พ.ศ. 2541 ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแหง่ชาต ิ
 

ระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศของ

มหาวทิยาลยัมหดิลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การวจิยั และระเบยีบของคณะ 

 

Plan 

สนบัสนุนทุนภายในของคณะ (CMB) ใหอ้าจารย์
ใหม ่

 คดิโจทยว์จิยั เพื่อแสวงหาทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก และงบประมาณแผ่นดนิ  

 

Do 

• คณะจดัคณะกรรมการ 2 ชุด สนบัสนุน 
1) คณะกรรมการพจิารณารบัรองการวจิยัใน
มนุษย ์2) คณะอนุกรรมการความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ 

• พฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ผ่านทุนรวมกลุ่มวจิยั 
• นกัวจิยัพีเ่ลีย้งตามโครงการ Talent 

management 
• พจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์
• จดัท าวารสารสาธารรสขุศาสตร ์ 

 

Check 

• รายงานทุก 6 เดอืนสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์
เพื่อใหผู้ท้รงคุณวฒุติรวจสอบคณุภาพ 

• รายงานผ่านแบบฟอรม์ Ru ผ่านภาควชิามายงั
งานวจิยั 

 

Act 

• ตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิฐานขอ้มลูสากล 
คณะสนบัสนุนค่าตพีมิพ ์ มรีางวลัหากมคี่า 
impact factors 

• คณะกรรมการจดัการความรูด้ าเนินการให้
นกัวจิยัมาแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงานวจิยัที่
ใกลเ้คยีงกนั  

• จดัท าเป็นคลงัความรู ้ใน PHKLb เผยแพร่สู่
สาธารณะโดยผ่านทาง web คณะ  

• เผยแพร่คลื่นวทิยุ FM 99.5 MHz 
• การจดัการความรูด้า้นการวจิยัเกดิโจทยว์จิยั

ใหม่การพฒันาโครงการวจิยัเพื่อเสนอขอแหล่ง
ทุนภายนอก 

แผนภาพท่ี 6.1.2 การออกแบบการจดัการงานวิจยั 
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การจดัการกระบวนการ 
การน ากระบวนการสู่การปฏิบติั และกระบวนการสนับสนุน 
หลกัสตูร 
 แต่ละหลกัสตูรของคณะฯ ทัง้ระดบัปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก ของหลกัสตูรไทย 

และหลกัสตูรนานาชาต ิ กระบวนการท างานม ี 2 กระบวนทีส่ าคญั ไดแ้ก่ กระบวนการหลกั และ

กระบวนการสนบัสนุน (ตารางท่ี 6.1.1) 

6.2  ประสิทธิผลการปฏิบติัการ  
การควบคมุต้นทุน 

คณะฯ จดัการทรพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพ ดว้ยการก าหนดระบบการบรหิารทรพัยากรใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล  ดว้ยการควบคุมก ากบัการใชจ้า่ยงบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิ
รายได ้  คณะควบคุมต้นทุนการท างานดว้ยการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า น ้า น ้ามนั และกระดาษ โดย
คณะกรรมการด าเนินงานการประหยดัพลงังานและทรพัยากร คณะกรรมการการจดัการอนุรกัษ์พลงังาน
คณะท างานความปลอดภยัดา้นอคัคภียั รวบรวมขอ้มลูการใชพ้ลงังานและน าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อวางแผนการอนุรกัษ์พลงังานในปีงบประมาณต่อไป วธิกีารด าเนินการ (ตารางท่ี 6.2.1) 

ผลการด าเนินการ คณะฯ สามารถลดตน้ทุนค่าน ้า และค่าน ้ามนัได ้แต่ค่าไฟฟ้าและค่ากระดาษผล
การด าเนินในปีงบประมาณ 2557  เป้าหมายและผลลพัธ ์รปูท่ี  7.4.7 

 
การจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

คณะฯ มกีระบวนการจดัหาวตัถุดบิ  ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลกี ซึง่น าสนิคา้นัน้ๆ  มาใชใ้นดา้น
การศกึษา และการวจิยั โดยมัน่ใจว่า ภาควชิาสามารถจดัการเรยีนการสอน และปฏบิตักิารวจิยัใน
หอ้งปฏบิตักิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยไม่มขีอ้รอ้งเรยีน และผูเ้รยีนของภาควชิาพงึพอใจ อาท ิ
สารเคม ีวธิกีารด าเนินการ (ตารางท่ี 6.2.2)  เป้าหมายและผลลพัธ ์รปูท่ี 7.1.3 และ 7.4.4 

 
การท าให้สถานท่ีท างานมีความปลอดภยั และเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น  

คณะฯ เตรยีมความพรอ้มท าใหส้ถานทีท่ างานใหป้ลอดภยั และเตรยีมความพรอ้มภาวะฉุกเฉิน 
แก่บุคลากร นกัศกึษา ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และลกูคา้ทุกกลุ่มของคณะฯ  โดยมกีระบวนการดแูล ตารางท่ี 
6.2.3 เป้าหมายและผลลพัธ ์ รปูท่ี 7.2.12,  7.3.2,  7.4.7 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ข้อท่ี 9 
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ตารางท่ี 6.1.1  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนด ตวัช้ีวดักระบวนการ และตวัช้ีวดัผลลพัธ ์ การศึกษา และวิจยั 

กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนดส าคญั ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 

หลกัสตูรไทย    
ปริญญาตรี    

1. กระบวนการหลกั    

1.1 ระบบการพฒันาหลกัสูตร 
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) ปีพ.ศ. 
2554 

• มาตรฐานของคณะสาธารณสุขศาสตร ์
• มาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

การด าเนินการประเมนิและปรบัปรงุหลกัสตูรทุก 
5 ปี ตามเกณฑข์อง สกอ. 

• จ านวนนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษา 
• ภาวะการมงีานท าของนกัศกึษา 
• ระดบัความพงึพอใจของหน่วยงาน/
องคก์รของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

1.2 ระบบการจดัการเรยีนการสอน การจดัท า มคอ. 2 และ มคอ. 3  
1.3 ระบบการฝึกปฏบิตั ิ การด าเนินงานจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐาน 
1.4 ระบบการประเมนิผลสมัฤทธิ ์ การด าเนินการประเมนิผลการเรยีนการสอน 

การสมันาหลกัสตูร 
1.5 ระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ จ านวนรายวชิาทีด่ าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
2. กระบวนการสนับสนุน    
2.1 ระบบการคดัเลอืก วธิรีบัตรงและระบบ Admission กลาง จ านวนนกัศกึษารบัตรง  

จ านวนนกัศกึษาระบบ Admission กลาง • ระดบัความผกูพนัของผูเ้รยีน 
• หลกัสตูรผ่านเกณฑม์าตรฐาน

การศกึษา 
• จ านวนครัง้ของการสนบัสนุนจากศษิย์

เก่า 

2.2 ระบบการใหค้ าปรกึษา ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา จ านวนอาจารยท์ีป่รกึษา : นกัศกึษา 1 : 5 
2.3 ระบบการพฒันาอาจารย ์ การเขา้รว่มอบรม สมัมนา ประชุม

วชิาการ 
จ านวนชัว่โมงการพฒันาตนเอง 

2.4 ระบบการประกนัคุณภาพ    
     การศกึษา 

ปรบัปรงุตามกรอบ มคอ. หลกัสตูรทีป่รบัปรุงตามก าหนดระยะเวลา 

2.5 ระบบศษิยเ์ก่าสมัพนัธ์ ขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัมหดิล จ านวนฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่าปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 6.1.1  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนด ตวัช้ีวดักระบวนการ และตวัช้ีวดัผลลพัธ ์ การศึกษา และวิจยั 

กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนดส าคญั ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 

ปริญญาโท    
1. กระบวนการหลกั    
1.1 ระบบการพฒันาหลกัสตูร กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2552และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) ปี พ.ศ. 
2554 

การด าเนินการประเมนิและปรบัปรุงหลกัสตูรทุก 5 ปี 
ตามเกณฑข์อง สกอ. 

1. จ านวนนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาภายในวงรอบ
ของหลกัสตูร 

2. ระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
3. อตัราความพงึพอใจของหน่วยงาน/องคก์ร 
4. จ านวนผลงานตพีมิพข์องนกัศกึษา 
 

1.2 ระบบจดัการเรยีนการสอน มาตรฐานของบณัพติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

การจดัท า มคอ. 2 และ มคอ. 3  

1.3 ระบบการฝึกภาคสนาม มาตรฐานของคณะสาธารณสขุศาสตร ์ การด าเนินงานจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐาน 
1.4.ระบบการประเมนิผลสมัฤทธิ ์ มาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั การด าเนินการประเมนิผลการเรยีนการสอน 

การสมันาหลกัสตูรฯ 
1.5 ระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2552และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) ปี พ.ศ. 
2554 

จ านวนรายวชิาทีด่ าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์

1.6 ระบบการจดัท าวทิยานิพนธ ์ ขอ้ก าหนดการท าวทิยานิพนธข์องบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล 

การตดิตามนกัศกึษาในการท าวทิยานิพนธ ์

2. กระบวนการสนับสนุน    
2.1 ระบบการคดัเลอืก   

ขอ้ก าหนดวทิยานิพนธข์องบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

จ านวนนกัศกึษาทีม่สีทิธเิขา้ศกึษาเมื่อเทยีบกบัแผน 

1. ระดบัความผกูพนัของผูเ้รยีน 
2. หลกัสตูรผ่านเกณฑม์าตรฐานการศกึษา 
3. จ านวนครัง้ของการสนบัสนุนจากศษิยเ์ก่า 

2.2 ระบบการใหค้ าปรกึษา การด าเนินการใหค้ าปรกึษาแกน่กัศกึษา 
2.3 ระบบการตดิตามความกา้วหน้า

วทิยานิพนธ ์
จ านวนนกัศกึษาจบการศกึษา 

2.3 ระบบการพฒันาอาจารย/์สาย   
     สนบัสนุนวชิาการ 

จ านวนบุคคลากรสายวชิาการ/สายสนบัสนุนวชิาการ
ไดร้บัอบรม 
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ตารางท่ี 6.1.1  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนด ตวัช้ีวดักระบวนการ และตวัช้ีวดัผลลพัธ ์ การศึกษา และวิจยั 

กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนดส าคญั ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 
2.4 ระบบการจดัปจัจยัเกือ้หนุน 
2.5 ระบบประกนัคุณภาพ ขอ้ก าหนดของคณะสาธารณสขุศาสตร ์ การด าเนินการตามหลกัประกนัคุณภาพการศกึษา 
2.6 ระบบศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์ ขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัมหดิล ตดิตามฐานขอ้มลูของศษิยเ์ก่าทกุ 3 ปี 

หลกัสตูรนานาชาติ    
ปริญญาโท    
กระบวนการหลกั    
1.1 ระบบการรบัเขา้นกัศกึษา 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552และแกไ้ขเพิม่เตมิ             
(ฉบบัที2่) ปี พ.ศ. 2554 

จ านวนนกัศกึษาทีส่มคัร 

• จ านวนนกัศกึษาท าสารนิพนธว์ทิยานิพนธ์
เสรจ็สิน้ภายในวงรอบของหลกัสตูร 

• จ านวนนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาภายในวงรอบ
ของหลกัสตูร 

• ระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
• ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชน้กัศกึษา 
• จ านวนผลงานตพีมิพข์องนกัศกึษา 

 จ านวนนกัศกึษาทีม่สีทิธเิขา้ศกึษาเมื่อเทยีบกบัแผน 
1.2 ระบบการเรยีนการสอน จ านวนนกัศกึษาสอบประมวลความรูผ้่าน 
 จ านวนนกัศกึษาผ่านการพฒันาสมรรถนะวชิาชพีตาม

เกณฑม์าตรฐาน 
 โครงสรา้งหลกัสตูรฯ จ านวนรายวชิาจดัท า มคอ 3 และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
 สมรรถนะหลกัของวชิาชพีสาธารณสขุ 4. ผลการประเมนิทุกรายวชิา ใน มคอ 4 
  5. ผลการประเมนิทุกรายวชิา ใน มคอ 7 
1.3 ระบบการท าสารนิพนธ/์ 
     วทิยานิพนธ ์

ขอ้ก าหนดวทิยานิพนธข์องบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

จ านวนนกัศกึษาท าสารนิพนธเ์สรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 

1.4 ระบบการพฒันาหลกัสตูร 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที2่) ปีพ.ศ. 2554 

การด าเนินการประเมนิและปรบัปรุงหลกัสตูรทุก 5 ปี  
1.5 ระบบการประเมนิผล การด าเนินการประเมนิผลการเรยีนการสอน 

การสมันาหลกัสตูรฯ 
สรุปรายงานการสนทนาเชงิสรา้งสรรค ์(Chit-Chat) 
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ตารางท่ี 6.1.1  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนด ตวัช้ีวดักระบวนการ และตวัช้ีวดัผลลพัธ ์ การศึกษา และวิจยั 

กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนดส าคญั ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 
กระบวนการสนับสนุน    
2.1 ระบบทีป่รกึษาการวจิยั ขอ้ก าหนดการท าวทิยานิพนธข์องบณัฑติ

วทิยาลยั  

นกัศกึษาทุกคนมทีีป่รกึษาพฒันาโครงร่างสารนิพนธ/์
วทิยานิพนธเ์มื่อเริม่เรยีนรายวชิาระเบยีบวธิวีจิยั 

• ระดบัความผกูพนัของผูเ้รยีน 
• หลกัสตูรผ่านเกณฑม์าตรฐานการศกึษา 
• จ านวนครัง้ของการสนบัสนุนจากศษิยเ์ก่า 

 นกัศกึษาทุกคนเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษาอย่างน้อย
สปัดาหล์ะครัง้หลงัจากไดร้บัค าสัง่แต่งตัง้ 

2.2 ระบบการบรหิารเฉพาะกจิกรรม ปฏทินิการศกึษาของหลกัสตูรฯ 1. จ านวนคณะอนุกรรมการกจิกรรมหลกั 
 ปฏทินิกจิกรรมของหลกัสตูรฯ 2. จ านวนเอกสารแนะน าวตัถุประสงคท์ุกกจิกรรม 
2.3 ระบบขอ้มลูขา่วสาร พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 นกัศกึษาไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร จดหมายเตอืนความจ าตาม

ช่วงปฏทินิการศกึษา 
2.5 ระบบการประกนัคุณภาพ 
     การศกึษา 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2552และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) ปี พ.ศ. 
2554 

1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบวชิาในการจดัท า มคอ 3 ก่อนเปิด 
   การเรยีนการสอน 
2. การจดัท ามคอ 3, 5 และ 7 

2.6 ระบบศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์ ขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัมหดิล ประเมนิความพงึพอใจของศษิยเ์ก่าเมื่อส าเรจ็การศกึษา 
การตดิตามฐานขอ้มลูของศษิยเ์ก่าทุก 3 ปี 

ปริญญาเอก    
1. กระบวนการหลกั    
1.1 ระบบการพฒันาหลกัสตูร กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2552และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที2่) ปี พ.ศ. 2554 

ประเมนิและปรบัปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ปี ตามเกณฑส์กอ. 1. จ านวนนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาภายในวงรอบ 
2. ระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
3. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชน้กัศกึษา 
4. อตัราการส าเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาต่อการ

ท าวทิยานพิน์ฉบบัสมบรูณ์ 
5. จ านวนผลงานตพีมิพข์องนกัศกึษา 

1.2 ระบบจดัการเรยีนการสอน การจดัท า มคอ. 2  จ านวนรายวชิาทีจ่ดัท า มคอ. 3  
1.3  ระบบทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ จ านวนรายวชิาทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
1.4 ระบบการฝึกภาคสนาม มาตรฐานของคณะสาธารณสขุศาสตร ์ การายงาน มคอ. 5 
1.3 ระบบการจดัท าวทิยานิพนธ ์ มาตรฐานของบณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
การตดิตามนกัศกึษาในการท าวทิยานิพนธ ์
การจดัสมันาหลกัสตูร 
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ตารางท่ี 6.1.1  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนด ตวัช้ีวดักระบวนการ และตวัช้ีวดัผลลพัธ ์ การศึกษา และวิจยั 

กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนดส าคญั ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 

2. กระบวนการสนับสนุน    
2.1 ระบบการคดัเลอืก  

ขอ้ก าหนดของบณัฑติวทิยาลยั 
จ านวนนกัศกึษาสมคัรเขา้รบัการศกึษา 

• ระดบัความผกูพนัของผูเ้รยีน 
• หลกัสตูรผ่านเกณฑม์าตรฐานการศกึษา 
• จ านวนครัง้ของการสนบัสนุนจากศษิยเ์ก่า 

2.2 ระบบการใหค้ าปรกึษา อตัราการด าเนินการใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา 
2.3 ระบบการพฒันาอาจารย/์สาย   
     สนบัสนุนวชิาการ 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที2่) ปี พ.ศ. 2554 

จ านวนบุคคลากรสายวชิาการ/สายสนบัสนุนวชิาการ
ไดร้บัอบรม 2.4 ระบบการจดัปจัจยัเกือ้หนุน 

2.5 ระบบประกนัคุณภาพ ขอ้ก าหนดของคณะสาธารณสขุศาสตร ์ การด าเนินการตามหลกัประกนัคุณภาพของคณะ
สาธารณสขุศาสตร ์

2.6 ระบบศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์ ขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั ตดิตามฐานขอ้มลูของศษิยเ์ก่าทกุ 3 ปี 

วิจยั    
1. กระบวนการหลกั    
1.1  ระบบการสนบัสนุนทุนวจิยัภายใน  

(CMB). 
1. แนวทางปฏบิตัจิรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 

2541 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

• จ านวนโครงการวจิยัทีเ่สนอขอรบัทุน CMB 
• จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุน CMB 

• จ านวนรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
• จ านวนผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 

 2. ระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศของมหาวทิยา ลยั
มหดิลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั และระเบยีบ
ของคณะฯ 

3. คูม่อืจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยสภา
คณาจารย ์มหาวทิยาลยั มหดิล 

1.2  ระบบการแสวงหาแหลง่ทุนวจิยั
ภายนอก 

 

4. ระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศของแหลง่ทุน  
   อาท ิสกว., วช, สวรส, สวทช  

• จ านวนโครงการวจิยัทีเ่สนอขอรบัทุน  
• จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุน 

• จ านวนรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
• จ านวนผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
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ตารางท่ี 6.1.1  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนด ตวัช้ีวดักระบวนการ และตวัช้ีวดัผลลพัธ ์ การศึกษา และวิจยั 

กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนดส าคญั ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 
1.3  ระบบการสนบัสนุนการด าเนิน

งานวจิยั:การขอการรบัรองการวจิยั
ในมนุษยแ์ละความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ 

1. แนวทางปฏบิตัจิรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 
2541 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ • จ านวนโครงการวจิยัทีเ่สนอขอการรบัรองจรยิธรรมการ

วจิยัในมนุษย ์
• จ านวนโครงการวจิยัทีเ่สนอขอการรบัรองความปลอดภยั
ทางชวีภาพ 

• จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการรบัรองจรยิธรรม
การวจิยัในมนุษย ์

• จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการรบัรองความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ 

2. ระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศของ
มหาวทิยาลยัมหดิลและระเบยีบของคณะที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิยัในมนุษย ์/ ความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ  

1.4  ระบบการพฒันานกัวจิยัและกลุม่
วจิยั 

3. คูม่อืจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย ์สภา
คณาจารย ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

• จ านวนนกัวจิยัรุ่นใหมท่ีเ่ขา้โครงการ Talent 
management 

• จ านวนกลุ่มวจิยัทีม่นีกัวจิยัรุ่นใหม่ 
• จ านวนกลุ่มวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยั 

• จ านวนนกัวจิยัรุ่นใหมท่ีผ่า่นการประเมนิตาม
โครงการ Talent management 

• จ านวนผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่ี
นกัวจิยัรุ่นใหม ่

 4. ระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศของแหล่งทุน 
อาท ิสกว., วช, สวรส, สวทช  

2. กระบวนการสนบัสนุน    
2.1  ระบบการก ากบัและตดิตาม

ความกา้วหน้า 
1. แนวทางปฏบิตัจิรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 

2541 ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ

• จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการตดิตามความกา้วหน้า • จ านวนโครงการวจิยัทีม่กีารด าเนินการวจิยัเสรจ็
สมบรูณ์ • จ านวนโครงการวจิยัทีม่กีารรายงานความกา้วหน้า 

2.2  ระบบการรวบรวมผลงานและการ
จดัท ารายงานวจิยั 

• จ านวนผลงานวจิยัทีม่กีารรายงานจากภาควชิา • ฐานขอ้มลูผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
2. ระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศของ

มหาวทิยาลยัมหดิลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั 
และระเบยีบของคณะ 

• จ านวนผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิ

 3. เกณฑค์ณุภาพ สกอ. สมศ. EdPEx  
2.3  ระบบการสนบัสนุนการตพีมิพ์

ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการ 
1. แนวทางปฏบิตัจิรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 

2541 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
• จ านวนผลงานวจิยัทีเ่สนอขอรบัทนุการตพีมิพใ์นวารสาร

นานาชาตแิละรางวลั 
• จ านวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนการตพีมิพใ์น

วารสารนานาชาตแิละรางวลั 
2.4  ระบบการจดัการความรูแ้ละการ

เผยแพร่ผลงานวจิยัสูส่าธารณะ. 
นโยบายการจดัการความรูข้องประเทศ /แหลง่
ทุน /มหาวทิยาลมัหดิลและคณะฯ 

• จ านวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการจดัการความรู ้ • จ านวนองคค์วามรูเ้ผยแพรท่าง website คณะ 
• จ านวนผลงานวจิยัในคลงัความรูท้ีเ่พิม่ขึน้ • จ านวนองคค์วามรูท้ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะ

ทางวทิย ุFM 99.5 MHz 
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ตารางท่ี 6.2.1 กระบวนการควบคมุต้นทุนด้านพลงังาน คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 
การควบคมุต้นทุน 

พลงังาน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือท่ีใช้ควบคมุ ความถี่ในการควบคมุ วิธีการรายงาน ผูร้บัผิดชอบ 
ค่าไฟฟ้า ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ตดิป้ายประชาสมัพนัธก์าร

ลดใชไ้ฟฟ้า 
ใชม้าตรวดัไฟฟ้าเพื่อ
รวบรวมขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้า 

อตัราการใชไ้ฟฟ้าจาก
ประจ าเดอืนจากกองคลงั 

รายงานอนุรกัษ์พลงังาน 

นายชยัยศ 
กนัยะบุตร 

ค่าน ้า ลดการใชน้ ้า รณรงคก์ารประหยดัน ้า ใชม้าตรวดัน ้าเพื่อรวบรวม
ขอ้มลูการใชน้ ้า 

อตัราการใชน้ ้าจาก
ประจ าเดอืนจากกองคลงั 

เอกสารขอ้มลู ECO 
INDEX 

ค่าน ้ามนั ลดการใชน้ ้ามนั ก าหนดนโยบายการลดใช้
น ้ามนั 

ขอ้มลูการเบกิจ่ายน ้ามนั อตัราการใชน้ ้ามนั
ประจ าเดอืนจากกองคลงั 

เอกสารขอ้มลู ECO 
INDEX 

ค่ากระดาษ ค่ากระดาษ ลดการใชก้ระดาษ ใชง้านระบบสารบรรณและ
รบัส่งจดหมายออนไลน์ 
ก าหนดจ านวน/ระยะเวลา
การเบกิกระดาษ 

ทุกเดอืน การเบกิจา่ยกระดาษ
ประจ าเดอืนจากหน่วย
พสัดุ 

งานบรหิาร
ทัว่ไป 
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ตารางท่ี 6.2.2 กระบวนการจดัการห่วงโซ่อปุทาน คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 
การจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

กระบวนการ วตัถปุระสงค ์ วิธีการ/กิจกรรม เครือ่งมือท่ีใช้ควบคมุ ความถ่ีในการควบคมุ วิธีการรายงาน ผูร้บัผิดชอบ 
ความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

ตอ้งการพสัดุทีม่คีุณภาพ 1.ก าหนดคุณสมบตัขิองพสัดุให ้

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล     
ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2551 

 
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ทุกรายการ รายงานผลการตรวจรบัพสัดุ
แต่ละรายการ 

ภาควชิา/ 
และตรงความตอ้งการของ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  หน่วยงาน 

 ผูใ้ชง้าน 2.จดัท าแผนการใชพ้สัด ุ สบัดาหแ์รกของทุกเดอืน แผนการใชพ้สัดุ ทีใ่ชพ้สัดุ 
การคดัเลอืก คดัเลอืกผูร้บัจดัหาทีม่ ี เชญิผูร้บัจดัหาทีม่ผีลงานด ี ทุกรายการ รายงานผลการคดัเลอืก คณะกรรมการ 
 ความรูค้วามช านาญใน มคีวามรูค้วามช านาญในพสัด ุ   จดัหาพสัด ุ
 พสัดุนัน้ นัน้ๆ มาท าการเสนอราคา    
การจดัซือ้ 1.จดัซือ้วสัดุทีม่คีุณภาพตรง 1.วธิตีกลงราคา ทุกรายการ รายงานผลการจดัหา  คณะกรรมการ 
   ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 2.วธิคีดัเลอืก  ทีค่ณะกรรมการประจ าคณะ จดัหาพสัดุ/ 
 2.จดัซือ้ใหท้นัตามก าหนด 3.วธิปีระกวดราคา    เจา้หน้าทีพ่สัดุ 
  4.วธิพีเิศษ    
การจดัสง่ สง่มอบพสัดุถูกตอ้ง ก าหนดระยะเวลาการสง่มอบ ใบสัง่ซือ้/สัง่จา้ง ทุกรายการ รายงานผลการตรวจรบั เจา้หน้าที ่
 ครบถว้นตามขอ้ก าหนด พสัดุใหช้ดัเจนและเหมาสม สญัญาซือ้/สญัญาจา้ง   พสัด ุ
 ของสญัญาและขอ้ตกลง      
การรบัมอบ   รบัมอบพสัดุตรงตามก าหนด คณะกรรมการตรวจรบัพสัด/ุ รายละเอยีดคุณสมบตัขิอง ทุกรายการ รายงานผลการตรวจรบัพสัด ุ คณะกรรมการ 
 ระยะเวลาและถูกตอ้งครบ ผูต้รวจรบัพสัดุ ท าการตรวจรบั พสัดุทีท่ าการจดัซือ้   ตรวจรบัพสัดุ/ 
 ถว้นตามขอ้ตกลงของสญัญา พสัด ุ    ผูต้รวจรบัพสัดุ 
การเกบ็รกัษา เกบ็รกัษาใหเ้ป็นหมวดหมู ่ 1.ท าการบนัทกึรายการ/จ านวน 1.ทะเบยีนคมุคลงัพสัด ุ ทุกรายการ รายงานทะเบยีนพสัดุ เจา้หน้าทีพ่สัดุ 
 เรยีบรอ้ย ปลอดภยัและ    และรายละเอยีดลงบญัชวีสัด ุ 2.ทะเบยีนคมุสนิทรพัย ์    
 ครบถว้นถูกตอ้งตามบ/ชพสัดุ 2.ท าการบนัทกึทะเบยีนสนิทรพัย ์     
การเบกิจ่าย เบกิจ่ายวสัดใุนคลงัใหภ้าค 

วชิา/หน่วยงานเดอืนละครัง้ 
ภาควชิา/หน่วยงานเขยีนใบเบกิ
วสัดุเพื่อขออนุมตัเิบกิภายใน 

ปฏทินิการเบกิจ่ายประจ าปี เดอืนละครัง้ สรุปรายงานผลการเบกิจ่าย
วสัดุ 

เจา้หน้าทีพ่สัดุ 
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ตารางท่ี 6.2.3  กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนด ตวัช้ีวดักระบวนการ และตวัช้ีวดัผลลพัธ ์ สถานท่ีท างานให้ปลอดภยั และเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน 

กระบวนการท างานท่ีส าคญั ข้อก าหนดส าคญั ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 
สถานทีท่ างานใหป้ลอดภยั    
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์บ าบดัน ้าเสยี 1. ความปลอดภยัสภาพแวดลอ้ม

การท างาน 
1.อุปกรณ์พรอ้มใชง้าน 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีน 
 2. มาตรฐานบ าบดัน ้าเสยี และการ

ก าจดัขยะ/สารพษิ 
2.คุณภาพน ้าเสยีหลงับ าบดัไดม้าตรฐาน 

2.ระบบก าจดัขยะ/สารพษิ 1.ความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน 

1.คดัแยกและส่งก าจดัขยะสารพษิถูกวธิ ี

จ านวนขอ้รอ้งเรยีน  2.มาตรฐานบ าบดัน ้าเสยี และการ
ก าจดัขยะ/  
   สารพษิ 

2.ไม่มขียะตกคา้ง 

เตรยีมความพรอ้มภาวะฉุกเฉิน    
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 1.มาตราการป้องกนัการเกดิอคัคภียั

ในสถานศกึษา 
1.อุปกรณ์ดบัเพลงิพรอ้มใชง้าน 

ระดบัความพงึพอใจในการเตรยีม
ความพรอ้มของบุคลากร 

 2.อุปกรณ์เครือ่งช่วยในการหนีไฟ 2.อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมพ้รอ้มใชง้าน 
1.2 ระบบแผนเผชญิเหตุฉุกเฉิน  1. มจีุดรวมพล 
  2. ทางหนีไฟโล่ง ไม่มสีิง่กดีขวาง ปลอดภยั 

 



  

                                   
หมวด 7 ผลลพัธ์ 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปี  2557 

      
 

ภายใต้เกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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หมวด 7 ผลลพัธ ์
หมวด 7 ผลลพัธ ์  
7.1 ผลลพัธด้์านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  
ผลลพัธด้์านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน 
 คณะฯ ด าเนินการจดัการศกึษาหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ โดยผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัหลกัของพนัธกจิดา้นการศกึษา ในปี 2557 อตัราการส าเรจ็ในระดบัปรญิญาตร ี อยูใ่นระดบั 
ต ่ากว่าเป้าหมาย เมือ่เทยีบผลลพัธข์องการส าเรจ็การศกึษาภายในวงรอบของนกัศกึษาตัง้แต่ปี 2554 พบว่า มี
แนวโน้มทีล่ดลง (รปูที ่ 7.1.1) ส าหรบัอตัราการส าเรจ็การศกึษาภายในวงรอบหลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษา 
ตัง้แต่ในปี 2554 จนถงึปี 2557 พบวา่ อตัราการส าเรจ็การศกึษาภายใน 5 ปีของหลกัสตูรปรญิญาโท
(นานาชาต)ิ มอีตัราการส าเรจ็การศกึษารอ้ยละ 100 และมากกว่ารอ้ยละ 90 ของนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญา
โท (หลกัสตูรไทย) (มอีตัราการส าเรจ็การศกึษาภายใน 5 ปี ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ขอ้ 14) และ
พบว่าอตัราการส าเรจ็การศกึษาภายในวงรอบหลกัสตูรในระดบัปรญิญาเอกมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ (รปูที ่ 7.1.1) 
อยา่งไรกต็ามคณะฯ มนีโยบายในการก าหนดเป้าหมายระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาระดบัปรญิญาโทและเอกเป็น
ภายใน 3 และ 5 ปีตามล าดบั โดยระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการศกึษาของบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาทกุหลกัสตูร
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554-2557  (ตารางท่ี 7.1.1) 

  

 
รปูที ่ 7.1-1 อตัราการส าเรจ็การศกึษาภายในวงรอบหลกัสตูร หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ (ขอ้มลูภายใน 
เมษายน 2558 และอา้งองิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ขอ้ 14 ป.ตรภีายใน 4 ปี ป.โท 5 ปี และ ป.เอก 3 
ปี) 
ตารางที ่7.1.1 ระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการศกึษาของบณัฑติหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ(บณัฑติศกึษาทกุคน) 

หลกัสูตร 2554 2555 2556 2557 
ปรญิญาโท หลกัสตูรไทย (ปี) 4 4 4 4 
ปรญิญาโท (นานาชาต)ิ (ปี) 3.6 3.7 3.6 3.6 
ปรญิญาโท (สม.นานาชาต)ิ (เดอืน)-[หลกัสตูร 12 เดอืน] 13 13 13 13 

100 100 100 100 
93.04 

88.4 91.54 

90.35 80

90

100

110

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

อัตราการส า เ ร็จก าร ศึกษาภาย ในวงรอบ
หลักสู ตร   หลักสู ตร ไทย ระดับป ริญญาต รี   

เป้าหมาย ผลลพัธ์ 

98.36 97.05 96.38 

91.45 

80

90

100

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

อัตราการส า เ ร็จก าร ศึกษาภาย ในวงรอบ
หลักสู ตร   หลักสู ตร ไทย ระดับป ริญญา โท  

2554 2555 2556 2557 
B 

100 100 100 100 

20 0 14.28 25 
0

200

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

อั ต ราก ารส า เ ร็ จก าร ศึกษาภาย ในวง รอบห ลัก สูตร    
หลัก สูตรนานาชาติ   ร ะ ดับ บัณฑิต ศึกษา  

ปรญิญาโท หลกัสูตรนานาชาต ิ(ภายใน 5 ปี) 
ปรญิญาเอก (ภายใน 6 ปี) 

B B 
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ปรญิญาเอก (ปี) 5.4 5.2 5.3 5.3 
เนื่องจากขอ้มลูรอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ของปี 2557 ยงัไม่

ถงึวงรอบในการประเมนิ คณะฯ อา้งองิขอ้มลูในปีการศกึษา 2554-2556 พบว่า บณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ด้
งานท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี มผีลลพัธต์ ่ากว่าเป้าหมาย (รปูที ่7.1.2) และบณัฑติระดบัปรญิญา
โททัง้หลกัสตูรไทยและนานาชาตมิผีลลพัธท์ีต่ ่ากว่าเป้าหมาย (รอ้ยละ 100.00 มงีานท ากอ่นเขา้ศกึษา) และมี
แนวโน้มลดลง (รปูที ่7.1.2) 

  

 
รปูที ่7.1.2 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ
ผลลพัธด้์านประสิทธิผลของกระบวนการ 

คณะฯ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑติให้มคีุณภาพตามมาตรฐานทางการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. โดยทุก
หลกัสตูรของระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท (ไทยและนานาชาต)ิ และปรญิญาเอก  (นานาชาต)ิ ของคณะฯ ไดร้บั
การรบัรองตามเกณฑ ์สกอ. ครบทุกหลกัสตูร ตัง้แต่ปี การศกึษา 2555 (รปูที ่7.1.3) นักศกึษาใหม่ทีร่บัจรงิใน
แต่ละปีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในหลกัสตูรปรญิญาโทและปรญิญาเอก แมว้่าจะไมบ่รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(รปูที ่7.1.4)  

เมือ่พจิารณาถงึจ านวนคงอยูข่องนกัศกึษาเมื่อขึน้ชัน้ปีที ่2 พบว่า จ านวนคงอยู่ของนักศกึษาหลกัสตูร
ปรญิญาโท(นานาชาติ) เมื่อขึ้นชัน้ปีที่ 2 เท่ากบัจ านวนนักศกึษาใหม่ทีร่บัเขา้ แต่ในหลกัสูตรอื่น ๆ ได้แก ่
หลกัสตูรปรญิญาตร ีปรญิญาโท(ไทย) และปรญิญาเอก จ านวนคงอยู่ของนักศกึษาหลกัสูตร เมื่อขึน้ชัน้ปีที ่2 
ลดลงเมื่อเทยีบกบัจ านวนนักศกึษาใหม่ทีร่บัเขา้ อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาแนวโน้มของอตัราการคงอยู่ของ
นกัศกึษาเมือ่ขึน้ชัน้ปีที ่2 พบว่าอตัราการคงอยู่ของนักศกึษาเมื่อขึน้ชัน้ปีที ่2 ในระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญา
โท(หลกัสตูรไทย)ในปีการศกึษา 2557  มากขึน้เมื่อเทยีบกบัอตัราการคงอยู่ของนักศกึษาเมื่อขึน้ชัน้ปีที ่2 ของ
ปีการศกึษา 2556 (รปูที ่7.1.5 และ 7.1.6)  และจ านวนนักศกึษาของคณะฯ ทีพ่น้สภาพนักศกึษาก่อนส าเรจ็
การศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตร ีและปรญิญาโท (หลกัสตูรไทย) ปีการศกึษา 2557 มแีนวโน้มลดลง(รปูที ่7.1.) 
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รปูที ่7.1.3 จ านวนหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการประเมนิและปรบัปรงุหลกัสตูรภายใน 5 ปี ตามเกณฑ ์สกอ.     
                   

  
รปูที ่7.1.4 แนวโน้มของจ านวนนกัศกึษาใหมท่ีร่บัไดเ้มื่อเทยีบกบัเป้าหมาย หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ 
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รปูที ่7.1.5 จ านวนการคงอยูข่องนกัศกึษาขึน้ชัน้ปีที ่2 หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิปีการศกึษา 2554-2557 

  
รปูที ่7.1.6 แนวโน้มของอตัราคงอยู่ของนกัศกึษาเมื่อขึน้ชัน้ปีที ่2 หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

  
รปูที ่7.1.7 จ านวนของนกัศกึษาทีพ่น้สภาพนกัศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิปีการศกึษา 
2554-2557 

 
  ส าหรบัการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา ผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจะตอ้งไดร้บัการ
ตพีมิพเ์ผยแพร ่ซึง่ในปี 2554-2556 คณะฯ มผีลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในระดบัปรญิญาโทที่
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ต ่ากว่าเป้าหมาย และมแีนวโน้มลดลง สว่นผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาในระดบัปรญิญาเอก ทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ในปี 2554 และ ปี 2556 มผีลการด าเนินงาน          
สงูกว่าเป้าหมาย (รปูที ่7.1-8) 
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รปูที ่7.1.8 ผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

 ในปี 2557 คณะฯมสีดัสว่นของผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ (เรื่อง) ต่อ
จ านวนบุคลากรสายวชิาการและผลงานวจิยั และงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตต่ิอ
จ านวนบุคลากรสายวชิาการต ่ากว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ (รปูที ่ 7.1.9, รปูที ่ 7.1.10)แต่ผลการด าเนินการไม่ต ่ากว่าผลการ
ด าเนินงานปี 2556 และ โดยในปี 2557 คณะฯ มผีลการวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ระดบันานาชาตจิ านวน 72 เรื่อง 
ซึง่อยู่ในฐานขอ้มลู SJR,, ISI, SCOPUS จ านวน 50 เรื่อง  การอา้งองิเฉลีย่ของผลงานตพีมิพ ์ 5 ปียอ้นหลงัทีถู่ก 
citation ในปี 2554-2557 เท่ากบั 2.79 (รปูที ่7.1.11, รปูที ่7.1.12, รปูที ่7.1.13) อย่างไรกต็ามตัง้แต่ปี 2554-2557 
คณะฯ มจี านวนผลงานวจิยัทีต่พีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี จ านวนครัง้การอา้งองิผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี และจ านวน
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ มแีนวโน้มทีล่ดลง (รปูที ่7.1.14 - รปูที ่7.1-16) 

 
รปูที ่ 7.1.9 สดัส่วนของผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่
(เรือ่ง) ต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการ 

 
รปูที ่ 7.1.10 สดัส่วนของผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร 
วชิาการระดบันานาชาตต่ิอจ านวนบุคลากรสายวชิาการ 

  
 รปูที ่7.1.11 จ านวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรร่ะดบั  
 นานาชาต ิ

 รปูที ่7.1.12 จ านวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรร่ะดบั 
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รปูที ่7.1.13 จ านวนการอา้งองิเฉลีย่ของผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี 
ทีถู่ก CITATION ในปี 2554-2557 
 

 รปูที ่7.1.14 จ านวนงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

  
รปูที ่7.1.15 จ านวนผลงานทีต่พีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี  รปูที ่7.1.16 จ านวนการอา้งองิผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี 
  

คณะฯ มีผลลัพธ์กระบวนการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีโดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการนักศึกษา 
บุคลากรและผูบ้รหิาร มจีุดบรกิาร Wireless และจดัการป้องกนัปญัหาการใชไ้ม่ไดข้อง Networkไดต้ามเป้าหมายตัง้แต่
ปี 2554-2557 อย่างไรผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใช ้Network และการจดัอบรมทางสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏบิตังิานของบุคลากรของคณะฯ ในปี 2557 ยงัไม่บรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(ตารางท่ี 7.1.2) 
 คณะฯมกีารจดัการเพื่อลดความซ ้าซอ้นต่อการบรกิารและบรหิารงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ โดยเฉพาะการ
บรหิารพสัดุ ซึง่จากผลการด าเนินงาน (ตารางท่ี 7.1.3)  ท าใหเ้หน็ว่าสามารถลดระยะเวลาในการจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวธิี
ต่าง ๆ และสามารถควบคุมเวลาการสง่มอบไดต้รงเวลา 
 
ตารางท่ี 7.1.2  ผลการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตวัช้ีวดั 
2554 2555 2556 2557 แนวโน้ม

ปี 2554 
2557(+/-) 

เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์

Hardware-จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
บรกิาร นศ. 160 175 175 175 175 175 175 175 + 
บรกิารบุคลากร - - - - 96 96 96 96 + 
ผูบ้รหิาร - - - - 10 10 10 10 + 

 

3.6 
3.2 

3.03 
2.68 2.8 2.79 

1

2

3

4

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

จ า น วนกา ร อ้ า ง อิ ง เ ฉ ล่ี ย ขอ งผล ง าน ตี พิ มพ์
ย้ อนหลั ง  5  ปี  ท่ี ถูก  C I T A T I O N  ใน ปี  2 5 5 4 -

2 5 5 7    

เป้าหมาย ผลลพัธ ์

25 

13 
12 11 

0

10

20

30

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

จ านวนงาน วิจัยห รืองานส ร้างสรรค์ ท่ี
น า ไปใ ช้ประ โยชน์  ( เ รื่ อ ง )   

ผลลพัธ ์

433 
394 347 338 

0

200

400

600

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

จ านวนการ อ้ า ง อิ งผลง าน ตี พิมพ์ ย้ อนหลัง  
5  ปี  ( ครั ้ง )   

ผลลพัธ ์

B B 

B 
B 
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ตวัช้ีวดั 
2554 2555 2556 2557 แนวโน้ม

ปี 2554 
2557(+/-) 

เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์

Network 
จ านวนจุด wireless 29 35 37 39 39 39 39 46 + 
จ านวนครัง้การ down 
ทัง้ระบบ 

0 0 0 0 0 0 0 0 + 

รอ้ยละความพงึพอใจ
ของ Website 

3.51 3.06 3.51 
3.89 - - 

3.51 
3.21 

NA 

จ านวนเรือ่งทีอ่บรม
ดา้นสารสนเทศ 

- - 
10 8 - - 5 4 

- 

 
ตารางท่ี 7.1.3  ผลการบริหารพสัด ุ

ตวัชีว้ดั 2554 2555 2556 2557 แนวโน้ม 
ปี 2554-

2557 (+/-) 
เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์

ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือจดัจ้าง (วนั) 
การตกลงราคา 30 20 30 20 30 20 30 20 + 
ประกวดราคา 45 30 45 30 45 30 45 30 + 
คดัเลอืก 45 30 45 30 45 30 45 30 + 
วธิพีเิศษ 45 30 45 30 45 30 45 30 + 
e-auction 60 45 60 45 60 45 60 45 + 

รอ้ยละการส่งมอบตรง
ตามเวลาทีก่ าหนด 

80% 
 

100% 
 

80% 
 

90% 80% 
 

100% 80% 
 

90% + 

 

7.2 ผลลพัธด้์านการมุ่งเน้นลูกค้า  
ผลลพัธด้์านการมุ่งเน้นผูเ้รียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ความพึงพอใจของผูเ้รียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

  
คณะฯ ใหค้วามส าคญัแก่นกัศกึษาในการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและผูม้สีว่นได้

ส่วนเสียของหลกัสูตร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และผลิตบัณฑิตให้ได้ตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  ปีการศึกษา 2557 คณะฯ เปิดการเรียนการสอนตามระบบอาเซียน วงรอบของการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในปี 2557 จะด าเนินงานในเดือนมิถนุายน 2558 แต่จากการส ารวจความพงึ
พอใจของนักศกึษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ในทุกระดบัปรญิญา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554-2556 พบว่า นักศกึษาของ
คณะฯ มคีวามพงึพอใจในการเป็นนักศกึษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ในระดบัมาก (คะแนนความพงึพอใจมากกว่า                     
4 คะแนน) (รปูที ่7.2.1) และนกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรในระดบัทีส่งูกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(รปูที ่7.2.2)  
 ในช่วง 3 ปีการศกึษาทีผ่่านมา นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อกระบวนหลกัและกระบวนการสนับสนุนทีส่ าคญั 
ไดแ้ก่ การจดัการศกึษาของหลกัสตูร (รปูที ่7.2.3) การจดัการเรยีนการสอนในภาพรวม (รูปที ่7.2.4)  การจดัการเรยีน
การสอนในแต่ละรายวชิา (รูปที ่7.2.5)   ประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์(รูปที ่7.2.6) ปจัจยัเกือ้หนุน (รูปที ่7.2.7, 
รูปที ่7.2.8) กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร/กจิกรรมพฒันา/กจิกรรมนันทนาการ (รูปที ่7.2.9) แหล่งฝึกปฏบิตั ิ(รูปที ่7.2.10) 
บรรยากาศการเรยีนรู ้(รปูที ่7.2.11) สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัภายในคณะฯ  (รปูที ่7.2.12)    ในระดบัสงูกว่า 
เป้าหมายทัง้หลกัสตูรไทย และนานาชาต ิ 



  คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

หมวด 7 ผลลพัธ ์                                                                                                                       73 

คณะฯ จดัใหม้ชี่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์กบันักศกึษาหลายช่องทาง ซึง่ในปี 2556 
นกัศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกมคีวามพงึพอใจต่อการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ในระดบัทีส่งู
กว่าเป้าหมาย แต่ส าหรบันกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจต ่ากว่าเป้าหมายในช่วง 3 ปีการศกึษาทีผ่่านมา 
(รปูที ่7.2.13, รปูที ่7.2.14)  
 คณะฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการส ารวจความไม่พงึพอใจของนักศกึษาโดยจะเริม่ส ารวจ ณ สิน้ปีการศกึษา 
2557 (มถุินายน 2558) และวางแผนส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ตามกรอบ สกอ. ณ สิน้ปีการศกึษา 2559 
ส าหรบัความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูใ้ห้ทุนวิจยัทางคณะฯ ยงัไม่ได้ด าเนินการส ารวจ  

 
รูปที่ 7.2.1 ความพงึพอใจของนักศกึษาในการเป็นนักศกึษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

 
รูปที่ 7.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 
หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

 
รูปที่ 7.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต่อการจัด
การศกึษาของหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

 
รูปที ่7.2.4 ความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการจดัการเรยีนการ
สอนในภาพรวมหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

 
รปูที ่7.2.5 ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอรายวชิาหลกัสูตรไทย
และนานาชาต ิ

 
รปูที ่7.2.6 ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการ
สอนของอาจารยห์ลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

4.15 4.06 4.05 

4.6 4.7 
4.42 

4.8 4.9 
4.8 

3.51 3.51 3.51 
3

5

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ความพึ งพอ ใจของ นัก ศึกษา ในการ เ ป็ น
นัก ศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์  ม  ม หิดล    
ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  

ปรญิญาโท (Int.) -ไม่ไดด้ าเนินการ- ปรญิญาเอก  

เป้าหมาย 

4.02 
3.87 3.85 

4.19 4.24 

3.86 
4.15 4.18 4.18 

3.51 3.51 3.51 

3

4

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ความ พึ งพอ ใจของ นัก ศึกษา ท่ี มี ต่อ
หลักสู ตร   

ปริญญาตรี ปริญญาโท  

ปริญญาโท (Int.) ปริญญาเอก  

4.02 
3.75 3.85 

4.14 4.18 4.17 4.19 4.24 

3.86 

4.15 4.18 4.18 

3.51 3.51 3.51 
3.2
3.4
3.6
3.8

4
4.2
4.4

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

คว าม พึ งพอ ใ จ ขอ ง นั ก ศึ กษ า ในภ าพร วม ต่ อก า ร
จัด ก า ร ศึ กษ าขอ งหลัก สู ต ร   

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  

ปรญิญาโท (Int.) ปรญิญาเอก  

เป้าหมาย 

3.70 3.75 3.73 

4.14 4.05 

3.86 4.01 4.01 

3.98 

3.51 3.51 3.51 

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ความ พึ งพอ ใจของ นัก ศึกษา ต่อการจัดก า ร
เ รี ยนการสอนในภาพรวม   

ปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาโท (Int.) ปริญญาเอก  
เป้าหมาย 

4.31 
4.39 

4.37 
4.17 4.33 

4.40 4.47 
4.33 

4.33 

4.65 
4.38 

3.51 3.51 3.51 
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

คว ามพึ งพอ ใ จของนั กศึกษ าที่ มีต่ อ ร า ยวิช า   
ปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาโท (Int.) ปริญญาเอก  
เป้าหมาย 

4.11 
3.96 

3.98 4.13 

4.24 

3.87 

4.34 4.30 4.31 

3.51 3.51 3.51 
3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าที่ มี ต่ อ
ป ร ะ สิท ธิภ าพก า ร ส อนข อ ง อ า จ า ร ย์   
ปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาโท (Int.) ปริญญาเอก  
เป้าหมาย 



  คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

หมวด 7 ผลลพัธ ์                                                                                                                       74 

 
รูปที ่7.2.7 ความพงึพอใจของนักศกึษาปรญิญาตรี หลกัสูตรไทย ที่
มต่ีอปจัจยัเกือ้หนุน ปีการศกึษา 2554-2556 

 
รปูที ่7.2.8 ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอปจัจยัเกือ้หนุน ปี
การศกึษา 2556 จ าแนกตามหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

 
รูปที่ 7.2.9 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร/กจิกรรมพฒันา/นนัทนาการ หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

 
รปูที ่7.2.10 ความพงึพอใจของนกัศกึษาปรญิญาตรทีีม่ต่ีอแหล่ง
ฝึกปฏบิตั ิ 

 
รปูที ่7.2.11 ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอบรรยากาศการเรยีนรู ้
หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ

 
รูปที่ 7.2.12 ความพงึพอใจของนักศกึษาด้านสภาพแวดล้อม
และความปลอดภยัภายในคณะฯ หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ
ปีการศกึษา 2556 

3.54 

3.15 

3.40 

3.51 3.51 3.51 

3.00

3.20

3.40

3.60

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ความ พึ งพอ ใจของ นัก ศึกษาป ริญญาต รี ท่ี มี
ต่ อ ปั จจัย เ ก้ื อห นุน  ปี ก า ร ศึกษา  2 5 5 4 - 2 5 5 6  

เป้าหมาย 

3.40 

3.53 
3.60 

3.31

3.41

3.51

3.61

3.71

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อปัจจยั
เกือ้หนุน ปีการศึกษา 2556 

3.64 3.79 

3.58 

4.01 
4.13 

3.75 

3.79 

3.92 

3.87 

3.51 3.51 3.51 

3

3.5

4

4.5

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ความ พึ งพอ ใจของ นัก ศึกษา ท่ี มี ต่ อ กิ จกร รม
เส ริ มหลักสู ต ร / กิ จกรรมพัฒนา / กิ จกรรม

นันทนาการ    
ปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาโท (Int.) ปริญญาเอก  
เป้าหมาย 

3.56 

3.45 

3.59 

3.51 3.51 3.51 

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ความ พึ งพอ ใจของ นัก ศึกษาป ริญญาต รี ท่ี
มี ต่ อแห ล่ ง ฝึ กป ฏิบัติ     

เป้าหมาย 

3.52 
3.41 3.64 

3.88 

3.75 

3.9 

4.07 4.02 
3.96 

3.89 

3.95 
3.9 

3.51 3.51 

3.51 

3

3.5

4

4.5

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ความ พึ งพอ ใจของ นัก ศึกษา ท่ี มี ต่ อ
บรรยากาศการ เ รี ยนรู้     

ปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาโท (Int.) ปริญญาเอก  
เป้าหมาย 

3.64 

3.90 
3.96 

3.90 

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
และความปลอดภยัภายในคณะฯ  ปีการศึกษา 

2556 

B 

B 
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รปูที ่7.2.13 ความพงึพอใจของนักศกึษาปรญิญาตรต่ีอการเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารส าคญัและเป็นประโยชน์   

 
รูปที ่7.2.14 ความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการเผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารส าคญัและเป็นประโยชน์ หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ
ปีการศกึษา 2556 

 
7.2 ความผกูพนัของผูเ้รียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

 คณะฯ ใหค้วามส าคญักบัความผูกพนัของผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอื่น โดยในกลุ่มผูเ้รยีนคณะฯ ด าเนินการผ่าน
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร/กจิกรรมพฒันา/กจิกรรมนนัทนาการ  กลุ่มศษิยเ์ก่ามกีจิกรรมสรา้งความผกูพนัของศษิยเ์ก่าผ่าน
การด าเนินงานของชมรมศษิยเ์ก่า  ส าหรบังานวจิยั พบว่า คณะฯ ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากผูใ้หทุ้นวจิยัอย่างต่อเนื่อง จาก
แหล่งทุนภายในประเทศและแหล่งทุนต่างประเทศ โดยในปี 2557 คณะฯ ไดร้บัทุนวจิยัจากหน่วยงานภายในประเทศ
จ านวน 19 ทุน จ าแนกเป็นจากหน่วยงานราชการจ านวน 15 ทุน และจากภาคเอกชน จ านวน 4 ทุน ซึง่เมื่อเทยีบจากปี 
2556 พบว่าคณะฯไดร้บัทุนวจิยัจากภาคเอกชนภายในประเทศมากกว่าเดมิและมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ คณะฯ ยงัไดร้บัทุน
สนบัสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนต่างประเทศ ตัง้แต่ปี 2554 – 2557 โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะฯไดร้บัทุนวจิยัจาก
ภาครฐับาลของแหล่งทุนต่างประเทศ จ านวน 2 ทุน  
 

 
รปูที ่7.2.15 จ านวนผูใ้หทุ้นวจิยั ปี 2554 – 2557 
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ความ พึ งพอ ใจของ นัก ศึกษาป ริญญาต รี ต่อ
กา ร เผยแพ ร่ ข้ อมู ล ข่ าวสารส า คัญและ เ ป็น

ประ โยช น์    

เป้าหมาย 

3.21 

3.69 
3.78 

2.80
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3.40
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3.80

4.00

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  

ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารส าคญัและเป็นประโยชน์  ปีการศกึษา 2556 
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จ านวนผู้ ให้ทุนวิจ ัยอย่างต่อเนื่ อง   
ทนุภายในประเทศ (ราชการ) ทนุภายในประเทศ (เอกชน) ทนุต่างประเทศ (ราชการ) 
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7.3 ผลลพัธด้์านการมุ่งเน้นบคุลากร 
อตัราก าลงัและขีดความสามารถของบุคลากร 

คณะฯ มบีุคลากรสายวชิาการ สายสนับสนุน และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนัธกิจหลกัของ
คณะฯ ไดแ้ก่ การศกึษา และการวจิยั โดยในปีงบประมาณ 2554-2557 มบีุคลากรจ าแนกตามกลุ่มต าแหน่งงาน ตามรปู
ที่ 7.3.1 - รูปที่ 7.3.3 โดยปีงบประมาณ 2557 คณะมบีุคลากรสายวชิาการที่ด ารงต าแหน่งวชิาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย)์ รอ้ยละ 71.43 (รูปที ่7.3.4)  และมผีลลพัธด์า้นการด ารงต าแหน่ง
วชิาการของบุคลากรสายวชิาการ (ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย)์ สงูกว่าเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ เมื่อพจิารณาแนวโน้มของบุคลากรสายวชิาการที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และศาสตราจารย์มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ แต่ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์พบว่ามแีนวโน้มทีล่ดลง ดงัรูปที่ 7.3.5 ถงึ รูปที ่7.3.8   นอกจากนี้คณะฯ มี
บุคลากรสายวชิาการทีม่คีวามรูร้ะดบัการศกึษาปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า รอ้ยละ 82.0 (รปูที ่7.3.9) 

 
รปูที ่7.3.1 จ านวนบุคลากรสายวชิาการเตม็เวลาของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 

 
รปูที ่7.3.2 จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนเตม็เวลาของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 

 
รปูที ่7.3.3 จ านวนผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศเตม็เวลาของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 

รปูที ่7.3.4 จ านวนบุคลากรของคณะฯ จ าแนกตามกลุม่
ต าแหน่งงานปีงบประมาณ 2557 
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จ านวนบุคลากรสาย วิช าการ เต็ม เ วลา
ของคณะฯ  ปี งบประมาณ 2554 - 2557   

เป้าหมาย  
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จ านวนบุคลากรสายสนับส นุน เต็ม เ วลา
ของคณะฯ  ปี งบประมาณ 2554 - 2557   

เป้าหมาย  
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จ านวนผู้ เ ช่ี ย วชาญต่า งประ เทศ เต็ม เ วลา
ของคณะฯ  ปี งบประมาณ 2554 - 2557   

เป้าหมาย 
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จ านวนบุคลากรของคณะฯ   จ า แนกตาม
กลุ่ มต า แห น่ ง ง าน  ปี งบประมาณ  2557  
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รปูที ่7.3.5 จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ทีด่ ารงต าแหน่ง
อาจารย ์ปีงบประมาณ 2554-2557 

รปูที ่7.3.6 จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ทีด่ ารง
ต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ปีงบประมาณ 2554-2557 

 
รปูที ่7.3.7 จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ทีด่ ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์ปีงบประมาณ 2554-2557 

รปูที ่7.3.8 จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ทีด่ ารง
ต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ปีงบประมาณ 2554-2557 

รปูที ่7.3.9 จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ปีงบประมาณ  2557 
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จ านวนอาจารย์ของคณะฯ  ปี งบประมาณ 
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จ า นวนผู้ ช่ ว ยศาสตร าจา ร ย์ ข อ งคณะฯ  
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จ านวนรองศาสตราจารย์ขอ งคณะฯ  
ปี งบประมาณ 2554 - 2557  
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จ านวนศาสตราจารย์ขอ งคณะฯ  
ปี งบประมาณ 2554 - 2557   
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จ านวนบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ  จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ปีงบประมาณ 2557  

ป.โท ป.เอก เทยีบเท่า ป.เอก 
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บรรยากาศการท างาน 
 คณะฯ จดัใหม้สีวสัดกิารต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางที ่7.3.1 เพื่อใหบุ้คลากรมบีรรยากาศการท างานทีด่ ีสุขภาพ
แขง็แรง มีสวสัดิภาพและความปลอดภัย ได้รับสทิธิประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 ดงัรูปที ่7.3.10  อย่างไรกต็ามผลการประเมนิดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานในระหว่างปีงบประมาณ  2555-2557 ค่าเฉลี่ยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้และมแีนวโน้มลดลง (รปูที ่7.3.11) 
ตารางท่ี 7.3.1  กิจกรรม/สวสัดิการให้แก่บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2554-2557   

กิจกรรม/สวสัดิการ 
2554 2555 2556 2557 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

เงนิช่วยเหลอืกรณีประสบภยัธรรมชาต ิ(คน) 319 - - - 
การเยีย่มไข ้(คน) 8 6 7 6 
ตรวจสขุภาพประจ าปี (คน) 227 228 120 188 
ศนูยก์ฬีา (ฟิตเนส) - - - 284* 

หมายเหต ุ  *  ปี 2557  จ านวน 284 คน จ าแนกเป็น บุคลากร 24 คน นกัศกึษา 249 คน และ บุคคลภายนอก 11 คน 

 
รปูที ่7.3.10  ค่าใชจ้่ายดา้นสวสัดกิารบุคลากรของคณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2554-2557 

 
รปูที ่7.3.11  ค่าเฉลีย่บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2555-2557 

  
เพื่อใหค้ณะฯ เป็นสถานทีท่ างานทีป่ลอดภยั คณะฯ จดัสิง่แวดลอ้มของทีท่ างานใหป้ลอดภยัจากอุบตัภิยัต่าง 

ๆ โดยด าเนินการประเมนิระดบัความดงัของเสยีง ตรวจวดัความแสงสว่าง มมีาตรการดแูลทรพัยส์นิเพื่อป้องกนั
ทรพัยส์นิสญูหาย รวมถงึการมทีางหนีไฟปลอดภยั การซอ้มป้องกนัอคัค ีและการตรวจเชค็ถงัดบัเพลงิ ผลลพัธแ์สดงดงั
ตารางที ่7.3.2  

 
ตารางท่ี 7.3.2  สุขภาวะ ความปลอดภยั และความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 

ตวัช้ีวดั ปี 2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 
เป้าหมาย ผลลพัธ์ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ เกณฑ์ 
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ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ านสวัส ดิก า รบุคลากร  
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ค่ า เฉ ล่ี ยบรรยากาศและสภาพแวด ล้อม
ในการท า ง าน  ประจ า ปี งบประมาณ 
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เป้าหมาย 
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ตวัช้ีวดั ปี 2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 
เป้าหมาย ผลลพัธ์ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลลพัธ ์ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ เกณฑ์ 

ความปลอดภยั            
การจบักุม

การลกัทรพัย ์
1 ไมม่ ี ด ี 1 ไมม่ ี ด ี 1 + ด ี 1 ไมม่ ี ด ี

ทรพัยส์นิสญู
หาย 

NA NA NA 1 5 ต ่ากวา่
เกณฑ์ 1 - ต ่ากวา่

เกณฑ์ 1 3 
ต ่ากวา่
เกณฑ ์

ความพร้อมภาวะฉุกเฉิน           
ทางหนีไฟ
ปลอดภยั 

7 6 
ต ่ากวา่
เกณฑ์ 7 6 

ต ่ากวา่
เกณฑ์ 7 6 

ต ่ากวา่
เกณฑ์ 7 6 

ต ่ากวา่
เกณฑ ์

ซอ้มป้องกนั
อคัคภียั 

1 ไมม่ ี ต ่ากวา่
เกณฑ์ 1 1 ด ี 1 1 ด ี 1 ไมม่ ี

ต ่ากวา่
เกณฑ ์

รอ้ยละ 
ถงัดบัเพลงิ
เสื่อมสภาพ 

5 4 ด ี 5 4 ด ี 5 4 ด ี 5 5 ด ี

ความผกูพนัของบุคลากร 
 คณะฯ โดยงานแผนพฒันาฯ ได้ส ารวจความผูกพนัของบุคลากร ความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจของ
บุคลากร รวมถึงการติดตามจ านวนการคงอยู่ของบุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ บุคลาการสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน และผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศ เพื่อป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ต่อระบบงาน โดยในปีงบประมาณ 2557 พบว่า 
ผลประเมนิดา้นความผูกพนัของบุคลากรทีม่ต่ีอคณะฯ สงูกว่าทีเ่ป้าหมายก าหนดไว ้และในช่วง 3  ปีทีผ่่านมา ความ
ผกูพนัของบุคลากรทีม่ต่ีอคณะฯ มแีนวโน้มสงูขึน้ (รูปที ่7.3.12)  และในปีงบประมาณ 2557 พบว่า จ านวนคงอยู่ของ
บุคลากรจ าแนกตามสายงานสงูกว่าเป้าหมาย (รูปที ่7.3.15 – รูปที ่7.3.17)แต่ผลการประเมนิความพงึพอใจ  และไม่ 
พงึพอใจยงัไม่บรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(รปูที ่7.3.13, รปูที ่7.3.14)    
 
 

 
รปูที ่7.3.12  ระดบัความผกูพนัของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2555-2557 

 
รปูที ่7.3.13  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2554-2557 
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ระดับความผูกพันของบุคลากร   ป ระจ า ปี
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เป้าหมาย 
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ความ พึ งพอ ใจของบุคลากร  
ปี งบประมาณ 2 5 5 4 - 2 5 5 7  

เป้าหมายความพงึพอใจ 
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รปูที ่7.3.14  ระดบัความไมพ่งึพอใจของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2554-2557 

 
รปูที ่7.3.15  จ านวนการคงอยู่ของบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 

รปูที ่7.3.16  จ านวนการคงอยู่ของบุคลากรสายสนบัสนุนของ
คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 

 
รปูที ่7.3.17  จ านวนการคงอยู่ของผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศของ
คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 

 
การพฒันาบุคลากร 

คณะฯ แผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรทัง้สายวิชาการและ
สนบัสนุนวชิาการ โดยสง่เสรมิใหไ้ดร้บัการพฒันาความรู ้
และทกัษะในวชิาชพีในประเทศและต่างประเทศ โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 มีงบประมาณที่ใช้จ่ายทัง้หมด
ส าหรบัการพฒันาบุคลากรส าหรบัสายวิชาการ จ านวน 
312,974.00 บาทและส าหรบัสายสนับสนุน  จ านวน 
108,620.00 บาท (ตารางที่ 7.3.3) โดยมบีุคลากรของ
คณะฯทีไ่ด้รบัการพฒันาความรู้และทกัษะทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ดงัรูปที่ 7.3.18 และ 7.3.19 ส าหรบั
บุคลากรสายวิชาการ มีการสนับสนุนให้ได้รบัทุนวิจัย 
โดยในปีงบประมาณ 2557 มีอาจารย์ที่ได้รบัทุนวิจยั       
ร้อยละ 37 และมแีนวโน้มที่ดขี ึ้นเมื่อเทยีบกบั 3 ปีที ่      
ผ่านมา  รปูที ่7.3.20 

 
รปูที ่ 7.3.18  จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ
ในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 
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ความไม่พงึพอใจ 

ความไม่พึงพอใจของบคุลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
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จ า นวนก า รค งอยู่ ข อ ง บุ คล าก รส าย วิ ช าก า ร
ของคณะฯ  ปี งบปร ะมาณ  2 5 5 4 - 2 5 5 7   

เป้าหมาย  
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จ า นวนก า รค งอยู่ ข อ งผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ
ต่ า งปร ะ เ ทศของคณะฯ  ปี งบปร ะมาณ  2 5 5 4 -

2 5 5 7   

เป้าหมาย 

135 

141 
141 

139 

134 

139 

152 153 

154 154 154 154 

148 148 148 148 

120

125

130

135

140

145

150

155

160

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

จ านวนบุคลากร ท่ี ไ ด้ ร ับกา รพัฒนาความรู้
แล ะทักษะ ในประ เทศ  

วชิาการ สนบัสนุน 

เป้าหมายสายวชิาการ เป้าหมายสายสนบัสนุน 

B 
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รปูที ่ 7.3.19  จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ
ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 

 
รปูที ่ 7.3.20 รอ้ยละของบุคลากรสายวชิาการทีไ่ดร้บัทุนวจิยั 
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2557 

 
ตารางที ่7.3.3  จ านวนงบประมาณการพฒันาบุคลากรทีใ่ชจ้่ายทัง้หมด 

ตวัช้ีวดั 2554 2555 2556 2557 
จ านวนงบประมาณทีใ่ชพ้ฒันาบคุลากร 655,040.39 756,167.50 1,130,842.10 421,594.00 

สายวชิาการ 512,320.39 540,652.50 908,698.10 312,974.00 
สายสนบัสนุน 142,720.00 215,515.00 222,144.00 108,620.00 

 
7. 4 ผลลพัธด้์านการน าองคก์าร ธรรมาภิบาล และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ผลลพัธด้์านการน าองคก์าร ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 คณะฯ ตดิตามผลการบรหิารเพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ โดยงานแผนพฒันาและประกนัคุณภาพการศกึษาตดิตาม
ผลการบรหิารเพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ พนัธกจิของ องคก์ร โดยมกีารก ากบัต ิดตาม Corporate KPI ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว ้โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ม ีรอ้ยละ 84.09 ของ Corporate KPI ทีบ่รรลุเป้าหมาย  (รปูที ่7.4.1) 
นอกจากนัน้ คณะฯ มผีลการประเมนิคณะตามเกณฑ ์MUQD/EdPEx  มผีลการประเมนิคณะตามกรอบมาตรฐานของ 
สกอ. (ใชผ้ลประเมนิในปีงบประมาณ 2555 เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2556 ยงัไมม่กีารยนืยนัผลประเมนิจาก สกอ. 
และปีงบประมาณ 2557 ยงัไมไ่ดป้ระเมนิ) และผลประเมนิของ สมศ. สงูกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(รปูที ่7.4.2 รปูที ่7.4.3-
7.4.4) 

 
รปูที ่7.4.1  รอ้ยละของ Corporate KPI ทีบ่รรลุเป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2554-2557 

 
รปูที ่7.4.2  ผลการประเมนิ EdPEx ประจ าปีงบประมาณ 
2557 
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จ านวนบุคลากร ท่ี ไ ด้ ร ับกา รพัฒนาความรู้
แล ะทักษะ ใน ต่ า งประ เทศ  
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ร้ อ ยละของบุคลากรสาย วิช าการ ท่ี ไ ด้ ร ับ
ทุ น วิ จัย  
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ร้ อยละของ  C O R P O R A T E  K P I  ท่ี บรรลุ
เ ป้ าหมาย  ปี งบปรมาณ 2554 - 2557   
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รปูที ่7.4.3  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์สกอ. ประจ าปีงบประมาณ 
2554-2555 

 
รปูที ่7.4.4  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์สมศ. ประจ าปีงบประมาณ 
2554-2556 

คณะฯ ใหค้วามส าคญัเรื่องการสือ่สารกบับุคลากรในองคก์ร โดยจดัใหม้กีารประชมุผูบ้รหิารพบประชาคม
สาธารณสขุ ปีเวน้ปี  ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ จดัใหม้กีารประชุม Meet the team มผีูเ้ขา้ร่วม 165 คน และใน
ปีงบประมาณ 2556 จดัใหม้กีารประชุม ร่วมพฒันาคณะ มผีูเ้ขา้ร่วม 148 คน และจะมกี าหนดการจดัอกีครัง้ใน
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นชอ่งทางใหบุ้คลากรทุกระดบัสือ่สารประเดน็ต่าง ๆ ถงึคณบดโีดยตรง (ตารางที ่ 7.4.1) 
โดยในปีงบประมาณ 2556 บุคลากรมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารสว่นงาน ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน การ
บรหิารทีม่ธีรรมาภบิาลและระบบบรหิารงานของคณะกรรมการประจ าคณะ มากกว่าปีงบประมาณ 2555 (รปูที ่7.4.5) 
ตารางท่ี 7.4.1 การประชมุผูบ้ริหารพบประชาคม
สาธารณสุข  
 

ปีงบประมาณ เรือ่ง 
จ านวน 
(คน) 

2554 Meet the 
team 

165 

2556 ร่วมพฒันา
คณะฯ 

148 

 
 

 
รปูที ่7.4.5  ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรต่อการบรหิารส่วน
งาน ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 

 

คณะฯ มบีุคลากรทีม่ทีกัษะ ความรูค้วามสามารถ โดยบุคลากรจากคณะฯ รบัเชญิจากองคก์รภาครฐัใหเ้ป็น 
วทิยากร อาจารยพ์เิศษ และ กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ เพื่อใหบ้รกิารวชิาการแก่ภาครฐั ซึง่เป็นการน าองคค์วามรูไ้ป
เผยแพรใ่หก้บัชมุชนและสงัคม  (ตารางที ่ 7.4.2)  นอกจากนัน้ คณะฯ ยงัตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ชุมชน มโีครงการทีต่อบสนองต่อสงัคม/ชุมชน และโครงการทีผ่ลกัดนัเป็นนโยบายระดบัชาตอิย่างต่อเนื่อง ใน
ปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มโีครงการตอบสนองต่อสงัคม/ชุมชน จ านวน 11 โครงการ และโครงการทีผ่ลกัดนัเป็น
นโยบาย จ านวน  2 โครงการ (รปูที ่7.4.6) 
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2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  

ความ พึ งพอ ใจของบุคลากร ต่อ  
การบ ริหา ร ส่ วนง าน   

ดา้นรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน 

ดา้นการบรหิารทีม่ธีรรมาภบิาล 

ระบบบรหิารงานของคณะกรรมการประจ าสว่นงาน 

B 



  คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

หมวด 7 ผลลพัธ ์                                                                                                                       83 

ตารางท่ี 7.4.2  จ านวนครัง้ในการให้บริการวิชาการแก่ภาครฐั (คน/ครัง้) 

การให้บริการวิชาการ 
ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

วทิยากร 74/399 63/309 65/386 75/416 
อาจารยพ์เิศษ 63/201 68/288 59/244 74/172 

กรรมการและผูท้รงคุณวุฒ ิ 48/194 42/126 52/248 73/327 

 
คณะฯ ด าเนินงานตามนโยบาย ECO University ของมหาวทิยาลยัมหดิล ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 ซึง่ผล

การด าเนินงานแสดงดงัรปูที ่7.4.7 โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ สามารถลดอตัราการใชไ้ฟฟ้าไดร้อ้ยละ 7.40 และ
สามารถลดอตัราการใชน้ ้าประปาไดร้อ้ยละ 12.60 

คณะฯ ให้ความส าคญัต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ จะสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการโครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยตัง้แต่ปีงบประมาณ 2554-2557 มกีารสนับสนุน
งบประมาณเพิม่ขึน้ทุกปี  (ตารางที ่7.4.3) 
 

 
รปูที ่7.4.6 จ านวนโครงการวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ต่อสงัคมและ
ชุมชน 

 
 รปูที ่7.4.7 ECO Index 

 
ตารางท่ี 7.4.3 งบประมาณคณะฯท่ีสนับสนุนโครงการด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2554-2557  

ตวัช้ีวดั 
ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

งบประมาณ (บาท) 638,500 692,500 970,000 970,000 

 
คณะฯ เป็นองคก์รทีย่ดึมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั โดยมแีผนการด าเนินงานเพื่อ

ป้องกนัการเกดิผลกระทบเชงิลบต่อสงัคม ซึง่ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2554-2557 ยงัไม่พบขอ้รอ้งเรยีนในทุกพนัธกจิของ
คณะฯ (ตารางที ่7.4.4) 

17 

14 

22 

11 

2 2 
2 

15 

15 
17 15 

3 3 
3 

2 

0

5

10

15

20

25

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

โ ค ร งก า ร วิ จัย ท่ี น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อสั ง คม
แล ะชุ มชน  

โครงการทีต่อบสนองต่อชมุชน 
โครงการทีผ่ลกัดนัเป็นนโยบายระดบัชาต ิ
เป้าหมายโครงการตอบสนองต่อชมุชน 
เป้าหมายโครงการทีผ่ลกัดนัเป็นนโยบายระดบัชาต ิ

4.00 

0.20 

32.00 

1.00 

0.05 

17.00 
12.90 

5.00 5.00 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

2 5 5 6  2 5 5 7  

ECO INDEX 
อตัราการใชน้ ้ามนัลดลง (รอ้ยละ) 

อตัราการใชก้ระดาษในส านกังานลดลง(รอ้ยละ) 

อตัราการใชไ้ฟฟ้าลดลง(รอ้ยละ) 

อตัราการใชน้ ้าประปาลดลง(รอ้ยละ) 

เป้าหมายลดลง (รอ้ยละ) 

B 

B 
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ตารางท่ี 7.4.4 จ านวนข้อรอ้งเรียนตามพนัธกิจของคณะฯ 2554-2557  

ผลกระทบเชิงลบ ตวัช้ีวดั 
ผลลพัธ์ (เรื่อง) 

2554 2555 2556 2557 
ดา้นการศกึษา จ านวนขอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน 

ดา้นการวจิยั จ านวนครัง้การละเมดิจรยิธรรมการวจิยั ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน 

จ านวนขอ้รองเรยีนละเมดิสทิธผิูย้อมตน  ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน 

ดา้นการบรหิาร จ านวนขอ้รอ้งเรยีน การจดัซือ้ จดัจา้ง พสัดุ ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนการบรหิารงานบคุคล ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน 

จ านวนขอ้86รอ้งเรยีนขยะจากหอ้งปฏบิตักิาร ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน 

 
ผลลพัธก์ารน ากลยุทธไ์ปปฎิบติั 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มกีารก าหนดดชันีชีว้ดัการด าเนินการทีส่ าคญั (KPI) จ านวน 33 ตวั จ าแนก
ตามพนัธกจิหลกัของคณะฯ ซึง่ผลการด าเนินการตวัชีว้ดัของคณะฯ บรรลุเป้าหมายจ านวน 17 ตวัชีว้ดั และไม่บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 14 ตวัชีว้ดั (ตารางที ่7.4.5) 
ตารางท่ี 7.4.5  ผลการด าเนินการตวัช้ีวดัการด าเนินการท่ีส าคญั ปีงบประมาณ 2557 

พนัธกิจ KPI หลกั KPI ย่อย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ศกึษา 8 - 4 4 
วจิยั 4 - 2 2 
บรกิารวชิาการ 5 - 2 3 
ชีน้ าสงัคมและสรา้งเสรมิสขุภาพ 14 - 9 5 
รวม 31 - 17 14 

 
ในปีงบประมาณ 2554 - 2555  ผลการน ากลยุทธไ์ปปฏบิตัพิบว่ามแีนวโน้มความส าเรจ็มากขึน้ (ตาราง 7.4.6) 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 คณะปรบัยุทธศาสตรใ์หมโ่ดยจดัท าเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
พ.ศ. 2556-2560 ซึง่ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ผลความส าเรจ็ของโครงการตามแผนยุทธศาสตรก์าร
พฒันาการศกึษา ยงัไม่บรรลุเป้าหมายในหลายตวัชีว้ดั (ตาราง 7.4.7) 
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ตารางท่ี 7.4.6  ผลลพัธก์ารน ากลยุทธไ์ปปฎิบติั  ปีงบประมาณ 2554-2555 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 
ปี  2554 ปี  2555 

แนวโน้ม 
(+/-) 

เป้า 
หมาย 

ผล 
เป้า 
หมาย 

ผล 

1. สร้างความเข้มแขง็ของเครือข่ายงานวิจยัและการศึกษาในระดบัชาติและนานาชาติ      
1.1  เพิม่บทบาทคณะสาธารณสุขศาสตรใ์นสงัคม
ประเทศไทยและนานาชาต ิ

1.1.1  จ านวนบทความวจิยัตพีมิพว์ารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
(เรื่อง : คน) 

1 : 1 0.73:1 1 : 1 0.74:1 + 

1.1.2 รอ้ยละของดชันีการอา้งองิทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา 
(รอ้ยละ:  ต่อปี) 

10.00 13.71 
(71/518*100) 

10.00 7.73 
(53/685*100) 

- 

 1.1.3  จ านวนงานวจิยัทีจ่ดทรพัยส์นิทางปญัญา (ชิน้งาน/ปี) 1 0 1 2 + 
= ผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัประเทศ 
/ จ านวนงานวจิยัทีต่พีมิพ ์*100 

1.1.4  รอ้ยละผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัประเทศ (รอ้ยละ) 
=7/149.5*100  

10.00 26.12 10.00 7.19 - 

1.2 เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการและ
วจิยัทัง้ในศาสตรเ์ดยีวกนัและการบูรณาการ
ระหว่างศาสตรแ์ละเครอืขา่ยในสงัคมประเทศไทย
และนานาชาต ิ

1.2.1  จ านวนโครงการความรว่มมอืทางวชิาการ/วจิยัระหว่างศาสตรแ์ละ
เครอืขา่ยในประเทศและนานาชาต ิ 
(จ านวนโครงการ:ปี) 

5 7 5 13 + 

2.  พฒันาวิชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ       
2.1  สรา้งความสามารถการแขง่ขนัใหสู้งขึน้โดย
ใชก้ลไกตลาด 

2.1.1 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
(ไมต่ ่ากว่าระดบั 4 : 5 คะแนน) 

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

4 ป. ตร ี= 3.51 
บณัฑติ ศกึษา 

= 4.26 

- 

 
2.1.2 อตัราการไดง้านของบณัฑติ  
(ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั) 

80.00 81.71 100.00 83.62 + 

2.2 แสวงหาทนุวจิยัและทนุสนบัสนุนวชิาการ
เพิม่ขึน้ 
  

2.2.1  อตัราสว่นระหวา่งทนุสนบัสนุนทีไ่ดร้บัต่อแหล่งทนุทีเ่สนอขอ 1 : 2 1:2 1 : 2 1 : 2 + 
2.2.2 รอ้ยละของงบประมาณทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานภายนอกเมื่อเทยีบกบั
ปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

50.00 172.01 50.00  + 

2.3 พฒันาการประชาสมัพนัธ ์
เชงิรกุ 

2.3.1 รอ้ยละการรบัรูข้องประชาคมในคณะฯ  80.00 95.00 80.00 80.00 - 
2.3.2 รอ้ยละจ านวนเรื่องทีไ่ดร้บัการประชาสมัพนัธใ์นคณะฯ (รอ้ยละ) 80.00 80.00 80.00 80.00 + 

 2.3.3 จ านวนเรื่อง/โครงการทีด่ าเนินการประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ      
          - ในระดบัประเทศ  20. 20 20 20 + 

  

        - ระดบันานาชาต ิ
 
 

5 
5 

5 
5 + 
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ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 
ปี  2554 ปี  2555 

แนวโน้ม 
(+/-) 

เป้า 
หมาย 

ผล 
เป้า 
หมาย 

ผล 

2.  พฒันาวิชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ (ต่อ)      
3.1 ส่งเสรมิใหม้กีารน าความรูแ้ละประสบการณ์
จากการบรกิารวชิาการ/การวจิยัสูก่ารเรยีนการ
สอน 

3.1.1จ านวนเอกสารค าสอนและต าราทีเ่รยีบเรยีงผลงานวชิาการและวจิยัของ
ตนเองและนกัคดิอื่น 

     

เอกสารค าสอน (ชดุ/ปี) 20 6 - -  
ต ารา (เลม่/ปี) 10 7 5 9 + 

  
3.1.2 รอ้ยละของงานวจิยัทีน่ าไปสูก่ารเรยีนการสอน เมื่อเทยีบกบัจ านวน
งานวจิยัทัง้หมด 

80.00 35.00 80.00 37.00 + 

3.2 สรา้งบณัฑติคณะสาธารณสุขศาสตรใ์หม้ี
คุณภาพและเอกลกัษณ์ 

3.2.1  จ านวนรางวลัทีบ่ณัฑติไดร้บัจากสงัคม (รางวลั/ปี) 10 7 10 18 + 

3.3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและบรกิารวชิาการ 

3.3.1 จ านวนฐานขอ้มลูทีท่นัสมยั (ทกุฐานขอ้มลู) 1 1 2 1 + 
3.3.2 จ านวนสารสนเทศทีผู่บ้รหิารน าไปใชใ้นการบรหิารและบรกิารวชิาการ 
(เรื่อง) 

10 7 10 7 - 

4.1 สรา้งธรรมาภบิาลการบรหิาร 4.1.1 จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน 
(ไมเ่กนิรอ้ยละ5 เมื่อเทยีบกบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา) 

5 0 5 0 - 
 

  4.1.2 รอ้ยละบคุลากรทีไ่ดร้บัค าชมเชย 20.00 2.61 20.00 4.52  + 
4.2 ใชง้บประมาณอย่างคุม้คา่ 4.2.1 รอ้ยละอตัราการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยงบลงทนุ/รายจา่ยรวม  95.00 90.57 95.00 82.39 - 
  4.2.2  รอ้ยละความส าเรจ็ตามเป้าหมายผลผลติ  85.00 100.00 85.00 93.94 - 
4.3 พฒันาระบบบรหิารทรพัยากรของคณะฯ 4.3.1 จ านวนชัว่โมงต่อบุคลากรทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง (20 

ชม./คน) 
20 37 20 15 - 

4.4 เพิม่ความคล่องตวัในการบรกิาร 4.4.1 รอ้ยละความส าเรจ็ของหน่วยงานบรกิารในการลดระยะเวลาการใช้
บรกิาร  

30.00 - 30.00 - - 
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ตารางท่ี 7.4.7  ผลการด าเนินการโครงการตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 

เป้า 
ประสงคห์ลกั 

ยุทธศาสตร ์KPI หน่วยนับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ 

ปี  2556 ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน แผน แผน 

เพื่อสรา้งเครอืขา่ย
การวจิยัในระดบัชาติ
และนานาชาตทิัง้
ดา้นคุณภาพและ
ปรมิาณ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สร้างเครือข่ายวิจยัสู่ภาพลกัณ์ “มหาวิทยาลยัวิจยั” 
1. จ านวนผลงานตพีมิพ์ 

 ผลงานทีเ่ป็นนกัวจิยัหลกั 

 ผลงานร่วม 

 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 

 
149 
89 
60 

 
142 
103 
39 

 
149 
89 
60 

 
   

121 
73 
48 

 
149 
89 
60 

 
149 
89 
60 

 
149 
89 
60 

2. ดชันีการอา้งองิเฉลีย่ Citation ยอ้นหลงั 5 ปี  ครัง้/เรื่อง 3.6 3.04 3.2 2.57 3.2 3.2 3.3 

3. จ านวนผลงานโครงการวจิยัทีเ่สนอต่อองค์กรใหทุ้นต่างประเทศและโครงการวจิยัที่
ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ 

เรื่อง 12 9 14 30 15 15 15 

 4. จ านวนผลงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิรายไดห้รอืผลงานกระทบเชงิเศรษฐกจิ สงัคม หรอื
นโยบาย  

 ผลงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิรายได้ 
 ผลงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ สงัคม หรอืนโยบาย 

 
เรื่อง 
เรื่อง 

 
3 
2 

12 
 

 
3 
7 

23  
3 
7 

 
3 
7 

 
4 
8 

เพื่อผลติบณัฑติทีม่ี
คุณลกัษณะพงึ
ประสงคแ์ละเป็น
สากล 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ปรบัปรุง/พฒันาหลกัสูตร และจดัการเรียนการสอนให้รองรบั
การเป็นสถาบนัการศึกษากลุ่ม ง 
1. จ านวนนกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ทางวชิาการ/วชิาชพีในต่างประเทศ (มากกวา่
หรอื =  4 สปัดาห)์ 

 
 

คน 

 
 

15 

 
 

45 

 
 

15 

 
 

137 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
4 

2. จ านวนนกัศกึษานานาชาตเิตม็เวลา คน 60 61 65 67 70 75 80 

3. จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก คน 5 6 5 14 5 5 5 

4. จ านวนนกัศกึษาต่างชาตแิลกเปลีย่น(≥= 4 สปัดาห)์ คน 2 1 12 45 3 4 4 

 5. รอ้ยละของจ านวนอาจารยต่์างชาตเิตม็เวลา/Visiting Professor (มากกวา่ 1 เดอืน) รอ้ยละ 3.00 0.68 7.00 6.10 7.00 7.00 7.00 

 6. รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท า/ศกึษา และ/หรอืเป็นเจา้ของธุรกจิ ภายใน 1 ปี รอ้ยละ 84.00 88.47 84.50 68.31 85.00 86.00 86.50 

 7. การประเมนิบณัฑติมหดิลตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคห์ลงัการท างาน 1 ปี โดย
ผูใ้ชบ้ณัฑติไดร้บัความพงึพอใจ 

รอ้ยละ 4.45 4.18 4.55 4.52 4.65 4.75 4.85 

 8. จ านวนศษิยเ์ก่าทีไ่ด้รบัรางวลัระดบัชาต/ินานาชาต ิหรอืเป็นผูน้ าสงูสุดขององคก์ร/
มตี าแหน่งสงูดา้นสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศหลงัส าเรจ็การศกึษา 
 

คน 2 2 2 32 2 3 3 
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เป้า 
ประสงคห์ลกั 

ยุทธศาสตร ์KPI หน่วยนับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ 

ปี  2556 ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน แผน แผน 

มรีะบบบรกิาร
วชิาการที่ได้
มาตรฐาน 
สากล 

ยทุธศาสตรท่ี์3พฒันาบริการวิชาการสาธารณสขุ และส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
1. จ านวนใบรบัรองทีห่น่วยงานไดร้บัรองมาตรฐานคุณภาพการบรกิารระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิและ/หรอืกจิกรรม Best practice เทยีบเคยีงระดบันานาชาต ิ

ใบรบัรอง 1 1 1 1 1 1 1 

2. จ านวนแผนงาน/โครงการบรกิารวชิาการที่มคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัใน/
ต่างประเทศท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อชมุชน/สงัคม และผูด้อ้ยโอกาส 

โครงการ 11 22 13 10 13 14 15 

 3. จ านวนความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บรกิารวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการ
เรยีนการสอนและ/หรอืการวจิยั 

เรื่อง 22 12 23 16 24 25 26 

 4. จ านวนผูป้่วยนอก ราย 49,596 71,359 50,596 70,612 51,596 52,596 53,596 

 5. คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร รอ้ยละ 95.00 89.08 95 89.51 95 95 95 

เพื่อสรา้งระบบ
องคก์รแห่งการ
เรยีนรู ้บรหิาร
ทรพัยากรบุคคลใหม้ี
สุขภาพด ีและมี
ความสุข 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการจดัการความรู้ บุคลากรมี
โอกาสก้าวหน้า มีสุขภาพดีและมีความสุข 
1. จ านวนกจิกรรม KM/CoP 
 ดา้นการศกึษา 
 ดา้นการวจิยั 

 
 
 

กจิกรรม 
กจิกรรม 

 
 
 
5 
10 

 
 
 
7 
12 

 
 
 
7 
12 

 
 
 

29 
7 

 
 
 

10 
14 

 
 
 

13 
16 

 
 
 

16 
18 

2. รอ้ยละของอาจารยป์รญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า รอ้ยละ 79.08 79.52 82.0 81.02 85.00 88.00 91.00 

3. รอ้ยละของศาสตราจารยร์วมกบัรองศาสตราจารย์ รอ้ยละ 42.75 40.27 45.00 38.64 44.00 45.00 50.00 

 4. รอ้ยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งภายในเวลาทีเ่หมาะสม รอ้ยละ 2.00 3.66 3.00 4.92 5.00 8.00 11.00 

 5. คะแนนเฉลีย่ Happiness คะแนน 65.00 62.60 70.00 66.66 75.00 80.00 85.00 
เพื่อบรหิารจดัการ
การใชท้รพัยากรทุก
ประเภทใหเ้กดิ
ประโยชน์สงู 
ประหยดัสุด 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั 
โปร่งใส และส่งเสริมส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
1.  มรีะบบการบรหิารความเสีย่งภายในทุกดา้น (ERM) 
    1.1 ดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk)    
    1.2 ดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
    1.3 ดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
    1.4 ดา้นปฏบิตัติามกฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศ 

 
 

รอ้ยละ 
รอ้ยละ 
รอ้ยละ 
รอ้ยละ 
รอ้ยละ 

 
 

 
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี

 
 
 

ไม่ม ี
ม ี
ม ี
ไม่ม ี

 
 
 
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี

 
 
 
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี

 
 
 

ครบ 
ครบ 
ครบ 
ครบ 

 
 
 

ครบ 
ครบ 
ครบ 
ครบ 

 
 
 

ครบ 
ครบ 
ครบ 
ครบ 

 2.  คะแนนของส่วนงานทีป่ระเมนิด้วยเกณฑ ์EdPEx คะแนน       -       - 125 141 200 250 300 

 3.  มกีารป้อนขอ้มูลเขา้ระบบคลงัความรู ้PH-Klb เรื่อง 20 864 30 461 40 50 60 
 4.  การน าเขา้ขอ้มลูในระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินการ และบรหิารจดัการพนัธกจิ

หลกั และ ERP ที่ถกูตอ้งสามารถรวบบรวม และรายงานเป็นขอ้มลูเพื่อการบรหิาร
อย่างน้อย 80% ได้ทีร่ะดบัมหาวทิยาลยั ภายในเวลา 30 วนั 

รอ้ยละ 80.00 100.00 82.00 100.00 84.00 86.00 88.00 
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เป้า 
ประสงคห์ลกั 

ยุทธศาสตร ์KPI หน่วยนับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ 

ปี  2556 ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน แผน แผน 

 5.  ความส าเรจ็การบรหิารส่วนงานดา้นธรรมาภบิาล และประสทิธภิาพของระบบ
บรหิารงาน 

ค่าเฉลีย่ 3.45 3.65 3.65 พฒันา 3.85 4.00 4.15 

 6.  รอ้ยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งภายในเวลาทีเ่หมาะสม        รอ้ยละ 1.00 3.66 3.00 4.92 5.00 8.00 11.00 
      7.1 อตัราการใชไ้ฟฟ้าลดลง รอ้ยละ 5.00 ลดลง 

0.05 
5.50 ลดลง 

12.9 
≥0% ≥0% ≥0% 

      7.2 อตัราการใชน้ ้าลดลง รอ้ยละ 5.00 ลดลง 
17.00 

5.50 ลดลง 
18.1 

15% 15% 15% 

      7.3 อตัราการใชน้ ้ามนัลดลง รอ้ยละ 5.00 ลดลง 
4.00 

5.50 ลดลง 
0.2 

≥0% ≥0% ≥0% 

      7.4 อตัราการใชก้ระดาษในส านกังานลดลง รอ้ยละ 5.00 ลดลง 
32.00 

5.50 ลดลง 1 15% 15% 15% 

 8.  รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร รอ้ยละ 95.00 89.08 95.00 89.51 95.00 95.00 95.00 
 9.  จ านวนกจิกรรมพฒันาความปลอดภยัสิง่แวดลอ้มน่าอยู่ กจิกรรม 3 3 3 2 3 3 3 

เพื่อสรา้งค่านิยมของ
องคก์รและปลกูฝงั
ค่านิยมวฒันธรรม
ไทยตามหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้ตามค่านิยมขององคก์รและ
ปลูกฝังค่านิยมวฒันธรรมไทยตามเศรษฐกิจพอเพียง 

        

1.รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาบรรลุ Core Value ของมหาวทิยาลยั รอ้ยละ - 100.00 65.00 95.97 70 75 80 
2. รอ้ยละของจ านวนบุคลากรบรรลุ Core Value ของมหาวทิยาลยั รอ้ยละ - 0.00 65 96.35 70 75 80 
3. จ านวนกจิกรรมที่ไดร้บัการยกย่องและมคีวามต่อเนื่องวา่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
และประเทศชาต ิ(มุ่งเน้นกจิกรรมทีส่รา้งความเขม้แขง็ต่อชมุชน) 

โครงการ 1 22 13 10 14 15 15 

 4. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาในการพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและ
วฒันธรรม (สมศ.11) 

ระดบั 3.75 3.85 3.85 3.75 3.95 4.00 4.15 
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7.5 ผลลพัธด้์านงบประมาณ การเงินและการตลาด 
ผลลพัธด้์านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 

คณะฯ มแีหล่งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารวจิยัและการบรกิารวชิาการ โดยสามารถสรา้งรายไดไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง 
เมื่อเทยีบรายได้และค่าใช้จ่าย พบว่า ในปีงบประมาณ 2557 ยงัมรีายได้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย (รูปที่ 7.5.1) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลลพัธต์วัชีว้ดัระยะสัน้และระยะยาวของคณะฯ ดงัตารางที่ 7.5.1 

 
รูปที่ 7.5.1 สถานะทางการเงนิของคณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ 
2554-2557 (ลา้นบาท) 

ตารางท่ี 7.5.1 ตัวช้ีว ัดทางการเงินท่ีส าคัญของคณะฯ 
ปีงบประมาณ 2554-2557 

 
  
 คณะฯ ให้ความส าคัญกับพันธกิจหลักของ
คณะฯ ไดแ้ก่ พนัธกจิดา้นการศกึษา และการวจิยั โดย
คณะฯ มีการจัดสรรเงินทุนการศึกษา และสรรเงิน
สนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์อย่างต่อเนื่องทุก
ปี (รปูที ่7.5.2) อย่างไรกต็ามในพนัธกจิงานวจิยั คณะฯ 
ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันฯ  อย่ า ง ต่อ เนื่ อ งทุ ก ปี เช่ นกัน                   
(รปูที ่7.5.3)  
 ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัยและ
สรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่ออาจารย์
ประจ าทัง้หมด มแีนวโน้มเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2555-2557 (รปูที ่7.5.4) 

 

 
รปูที ่7.5.2 จ านวนเงนิสนบัสนุนตามพนัธกจิหลกัของคณะฯ 
ปีงบประมาณ 2554-2557  
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รปูที ่7.5.3 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก
ภายนอกคณะฯ ปีงบประมาณ 2554-2557 

 
รูปที ่7.5.4 รอ้ยละของอาจารย์ทีไ่ดร้บัทุนวจิยัและสรา้งสรรค์จาก
ภาย ในและภายนอกสถาบัน ต่ ออาจารย์ปร ะจ าทั ้งหมด 
ปีงบประมาณ 2554-2557 
 

คณะฯ บรหิารจดัการดา้นงบประมาณและการเงนิ ฃในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ รอ้ยละ
ผลส าเรจ็ดก้ารจดัสรรงบประมาณตามพนัธกจิและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์สงูกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ แต่ระดบั
ความส าเรจ็ของการก ากบัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ต ่ากว่าเป้าหมาย           
รอ้ยละ 81  (ตาราง 7.5.2) 

 
ผลการด าเนินการด้านตลาด – ยงัไมมี่การด าเนินการวิเคราะหข์้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.04 4.61 7.38 

14.09 
14.09 

9.87 

18.79 

30.20 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

2 5 5 4  2 5 5 5  2 5 5 6  2 5 5 7  

ร้ อ ยล ะ อ า จ า รย์ ท่ี ไ ด้ รั บทุ น วิ จั ย ต่ อ อาจ า รย์
ป ร ะ จ า ทั ้ง ห มด    

ภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ 
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ตารางท่ี 7.5.2  งบประมาณแผ่นดินและรายได้ของส่วนงาน 

ตวัช้ีวดั 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 แนวโน้ม 
 ตัง้แต่ปี 

2554-2557 
(+/-) เป้

าห
มา

ย 

ผล
ลพั

ธ์ 

เที
ยบ

กบั
เป้
าห

มา
ย 

(+
/-)

 

เป้
าห

มา
ย 

ผล
ลพั

ธ์ 

เที
ยบ

กบั
เป้
าห

มา
ย 

(+
/-)

 

เป้
าห

มา
ย 

ผล
ลพั

ธ์ 

เที
ยบ

กบั
เป้
าห

มา
ย 

(+
/-)

 

เป้
าห

มา
ย 

ผล
ลพั

ธ์ 

เที
ยบ

กบั
เป้
าห

มา
ย 

(+
/-)

 

งบประมาณแผน่ดินและรายได้ของส่วนงาน 

จ านวนเงนิ 
งบประมาณแผ่นดนิและ
รายไดท้ีส่่วนงานไดร้บั 

ในแต่ละปี 48
3,3

89
,60

0.0
0 

48
3,3

89
,60

0.0
0 

0.0
0 

35
0,6

47
,50

0.0
0 

35
0,6

47
,50

0.0
0 

0.0
0 

51
8,0

60
,10

0.0
0 

32
7,5

65
,50

0.0
0 

-1
90

,49
4,6

00
.00

 

33
1,4

85
,49

2.0
0 

33
1,6

05
,00

0.0
0 

+1
19

,50
8.0

0 

- 

รอ้ยละความส าเรจ็ดา้นการ
จดัสรรงบประมาณ 
ตามพนัธกจิและ 
สอดคลอ้งกบักลยุทธท์ีเ่น้น 

80.00 62.41 -17.59 80.00 46.85 33.15 65.00 34.15 -30.85 65.00 82.69 +17 + 

รอ้ยละความส าเรจ็ของการ
ก ากบัตดิตามการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ใหเ้ป็นไปตามแผน 

95.00 90.86 -4.14 95.00 82.39 -12.61 95.00 96.22 +1.22 95.00 81.07 -13.93 - 
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