คำย่อ
กทม.
กทส.
กพม.

กรุงเทพมหานคร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

AAS

Atomic Adsorption Spectroscopy

APACPH

Asia Pacific Academic Consortium for Public
Health

CPHET

The Council of Public Health Education Institute of
Thailand

กรง.

กระทรวงแรงงาน

EdPEx

Education Criteria for Performance Excellence

กวท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ERM

กสธ.

กระทรวงสาธารณสุข

ERP

Enterprise risk management
Enterprise Resource Planning

กอก.

กระทรวงอุตสาหกรรม

GC

Gas Chromatography

คกก.

คณะกรรมการ

GG

Good Governanace

HPLC

High Performanace Liquid Chromatography

MERT

Thailand Medical Emergency Response Team

คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
มคอ.

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

วช.

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

MUGSS

สกอ.

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

MUKPI

MU General Service System
ระบบการนาเข้าข้อมูลที่มลี ักษณะข้อมูลเชิงสรุป
Mahidol University Key Performance Indicator)

สกว.

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

NCD

Non Communicable Disease โรคไม่ติดต่อ

สคสท.

สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

NIH

National Institutes of Health

สปสช. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

NRMS

สวก.

NRPM

สานักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

PHKlb

Public Health Knowledge Library

Ru

Research unit

SEAPHEIN

The South-East Asian Public Health Education
Institutes Network
Statistical Package for Social Science)

สวทน.
สวรส.
สสส.

สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สานักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

P

Plan การวางแผน

SPSS

D

Do การดาเนินการ

C

Check การตรวจสอบ/ประเมิน

ThaiPHEIN Thai Public Health Education Institutes Network
TL
Transformative Learning

A

Act การปรับปรุง

TQF

Thai Qualifications Framework for Higher Education

V MV

Vision Mission Values
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เพื่อควบคุมยำสูบ (ศจย.)

ศูนย์วิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้

สำนักงำนบริกำรวิชำกำรฯ OPHETS
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ด้ำนสำธำรณสุขสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและพัฒนำวิชำกำร

คณะกรรมการประจาคณะ

ด

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงร่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2558

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

P.1 ลักษณะองค์การ:
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ
(1) หลักสูตรและบริการ
พันธกิจจัดการศึกษา มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติด้านสาธารณสุขครบทุก
ระดับการศึกษาและผลิตภัณฑ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขทุกมิตแิ ละสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
หลักสูตรการศึกษามีทั้งสายวิชาชีพ และสายวิชาการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น Active
Learning Process และ Problem-based Learning ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนปกติกับการ
ฝึกภาคสนาม โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นทั้งคู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังตารางที่ P.1ก(1) ลูกค้าของคณะฯ มีทั้งองค์กรภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม สปสช. สวรส. สสส. สานักสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัท โรงงาน รวมทั้ง
ผู้ให้ทุนวิจัย ดังตารางที่ P.1ก(1)
ปีการศึกษา 2558 คณะฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรไทย 12
หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร รวม 18 หลักสูตร ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ครบถ้วนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดย สกอ. เห็นชอบหลักสูตรครบทุก
หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการส่งมอบโดยภาควิชาที่รับผิดชอบ ยกเว้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรไทย/หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท: ปริญญาตรี 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นหลักสูตรที่มีความ
สาคัญต่อความสาเร็จของคณะฯ เนื่องจากเปิดการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน 67 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์
จัดการเรียนการสอนสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากนักเรียนทั่ว
ประเทศอัตราการแข่งขันของผู้เข้าสมัครสูงที่สุดในประเทศ คะแนนสอบเข้าสูงกว่าทุกสถาบันที่มีการจัดการเรียน
การสอนด้านสาธารณสุข รวมทั้งปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขา
เฉพาะทาง จานวน 10 หลักสูตร การเรียนการสอนปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของนักสาธารณสุขในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของประเทศที่กาลังพัฒนา ศิษย์
เก่าที่สาเร็จการศึกษา ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพอย่างสูงสุดในด้านต่างๆ ถือเป็นหลักสูตรด้าน
สาธารณสุขต้นแบบของประเทศไทย คณะฯ ใช้วิธีการจัดการหลักสูตร ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับคณะฯ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยกาหนดรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชากลุ่มพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน สาหรับชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะฯ เป็นผู้จัดการเรียน
การสอน การบริหารหลักสูตรดาเนินการโดยคณะฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรดาเนินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 2 และ สกอ. การคัดเลือก
นักศึกษา หลักสูตรดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร่วมกัน การบริหารการเรียนการสอน
หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษาดาเนินการร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
โครงร่างองค์กร
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โครงร่างองค์กร

พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบหลัก
ข้อกาหนดที่สาคัญ
1. กระบวนการหลักการศึกษา
การ
คู่ความร่วมมือการศึกษาทุกระดับ : เขตภาคกลาง
ศึกษา
ภาคตะวันออก
• หลักสูตรไทย และ
• สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
หลักสูตรนานาชาติตาม
และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กรอบมาตรฐาน TQF
• ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.
• กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง.
• คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ ม.มหิดล
• สปสช. สวรส. สสส.
• คณาจารย์มีวุฒิตรง/
• สานักสิ่งแวดล้อม
สัมพันธ์กับหลักสูตร
• บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
ISCED 2013
ปริญญาตรี :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
ผู้ปกครอง, ผู้ใช้บัณฑิต และมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ส่งมอบ:
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
บัณฑิตศึกษา :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ส่งมอบ : บัณฑิตวิทยาลัย
2. กระบวนการหลักการวิจัย
การวิจัย คู่ความร่วมมือ :
• คุณภาพงานวิจัย
สถาบันที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย อาทิ กทม. กสธ. • การส่งงานวิจัยตรงเวลา
กพม. กอก. กทส. กวท. กรง.บริษัทที่ผลิตอาหาร
• จรรยาวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สานักงาน
สถาบันร่วมวิจัย ผู้ใช้งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการวิจัย
ผู้ส่งมอบ : เครือข่ายร่วมทาวิจัย
แห่งชาติพ.ศ. 2554
• จริยธรรมการวิจัยในคน

กระบวนการที่สาคัญ

ผลผลิตหลัก

1. สนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ
2. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
3. รับรองการวิจัยในมนุษย์และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
4. พัฒนานักวิจัยและกลุ่มวิจัย
5. กากับและติดตามความก้าวหน้า
6. รวบรวมผลงานและจัดทารายงานวิจัย
7. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
8. จัดการความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

1. จานวนโครงการวิจัย
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
3. จานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI
4. จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJRหรือ ISI หรือ Scopus

หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี :
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
1. อัตราการสาเร็จการศึกษาภายในวงรอบ
ของตลาด
หลักสูตร (ระบุ ในมคอ.2)
2. จัดการเรียนการสอน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
3. ฝึกปฏิบัติ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาพรวมการจัดการศึกษาของ
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์
หลักสูตร (คะแนนเต็ม 5)
ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา :
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ 3. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษา
ของตลาด
2. จัดการเรียนการสอน
3. ฝึกปฏิบัติ
4. การทาสาระนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์

ตารางที่ P.1ก(1) ผลิตภัณฑ์ จาแนกกระบวนการที่สาคัญ (Key Process)

ผู้ให้ทุนวิจัย
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
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• นักศึกษานานาชาติ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้เรียน
• นักศึกษาไทย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้รับบริการที่สาคัญ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร : หลักสูตรนานาชาติที่
สาคัญของคณะ คือ ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีความสาคัญต่อความสาเร็จของคณะฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติ การเรียนการสอนที่เข้มแข็งทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของประเทศ
ที่กาลังพัฒนา ทาให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง แม้แต่นักศึกษาจากประเทศที่พัฒนาแล้วสนใจ
มาเรียน เพื่อให้สามารถนาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากหลักสูตรไปปฏิบัติงานในประเทศที่กาลังพัฒนาต่อไปได้
คณะฯ ใช้วิธีการจัดการหลักสูตร ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) กาหนดขอรับการรับรอง
APACPH Accreditation ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในปี
การศึกษา 2559
การวิจัยของคณะฯ จัดอยู่ในกลุ่ม Health Science ผลงานวิจัยหลักใน พ.ศ. 2555-2558 แบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2) กลุ่มโรคเรื้อรังและการส่งเสริมสุขภาพ 3) กลุ่มโรคติดเชื้อและ
เทคโนโลยีสาธารณสุข การส่งมอบโครงการและผลงานการวิจัยของคณะฯผ่านระบบการบริหารงานวิจัย ของ
หน่วยงานวิจัยและวิชาการของคณะฯ งานวิจัยที่สาคัญของคณะ คือ งานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาวะชุมชน และ
การผลักดันนโยบาย ความสาคัญความสาเร็จการวิจัยของคณะฯ คือ การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแหล่งทุนต่างประเทศ เช่น NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และแหล่งทุนหลักของประเทศ อาทิ
วช. และ สกว. และจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ เพิ่มขึ้น คณะฯ ใช้วิธีการจัดการ
งานวิจัยด้วยการเชื่อมโยงการทางานของคณะกรรมการวิจัย และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้เกิด
ผลลัพธ์รวมทัง้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯเชิญกลุ่มวิจัยต่างๆและผู้สนใจมาหารือ หรือรวมกลุ่มเพือ่ พัฒนาโครงการวิจัยเสนอ
ขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ในส่วนของ Contract Research สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้บริหารจัดการ
(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์
คณะฯ เผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ผ่านทาง website
โปสเตอร์ เอกสารสิ่งพิมพ์ของคณะฯ
วิสัยทัศน์ (Vision) : สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนาในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559
พันธกิจ( Mission) 5 ข้อ 1. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ 2. ดาเนินการวิจัยด้านสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 3. บริการวิชาการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ 4. ทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health Core Values : MUPH)
M
Mastery
U Unity
P Public mind
H Happiness
เป็นนายแห่งตน
น้าหนึ่งใจเดียวกัน
จิตอาสา
ทางานอย่างมีความสุข
สมรรถนะหลัก : เชี่ยวชาญการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
ความเชี่ยวชาญนี้คณะสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 67 ปี ซึ่งอาจารย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่ต้องผ่านกระบวนการการ
ฝึกภาคสนาม การเรียนการสอน และการวิจัยภาคสนามทุกคน
โครงร่างองค์กร
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สานักงานคณบดี และ13 ภาควิชา (แผนภาพที่1)
แต่ละภาควิชามีสานักงานเลขานุการภาควิชา มีหน้าที่ประสานงานกับสานักงานคณบดี และจัดการงานบริหาร
ของภาควิชา บุคลากรของคณะฯ แบ่งเป็น 2 สายงาน คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน รวม
ทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งลดลง 18 คน เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากรในปีงบประมาณ 2557 ดังตารางที่ P.1ก(3) _1
ตารางที่ P.1ก(3)_1 ลักษณะบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
สถานภาพ(คน)
สายงาน
สายวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ข้า
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย-พม.

พม.
ส่วนงาน

ลูกจ้าง(ลจ.)เงิน
งบประมาณ

19

120

3

0

7
7
5

3
37
41
39

3

ลจ.
ส่วนงาน

1
-

1

สายสนับสนุน
10
69
38
27
13
6
 ผู้ช่วยอาจารย์
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
4
3
2
กลุ่มระดับปฏิบัติการ
3
2
30
4
กลุ่มระดับผูช้ ่วยปฏิบัติการ
3
58
6
23
13
รวมทั้งสิ้น
29
189
41
27

รวม

143
3
44
48
48
157
6
9
39
103
14
300

ข้อกาหนดระดับการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้น ถ้าวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทจะอยู่ในสายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ข้อกาหนดระดับการศึกษาของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น พม. และ พม.(ส่วนงาน) ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น ประเภท
การจ้างจาแนกเป็น ข้าราชการ พม. และ พม.(ส่วนงาน) และลูกจ้าง ทั้งนี้ภาพรวมความผูกพันของบุคลากร
จาแนกสายงาน จากการสารวจของมหาวิทยาลัย (5 คะแนน) พบว่า ภาพรวมบุคลากรของคณะฯ มีความ
ผูกพันกับคณะฯ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.37) สายวิชาการ ค่าเฉลี่ย = 4.48 ด้านความพยายามทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และสายสนับสนุน ค่าเฉลี่ย = 4.21 ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ปัจจัยความพึงพอใจในลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของสายวิชาการ และ ความมั่นคงในการทางานของสาย
สนับสนุน เป็นปัจจัยสาคัญอันดับที่ 1 สาหรับอันดับที่ 2 ของสายวิชาการ คือ ได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และสายสนับสนุน คือ นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน
การบริหารของผู้บริหารระดับสูง เพื่อบริหารคณะฯให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประกอบด้วยคณบดี รอง
คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนคณาจารย์ประจา ผู้แทนสายสนับสนุนจากภาควิชา เลขานุการคณะ และหัวหน้า
งาน รวม 38 คน คณบดี ชื่อ รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล เป็นผู้นาสูงสุด ทั้งนี้ บุคลากรของคณะฯ ได้รับสวัสดิการ
ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ ดังตารางที่ P.1ก(3)_2
โครงร่างองค์กร
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1. สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ : วิธีการสาหรับบุคลากรทุกสายงาน ทุกคน
2. ข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย : วิธีการ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) และลูกจ้าง
1.1 ค่าตอบแทนอื่น อาทิ เงินประจาตาแหน่ง ค่าทาการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส
2.1 ตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากรทุกคน
1.2 เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุสาหรับ 2.2 บุคลากรที่ต่ออายุหลังเกษียณต้องมีใบรับรองแพทย์
ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และต่างประเทศ เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 2.3 กิจกรรมการออกกาลังกาย ได้แก่ ชมรมโยคะ ชมรมปิงปองและ
เงินการตีพิมพ์ผลงาน และการนาเสนอผลงาน
กิจกรรมด้านจิตใจ ได้แก่ ชมรมธรรมะสุขใจ
1.3 กองทุนสวัสดิการคณะฯ
โดยอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ดูแลทางด้าน 2.4 ตั้งคณะกรรมการมอบหมายรองคณบดีฝ่ายกายภาพและ
สวัสดิการ
สิ่งแวดล้อมตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่าง และระดับ
เสียงของทุกหน่วยงาน
1.4 ส่งเสริมความก้าวหน้าและให้กาลังใจแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเด่นด้วยการนาผลการ
ประเมินบุคลากรประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน / เงินโบนัส / เลื่อนระดับ และเลื่อนระดับ 2.5 ออกประกาศของคณะ เรื่อง “การรักษาความปลอดภัยทาง
ทรัพย์สินและชีวิตของบุคลากร”
ตาแหน่ง
1.5 สิทธิประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตน “กองทุนประกันสังคม” .... (ยกเว้นข้าราชการ)
2.6 ประกาศเกี่ยวกับการเข้า-ออก อาคาร
สร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ แก่บุคลากรทุกคน ในคณะสาธารณสุขศาสตร์
2.7 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV ทุกอาคาร และมุมอับ
1.6 ตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากรทุกคน
1.7 โครงการ MUPH : ราชพฤกษ์สร้างสุข ทั้งร่างกาย และจิตใจ

ตารางที่ P.1ก(3)_2 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(4) สินทรัพย์
อาคารสถานที่
อาคารเพื่อการบริหารการศึกษา
และการบริการวิชาการ รวม 8
อาคาร (30 ห้องเรียน)

เทคโนโลยี

ครุภัณฑ์

• software ที่จาเป็นใช้งานที่
ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์

อุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ IT ประจาห้องเรียน/

• เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาทิ GC, AAS,

ห้องประชุมของแต่ละอาคาร

25 Meeting rooms และ 300
seats Theater
ห้องปฏิบัติการ 34 ห้อง

HPLC, Microwave Digestion, Flow cytometer
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
• ระบบ LAN ระบบ Wireless ครุภณ
LAN (MU-Wi Fi) Point ระบบ การเรียนการสอน สาหรับการเรียนการสอนทางไกล
คอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากร
Teleconference

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
การดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์นากฎหมาย
ดาเนินงานของคณะฯ ดังตารางที่ P.1ก(3)_3
ตารางที่ P.1ก(3)_3 กฎระเบียบข้อบังคับ

ประกาศ

ข้อบังคับมาใช้ในการกากับการ

พันธกิจและการบริหาร
กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสาคัญมาใช้ในการกากับการดาเนินงานของคณะฯ
การศึกษา 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552
4. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และเพิม่ เติม พ.ศ.2558
5. พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
6. พ.ร.บ.สาขาวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
7. แนวทางการปฏิบัตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558
8. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
9. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ ดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (ร่างฉบับที่ 3)
การวิจัย
1. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติพ.ศ. 2554
และบริการ 2. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2556
วิชาการ
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2551
4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย
และส่วนงานจัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยพ.ศ.2551
5. พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
การบริหาร 1. ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544
1. การเงิน 2. ระเบียบสานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
3. ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ มหาวิทยาลัยว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน
โครงร่างองค์กร
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พันธกิจและการบริหาร
กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสาคัญมาใช้ในการกากับการดาเนินงานของคณะฯ
2. การพัสดุ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ทรัพยา 1. ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัย
กรบุคคล
4. กาบริหาร 1. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
ทัว่ ไป
2. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5. สิ่งแวด 1. หลักการ Green Meetings
ล้อม
2. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
6. อาชีว
1. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552
อนามัย
2. พ.ร.บ.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทางาน
และความ 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
ปลอดภัย 4. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(1) โครงสร้างองค์การ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 การบริหารแบ่งเป็น 13 ภาควิชา สานักงานคณบดี
สานักงานบริการ และ 2 ศูนย์ พ.ศ. 2558 คณะฯ จัดกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม ของ 13 ภาควิชา ได้แก่ กลุ่มภารกิจ
ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังแผนภาพที่ 1-3 หน้า ฏ-ฑ
การกากับดูแลการบริหารคณะฯ ดาเนินการโดยคณะกรรมการประจาคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดีฝ่ายต่างๆ จานวน 9 คน หัวหน้าภาควิชา 13 คน ผู้แทนคณาจารย์ประจาจากการเลือกตั้ง 4 คน ผู้แทน
สายสนับสนุนจากการเลือกตั้ง 2 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน ดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจา
คณะฯ อาศัยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และการกากับนโยบายของคณะฯ สู่การปฏิบัติผ่านแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณของคณะฯ ทุกภาควิชา/หน่วยงานมีหน้าที่สร้างผลงานตามพันธกิจของต่างๆ ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่คณะกรรมการประจาคณะฯ
การกากับดูแลตามพันธกิจ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย รับผิดชอบบริหาร กากับ สนับสนุน
ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด และมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ ทั้งในระดับภาควิชาและ
หน่วยงานให้ดาเนินการตามนโยบายของคณะฯ และเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนี้การบริหารงานอยู่ภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยง ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะฯ และการตรวจสอบภายในจากศูนย์ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงร่างองค์กร
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาหรับผลิตภัณฑ์หลักของคณะฯ 2 ผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการของผลิตภัณฑ์หลัก ดาเนินการบริหาร
จัดการ ติดตามกากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลักโดยมีคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ดาเนินการตามผลิตภัณฑ์หลัก ดังตารางที่ P.1ข(1)
ระบบการรายงาน 1) รายงานผลการดาเนินงานทั้งด้านการบริหาร การศึกษา วิจัย การใช้จ่ายงบประมาณ
ความก้าวหน้าผลงานตามไตรมาส และรายงานทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชานาผลการประชุมแจ้งให้กับคณาจารย์ในภาควิชาทราบเป็นประจาทุก
เดือน การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงให้กับมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบMUKPI บน Web-based และระบบ
รายงานของสานักงบประมาณ (สงป.) รายงานเป็นประจารายไตรมาส แต่การรายงานตามผลผลิต รายงานผ่านกอง
แผนงานของมหาวิทยาลัยทุกเดือน 2) การเงิน รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ ERP บน Web-based
เช่นเดียวกัน และ 3 ) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ผ่านระบบ CHEQA
Online รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบรายงานคณบดี รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการประจาคณะ ตามระยะเวลาที่กาหนด
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรไทย และกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ลูกค้าวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้ทุนวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ภาครัฐ และ 2) เอกชน รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สาคัญ ส่วนตลาดนักศึกษาหลักสูตรไทย-นานาชาติ และการวิจัย ในปัจจุบัน สถาบันที่มีลูกค้าระดับ
เดียวกับคณะฯ คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่มา: CHEQA online
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษา (ปีการศึกษา 2557) (คน)
จานวนนศ.หลักสูตรไทย

จานวนนศ.หลักสูตรนานาชาติ

1,677
574

61
59

การวิจัย (ปี พ.ศ.2556)
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั (บาท)
62,553,612.69
90,804,608.99

และผลการสารวจ / สัมภาษณ์ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ความต้องการและคาดหวังของส่วน
ตลาดกลุ่มผู้เรียน และลูกค้างานวิจัย ดังตารางที่ P1ข(2)
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
หลักสูตรและวิจัยของคณะฯ ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือมีบทบาทสาคัญต่อคณะฯ คณะฯ รับฟังจากการ
สื่อสาร 2 ทาง ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นจากการร่วมประชุมก่อน ขณะ และหลังการดาเนินการ ซึ่งผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และวิจัยนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญต่อไป ดังตารางที่ P1ข(3)

โครงร่างองค์กร
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คณะกรรมการระดับปริญญาตรี

โครงร่างองค์กร

4. คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
5. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระบบกลาง (Admissions)
6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบโควตา
7. คณะทางานจัดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบโควตา
8. คณะทางานจัดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบแอดมิชชั่น
9. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
11. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
คณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา
12. คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท
13. คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาเอก
14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ /ภาคพิเศษ) หลักสูตรไทย 10 หลักสูตร
15. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
16. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
17. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (นานาชาติ)
18. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (นานาชาติ) 3 หลักสูตร

1. คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

หลักสูตร
คณะกรรมการระดับคณะฯ
3. คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ)

7. คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
8. คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการงานประจาสู่
งานวิจัย R2R
12. กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์
คณะอนุกรรมการ..
1. เครือข่ายพัฒนาการขอทุนต่างประเทศ
2. พิจารณากลั่นกรองการขอตาแหน่งทางวิชาการ
3. พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
4. กลั่นกรองการสนับสนุนการนาเสนอผลงาน
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6. คณะกรรมการโครงการตาราและนวัตกรรมการศึกษา

5. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

4. คณะกรรมการพัฒนาโครงการวิจยั เชิงบูรณาการ

วิจัย
คณะกรรมการ…
1. กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
(กลุ่มวิจัย)
2. กองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of Public
Health
3. คณะกรรมการวิจัย

ตารางที่ P.1ข(1) รายชื่อคณะกรรมการดาเนินการบริหาร ติดตามกากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงร่างองค์กร

การวิจัย

• ความมุ่งมั่น อดทน ซื่อสัตย์

บัณฑิตศึกษา :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1) ภาครัฐ และ 2) เอกชน ทั้งในประเทศและต่างต่างประเทศ

ผู้รับบริการที่สาคัญ : กลุ่มวิจยั : คือผู้ให้ทุนวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

• นักศึกษาหลักสูตรไทย :
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
• นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ :
นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
คู่ความร่วมมือ : สถาบันที่มีความร่วมมือด้านการวิจยั อาทิ กทม. กสธ. กพม.
กวท. บริษัทผลิตอาหาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ :สถาบันร่วมวิจัย ผู้ใช้งานวิจัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับบริการที่สาคัญ : กลุ่มผู้เรียน

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์

• จบแล้วมีงานทาทันที

• บัณฑิตสาเร็จการศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ / ศิษย์เก่า
• องค์กรสุขภาพ

• องค์กรภาครัฐสาธารณสุขภูมภิ าค
อาทิ พม่า เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น
ออสเตรีย เบลเยี่ยม คานาดา ซูดาน

บัณฑิตศึกษา : ศิษย์เก่าคณะฯ
• ข้าราชการ พนักงานราชการสังกัด
กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง.
• พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลต่างๆ
• บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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• โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท นิคม
อุตสาหกรรม
• ผลการวิจัยนาไปกาหนด/ปรับเปลีย่ นนโยบาย • บริษัทเอกชนด้านอาหาร
• ส่งรายงานตามกาหนดเวลา
• กทม. กสธ. กพม. กวท. บริษัทผลิต
อาหาร
• ผลงานมีคณ
ุ ภาพ สร้างคุณค่า ผลักดัน
นโยบาย

• จบเร็ว และสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับมา
ประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้
• สามารถนาความรู้มาทาประโยชน์แก่ผู้อื่น
และสังคม
• นาผลการวิจัยมาประยุกต์ ใช้ทางานได้

มาประยุกต์ใช้ได้

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง.
สปสช. สวรส. สสส. สานักสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี :
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยมหิดล

• นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิสามารถนาความรู้

ตารางที่ P.1ข(2) คูค่ วามร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ผู้รับบริการที่สาคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง และส่วนตลาด จาแนกตามผลิตภัณฑ์หลัก
พันธกิจ
คู่ความร่วมมือ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้รับบริการที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ส่วนตลาด
การศึกษา คู่ความร่วมมือ :
ปริญญาตรี :

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ P1ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ
การศึกษา: การคัดเลือก
นักเรียนในระบบรับตรง และ
แอดมิชชั่น, บัณฑิตวิทยาลัย
ป.ตรี :
คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
การวิจัย :
เครือข่ายร่วมทาวิจัย
วารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่ความร่วมมือ
การศึกษา : ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พิษวิทยาและการจัดการ
สารเคมี กสธ.
คณะวิทยาศาสตร์
และ
คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
คณะแพทยศาสตร์
มศว.
แหล่งฝึกภาคสนามในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ของภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
สภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย
(CPHET) และ SEAPHEIN

บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
จัดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
มหิดลกาหนด – เป็นคนดี
ทั่วไป และกลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนด
มีปัญญา นาพาสุข
สนับสนุนเงินวิจัย
 คุณภาพงานวิจัย
 การส่งผลงานวิจัยตรงตาม
การฝึกอบรมการวิจัย
เวลา

กลไกที่สาคัญต่อการสื่อสาร
Website
E-mail
หนังสือ
การประชุมวิชาการ
สัมมนาวิชาการ
E-mail,โทรศัพท์,ประชุมวิชาการ
การประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ

 เผยความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย  เกณฑ์การคัดเลือกวารสาร
ด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆ
เข้าฐานข้อมูล TCI
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและ
วารสารในฐานข้อมูล TCI
การแพทย์

Website
http://www.ph.mahidol.ac.
th/phjournal/
E-mail
phjournal@mahidol.ac.th

 สนับสนุนการศึกษา/วิจัย
สิ่งแวดล้อม
 วิพากษ์การออกแบบหลักสูตร

การติดต่อระหว่างผู้บริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา









การวิจัย : สถาบันที่มีความ 
ร่วมมือด้านการวิจัย อาทิ กทม.

โครงร่างองค์กร

ข้อกาหนดที่สาคัญ

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.) - มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
จัดการเรียนการสอนวิชาทั่วไป และ
ภาษาอังกฤษนักศึกษาปีที่ 1 และ 2
นศพ.ปี3ร่วมฝึกภาคสนามกับคณะฯ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เป็นครูพี่เลี้ยง ดูแลนักศึกษาอยู่ใน
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
พื้นที่
(มคอ.) - มคอ.4
รายละเอียดของ
ประเมินผลการฝึกภาคสนามของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
นักศึกษา
กากับ ดูแล มาตรฐานการศึกษา
 ธรรมนูญสภาคณบดี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
แห่งประเทศไทย พ.ศ.
พัฒนา ระบบ กลไก และ
2557
ประเมินผล การดาเนินงานเพื่อ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
สร้างโจทย์การวิจัย
 คุณภาพงานวิจัย

 การส่งผลงานวิจัยตรงตาม
เวลา

เอกสารประกอบการนิเทศงาน
ประชุมร่วมกันเตรียมสถานที่ฝึกฯ
ร่วมนิเทศ
การติดต่อทาง mobile phone
e-mail, โทรศัพท์ การประชุม
วิชาการ การประชุมเครือข่าย
และการสัมมนาวิชาการ

การติดต่อระหว่างผู้บริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา และส่วนบุคคล
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ:
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี CHEQA online ในปี พ.ศ.2556
สภาพแวดล้อมการแข่งขันภายในประเทศที่มีศักยภาพระดับใกล้เคียงกับคณะฯ ดังตารางที่ P.2ก(1)

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ของพันธกิจหลัก ดังนี้
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กร
ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน

พันธกิจ

ภายใน
ภายนอก
ภายใน
ภายนอก

การศึกษา
วิจัย

อัตราการเกษียณอายุของสายวิชาการตาแหน่ง ศ. และ รศ.
การเปิดเสรีการศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AC)
เงินทุนวิจัยสนับสนุน
ความต้องการงานวิจัยที่ตอบโจทย์ระดับประเทศ และระดับอาเซียน

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คณะฯ เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในประเทศ รายงานประจาปี CHEQA online และข้อมูลระดับ
ASIA จากการประชุม APACPH และ SEAPHEIN ดังนี้

ประเด็นการเทียบ คู่เทียบ แหล่งข้อมูล และข้อจากัดของข้อมูล จาแนกตามภารกิจหลัก
พันธกิจ ประเภท
ประเด็น
คู่เทียบ
แหล่งข้อมูล
ข้อจากัดของข้อมูล

การ
ศึกษา

ในประเทศ

• ความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตทุกระดับ

ASIA

• จานวนนักศึกษา
ต่างชาติ

ในประเทศ
การวิจัย
ASIA

โครงร่างองค์กร

• จานวนบทความ
วิจัยตีพิมพ์วารสาร
ฐานข้อมูลสากล

ม.ธรรมศาสตร์
ม.บูรพา
ม.นเรศวร
ม.ขอนแก่น
U. of Malaya
U. of Indonesia
ม.ธรรมศาสตร์
ม.บูรพา
ม.นเรศวร
ม.ขอนแก่น
U of Malaya
U of Indonesia

รายงานประจาปี
CHEQA online
ประชุม APACPHและ
SEAPHEIN
รายงานประจาปี
CHEQA online
ประชุม APACPHและ
SEAPHEIN

รายงานที่ได้มีข้อมูลช้า
กว่าปีที่ต้องการข้อมูล
อย่างน้อย 1 ปี
ไม่มรี ายงานบน
website
รายงานที่ได้มีข้อมูลช้า
กว่าปีที่ต้องการข้อมูล
อย่างน้อย 1 ปี
ไม่มรี ายงานบน
website
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พันธ
กิจ

19

19

โครงร่างองค์กร

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน (บาท)
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน (บาท)

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
referred journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัย
ประจา (เรื่อง)

0

5,219,755.00

0

3

1 Million MYR

29

2

2,203,120.00 3,183,280.00

ข้อมูล

1,401

4 Million MYR

22)

researcher =

(# of

1:5

180

24

6

ตอบกลับ

0

400

หลักสูตรนานาชาติ (คน)

บทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR/ISI/Scopus (เรื่อง)

0

426

800

78

74

กาลังรอ

1

0
30

5

บูรพา

2.5

ธรรมศาสตร์

14
2

Indonesia
1

2

5,179,650.00

280,000.00

0

0

1

0

483

158

20.5

นเรศวร

46,414,289.00

44,390,319.99

ไม่มีข้อมูล

56

89

73

651

66

35

3

18

ขอนแก่น

2

57

11,735,015.69

2,179,565.00

58

63

133

78

624

101

119.5

มหิดล

2

4

1

1

1

1

3

2

1

2

1
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(เฉพาะ
ไทย)

ลาดับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย... ปีการศึกษา 2556

100%

ศ.

รศ.

Malaya

Faculty of Public Health, U.of.

อาจารย์ประจาวุฒิปริญญาเอก
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
หลังสาเร็จการศึกษา (คน)
นักศึกษา General Program/หลักสูตรไทย (คน)

ตาแหน่งวิชาการ

การแข่งขัน

ตารางที่ P.2ก(1) ลาดับการแข่งขัน จาแนกตามผลิตภัณฑ์หลัก

การศึกษา

การวิจัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
คณะฯ ดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559-2562
การวางแผนกลยุทธ์คณะฯ ระยะปานกลาง 5 ปี และทบทวนทุก 3 ปี ในปี พ.ศ.2558 คณะฯ เริ่มทบทวนความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแรงกดดันต่างๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสาเร็จในอนาคตของคณะฯ ความท้าทาย
เหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตาแหน่งในการแข่งขันในอนาคตของคณะฯ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
ตารางที่ P.2ก(2) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
หลักสูตร
1. การเชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย
2. สร้างหลักสูตรของคณะฯ ให้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น

1. ผู้บริหารเป็นผู้นาสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
2. หลักสูตรของคณะฯ มีครบทุกสาขาตามความต้องการทั้ง
ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3. คณะฯ มีหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร
ที่สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิจัย
1. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจยั ด้านสาธารณสุข
2. คู่เทียบมีงานวิจัยร่วมมือในระดับ ASEAN อย่างเป็นระบบ

คณะฯมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในการเป็นผู้นาในด้านวิชาการ
และวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการ
1. การจัดการเรียนการสอนตามความท้าทายในศตรรษที่ 21
คือ การก้าวเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุ
2. การสร้างผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติให้เพิ่มขึ้น

1. การฝึกปฏิบัติภาคสนามอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จแบบสห
วิชาชีพบูรณาการการเรียนการสอน และงาน วิจัยเข้า
ด้วยกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ
2. คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวิจัยสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมทุกด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้คณ
ุ ภาพการศึกษามาตรฐานสากล
(APACPH และ AUN-QA)
2. การวิจัยด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมอย่างต่อเนื่อง

มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับ และ
ศักยภาพในการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการในอนาคต ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (THAIPHEIN, SEAPHEIN,
APACPH)

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
คณะฯปรับปรุงผลการดาเนินงานผ่านกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และระบบพัฒนาคุณภาพ โดยใช้แนวคิด PDCA ของ Deming มาดาเนินการ คณะฯ
ใช้แนวทางการถอดบทเรียนผลการดาเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งผลการประเมินในเรื่องนั้นๆ อาทิ ผลการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์ ผลการประเมินของ สกอ. รวมทั้งผลการประเมินตามเกณฑ์ วางแผนปรับปรุงผลการดาเนินการโดย
คณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง อย่างต่อเนื่อง

โครงร่างองค์กร
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หมวด 1 การนาองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2558

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

หมวดการนาองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้นาระดับสูงด้วยตนเอง ในการชี้นาและทาให้สถาบันมีความ
ยั่งยืน การกากับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพื่อบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกฏหมาย และ
จริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง :
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
1.1ก(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ โดย คกก.ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประธานคกก.ฯ ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2559-2562
ดาเนินการออกแบบสารวจประเมินสถานการณ์ เพือ่ ทบทวนทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯกลุ่มเป้าหมาย คือ
บุคลากรคณะฯทั้งหมด พร้อมทั้งกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ปี พ.ศ. 2556-2560 2 ครั้ง เมื่อได้แบบประเมินแล้ว รองประธานและเลขาฯ การประชุม
วิเคราะห์สถานการณ์ คณบดีเริ่มทาการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกับทีมบริหาร และนาเสนอในการประชุมคกก.ฯ
เพื่อวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix
ภายหลังจากการประชุมคกก.ฯ ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพื่อทบทวนทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2556-2560 การ
ประชุมครั้งนี้ คณบดีนาเสนอ “Situation Analysis of Global, Regional, and National Public Health
Educations” ผลการประชุม 1) วิสัยทัศน์ ปรับเป็น “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นาในภูมิภาคเอเชีย” 2)
ปรับทิศทางการพัฒนาคณะ 3) ปรับพันธกิจ 4) กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และ Corporate KPIs
ครั้งที่ 2 วันที่ 15-17 กรกฏาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ
พ.ศ. 2559-2562 การประชุมวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายเป็นชุดเดิมคือ บุคลากร ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนร่วมกันปรับเป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา กาหนด Corporate KPI และเอกลักษณ์/
สมรรถนะหลัก ของคณะฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 วัน ผลการประชุมดังแผนภาพที่ 2.1.2และกาหนด
กิริยา/การกระทา ตามค่านิยมที่มองเห็น หรือสังเกตได้ตามค่านิยม MUPH ของคณะฯ นาโดยคณบดี ณ อ.ชะอา 2
วัน ผลการประชุมดังตารางที่ 1.1.1 การขับเคลื่อนคณะฯ คณบดีใช้ระบบและกลไกการนาองค์กร ในการกาหนด
ทิศทาง เป้าหมายการดาเนินงานของคณะฯ ในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ดังแผนภาพที่ 1.1.1

แผนภาพที่ 1.1.1 ระบบและกลไกการนาองค์กร ของ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวด 1 : การนาองค์กร
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ตารางที่ 1.1.1 ลักษณะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามค่านิยม MUPHคณะสาธารณสุขศาสตร์
ค่านิยม

M_Mastery
เป็นนายแห่งตน
= การพัฒนาตนเอง
ควบคุมตนเองและ
เรียนรู้ตลอดเวลา

Do ควรปฏิบัติ
ควบคุมตนเองให้ทางาน
คิด พูด ทาอย่างมีสติ ใช้
กิริยาวาจาที่เหมาะสม
มีความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม รักการเรียนรู้
ค้นหาความรู้สม่าเสมอ
มีภาวะผู้นาในบริบทที่
เหมาะสม มีวินัย ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบ
รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน/ผู้อื่นยอมรับความ
แตกต่างในความคิด

U_Unity
มีความสามัคคี
เอกภาพ =
มีการทางานเป็นทีม
ประสานพลัง เคารพ
เห็นคุณค่าผู้ร่วมงาน
มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมสู่
องค์กร

P_Public Mind
จิตอาสา =
จิตที่รู้จักเสียสละ
ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทาประโยชน์
เพื่อส่วนรวม

H_Happiness
ทางานอย่างมี
ความสุข = เป็น
องค์กรทีท่ างาน
อย่างมีความสุข

หมวด 1 : การนาองค์กร

ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
ขององค์กร
ไม่นิ่งดูดายในงานที่ไม่ใช่
หน้าที่ของตน
ทางานด้วยความเต็มใจ
ไม่หวังผลตอบแทน ไม่หวัง
สร้างภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร
มองหาโอกาสในการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การทางานได้อย่างมี
ความสุข
คิดเชิงบวก มองแต่สิ่งดีของ
ผู้อื่น คิดดี พูดดี ทาดี คิด
บวก มีทัศนคติที่ดี

กิริยา/การกระทา ตามค่านิยมที่มองเห็น หรือสังเกตได้
1. หยุดคิด ไม่ตอบโต้ทันที เมื่อผู้อื่นแสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม
2. รับฟังความคิดเห็น และชี้แจงอย่างมีเหตุผล
3. พูดจา เสดงออกอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันตามกาละเทศะ
1. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
3. พัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
1. มีภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่เหมาะสม ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. ประพฤติตนตรงต่อเวลา
3. ปฏิบัติงานสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายพัฒนาต่อยอดงานอย่างสร้างสรรค์
1. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
3. ยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
1. ทางานตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีการประสานงานและทางานร่วมกันที่ดีระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน
3. มีน้าใจต่อกัน ช่วยเหลือในกิจกกรมที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่หลักของตน
1. เสียสละเวลาส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร/ คณะฯ
2. ใช้ศักยภาพของตนเองช่วยเหลือส่วนรวมตามกาลัง โอกาส และศรัทธาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของค์กร
3. ปฏิบัติตามกติกาช่วยดูแลทรัพยากรขององค์กร ดังเช่นทรัพยากรเหมือนเป็นของตัวเอง
เพื่อประโยชน์ขององค์กร
1. เข้าร่วมกิจกรรมหลักที่สาคัญมากของคณะ ร้อยละ 100 กิจกรรมภาพรวมเข้าร่วม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อคน/ต่อปี
2. ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
3. ยินดีให้คาตอบข้อสงสัย/ช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น
1. อาสาช่วยกิจกรรม โดยไม่หวังผลตอบแทน
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการปฏิบัติงาน พูดจาไพเราะ เต็มใจให้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่
เกี่ยงงอน
3. ยินดีทางานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจาด้วยความเต็มใจ
1. ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ แรงงานนอกระบบ แรงงาน
ต่างด้าว ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชน
2. ร่วมกับภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. ปลูกฝังและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาใรโครงการจิตอาสา
1. จัดโต๊ะทางาน สะอาด มีอุปกรณ์ที่เอื้อ และจาเป็นต่อการทางาน
2. ห้องทางาน ถูกสุขอนามัย โต๊ะ เก้าอี้ถูก หลักการยศาสตร์ และมีแสงสว่างเพียงพอ
3. ช่วยกันดูแลพื้นที่ส่วนกลาง (ส่วนกลางหมายถึง พื้นที่ภายในภาควิชา และส่วนของ
คณะฯ) และห้องน้า สะอาด ปลอดภัย สว่าง มีพื้นที่สีเขียว มีมุมพักผ่อนสาหรับบุคลากร
1. ไม่ให้ร้าย ป้ายสีเพื่อนร่วมงาน
2. กล่าวชื่นชม ยินดี เมื่อเพื่อนร่วมงานทาดี
3. ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน เช่น วัย เพศ ความรู้ ความคิด
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ค่านิยม

Do ควรปฏิบัติ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมทางาน ความเป็น
มิตรกับเพื่อนร่วมงาน

กิริยา/การกระทา ตามค่านิยมที่มองเห็น หรือสังเกตได้
1. ให้คาปรึกษาในการทางานซึ่งกันและกัน
2. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสา (เพื่อนร่วมงานและองค์กร)
3. จริงใจต่อกัน ตักเตือนเมื่อทาผิด ยอมรับคาติ – ชม ของเพื่อนร่วมงาน

แผนยุทธศาสตร์ในปี 2559-2562 กระบวนการวางแผน คณะฯ จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
การทาข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะกับมหาวิทยาลัย และติดตามกากับความก้าวหน้า และประเมินผลการ
ดาเนินการ ทุก 6 9 และ 12 เดือน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงวางแผนทุกปี ตามหลัก PDCA การ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คกก.ประจาคณะ นาโดยคณบดีถ่ายทอดผ่านระบบการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ (หมวด 2) นาเสนอผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุกกลุ่ม/ทุกระดับผ่านการประชุมทีม
บริหาร/ คกก.ประจาคณะ/ที่ประชุมหัวหน้างาน/และการประชุม Meet the Dean ดังตารางที่ 7.4.1
นอกจากนี้ คณบดีริเริ่มจัดกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม จาก 13 ภาควิชา ได้แก่ กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กลุ่ม
ภารกิจควบคุมและป้องกันโรค และ กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังแผนภาพที่ 1 คณบดีกระจาย
อานาจให้กับรองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ ประธานกลุม่ ภารกิจ และมอบหมายงานให้คกก.ชุดต่างๆ ถ่ายทอด
ทิศทาง เป้าหมาย และดาเนินการตามทิศทางที่กาหนดไว้ รับผิดชอบบริหาร กากับ สนับสนุน ประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด และมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ ทั้งในระดับภาควิชาและหน่วยงานให้
ดาเนินการตามนโยบายของคณะฯ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ อาทิ คกก.บริหารหลักสูตร คกก.วิเคราะห์และ
ประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ คกก.วิจัย ฯลฯ
คณะฯ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยคณบดีทาข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย
ทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างภาควิชากับคณะฯ และภาควิชาทาข้อตกลงปฏิบัติงานรายบุคคลกับบุคลากร
ของคณะฯ กาหนดเป้าหมายรายบุคคลเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ และ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง เผยแพร่ทางจดหมายข่าวเฉพาะกิจ poster และ website ของคณะ
(www.ph.mahidol.ac.th) จัดทา Corporate KPIs สะท้อนวิสัยทัศน์ และกาหนดให้ภาควิชาจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานกับคณะฯ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ เป้าหมายการปฏิบัติงาน และเป้าหมายรายบุคคลเพื่อให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ คกก.ประจาคณะ กากับ ติดตาม และประเมินผลสาเร็จของ
การดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย/ของคณะไปสู่
บุคลากรภายในภาควิชาและหน่วยงาน โดยมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชาทุกคน และรองคณบดีทุกฝ่ายดาเนินการ
ดังตารางที่ 1.1.2
ตารางที่ 1.1.2 วิธีดาเนินการและถ่ายทอดเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
เรื่อง

วิธีดาเนินการ

วิธีการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดทากาหนดแผนพัฒนาการศึกษา การถ่ายทอดวิสัยทัศน์เพื่อนาไปปฏิบัติ แยกเป็น
ของคณะฯ พ.ศ. 2559-2562 ผลการวิเคราะห์จากการทา
• การประชุมคกก.บริหารคณะทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธ
SWOT Analysis (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัย
กิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ต้องดาเนินการให้บรรลุผล
คุกคาม) ตลอดจนความต้องการ หรือข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ • เผยแพร่ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการคา
ส่วนเสีย มาปรับวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุข
รับรองฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะฯ
ผ่านกลไกต่าง ๆ
ศาสตร์ คือ
สื่อสารได้ทั่วถึงทุกระดับ อาทิ หนังสือเวียน รายงานประจาปี
“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนาในภูมิภาคเอเชีย”
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เรื่อง

วิธีดาเนินการ

วิธีการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
• ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของคณะฯ
เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเป็นประจา
ทุกปี ถ่ายทอดให้คกก.กลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม นาไปเสนอแนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์คณะฯ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กลุ่มละ 50,000 บาท
• ประชุมบุคลากรในที่ประชุมสัมมนาบุคลากรถ่ายทอดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ผลการดาเนินงานและนโยบาย
การบริหารในปีงบประมาณ เป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับนามาใช้ในการ
วางแผนประจาปีงบประมาณ ต่อไป

เป้าประ
สงค์ระยะ
สั้นและ
ระยะยาว

เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการวิเคราะห์เป้าหมาย  คกก.จัดทางบประมาณ
จัดทาเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/
ที่ต้องการบรรลุทั้งของมหวิทยาลัย คณะฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงการถ่ายทอดไปยังหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานพร้อมกับ
ผลการดาเนินงานในอดีต ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้และ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ทาง e-office และ e-mail และ
ความสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่ แจ้งในที่ประชุมคกก.คณะฯ
ได้รับ เป้าประสงค์ระยะสั้นในแผนปฏิบัติงานประจาปี
 จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และเลขาภาควิชา ถึง
เป้าประสงค์ระยะยาว : แผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ พ.ศ.
วิธีการใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
2559 - 2562
ค่านิยม
คณะฯ กาหนดค่านิยม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และกิริยาการ  รายงานปนะจาปีงบประมาณ
ของ
แสดงออก ขององค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยการ  จุลสาร / สารภายใน
คณะฯ
ประชุมบุคลากรทุกระดับร่วมกันกาหนดหลังจากนั้นจัดลาดับ  Web-site คณะ / Poster / Brochure
Do & Don’t MUPH จัดลาดับความสาคัญ 1-3 และกิริยาที่
 กาหนดโครงการ
ควรแสดงออก ให้ถือปฏิบัติต่อไป
ผลการ
แผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ (พ.ศ. 2559 – 2562) และแผนปฏิบัติงานประจาปี กาหนดตัวชี้วัด เหมือนกับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ดาเนินการ (KPI) จัดลาดับความสาคัญ ระยะเวลา การจัดสรรงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และจัดทา
ที่คาดหวัง ข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะ คณะจัดทาระบบกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การปฏิบัติราชการ
 คกก.ประจาคณะ กากับ ติดตาม และประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง สื่อสารแผน และผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย/ของคณะ ไปสู่บุคลากรภายในภาควิชาและหน่วยงาน หัวหน้าภาควิชาทุกคน และรองคณบดีทุกคน
รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ
 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้งบประมาณ ระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
1. คณะฯ รายงานผลเสนอต่อมหาวิทยาลัย
2. รายงานการใช้จ่ายเงินเป็นประจาทุกเดือน การดาเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
3. ติดตามผลการประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ และระดับภาควิชาทุก 6 เดือน
4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาเดือนเสนอต่อคกก.ประจาคณะ
5. ทบทวน ติดตามผลการดาเนินงานในที่ประชุมคกก.ต่าง ๆ
6. ประชุมทีมบริหารเพื่อติดตามงานทุกวันอังคารบ่าย
7. รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาทุกคน นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานหน้าที่รับผิดชอบ ในที่ประชุมคกก.ประจาคณะ (เดือน
ละ 1 ครั้ง) ตามตาราง เพื่อติดตามผลงานที่ผ่านมา และภารกิจที่กาลังดาเนินการ
8. คกก.กากับการดาเนินงานตามแผนพัฒนาข้อตกลงการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทากาหนด
แนวทางการติดตาม วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน พิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
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1.1ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
การปฏิบัติตามกฏหมาย คณะฯจัดตั้งหน่วยกฏหมายภายใต้งานทรัพยากรบุคคล เพื่อกลั่นกรองความ
ถูกต้องในการออกประกาศ คาสั่ง และแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งข้อตกลง หรือสัญญาความร่วมมือ และสัญญา
ต่างๆ ของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ ส่งเสริมความโปร่งใส และจริยธรรม ด้วยการกาหนดก การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นพันธกิจหนึ่งของคณะฯ โดยผู้บริหารทุกคนถ่ายทอดและปลูกฝังไปยังบุคลากร และนักศึกษา
รวมทั้งมีรายวิชาทุกวิชาในการเรียนการสอนต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอน
นอกจากนี้ การปฏิบัติงานทุกด้านของผู้บริหารทุกระดับมีระบบการกลั่นกรองโดยคกก./อนุกรรมการ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของรองคณบดีแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอคกก.ประจาคณะฯ คณะฯ มีผู้แทนคณาจารย์ประจา
ผู้แทนสายสนับสนุนจากภาควิชาในคกก.ประจาคณะ ทาหน้าที่ติดตามผลงานของคกก.ประจาคณะ พร้อมทั้งมี
การประเมินการบริหารงานของคณะฯ ทุกปี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
สาหรับการวิจัย คณะฯ มีคกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทาหน้าที่ดูแลจริยธรรมการทาวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งของนักศึกษาด้วย
คกก.ประจาคณะ นาโดยคณบดีบริหารงานสร้างความยั่งยืนของคณะฯ ผ่านวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
ระบบและกลไกการบริหารคณะฯ ดังแผนภาพที1่ .1.2 มุ่งการเป็นผู้นาความสาเร็จการดาเนินการด้านสถาบัน
การศึกษาสาธารณสุขชั้นนาในประเทศ และภูมิภาคเอเซียด้วยการเป็นประธาน สคสท. และ SEAPHEIN
1.1ก(3) การสร้างสถาบันให้ประสบความสาเร็จ
คกก.ประจาคณะ โดยคณบดีสร้างคณะฯให้เป็นองค์กรเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบและกลไกการนา
องค์กร ดังแผนภาพที่ 1.1.1 และมุ่งปรับปรุงผลการดาเนินงานด้วยการนาประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ทุกครั้ง
ติดตามกากับผลการดาเนินงานทั้งด้านงบประมาณ การดาเนินงานของกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม และ KPI ทั้งในระดับ
คณะฯ และภาควิชาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
คณบดีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการคัดเลือก และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะฯ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยการทาข้อตกลงร่วมกันทั้งด้านการศึกษา และการวิจัย
ทางด้านการพัฒนาบุคลากร คณบดีสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนให้พฒ
ั นาตนเองคนละ 5,000 บาท/ปี เป็นประจาทุกปี
คณะฯจัดระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งคกก.บริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ มีหน้าที่วิเคราะห์
เหตุการณ์ และระดับความเสี่ยงทั้งระดับยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ การเงิน และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
นอกจากนั้นแล้ว
การดาเนินการตามโครงการทุกโครงการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินการตาม
โครงการทุกโครงการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม่เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงาน และ
ความสาเร็จของคณะฯ ได้
คณบดี เป็นผูน้ าสูงสุดของคณะฯ หัวหน้าภาควิชา คือ ผู้นาของภาควิชา หัวน้างาน คือ ผู้นาหน่วยงาน
เลขานุการคณะฯ คือ ผู้นาของสานักงานคณบดี ที่ได้มาจากการสรรหา คณะฯ จึงพยายามพัฒนาผู้นาโดยผ่าน
ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานด้วยการเป็นที่ปรึกษาในคกก.ต่างๆผ่านการชี้แนะ พร้อมทัง้ ผ่านทางการมอบหมายงาน
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ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
1.1ข(1) การสื่อสาร
คณะฯ สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง แผนพัฒนาการศึกษา ให้กับบุคลากรทุกสาย และผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมทั้งสนับสนุนการสื่อสารเชิงรุกผ่านงานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ โดยมุ่งหวังการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านสาธารรสุขที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชนชุมชนรอบคณะ ทั้งการสื่อสารทางตรง และสองทาง เป็นการ
สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร ผู้เรียน และผู้ให้ทุนวิจัยกับคณะฯด้วย ดังตารางที่ 1.1.3
ตารางที่ 1.1.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ช่องทางการสื่อสาร

สารสนเทศนาเสนอสู่
VMV

CSR

กฏ ระเบียบ

PDCA

Ethics

GG

ความถี่

ตลอดเวลา
• Intranet /Social Network บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นักศึกษาคณะฯ/ศิษย์เก่าคณะฯ
ม.มหิดล/บุคลากรทุกคน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เครือข่ายคณะฯ//ศิษย์
ตลอดเวลา
• www.ph.mahidol.ac.th เก่าคณะฯ/นักศึกษาคณะฯ/นักเรียนมัธยมปลาย/นักวิชาการ/
ประชาชน
บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นักศึกษาคณะฯ
ทุก 15 วัน
• สารภายใน
• รายการ TV สร้างเสริมสุขภาพ

ลูกค้า และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียของคณะทุกกลุ่ม และประชาชนทั่วไป

ทุกเสาร์-อาทิตย์
วันละ 5 นาฑี

• จุลสาร

บุคลากรคณะฯ ทุกคน/นักศึกษาคณะฯ/ศิษย์เก่าคณะฯ

ทุก 3 เดือน

• Board ประชาสัมพันธ์
การสื่อสาร 2 ทาง

บุคลากร/นักศึกษา /ประชาชน

ตลอดเวลา

• การประชุม คกก.ประจา
คณะฯ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/สภาคณาจารย์/ผู้แทนสาย
สนับสนุน

• การประชุม คกก.ต่างๆ

ผู้แทนภาควิชา / หน่วยงาน

• การประชุมภาควิชา

บุคลากรในภาควิชา

• การประชุมหัวหน้างาน

เลขานุการคณะ และหัวหน้างานทุกคน

• การประชุมหน่วยงาน

รองคณบดี /หัวหน้างาน /บุคลากรในห่นวยงาน

• Meet the Dean

ผู้บริหาร/สภาคณาจารย์/ผู้แทนสายสนับสนุน/บุคลากรทุกคน

เม.ษ, ก.ย.

• ผู้บริหารเยี่ยมภาควิชา

ทุกภาควิชา

ตามความเหมาะสม

• ปฐมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษา/ผู้ปกครอง

เทอมต้น

• ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

บุคลากรใหม่
1ครั้ง/ปี
การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะทั้งด้านการศึกษา และ
ตามความเหมาะสม
การวิจัย

• การประชุมร่วมกัน

ทุกเดือน

1.1ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
คณบดีริเริม่ ปรับโครงสร้างคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาการที่มีการบริหารโดยแบ่งออกเป็น 13 ภาควิชา
คณบดีมองเห็นว่าทาให้คณะฯ ขาดความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพด้านวิชาการ
จึงมีแนวคิดจัดกลุ่มภารกิจ
หมวด 1 : การนาองค์กร
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(Cluster) 3 กลุ่ม จาก 13 ภาควิชา ได้แก่ กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ (รวม 6ภาควิชา) กลุ่มภารกิจควบคุมและ
ป้องกันโรค (รวม 4 ภาควิชา) และ กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (รวม 3 ภาควิชา) ดังแผนภาพที่ 1 หน้า
ฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหลักสูตร การวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559-2562 ของคณะฯ ทัง้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพที่ 2.1.2 สาหรับการติดตามควบคุมกากับ
คณบดีให้ประธานกลุ่มภารกิจนาเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมคกก.ประจาคณะฯ เป็นวาระถาวรทุกเดือน
นอกจากนี้แล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงคณะฯ โดยมุ่งเน้นการสร้าง Brand คณะฯ โดยใช้ระบบงานที่มีอยู่ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับงานประชาสัมพันธ์ อาทิ
ปรับกระบวนการทางาน
ปรับโครงสร้างการบริหารในสานักงานคณบดี
และแผนพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการ
นอกจากนั้นแล้วคณบดีสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้
ด้วยการเป็นที่ปรึกษาของคกกพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้คณบดีเข้าร่วมประชุมให้คาแนะนาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการดาเนินการนี้ทุกครั้งที่ไม่ติดงานอื่น
และ
พยายามให้องค์ความรู้ของคณะฯ เป็น 1 ในการสร้าง Brand ของคณะฯ เพื่อเป็นที่รู้จักในวงการวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีแผนพัฒนาการศึกษาฯ พ.ศ.2559-2562 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมดจานวน 5 โครงการ
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. การกากับดูแลขององค์การ
1.2ก(1) การกากับดูแล
การกากับดูแลการบริหารคณะฯ ดาเนินการโดยคกก.ประจาคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่าย
ต่างๆ จานวน 9 คน หัวหน้าภาควิชา 13 คน ผู้แทนคณาจารย์ประจาจากการเลือกตั้ง 4 คน ผู้แทนสายสนับสนุน
จากการเลือกตั้ง 2 คน ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความโปร่งใสของคณะฯ รวมทั้งสิน้ 28 คน ดาเนินการภายใต้
การกากับดูแลของคกก.ประจาคณะฯ อาศัยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย
วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และการกากับนโยบายของคณะฯ สู่การปฏิบัติผ่านแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณของคณะฯ ทุกภาควิชา/หน่วยงานมีหน้าที่สร้างผลงานตามพันธกิจของต่างๆ
ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ คกก.ประจาคณะ
การกากับดูแลตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย รับผิดชอบบริหาร
กากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดทั้งตามยุทธศาสตร์คณะฯ และมหาวิทยาลัย และมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ ทั้งในระดับภาควิชาและ
หน่วยงานให้ดาเนินการตามนโยบายของคณะฯ และเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนี้การบริหารงานอยู่ภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยง ของคกก.บริหารความเสี่ยง ระดับคณะฯ และการตรวจสอบภายในจากศูนย์ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการนากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการกากับการดาเนินงานของคณะฯ ทั้งการศึกษา
การวิจัย และการบริหาร เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษา และรองคณบดีบัณฑิตศึกษาเป็นผู้กากับดูแลการศึกษาและคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การวิจัยรอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้กากับดูแล การบริหารคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารกากับ
ดูแล และรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและระบบคุณภาพดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบเรื่องต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
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รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
คณบดีมอบหมายในการวางแผนยุทธศาสตร์
วางแผน
งบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ การบริหารความเสี่ยงโดยใช้แนวทางการควบคุมความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน ERM และการจัดการความรู้ โดยมีผู้ช่วยคณบดีช่วยรับผิดอชบด้วย 1 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะฯมุ่งเน้นมากเนื่อง จากคณะฯเป็นแหล่งวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในภาคอุตสาหกรรม คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีกากับดูแลโดยใช้หลักการ Green
Meetings มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน เป็นอาทิ และรองคณบดี มีหน้าที่ในการกากับดูแล
กิจการต่างๆของคณะฯ ทั้งด้านทานุบารุงศิลป วัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษต่างๆของคณะฯ
1.2 ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินการของคณบดีประเมินการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี ปีละ 2 ครั้งด้วยการอ้างอิงการประเมินผล
ตามข้อตกลงที่คณะฯทากับอธิการบดี (PA) ซึ่ง PA ของคณะฯสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ของมาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในส่วนที่ 1 ของ PA สาหรับรองคณบดีทุกตาแหน่งคณบดีเป็นผู้ประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงาน ผลการประเมินคณบดีนามาปรับระบบการบริหารใหม่ โดยมีการ
ปรับภาระงาน ของแต่ละรองคณบดีและเพิ่มผู้ช่วยคณบดี 2 คนในปีงบประมาณ ต่อมา
1.2 ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
1.2ข(1)การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบและการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
คณะฯใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงมาดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดการณ์ล่วงหน้า
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เป็นข้อกังวลทั้งของผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของจริยธรรมต่างๆด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริหารโดยใช้แนวทางการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และ ERM คณะฯ
จัดระบบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ERM ด้วยการส่งแบบสารวจความเสี่ยงไปยังภาควิชา และหน่วยงาน
เพื่อให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อได้ข้อมูลแล้วคกก.บริหารความเสี่ยงนาว่าวิเคราะห์และจัดลาดับความกังวลที่
อาจเกิดผลกระทบเชิงลบกับสังคม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม ดังตารางที่ 1.2.1

ตารางที่ 1.2.1 ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
การศึกษา
1. การฝึกปฏิบตั ิที่กระทบต่อจริยธรรม
การปฏิบัติงาน
2. หลักสูตร และการเรียนการสอน
การวิจัย
3. จริยธรรมการวิจัย
4. การละเมิดสิทธิผู้ยอมตน

ตัวชี้วัด
จานวนข้อร้องเรียนสถานที่ฝกึ ปฏิบตั ิ

คกก.บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร

จานวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา

คกก.บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร

จานวนครั้งการละเมิดจริยธรรมการวิจัย
จานวนข้อร้องเรียนละเมิดสิทธิผู้ยอมตน

คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และคกก.บริหารหลักสูตร

การบริหาร (เป้าหมายและผลลัพธ์ ตารางที่ 7.4.4 )
5. จริยธรรมการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ
จานวนข้อร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ
6. จริยธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
จานวนข้อร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
7. คุณภาพการกาจัดขยะอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการ
หมวด 1 : การนาองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

จานวนข้อร้องเรียนขยะจากห้องปฏิบัติการ

คกก.ตรวจรับพัสดุ
งานทรัพยากรบุคคล
งานเครื่องมือกลาง
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1.2ข(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
คณะฯ ส่งเสริมจริยธรรมด้านต่างๆ ในลักษณะของคกก. การศึกษาคณะฯ กาหนดคกก.คุณภาพการศึกษา
เพื่อกากับการดาเนินการหลักสูตรทั้งหมดของคณะ
โดยมีคกก.หลักสูตรปริญญาตรี และคณะกรรมการระดับ
บัณฑิตศึกษา ควบคุมกากับคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของหลักสูตร การวิจัยคณะฯมีคกก.พิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อกากับคุณธรรม และจริยธรรมงานวิจัยทั้งระดับนักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ของคณะฯ ดังตารางที่ P.1ข(1)
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนทีส่ าคัญ
1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม
คณะฯ รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ตามเอกลักษณ์ของ
คณะฯ ผลงานวิจัยของคณะฯ ผลักดันสู่นโยบายสาธารณสุข และนโยบายสิ่งแวดล้อม และคณะฯ กาหนดให้ส่วน
หนึ่งของผลงานของคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา/
กาหนดนโยบาย ต่างๆ ของประเทศไทย
นอกจากนีย้ ังมีสื่อสารความรูด้ ้านสุขภาพสู่สาธารณะ ผ่านรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ซึ่งออกอากาศทุก
วันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือน เวลา 05.55-6.00น. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2558
ออกรายการทั้งหมดจานวน 24 เรื่อง (http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/tv/) เนื้อหาของรายการคณะฯ จะ
จัดให้ตรงกับความต้องการ/สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากนั้นแล้วคณะฯ ยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร้อง
ขอความร่วมมือด้านสาธารณสุข อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล กสธ. กพม. กทส. สสส. คณะฯ ยังคานึงถึงความผาสุก
สังคมด้วยการมีสวนสรางความสมบูรณใหกับสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ด้วยการรณรงคลดการใชกระแส
ไฟฟา การจัดประชุมตามหลักการ Green Meeting และคณะฯผ่านการประเมินแล้วดังแผนภาพที่ 1.2.1
1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน
คณะฯ แบ่งชุมชนที่สาคัญเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชุนชนในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มชุมชนเป้าหมาย
ระดับประเทศ กลุ่มชุมชนในกรุงเทพมหานคร คณะฯ โดยคณบดีจัดทาโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น ร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2554 โดยระยะแรกเริ่มนั้นได้รับโจทย์ที่ว่า “จะทาอย่างไรให้กรุงเทพมหานครสะอาด
ร่มรื่นได้อย่างยั่งยืน” ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ใน
ระดับมาตรฐานโลก เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาระยะ 12 ปี (2552 – 2563) พร้อมทั้งได้กาหนดนโยบายกรุงเทพสะอาดร่มรื่น (Bangkok
Clean and Green) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานโครงการ และมีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ตลาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วัด มัสยิด สถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิง ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงแรม ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
และสานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,293 แห่ง โดยกรุงเทพมหานครพิจารณาตัดสินมอบรางวัล
และป้ายสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติให้แก่อาคารสาธารณะที่ผา่ นเกณฑ์การตรวจประเมินระดับดีเลิศและดีมาก เพื่อเป็น
แรงจูงใจการมุง่ มั่นพัฒนาสู่เกณฑ์ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ปัจจุบันคณะฯ มีอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
คือ โครงการ Urban Green Group ซึ่งในต่างประเทศเริ่มทามา 6-7 ประเทศแล้ว
หมวด 1 : การนาองค์กร
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แผนภาพที่ 1.2.1 ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมตามหลักการ Green Meeting
นอกจากนี้คณะฯ ยังส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติภารกิจกับ กสธ. ด้านการแพทย์กรณีเหตุแผ่นดินไหว ที่
ประเทศเนปาล ในนามของ MERT เพื่อไปช่วยเหลือในพื้นที่เมือง Sipaghat Bazar โดยคณะฯ พัฒนาระบบกรอง
น้าดื่มชุดต้นแบบสาหรับพื้นที่อุทกภัย โดยสามารถกรองน้าจากแหล่งน้าชนิดต่างๆ ในธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
ในการทางานไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเนปาลด้วย
กลุ่มชุมชนเป้าหมาย คณะฯ มีโครงการฝึกปฏิบัติภาคสนามแบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดสระบุรี เพื่อนาความรู้
ที่สั่งสอนให้นักศึกษานาไปปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในอันที่จะก่อให้เกิดความคิดรวบยอดของการ
สาธารณสุข เสริมสร้างทักษะในกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน
และหาแนวทางแก้ไข โดยยึดแนวคิดกระบวนการแก้ปัญ หาแบบมีส่วนร่วม สามารถทางานเป็นทีมในวิชาชีพ
สาธารณสุขต่างๆ และร่วมกับชุมชน ผสมผสานทักษะด้านวิชาการกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้บทบาทของตนเองที่มีต่อการพัฒนางานสาธารณสุข มีจิตสานึก
ของการเป็นนักสาธารณสุขที่ดี มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาทาง
วิชาการจากคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พื้นที่ฝึกภาคสนาม : ปีการศึกษา 2557 ออกฝึกภาคสนาม ณ ตาบลหนองย่างเสือ (12 หมู่บ้าน) และตาบล
ซับสนุน (5 หมู่บ้าน) อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 33 วัน นักศึกษาออกฝึกภาคสนาม : จานวนทั้งสิ้น 395 คน ได้แก่ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน 25 คน ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 192 คน นิ สิ ต แพทย์ (ปี 4) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 159 คน และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต โครงการจัดตั้ง
หมวด 1 : การนาองค์กร
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มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอานาจเจริญ จานวน 19 คนคณาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าง : ผลัดเปลี่ยนกันร่วม
สนับสนุนวิชาการและสนับสนุนการฝึกภาคสนาม ประมาณ 58 คน ในจานวนดังกล่าว เป็นอาจารย์สังเกตการณ์ 8 คน
และอาจารย์สังเกตการณ์ จากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอานาจเจริ ญ จานวน 5 คน ผลได้รับ :
แผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพที่นักศึกษาร่วมกับชุมชนจัดทา รวมถึงโครงการพิเศษ มีทั้งหมด 21
แผนงาน 82 โครงการ ซึ่งบางส่วนนักศึกษาร่วมกับชุมชน ขับเคลื่อนและดาเนินการแล้ว ส่วนที่เหลือได้ส่งต่อให้ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง http://www.ph.mahidol.ac.th/field/2558/

หมวด 1 : การนาองค์กร
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หมวด 2 กลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2558

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)

ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดทาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติ

ปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์บังคับ และวัดผลความก้าวหน้าของการบรรลุแผนอย่างไร

การนาแผนไปปฏิบัติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.1 การจัดทากลยุทธ์
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
2.1ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ปี 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้แผนพั ฒนาการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ดังแผนภาพ2.1.1มาจนถึง
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ใหม่ ซึ่งกระทาทุก 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 คณะฯ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
พ.ศ. 2559-2562 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นาโดยคณบดี
เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ กาหนดรูปแบบ กรอบแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาฯ จัดทาแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสพัฒนา จุดอ่อนและภาวะ
คุกคาม เพื่อใช้ประกอบการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ปณิธาน/ปรัชญา/ เอกลักษณ์(สมรรถนะหลัก) ดังแผนภาพ
2.1.2 ของคณะสาธารณสุข ศาสตร์/ทบทวนยุท ธศาสตร์/แนวทางการพั ฒ นาและเป้ าหมายตั วชี้ วัด การประชุม
คณะกรรมการฯ มีทั้งหมด จานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กันยายน 2558) และประชุมเชิงปฏิบัติการอีก จานวน 3
ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2558)
และเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาใหม่มาปฏิบัติในปีงบประมาณ 2559 โดยถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 25592562 สู่การปฏิบัติผ่านทีมบริหาร/หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้างานโดยการแปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 13 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 2.1.3
จากการประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง คณบดีนาการประชุมในการค้นหาจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และภาวะ
คุกคาม จัดลาดับความสาคัญ โดยใช้ข้อมูลสาคัญ ดังตารางที่ 2.1.1 และจัดทา TOWS Matrix ภายใต้ความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังตารางที่ P.2ก(2) หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ
ประชุมกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแนวทางพัฒนาร่วมกับผู้บริหารทุกระดับ ผลการดาเนินงานดังแผนภาพ
2.1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และCorporate KPIs ดังตารางที่ 2.1.1

แผนภาพที่ 2.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา ค่านิยม เอกลักษณ์(สมรรถนะหลัก)คณะฯพ.ศ.2556-2560
หมวด 2 : กลยุทธ์
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แผนภาพที่ 2.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา ค่านิยม เอกลักษณ์(สมรรถนะหลัก)คณะฯพ.ศ.2559-2562

ตารางที่ 2.1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และ Corporate KPIs แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2559-2562
ยุทธศาสตร์
Corporate KPIs
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาค
เอเชีย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนกลุ่มภารกิจเพื่อการบริการวิชาการ
การสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้
แข็งแกร่ง

1. จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้จากเครือข่าย
2. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในแต่ละปีปฏิทิน
ต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
3. ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ
4. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน AUNQA
5. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes) ของหลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
6. จานวนหน่วยบริการที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล
7. จานวนผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ
8. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
9. คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 200 คะแนน

2.1ก(2) นวัตกรรม
ภายหลังจาการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ 2 ครั้ง และวิเคราะห์ผลการสารวจ
สถานการณ์แล้ว คณบดีเริ่มนาการวิเคราะห์ SWOT ระดมสมองร่วมกับทีมบริหารผลการประชุมได้โอกาสเชิงกลยุทธ์
10 ข้อ O1. การพัฒนาคนสูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้ O2. การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
O3. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น O4. การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ
Generation Y & Z ที่แตกต่างไปจากเดิม O5. การจัดการเรียนการสอนตามความท้าทายในศตวรรษที่ 21 O6.การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย (Life-long Learning) [สังคมโลกต้องการ Global Citizen / 21st Century skills]
หมวด 2 : กลยุทธ์
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 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารปฏิบัติการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สอดรับกับ
(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562”
กลุ่มเป้าหมาย : คกก.ประจาคณะ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้างานทุกงาน

 ประชุมคกก.ทบทวนแผนฯ ครั้งที่ 3 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.
2559-2562 เพื่อพิจาณาจัดลาดับโครงการ และวงเงินงบประมาณในแต่ละโครงการ

 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ครั้งที่ 1 “สัมมนาบุคลากร ประจาปี 2558 : แนวทางการพัฒนา
คณะ สู่ สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนาในภูมิภาคเอเชีย”
กลุ่มเป้าหมาย :
ที่ปรึกษาคณบดี คกก.ประจาคณะ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้างานทุกงาน
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกคน
 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห็สถานการณ์ (SWOT ,Risk analysis, Challenge,
and Opportunity , Benchmarking ในภูมิภาคเอเซีย)
 กาหนดยุทธศาสตร์
 กาหนดเป้าประสงค์หลัก

 ประชุมคกก.ทบทวนแผนฯ ครั้งที่ 2 “การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา”
 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT ,Risk analysis, Challenge,
and Opportunity , Benchmarking ในภูมิภาคเอเซีย)
 พิจารณาแบบประเมินสถานการณ์เพื่อทบทวนทิศทางแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2556-2560
 พิจารณา (ร่าง)ขั้นตอนการดาเนินงานทบทวนแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2559-2562
 พิจารณา (ร่าง) แบบเสนอโครงการ

 ประชุมคกก.ทบทวนแผนฯ ครั้งที่ 1 “กาหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์” ภาควิชา/หน่วยงาน เตรียมการปฏิทินการดาเนินงาน และกาหนดกรอบ/แนวทางการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

หมวด 2 : กลยุทธ์

การแผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอน
 รวบรวมข้อมูล นาเสนอผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3 ปี ย้อนหลัง สถานการณ์
การศึกษาปัจจุบัน และคณบดีและทีมบริหารร่วมกันวิเคราะห์ SWOT รองแผนฯทาร่างSWOT

ทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ทุก 3 ปี และ วางแผนทุก 5 ปี

• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562
• (ร่าง) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
ขั้นตอนการดาเนินงานทบทวนแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2559-2562

• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562
•
แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาที่ดาเนินงานโครงการในแต่ละ
ปีงบประมาณ (ปี 2559-256) แผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ/
จัดทารายละเอียดโครงการ

• Situation Analysis of Global, Regional and National Public Health
Educations
• ยุทธศาสตร์และทิศทางของคณะฯ
• TOWS Matrix Analysis
• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562
• สถานการณ์คณะฯ
• ผลสารวจสถานการณ์คณะฯ
• แนวทางการพัฒนางานจากการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx คณะฯ
ประจาปี 2558

ข้อกาหนดที่สาคัญ
• ผลการประชุมเกี่ยวกับทิศทางคณะฯล่าสุด
• รายงานผลต่างๆ/นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
• หน้าที่ความรับผิดชอบของคกก.ทบทวนแผนฯ
• ผลการดาเนินงานของคณะฯ
• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2560 และแผนพัฒนาการศึกษาของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 / PA 2558
รายละเอียด ตารางที่ 2.1.2
• (ร่าง) SWOT Analysis
• แบบประเมินสถานการณ์เพือ่ ทบทวนทิศทางแผนพัฒนาฯ พ.ศ.25562560
• ขั้นตอนการดาเนินงานทบทวนแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2559-2562
• แบบเสนอโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ปี พ.ศ. 2556-2560”

ต.ค.

ก.ย.

ก.ค.

เม.ษ.

ก.พ.

ธ.ค.-ก.พ.

ช่วงเวลา
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ผู้บริหารทุกระดับ
คณะกรรมการระดับ
คณะทุกพันธกิจ และ
ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร สภาอาจารย์

ผู้บริหารทุกระดับ
คณะกรรมการระดับ
คณะทุกพันธกิจ และ
ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร สภาอาจารย์

งานแผนพัฒนาฯ

ผู้รับผิดชอบ

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ : กระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ





ประเมิน-รายงานระดับความสาเร็จการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์



ติดตาม กากับ และประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนรอบ 6 และ 12 เดือน 

ปฏิบตั ิการตามแผนงาน/โครงการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณจัดสรรทรัพยากร 

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณระดับคณะฯ ภาควิชาและหน่วยงาน


หมวด 2 : กลยุทธ์

หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
รายได้จริง-รายจ่ายจริงปี 2550-2558 และประมาณการรายได้ปี 2559
วงเงินที่ได้รับอนุมัตเิ งินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2559
สรุปผลสาเร็จโครงการและผลสาเร็จการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ
2553-2558
 รายงานความก้าวหน้าโครงการและผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ
2558 รอบ 12 เดือน
 (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2559
 พิจารณาโครงการเพือ่ จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ
ประจาปีงบประมาณ 2559 ระดับคณะฯ และกลุม่ ภารกิจ
แบบเสนอโครงการ และการขออนุมัติหลักการและรายจ่าย






พ.ย.

เม.ย.,ก.ย.

ม.ค.

ต.ค.-ธ.ค.

ต.ค.

เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์



พ.ย.

พ.ย.

ช่วงเวลา

ส.ค.

แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562

• สรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการจัดทาโครงการ/กิจกรรมฯ
• (ร่าง) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559-2562
• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562

• ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2559
•
แนวทางการพัฒนางานจากการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ EdPEx คณะฯ ประจาปี 2558

ข้อกาหนดที่สาคัญ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานแผนพัฒนาฯ

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ

ผู้บริหารระดับคณะฯ/
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานแผนพัฒนาฯ

คกก.ประจาคณะ

คกก.ประจาคณะ

ผู้รับผิดชอบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายทอดแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั 

รับรองแผน

 ประชุมคกก.ทบทวนแผนฯ ครั้งที่ 4 พิจารณาสรุปโครงการจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติการจัดทาโครงการ/กิจกรรม และพิจาณาตัวชี้วัด Corporate KPIs พ.ศ. 2559-2562”

ขั้นตอน

แผนภาพที่ 2.1.3 กระบวนการจัดทาและแปลงแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

ทุกปีงบประมาณ

2.1ก(2) นวัตกรรม (ต่อ)
O7.การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น O8. การพัฒนาการตลาดด้านผู้เรียนและการวิจัยผ่าน Internet O9. พัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้ได้คุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล (AUN-QA) O10. การพัฒนาวารสารของคณะฯให้เข้าฐาน
SCOPUS และนาเสนอในการประชุมคกก.ทบทวนแผนพัฒนาฯระดมสมองพิจารณา คกก.ฯ มีความเห็นว่าบางข้อ
น่าจะเป็นแนวทางการพัฒนา จึงปรับโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ดังตารางที่ P.2ก(2) ซึ่งคณะฯต้องลงทุนเพื่อทาให้
วิสัยทัศน์บรรลุตามที่กาหนด และเกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
2.1ก(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
คณะฯรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ รวมทั้งข้อมูลบน Web-site หลังจาก
นั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการจัดทาแผนพัฒนาคณะฯ ดังตารางที่ 2.1.2 ภายใต้ทรัพยากรที่มี
จากัด และความรู้ของบุคลากรของคณะฯ ดังนั้นการกาหนดยุทธศาตร์ของคณะฯ จึงประชุมระดมสมองบุคลากร
กาหนดแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งแปลงแผนสู่การปฏิบัติในรูปของโครงการ กาหนดงบประมาณ และแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของคณะฯ หลังจากนั้น คกก. ทบทวนแผนพัฒนาฯ นามาพิจารณาอีกครั้งเพื่อความ
เป็นไปได้ในการบรรลุผลตามที่กาหนด
2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก
ผลจากการกาหนดยุทธศาสตร์ ในปลายปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ต้องปรับโครงสร้างของคณะฯ
ดังแผนภาพที่ 2 ให้เกิดการประสานพันธกิจระหว่างกัน ใช้กระบวนการสนับสนุนกันภายในภาควิชา และหน่วยงาน
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน คณะฯจึงนาสมรรถนะและลักษณะงาน ของ 13 ภาควิชา และ 10 หน่วยงาน ข้อมูล
การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ผลงานวิจัย ข้อกาหนดต่างๆ ของสกอ. และมหาวิทยาลัย รวมทั้งลักษณะการ
บริการของหน่วยงาน มาวิเคราะห์เพื่อจัดระบบงานให้รองรับยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ด้วยการจัดกลุ่มภาควิชา 13 ภาควิชาเป็น 3 กลุ่มภารกิจ และจัดกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน 11 งาน เพื่อ
ปฏิบัติงานร่วมกัน สนับสนุนตลาดการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบของ คกก.ประจาคณะฯ ก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างคณะฯ ดังนี้
1. โครงสร้างการบริหาร13 ภาควิชา เป็น 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจ
ป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. โครงสร้างหน่วยงาน 11 หน่วยงานเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสนับสนุน
คุณภาพการศึกษาและวิชาการและกลุ่มงานสนับสนุนการบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
การบริหารงาน บริหารผ่าน คกก. อนุกก. หรือคณะทางาน มีการประสานงานระหว่างกันในแนวราบ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานในแนวดิ่ง ตามลาดับชั้นสู่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของคณะฯ
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กาหนดพร้อมกันในการประชุมของ คกก.ทบทวนแผนพัฒนาฯ ที่กล่าวมา
เบื้องต้น คณะฯ กาหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร์ เปาประสงค ตัวชี้วัด และตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 2.1.3

หมวด 2 : กลยุทธ์

30

ข้อมูลสาคัญ

หมวด 2 : กลยุทธ์

• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกาหนดทิศทางพัฒนา
กการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2554
• กลยุทธ์การจัดการเพื่อให้คณะฯ เป็น สถาบันการศึกษาชั้นนาใน
ภูมิภาคเอเซีย
• ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
• รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.
2557-1 ปีงบประมาณ 2557
• ผลการดาเนินงาน Corporate KPIs คณะสาธารณสุขศาสตร์
• ผลสาเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2557
• เปรียบเทียบรายงานผลการตรวจสอบภายในคณะจากงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
• รายงานผลการดาเนินงานด้านบุคลากร
2. ความต้องการ ความคาดหวังทั้งระยะ • สรุปผลการดาเนินการแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ ประจาปี
สั้นและระยะยาวของผู้รับบริการ
2554-2557
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• สรุปผลการสารวจสถานการณ์เพื่อทบทวนทิศทางแผนพัฒนา
การศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2556-2560
• รายงานความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนปัจจุบัน
• รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร
3. นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสา
• รายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
คัญทางเทคโนโลยีและอื่นๆที่อาจมี
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจาปี 2556 และ สกอ.
ต่อการบริการและดาเนินงาน

ปัจจัยภายใน
1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม

ปัจจัยที่นามาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

ตารางที่ 2.1.2 การรวบรวมข้อมูลมาใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริหารการศึกษาฯ

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ

งานพัฒนาบุคลากร

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ

แหล่งข้อมูล

สาร
สนเทศ

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษา

ทุก 3 ปี

แนวโน้ม
ทิศทาง
สถานะ
และ
ประสิทธิผ
ลการ
ดาเนินงา
ไตรมาสและงบประมาณ
นของ
คณะฯ
ปีงบประมาณ

รายเดือน
สรุปรายไตรมาส และ
ปีงบประมาณ

ความถี่รวบรวมข้อมูล
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รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา รองคณบดี
บัณฑิตศึกษา และงานบริหารการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
และงานพัฒนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

หมวด 2 : กลยุทธ์

6. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศหรือระดับโลก

ปัจจัยภายนอก
5. สภาพการแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

4. ศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับ
เปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับ
บริการหรือกิจกรรมที่สาคัญกว่า

ปัจจัยที่นามาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

• Situation Analysis of Global, Regional and National
Public Health Educations
• สถานการณ์การศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับโลกภูมิภาค
และประเทศไทย
• แนวโน้มนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สกอ./
• เทียบเคียงข้อมูลคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ บน
CHEQA
• แนวโน้มการตลาดทางการศึกษา
• การปฏิรูปการศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย
• ผลการดาเนินงานของคู่แข่งทางการศึกษาและวิจัย
• ความต้องการของผู้เรียนและผู้ให้ทุนวิจยั
• แนวโน้มและทิศทางการศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และการวิจัยของประเทศ/ม.มหิดล

• สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ (PA)ประจาปีงบประมาณ 2557
• แผนความต้องการขอตั้งงบประมาณประจาปี
• ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยเงินตามแบบ สงป. 2557
• รายงานรายได้และการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2553-2557
• รายงานผลการตรวจสอบคณะฯ จากงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548, 2550, 2554
• รายงานผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ทั้งด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และกฎ ระเบียบต่าง
• รายงานผลงานการวิจัย

ข้อมูลสาคัญ

ทุก 6 เดือนของ
รอบปีงบประมาณ
ไตรมาสและงบประมาณ

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ
งานบริหารการวิจัย

กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงพัฒนาสังคม
CHEQA Online
แบบสารวจ
กระทรวงศึกษาธิการ
สกอ. วช. สกว.

http://www.cheqa.
mua.go.th/
กระทรวงศึกษาธิการ
สกอ.

THAIPHEIN
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ปีการศึกษา
ปีการศึกษา/งบประมาณ
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ตารางที่ 2.1.3 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร์ เปาประสงค ตัวชี้วัด และตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนาด้านการศึกษา การวิจยั และการบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล
เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อสุขภาวะของชุมชน
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
Corporate KPI 9 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่าย
1. ส่งเสริมงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติที่ก่อให้เกิดความ 1. จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ
พันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข
ร่วมมือด้านวิชาการที่เป็นรูปธรรมกับมหาวิทยาลัยชั้น
ต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้จาก
นา ในต่างประเทศ
เครือข่าย
2. เพิ่มสัดส่วนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม 2. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
และบริการให้เพิ่มมากขึ้น(Green Innovation, Lean
นานาชาติในแต่ละปีปฏิทินต่อจานวนบุคลากร
Manufacturing, Supply Chain, SMEs) เป็นต้น
สายวิชาการ
3. ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่
ละปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมต่อหลักสูตร
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย
ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งภาครัฐ เอกชนและปัญหาด้าน
4. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน AUNQA
สาธารณสุขของประเทศ
2. ใช้กลไกของ Cluster ในการเสริมสร้างระบบ
5. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้
การศึกษาระดับหลักสูตรให้เข้มแข็ง
ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ของหลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนกลุ่ม
1. ตอบสนองภารกิจการวิจัย การเรียนการสอน และ
6. จานวนหน่วยบริการที่ได้รับรองมาตรฐานใน
ภารกิจเพื่อการบริการวิชาการการ
บริการวิชาการ (MPH APACPH-Accreditation
ระดับสากล
สาธารณสุข
/Student/Staff Exchange Program)
2. ยกระดับสมรรถนะของศูนย์ความเป็นเลิศของคณะฯ
ตอบสนองภารกิจการวิจัย การเรียนการสอน และ
7. จานวนผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรและ 1. บุคลากรของคณะฯ พร้อมดาเนินการทั้งเชิงคุณภาพ
ระบบสารสนเทศให้แข็งแกร่ง
และปริมาณ
8. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีทักษะ และความ
แผนการเบิกจ่าย
• พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนถนัด
เปลี่ยนแปลง
9. คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx ระดับ
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 3. มี minimum dataset สาหรับผู้บริหารใช้ในการ
ตัดสินใจ
คะแนนไม่ต่ากว่า 200 คะแนน
ตัดสินใจ

2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ
2.2ก(1) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิ บั ติการ ปี 2558 คณะฯดาเนิ น การจัดทาตามแผนพั ฒ นา 2556-2560 ซึ่ง ปี 2558 คณะฯ
วางแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญของคณะฯ พร้อมกับการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ
พ.ศ.2559-2562 ดังตารางที่2.2.1
ตารางที่ 2.2.1 แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์คณะฯ ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ พ.ศ.2559-2562
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับ
ภูมิภาคเอเชีย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนกลุ่มภารกิจเพื่อการบริการ
วิชาการการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้
แข็งแกร่ง
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2.2ก(2) การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
สาหรับปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ใชกระบวนการในการจัดทาโครงการตามแผน ยุทธศาสตรที่
สอดคล้องและตอบสนองตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556 –
2560) โดยใหรองคณบดีทุกฝ่ายเสนอโครงการ และคกก.พิจารณางบประมาณจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ กาหนดแนวทางจัดทาโครงการด้วยการจัดทาขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน
(Performance agreement : PA) ระหวางอธิการบดีกับคณบดี ทาให้ระบบและกลไกการบริหารงาน และการ
ดาเนินงานหน่วยงาน/ภาควิชา พัฒนาดียิ่งขึ้นกว่าเดิม นาไปสู่ผลผลิต และผลลัพธ์องค์กรที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อนา
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยพิจารณาจาก 1. แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพตนเองตาม
เกณฑ์ EdPEx คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2556 (ต้องเสนอโครงการให้ครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ
รวมทั้งระบุด้วยว่าโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยข้อไหนบ้าง) 3. ต้องเป็นโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน และการดาเนินงานของส่วนงาน/ภาควิชา/หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าปีที่
ผ่านมาเพื่อทาให้การทางานเป็นระบบ ผลผลิตและผลลัพธ์ของส่วนงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดย
พิจารณาจากข้อมูล 1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพตนเองด้วยวาจาตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ปี 2556 เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2557 2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด สกอ. ปีการศึกษา 2555 3)
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปีงบประมาณ 2554 4) รายงาน ผลสาเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2556 5) ผลลัพธ์หมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ปี 2556 (ข้อมูลจากรายงานประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ EdPEx คณะฯ ปี 2556)โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ดังตารางที่ 2.2.2
คณะฯถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรลงสูระดับภาควิชา/หนวยและระดับบุคคลตามลาดับ โดยกาหนดใหมีตัวชี้วัด
ในทุกระดับผานกระบวนการจัดการการปฏิบัติงาน เพื่อนาแนวทางการพัฒนาไปเป็นโครงการประจาปีงบประมาณ
ผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธไปในทิศทางเดียวกันและตอบวิสัยทัศนของคณะฯ
รองคณบดีทุกคนเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจหลัก ควบคุมกากับแผน และผลการดาเนินงาน ตามหลักกระจายอานาจไปคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ผ่านกระบวนการจัดการการปฏิบัติงาน(Performance Management Process) แผนภาพที่ 2.2.1 และ
ตารางที่ 2.2.2
VISION
MISSION
CORE
VALUES
STRATEGY

การบริหาร
โครงการ
งาน/  การปรับปรุง
โครง
อย่างต่อเนื่อง
การ  การวัด KPIs
แผน

การ
จัด
การ
นโย
บาย



การบริหาร
โครงการ
 การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
 การวัด KPIs


ระ
ดับ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

คณะ

ระดับคณะฯ

ระดับภาควิชา

การปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลง
ของบุคลากรแต่
ละคน
 การวัด KPIs


แผนงาน/โครงการ
ระดับบุคคล

ฯ

แผนภาพที่ 2.2.1 กระบวนการจัดการการปฏิบัติงาน(Performance Management Process)
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ตารางที่ 2.2.2 การแปลงแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2556 – 2560 สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างเครือข่ายวิจัยสู่
ภาพลักษณ์
"มหาวิทยาลัยวิจัย"
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอนให้รองรับ
การเป็นสถาบันการ
ศึกษา กลุ่ม ง.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบริการวิชาการ
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อมแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์สนับสนุน
ความกลมกลืนความ
หลากหลาย

แผน
แผนสร้าง
เครือข่าย
งานวิจัย

โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการขอทุนจากองค์กรการให้ทุนต่างประเทศและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
2. โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ สังคมหรือนโยบาย
3. โครงการพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรด้านการวิจัย

แผนพัฒนา
การเรียนการ
สอนสู่รองรับ
การเป็น
สถาบันการ
ศึกษากลุ่ม ง.

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติสู่ความเป็นเลิศ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูค่ วามเป็นเลิศ
3. โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์
4. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางการศึกษา (3D)
5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเครือข่ายใน และต่างประเทศ
6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าหลักสูตรนานาชาติ
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณ สุขศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองในโครงการ Asia Pacific
Academic Consortium for Public Health (APACPH) Accreditation ปีการศึกษา 2558
1. โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพครบวงจร (อาหาร ออกกาลังกาย/นวดแผนไทย บุหรี่ สุรา และสุขภาพจิต)

แผนพัฒนา
ระบบบริการ
วิชาการให้
2. โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 17025)
ทันสมัย
3. โครงการบริการตรวจวิเคราะห์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครบวงจร
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การวิจัยและการเรียนการสอน
แผนลดการ 1. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
ใช้พลังงาน
2. โครงการเปิดไฟฟ้าสลับกันลดค่าไฟฟ้า

2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร
คณะฯ กาหนดกระบวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อนากลยุทธ์สู่ปฏิบัติ โดยงานแผนพัฒนาฯดาเนินการ
1. จัดทาหนังสือขอความร่วมมือ
พร้อมเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรภาควิชา/หน่วยงานเสนอแผนงาน/
โครงการมายังคณะฯ แล้วดาเนินการรวบรวม/จัดทาสรุปในภาพรวม
2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯกลั่นกรอง นาเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ สนับสนุน
งบประมาณเงินรายได้ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ
3. รวบรวม และจัดทาสรุปผลการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน
4. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อทราบเกี่ยวกับวงเงินที่ได้จัดสรรของแต่ละโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ
5. จัดทาหนังสือแจ้งวงเงินที่จัดสรรให้ภาควิชา/หน่วยงาน
6. ภาควิชา/หน่วยงานแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ และขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทาหนังสือขอยืมเงินทดรองจ่าย และเริ่มดาเนินงานตามโครงการ
นอกจากนั้นแล้วทุกโครงการของคณะฯ ทั้งระดับคณะฯ และระดับภาควิชา คณะฯกาหนดให้ทุกโครงการ
ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการและผลผลิตเป็นหัวข้อหนึ่งในแบบเสนอโครงการทุกโครงการ นอกจาก
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การบริหารความเสี่ยงแล้วยังมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการปฏิบัติงาน2 ปี/ครั้ง
และติดตามผลการดาเนินการด้วยการ 1) จัดทาหนังสือเวียนติดตามจากผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก/หัวหน้าภาควิชา
ให้รายงานผลการดาเนินงาน ทั้งโครงการและตัวชี้วัดต่าง ๆ และตัวชี้วัด MUKPI พร้อมบันทึกตัวชี้วัด พร้อมแนบ
หลักฐานในแต่พันธกิจเข้าระบบ ทุก 6 เดือนและ 12 เดือน นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อทราบ และแจ้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป 2) ติดตามทางจดหมายอีเล็คทรอนิคส์ เช่น e-mail และ e-office และ 3)
ติดตามด้วยวาจาทางโทรศัพท์
2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร
ทุกปีงบประมาณ รองคณบดีที่ดูแลงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับรองคณบดีทุกคน และงานทรัพยากร
บุคคล รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาทั้งของสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งข้อมูลได้จาการ
สอบถามในแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของคณะฯ ซึ่งทาเป็นประจาทุก
ปีงบประมาณ เพื่อจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์คณะฯ
แผนพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะฯมีดังนี้ ดังตารางที่ 2.2.3
ตารางที่ 2.2.3 แผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะฯ ปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์คณะฯ ปีงบประมาณ 2558

แผนพัฒนาบุคลากร เรื่อง...
1. สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการขอทุนวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
2. สัมมนาแลกเปลี่ยนการจัดทาโครงการวิจัยร่วมกันของกลุ่มวิจัยในเครื่อข่าย
ThaiPHEIN และกลุ่มวิจัยภายในคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์
3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างโจทย์วิจัยโดยแหล่งทุน(ศจย./ศวส./ แหล่งทุนอื่น)
“มหาวิทยาลัยวิจัย”
4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องตัวชี้วัดคุณภาพด้านการวิจัยกับเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานวิจัย
5. การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติฐานข้อมูลสากล
6. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และ
7. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
จัดการเรียนการสอนให้รองรับการ
8. พัฒนาระบบการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์
เป็นสถาบัน การศึกษากลุ่ม ง.
9. พัฒนาสุนทรียภาพทางการศึกษา (3D)
10. Professional Web Designer ด้วย Dream Weaver
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจ
11. Google doc เพื่อการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริม
12. โปรแกรมคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal
สิ่งแวดล้อม
13. การบันทึกข้อมูลระบบการบริหารความเสี่ยง (PH Risk)
14.
การเขียนรายงานการประเมิน ตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
การดาเนิน การที่ เป็น เลิศ (EdPEx)
จัดการความรู้ บุคลากรมีโอกาส
ก้าวหน้า มีสุขภาพดี และมีความสุข 15. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel ขั้นสูง สูตร และกราฟ
16. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Program SPSS”
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้
ตามค่านิยมขององค์กรและปลูกฝัง 17. Update เกณฑ์การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ และ ก.พ.อ.
ค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลัก
18. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง Clinical Trials/Intervention study
เศรษฐกิจพอเพียง
19. สัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2558
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2.2ก(5) ตัววัดผลการดาเนินการ
ปี 2558 ตัวชี้วัดที่สาคัญที่ใช้ติดตามผลสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมี 6 ตัววัด ดังแผนภาพ
ที่ 2.2.2

แผนภาพที่ 2.2.2 ตัวชี้วัดที่สาคัญที่ใช้ติดตามผลสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2556 – 2560
2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ปี 2558 คณะฯ คาดการณ์ผลการดาเนินการเป้าหมายตาม Corporate KPIs ตามแผนพัฒนา พ.ศ.
2556-2560 ดังตารางที่ 2.2.4
ตารางที่ 2.2.4 เป้าหมาย Corporate KPIs ปี 2558-2560
Corporate KPIs

หน่วยนับ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1.จานวนผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
2.จานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก
3.จานวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา
4.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา/ศึกษาต่อและ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ
ภายใน 6 เดือน
5.จานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับสถาบัน
ใน/ต่างประเทศทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและ ผู้ด้อยโอกาส

เรื่อง
จานวน
จานวน
ร้อยละ

104
120.5
70
85.00

104
130
75
86.00

104
135
80
86.50

โครงการ

13

14

15

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ทุกสิ้นปงบประมาณ นาโดยคณบดี รองคณบดีฝายตางๆ และคกก.ที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ คกก.ทบทวนแผนฯ ประชุมพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานในปที่ผานๆมา วิสัยทัศนของ
คณะฯ รวมทั้งผลการดาเนินการของคูเทียบ เพื่อพิจารณาแผนประจาปีงบประมาณตามที่รองคณบดีฝายตางๆ
และคกก.ที่รับผิดชอบเสนอแผนงาน/โครงการ หากมีตัวชี้วัดใดที่ไมบรรลุเปาหมายหรือนอยกวาคูเทียบ คกก.
ทบทวนแผนฯ มอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง และคกก.ที่รับผิดชอบค้นหาสาเหตุ ทาแผนปรับปรุง ดาเนินการ
และเสนอผลการดาเนินการในที่ประชุมคกก.ทบทวนแผนฯ เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ
นาเสนอแผนผ่าน คกก.ประจาคณะฯ อนุมัติบรรจุเปนแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณระดับคณะฯ ในปถัดไป
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ปีงบประมาณ 2558

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)

ในหมวดของการมุ่งเน้นลูกค้านี้

ถามถึงวิธีการที่คณะสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่อ

ความสาเร็จด้านตลาดในระยะยาวรวมทั้งวิธีการที่คณะรับฟังเสียงของลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นและใช้สารสนเทศดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.1 เสียงของลูกค้า
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1ก(1) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การศึกษา
คณะฯมีวิธีการรับฟังผู้เรียนที่หลากหลายขึ้นกับช่วงระยะเวลาของวงรอบการศึกษา ประกอบด้วย การ
ปฐมนิเทศ การประเมินผลด้วยวาจาในระหว่างการศึกษา และการประเมินด้วยแบบสอบถามทุกรายวิชาและภาค
การศึกษา จัดแนะแนวการศึกษาต่อในงานปัจฉิมนิเทศสาหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิตต่อหลักสูตรเมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ สร้าง web board สาหรับให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebookและ web คณะฯ มีการติดตามความคิดเห็น และความคาดหวังของ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดการกับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา
นอกจากนี้ คกก.บริหารหลักสูตรฯ แต่ละระดับ ทบทวนแบบประเมินผลรายวิชา และศึกษาความคาดหวัง
ของนักศึกษา 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา สัมมนาเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาหลักสูตรทุกปี ในช่วงระหว่างเดือนเม.ย.–
พ.ค เจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ส่งให้คณะฯกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละระดับ
ผลการประเมินของนักศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลของงานแผนพัฒนาและระบบประกันคุณภาพ
และกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อจัดทาแผนและออกแบบบริการ ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ข้อมูลการสารวจ
ดังกล่าวสามารถนาไปใช้วางแผนพัฒนาบุคลากรของงานบริการการศึกษา
ได้ตรงตามความต้องการและความ
คาดหวังของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อไป
วิธีการรับฟังผู้เรียนและได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
หลักสูตรไทย :
ปริญญาตรี คกก.หลักสูตร กาหนดกระบวนการ ข้อมูลที่ต้องการ รวมไปถึงการนาไปใช้ประโยชน์ในภาพกว้าง
หลักสูตรฯให้รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่จาเพาะของแต่ละหลักสูตร ข้อมูลนี้นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร ขัน้ ตอนนี้คกก.หลักสูตรฯดาเนินการผ่านการสนับสนุนของงานบริการการศึกษา
และกิจการนักศึกษา ดังตารางที่ 3.1.1
ปริญญาโท หลักสูตรฯ กาหนดกระบวนการฟังเสียงของลูกค้า โดยคกก.บริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้ดูแลในภาพรวม
เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่
ระบบประเมินรายวิชา online ของบัณฑิตวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนในหลักสูตร (ประชุม
ประจาเดือนของหลักสูตรฯ) การสื่อสารผ่านช่องทาง social media (facebook, line) และการสนทนา
สร้างสรรค์ ดังตารางที่ 3.1.1
หลักสูตรนานาชาติ :
ปริญญาโท : การรับฟังเสียงผู้เรียนและได้รับสารสนเทศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบประเมินรายวิชา online
ของบัณฑิตวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนในหลักสูตร (ประชุมประจาเดือนของหลักสูตรฯ) การสื่อสาร
ผ่านช่องทาง social media (facebook, line) และการสนทนาสร้างสรรค์
ผลจากการวิเคราะห์เสียงของผู้เรียนและได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ หลักสูตรฯ
หมวด 3 : ลูกค้า
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นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรมีการกาหนดกระบวนการ
ฟังเสียงของลูกค้าโดยมีคกก.บริหารฯ เป็นผู้ดูแลในภาพรวม
ปริญญาเอก : การรับฟังเสียงผู้เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบประเมินรายวิชา online ของบัณฑิตวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนในหลักสูตร (ประชุมประจาเดือนของหลักสูตรฯ) การสื่อสารผ่านช่องทาง social media (facebook, line)
และการสนทนาสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 3.1.1
วิจัย
การวิจัยของคณะฯ มีกระบวนการดาเนินการรับฟังลูกค้า 4 วิธี 1) รับฟังการชี้แจง นโยบาย แนวปฏิบัติ
มิติใหม่รูปแบบการทาวิจัย 2) Email 3) บันทึกเวียนที่แจ้งข้อมูลมาจากแหล่งทุนภายนอก 4) หาข้อมูลด้วย
ตนเอง จากแหล่งทุนภายนอกโดยตรง ดังตารางที่ 3.1.2
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ มีคกก.วิจัยซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็น
ประธานมี อ าจารย์ ซึ่ งเป็ น ผู้ แ ทนจากทุ ก ภาควิ ช าเป็ น กรรมการ และมี ที ม งานจากงานวิ จั ย และวิ ช าการเป็ น
เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการของคกก. เป็นผู้รับผิดชอบในการรับฟังเสียงจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้มา
ซึ่ ง สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการ ความพึ งพอใจและความไม่ พึ ง พอใจ และความผู ก พั น กระบวนการ
ดาเนินการรับฟังลูกค้า 4 วิธี ดังนี้ 1) เชิญผู้แทนจากแหล่งทุนบางแห่งทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) มาชี้แจงนโยบาย กรอบการวิจัยและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้อาจารย์/นักวิจัยรับฟัง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์/นักวิจัยของคณะกับแหล่งทุน แล้วจัดทาสรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในด้านการดาเนินงานวิจัยมุ่งเป้า และงานวิจัยที่สอดคล้องนโยบายแหล่งทุนให้ทราบทั่วกัน โดยผ่านการประชุมค
กก.ประจาคณะ เพื่อแจ้งคณาจารย์ และผ่านทางการประชุมคกก.วิจัยทุกเดือน 2) แหล่งทุนบางแห่งจัดประชุม
เพื่อชี้แจงนโยบาย กรอบการวิจัยและแนวปฏิบัติต่างๆ เป็นประจาทุกปี ฝ่ายวิจัย ฯแจ้งให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจ
เข้าร่วมรับฟัง รองคณบดีฝ่ายวิ จัยฯ/หัวหน้างานวิจัยและวิชาการร่วมรับฟังสรุปแจ้งผ่านการประชุมคกก.ประจา
คณะ เพื่อแจ้งคณาจารย์ และผ่านทางการประชุมคกก.วิจัย 3) งานวิจัยและวิช าการเปิด website เครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดข้อมูล ผ่านทาง e-mail ให้แก่ อาจารย์/
นักวิจัยทุกคนทราบ ผ่านทางระบบ e-office บันทึกเวียนที่แจ้งข้อมูลมาจากแหล่งทุนภายนอกถึงทุกภาควิชาเมื่อ
มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย /โจทย์วิจัย และประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัยบน website ของงานวิจัยและ
วิชาการ 4) อาจารย์/นักวิจัยเป็นผู้ติดต่อและหาข้อมูลด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง จากแหล่งทุนภายนอก/แหล่งทุน
ต่างประเทศโดยตรง และจาก website ของแหล่งทุนที่ทราบโดยทั่วกัน ในการหาข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณ
การวิจัย และลักษณะขอบข่ายงานวิจัยที่ตรงกับลักษณะงานวิจัย ตรงกับทักษะ และความรู้วิจัยในเรื่องนั้นๆ
นอกจากนี้ ช่ อ งทางระบบสารสนเทศของเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต แบบช่ อ งทางเดี ย ว ในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนสนับสนุนการวิจัย จากทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนภายนอก ของเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ วช. สกว. สวทช. สวก. สวรส. สวทน. และ สกอ. แบบช่องทาง
เดียว โดยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) และ ระหว่างการดาเนินงานวิจัย ในการรายงาน
ความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุน
หมวด 3 : ลูกค้า
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ภายนอก (ทุน คอบช. และ วช.) ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ผู้รับทุนจะมีการประสานงานกับ
แหล่งทุนสม่าเสมอ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของแหล่งทุน สาหรับแหล่งทุนต่างประเทศมีกระบวนการรับฟังความ
คาดหวังและความต้องการของแหล่งทุนเพียง 3 วิธี คือ วิธีที่ 2 , วิธีที่ 3 และวิธีที่ 4
ปี งบประมาณ 2558 คกก.วิ จั ย พบผู้ จั ด การของแหล่ งทุ น เพื่ อ รั บ โจทย์ วิจั ย และความต้ อ งการด้ า น
การศึกษา เช่น สสส. ต่อมาช่วงกลางปีงบประมาณ 2558 คกก.วิจัยประชุมทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงแหล่ง
ทุน ทั้ง 4 วิธีดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ ได้ส ารสนเทศด้านความต้องการและความคาดหวังของแหล่ งทุนเท่านั้น
ดังนั้นคกก.วิจัยจึงเพิ่มอีก 1 ช่องทาง เน้นเฉพาะแหล่งทุนในประเทศ ร่วมกันพัฒนาแบบสอบถาม และมอบหมาย
ให้งานวิจัยและวิชาการจัดส่งแหล่งทุนต่างๆ ที่อาจารย์/นักวิจัยของคณะฯ รับทุนวิจัยอยู่ เพื่อรับฟังเสียงของผู้ให้
ทุน วิจัย เกี่ย วกับ ระดับ ความพึ งพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง และความผู กพัน ของแหล่ งทุ น รวมทั้ ง
ประสานงาน และติดตามขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับผิดชอบจากแหล่งทุนตอบแบบสอบถาม ส่งกลับมายังคณะฯ
งานวิจัยและวิชาการรวบรวมและวิเคราะห์ นาเสนอผลการวิเคราะห์ส่งให้คกก.วิจัยพิจารณาทบทวน และแจ้ง
คกก.ประจาคณะฯ เพื่อแจ้งคณาจารย์ของทุกภาควิชาต่อไป ปีงบประมาณ 2559 คกก.วิจัยทบทวนกระบวนการ
รับฟังเสียงแหล่งทุนใหม่อีกรอบหนึ่ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธีที่ 5 คือ การส่งแบบสอบถามให้แหล่งทุน
ตอบกลั บ มา และคาดว่ า จะขยายการรั บ ฟั ง เสี ย งแหล่ ง ทุ น จากต่ า งประเทศ คื อ NIH สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯได้รับทุนสนับสนุนมา 1 โครงการขนาดใหญ่ เพื่อปรับกระบวนการอีกรอบหนึ่ง
3.1ก(2)- (3) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีในอดีต และในอนาคต
หลักสูตร
ศิษย์เก่าซึ่งเป็นลูกค้าในอดีตทุกระดับการรับฟังใช้วิธีการเชิญประชุม สร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ข่าวสาร
ของภาควิชา ฯ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบุคลากรของภาควิชา ฯ
โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ Line, facebook, Group Mail หรือ Web และลูกค้าในอนาคตการรับฟังส่วน
ใหญ่ใช้สื่อสังคม Online และ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์การศึกษาของคณะฯ
วิจัย
ผู้ให้ทุนวิจัยในอดีต คณะฯ โดยคกก.วิจัยใช้กระบวนการและวิธีการฟังเสียงแหล่งทุนเช่นเดียวกับแหล่ง
ทุนที่ให้ทุนในปัจจุบันซึ่งมี 5 วิธีดังกล่าวมาแล้ว ดังตารางที่ 3.1.2
สาหรับผู้ให้ทุนวิจัยในอนาคต ดังกล่าวมาแล้วคณะฯ โดยคกก.วิจัยใช้กระบวนการและวิธีการฟังเสียง
แหล่งทุนเช่นเดียวกับแหล่งทุนที่ให้ทุนในปัจจุบันซึ่งมี 5 วิธี สาหรับในปี 2559 คาดว่าจะปรับวิธีที่ 1 คือ การเชิญ
ผู้แทนจากแหล่งทุนบางแห่งทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) มาชี้แจง
นโยบาย โจทย์วิจัยและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้อาจารย์/นักวิจัยรับฟัง ปรับเป็นการเปิดบ้านวิจัยของคณะให้แหล่งทุน
มาพบปะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์และนักวิจัยของคณะ (Open House) นักวิจัยเสนอนวัตกรรมงานวิจัย ให้แหล่ง
ทุน และแหล่งทุนเสนอความคาดหวัง ความต้องการและโจทย์วิจัยแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย รวมทั้งแจก
แบบสอบถามบ เนื่องจากคกก.วิจัยทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงโดยการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ ความคาดหวังและความผูกพันของแหล่งทุน ไปยังแหล่งทุนให้ตอบกลับ มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 50
จึงคาดว่าจะปรับกระบวนการอีกรอบหนึ่งดังกล่าว ดังตารางที่ 3.1.2
หมวด 3 : ลูกค้า
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Website
Facebook
Line

สื่อสังคม
online

หมวด 2 : กลยุทธ์

ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

Website
Facebook
Line

หลักสูตรไทย และนานาชาติ

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

กลุ่มลูกค้า

Google from
PHP (Grad)

Google from
Lime survey
Dreamweaver

IT ที่ใช้งานบน Web
Web-based technologies

- การสารวจในวันปฐมนิเทศ นศ.ใหม่
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชา
- การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ นศ.ปี
สุดท้าย
- การประชุมเพื่อสนทนาสร้างสรรค์
- กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในคณะ
- แบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการต่างๆ

- ทางเว็บไซต์การศึกษา
www.ph.mahidol.ac.th/ed
- การสารวจในวันปฐมนิเทศ นศ.ใหม่
- การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร ของ นศ.
ชั้นปีที่ 4
- กิจกรรมพบนักศึกษา
- การประเมินรายวิชา
- การประชุมนักศึกษาแยกตามชั้นปี เพื่อสนทนา
สร้างสรรค์ (ประเมินวาจา)
- กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในคณะ
- แบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการต่างๆ
- กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ก แยกตามชั้นปี
- บริการสายด่วน รับแจ้งเหตุและให้คาปรึกษา

ผู้เรียนปัจจุบัน

วิธีการอื่นๆ

วิธีการรับฟังความต้องการ

1 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
ตลอดเวลา

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/รายวิชา

ตลอดเวลา
2 ครั้ง/ปี
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

6 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

ตลอดเวลา

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการรับฟัง

ตารางที่ 3.1.1 วิธีการรับฟังความต้องการ วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า และในอนาคต

รวบรวม
ข้อมูล ผลประเมิน
จากนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย
•
วิเคราะห์
สังเคราะห์
•
สรุป และ

•

รวบรวม
ข้อมูลผลประเมินจาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
•
วิเคราะห์
สังเคราะห์
•
สรุป และ
นาเสนอที่
ประชุมสัมมนา
หลักสูตรเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา

•

คุณภาพหลักสูตร

รวบรวมข้อมูล
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
ช่องทางต่างๆ เสนอ
ผ่านหลักสูตรและ
ภาควิชา/คณะ และ
นาเสนอรองรอง

รวบรวมข้อมูล
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
ช่องทางต่างๆ เสนอ
ผ่านงานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
และนาเสนอรองรอง
คณบดีที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุน
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รวบรวมผล
ประเมินการจัด
สิ่งเอื้อสาหรับ
การเรียนการ
สอน
การจัดการ
เรียนการสอน
และความพึง
พอใจต่อ
อาจารย์ผู้สอน
หลังจากเสร็จ
สิ้นการเรียน
การสอน

การจัดการเรียน
การสอน

วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับ...

E-mail
(ตลอดปี)
Facebook
Group Mail
Line

หลักสูตรไทย และ
นานาชาติปริญญา
ตรีปริญญาโท
และปริญญาเอก

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
www.mahidol.ac.th
(ตลอดปี)
- เว็บไซต์การศึกษาของคณะฯ
www.ph.mahidol.ac.th/ed
(ตลอดปี)

-

IT ที่ใช้งานบน Web
Web-based technologies

- การจัดแนะแนวหลักสูตร/ตลาดนัดอุดมศึกษา
- การจัดนิทรรศการในที่ประชุมวิชาการต่างๆ
- การสารวจจากโครงการ Health Camp
ประจาปี
- ระหว่างการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในหลักสูตร

ผู้เรียนในอนาคตทีค่ ณะคาดหวัง

- การเชิญเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของคณะ
- เชิญตัวแทนร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนา
หลักสูตร
- การติดตามศิษย์เก่า และภาวะการมีงานทา

ศิษย์ เก่ าหลักสูตรไทย และนานาชาติ

- กลุ่มLine และ facebook
- การประเมิน online ของบัณฑิตวิทยาลัย

วิธีการอื่นๆ

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี
3 ครั้ง/ปี

-

1 ครั้ง/ปี
ตลอดเวลา
3 ครั้ง/ปี

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการรับฟัง

หมวด 3 : ลูกค้า

ภาคเอกชน

ภาครัฐ/

กลุ่มลูกค้า

-

สื่อสังคม
online

การรายงานความก้าวหน้า/ และ

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย/

กรอบการวิจัย แนวปฏิบัติมิติใหม่รูปแบบ

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย

ข้อเสนอการ

1. เมื่อเปิดรับ

วิธีการรับฟังความต้องการ
IT ที่ใช้งานบน Web
ช่วงเวลาที่
วิธีการอื่นๆ
ดาเนินการรับฟัง
-Web-based technologies
ผู้ให้ทุนวิจัยปัจจุบัน ในอดีต และผู้ให้ทุนวิจัยในอนาคตที่คณะคาดหวัง

ตารางที่ 3.1.2 วิธีการรับฟังความต้องการ วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากผู้ให้ทุนวิจัยปัจจุบัน อดีต และในอนาคต

-

สื่อสังคม
online

ปริญญาตรี
ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

กลุ่มลูกค้า

วิธีการรับฟังความต้องการ

-

-

คณบดีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการ

การสนับสนุน

-

-

การจัดการเรียน
การสอน

ถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขและ

1. การเขียนข้อเสนอการวิจัยที่

คุณภาพงานวิจยั

สนับสนุน

การ

การ
สนับสนุน
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-

การจัดการเรียน
การสอน

วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับ...

-

-

นาเสนอที่
ประชุมสัมมนา
หลักสูตรเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร

วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับ...

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไข 2. ปีงบประมาณ
การสมัครขอรับทุนวิจัยและรายละเอียด
2558
กรอบวิจัย

ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของประเทศ National

Research Management

หมวด 3 : ลูกค้า

และกรอบการวิจัยได้ที่ website ของ
แหล่งทุนต่างประเทศ เพื่อศึกษาเงื่อนไข
การสมัครขอรับทุนวิจัยและรายละเอียด
กรอบวิจัย อาทิ NIH
http://grants.nih.gov/funding/index.
htm

Submission online ของแหล่ง

ทุนต่างประเทศ เช่น NIH URL:

http://grants.nih.gov/funding

/index.htm

2. ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

ทุนจากผู้ให้ทุนต่างประเทศ

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่ง

ทุนต่างประเทศ ผ่านระบบ

รูปแบบการทาวิจัย การประกาศการให้

รายงานฉบับสมบูรณ์ของ

ต่างประเทศ

กรอบการวิจัย แนวปฏิบัติมิติใหม่

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย

วิจัย ณ เวลานั้นๆ

ชี้แจงกรอบการ

หรือมีการประชุม

ข้อเสนอการวิจัย

เหมือนกับภายในประเทศ

คาดหวัง

แหล่งทุน

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย/

ฐานที่วางไว้ และคุณภาพที่

พอใจ ความคาดหวังและความผูกพันของ

http://www.nrms.go.th

เป็นไปตามวัตถุประสงค์/สมมติ

3. ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึง

4. ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ

3. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในเวลาและจานวนที่เหมาะสม

รายงานฉบับสมบูรณ์ตรงเวลา

2. การส่งรายงานความ ก้าวหน้า/

กาหนด

กรอบการวิจัยที่แหล่งทุน

คุณภาพงานวิจยั

NIH

แหล่งทุน

วิจัยจาก

เงินทุน

จานวน

สนับสนุน

การ

วิจัย

เงินทุน

จานวน

การ
สนับสนุน
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-

การจัดการเรียน
การสอน

วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับ...

System (NRMS) URL:

เมื่อมีการเปิดรับ

ณ เวลานั้นๆ

และกรอบการวิจัยที่ www.nrct.go.th

ภายนอก (ทุน คอบช. และ วช.)

กรอบการวิจัย

ประชุมชี้แจง

2. ดาวน์โหลดประ กาศรับข้อเสนอการวิจัย

ผู้ให้ทุนภายนอก

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงิน

วิจัย หรือมีการ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการรับฟัง

งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุน

การทาวิจัย การประกาศการให้ทุน จาก

รายงานฉบับสมบูรณ์ของ

การรายงานความก้าวหน้า/ และ

-

สื่อสังคม
online

ภาคเอกชน

ภาครัฐ/

ภายในประเทศ

กลุ่มลูกค้า

วิธีการรับฟังความต้องการ
IT ที่ใช้งานบน Web
วิธีการอื่นๆ
-Web-based technologies

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข. การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
หลักสูตร
การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนทุกหลักสูตร และทุกระดับของ
คณะฯ ใช้วิธีการประเมินในลักษณะเดียวกันโดยความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจใช้วิธีการสารวจ และประเมินด้วย
วาจา การร้องเรียน และความผูกพันใช้วิธีการสารวจ ปีละ 1 ครั้ง ดังตารางที่ 3.1.3
วิจัย
ดังกล่าวมาแล้วคณะฯ โดยคกก.วิจัยใช้กระบวนการและวิธีการฟังเสียงแหล่งทุนด้าน ความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจ ความคาดหวังและความผูกพันโดยใช้แบบสอบถาม และจะปรับช่องทางที่ 1 จากการเชิญผู้แทนจาก
แหล่งทุนบางแห่งทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) เป็นการเปิดบ้านวิจัย
ของคณะฯ(Open House) ให้แหล่งทุนมาพบปะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ นักวิจัยเสนอ
นวัตกรรมงานวิจัย ให้แหล่งทุน และแหล่งทุนเสนอความคาดหวัง ความต้องการ และโจทย์วิจัยแลกเปลี่ยนกับ
แหล่งทุน รวมทั้งแจกแบบสอบถามให้ตอบ เนื่องจากคณะกรรมวิจัยได้ทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงโดยการส่ง
แบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวังและความผูกพัน ไปยังแหล่งทุนให้ตอบกลับ มีอัตรา
การตอบกลับประมาณร้อยละ 50 จึงคาดว่าจะปรับกระบวนการอีกรอบหนึ่งดังกล่าวในปี 2559 ดังตารางที่ 3.1.3
3.1ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต : หลักสูตรทุกระดับของคณะฯ รวบรวมสารสนเทศความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยเทียบกับคู่เทียบหลักของคณะฯ ในประเทศ

คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยอื่นที่มีระดับใกล้เคียงกัน อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนรศวร
ระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย...... ปีการศึกษา 2556
ธรรมศาสตร์
บูรพา
นเรศวร
ขอนแก่น
มหิดล
4.26
3.93
3.94
4.04
4.07

ลาดับที่
2

ผู้ให้ทุนวิจัย: ในช่วงที่ผ่านมาคณะฯ ยังไม่มีวิธีการรวบรวมสารสนเทศความพึงพอใจของผู้ให้ทุนวิจัย เปรียบเทียบ
กับสถาบันอื่น เนื่องจากสถาบันอื่น(นอกมหิดล) ยังไม่มีการดาเนินการ ปี 2559 คณะฯ โดยคกก.วิจัยจะ
เปรียบเทียบสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมทั้งความผูกพันกับคณะอื่นๆ ในม.มหิดลด้วยกัน
สาหรับจะเป็นคณะใดคงต้องหาเครือข่ายก่อน

หมวด 3 : ลูกค้า
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วิชาการ

และวิชาการ

หมวด 3 : ลูกค้า

งานวิจัยและ

และงานวิจยั

คกก.วิจยั และ

ฝ่ายวิจัยฯ

ประเทศ

2558

คกก.วิจยั

ฝ่ายวิจัยฯ

ร้อยละ57.1

คกก.บริหาร
หลักสูตร

คกก.บริหาร
หลักสูตร

เสนอ คกก.
ระดับ ป.ตรี
และประธาน
หลักสูตร

ผลการ
ประเมิน

ความไม่พึงพอใจ
ช่วงเวลาการ ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
วิธีการ
วิธีการประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ผู้เรียน
1 ครั้ง/ปี
เสนอ คกก.
 แบบสารวจ
งานบริหาร
ระดับ ป.ตรี
 ประเมินด้วย
การศึกษา และ
และประธาน
วาจา
กิจการนักศึกษา
หลักสูตร
 การร้องเรียนตาม
1 ครั้ง/ปี
ข้อบังคับ
หลักสูตรและ คกก.บริหาร
แบบสารวจ
มหาวิทยาลัยว่า
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
ด้วยการอุทธรณ์
1 ครั้ง/ปี
และร้องทุกข์
หลักสูตรและ คกก.บริหาร
พ.ศ. 2552 และ
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2554
ผู้ให้ทุนวิจัย
แบบสอบถาม
ปีงบประมาณ รองคณบดี
ร้อยละ 50.0 แบบสอบถาม

ในภายใน

2558

ภาครัฐ/

ภาคเอกชน

ปีงบประมาณ รองคณบดี

ป.เอก

แบบสอบถาม

1ครั้ง/ปี

ป.โท

หลักสูตรและ
บัณฑิต
วิทยาลัย

 แบบ
สารวจ 1 ครั้ง/ปี
 ประเมิน
ด้วยวาจา

งานบริหาร
การศึกษา และ
กิจการ
นักศึกษา
หลักสูตรและ
บัณฑิต
วิทยาลัย

1 ครั้ง/ปี

วิธีการ
ประเมิน

ป.ตรี

กลุ่มลูกค้า

ความพึงพอใจ
ช่วงเวลาการ ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน
ประเมิน

ตารางที่ 3.1.3 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้ให้ทุนวิจัย

หลักสูตร

หลักสูตร

2558

วิชาการ

งานวิจัยและ

คกก.วิจยั และ

ฝ่ายวิจัยฯ

ปีงบประมาณ รองคณบดี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

ผลการ
ประเมิน
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ร้อยละ 62.5

คกก.บริหาร
หลักสูตร

คกก.บริหาร
หลักสูตร

เสนอ คกก.
งานบริหาร
ระดับ ป.ตรี
การศึกษา และ
และประธาน
กิจการนักศึกษา
หลักสูตร

ความผูกพัน
ช่วงเวลาการ ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน
ประเมิน

3.2 ความผูกพันของลูกค้า:
3.2ก. หลักสูตรและบริการรวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
3.2ก(1-3) หลักสูตรและบริการ : คณะฯ กาหนดความตองการของผูเรียน/ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่
สาคัญ โดยจาแนกกลุม ผูเรียน และผู้ให้ทุน ตามผลิตภัณฑ์หลักของคณะฯ ดัง OP หน้าที่ 8และตารางที่ P.1ข(2)
หลักสูตร
วิธีการค้นหาความต้องการหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติของคณะฯ ดังตารางที่ 3.2.1 การ
สนับสนุนผู้เรียน คณะฯวางระบบบูรณาการการใชทรัพยากรของคณะฯ ใหครอบคลุมกลุมผูเรียนเปาหมายทุกกลุม
ดัง OP หน้าที่ 6
การวิจัย
วิธีการค้นหาความต้องการของผู้ให้ทุนวิจัย ของคณะฯ ดังตารางที่ 3.2.2 การวิจัยของคณะฯ จัดอยู่ใน
กลุ่ม Health Science ผลงานวิจัยหลักใน พ.ศ. 2555-2558 จาแนกกลุ่มวิจัย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 2) กลุ่มโรคเรือ้ รังและการส่งเสริมสุขภาพ 3) กลุ่มโรคติดเชื้อและเทคโนโลยีสาธารณสุข ตามลักษณะ
ผลการวิจัยของคณะฯ
การสนับสนุนงานวิจัย คณะฯ มีงานวิจัยและวิชาการรับผิดชอบจัดทาสารสนเทศผลงานวิจัยของอาจารย์
ในคณะ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นที่ปรึกษา กากับดูแลกระบวนการทางานโดยใช้แบบฟอร์ม RU เวียน
ภาควิชาต่างๆเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ โครงการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์
และนวัตกรรมทุก 3 เดือน ปัจจุบันปรับลดลงเป็นทุก 6 เดือน เนื่องจากภาควิชามีภารกิจมากขอปรับลดลง เมื่อได้
ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ โครงการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์และนวัตกรรม งานวิจัยและ
วิชาการจัดทาเป็นฐานข้อมูลผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย และสรุปผลเป็นกราฟ ตารางนาเสนอพร้อมทั้ง
โครงการวิจัย/ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ส่งให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ พิจารณานาเข้าที่ประชุมคกก.วิจัย พิจารณา
ดาเนินการด้านต่างๆและเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะฯ และจัดส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เด่นหรือน่าสนใจเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ รวมทั้งแหล่งทุน ดังตารางที่ 3.2.3
3.2ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์
หลักสูตร : วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคณะฯ ด้วยการรับฟังทุกช่องทาง ด้วย
การสารวจ การประเมินรายวิชา การประชุมนักศึกษา การใช้สื่อ online แต่ละช่องทางมีผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ชัดเจน เพื่อการสงมอบผลิตภัณฑและบริการดวยคุณภาพ ผานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังตารางที่ 3.2.4
การวิจัย : คณะฯ โดยคกก.วิจัย และงานวิจัยและวิชาการกาหนดกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งทุน 2
วิธี คือ 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ มีการจัดส่ง การ์ดอวยพรปีใหม่ให้แหล่งทุนที่ให้สนับสนุนทุนกับคณะโดยใช้
งบประมาณส่วนตัว 2) ผู้วิจัยที่ได้รับทุนส่งมอบผลงานที่ดีมีคุณภาพและตรงเวลาให้กับแหล่งทุน และปฏิบัติตาม
ระเบียบของแหล่งทุน สาหรับในปี 2559 คาดว่าจะเพิ่มการเปิดบ้านวิจัยของคณะให้แหล่งทุนมาพบปะแลกเปลี่ยน
กับอาจารย์และนักวิจัยของคณะ (Open House) นักวิจัยเสนอนวัตกรรมงานวิจัย ให้แหล่งทุน และแหล่งทุนเสนอ
ความคาดหวัง ความต้องการและโจทย์วิจัยแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตารางที่ 3.2.5

หมวด 3 : ลูกค้า
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วิธีการ

หมวด 3 : ลูกค้า

สมาคม และสภา
วิชาชีพ
ผู้ใช้บัณฑิตใน
หลากหลายสาขา
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ
ผู้ปกครอง(เฉพาะ
หลักสูตรปริญญาตรี)
กฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ศิษย์เก่า

 สารวจความคิดเห็นและการได้งานทาในช่วงที่กลับมารับ
ปริญญา
 เชิญผู้แทนศิษย์เก่าในการประชุมหลักสูตร
ตัวแทนสมาคมและสภาวิชาชีพ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมสัมมนาหลักสูตร
การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 เชิญผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตในการประชุมหลักสูตร
ผู้แทนสมาคมและสภาวิชาชีพ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมหลักสูตร
 การสุ่มสัมภาษณ์ ในช่วงวันสอบสัมภาษณ์ และวันมอบตัว
นักศึกษาใหม่
ทบทวนข้อกาหนดและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง

สารวจข้อมูล ได้แก่
 การประเมินการเรียนการสอนรายวิชา
 การประชุมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี จานวน 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา
 การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรในวันปัจฉิมนิเทศ
ผู้เรียน
สารวจข้อมูล ได้แก่
ระดับบัณฑิตศึกษา
 การประเมินการเรียนการสอนรายวิชา
หลักสูตรไทย
 สารวจความพึงพอใจต่อสิ่งเอื้ออานวยในการเรียนรู้
และหลักสูตรนานาชาติ  การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาที่พึ่ง
สาเร็จการศึกษา
อาจารย์
จัดสัมมนาอาจารย์

ผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี

ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลที่ได้

เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์และข้อกาหนดที่เป็นการประกัน
คุณภาพหลักสูต

ความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ
สอนสิ่งเอื้อต่อการสอน ความพึงพอใจต่อผู้เรียนและทีมผู้ร่วมสอน
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และการจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริง มี
การฝึกฝนทักษะด้านต่างๆที่เพิ่มพูนมากกว่าเนื้อหาวิชาการ เช่นด้านภาษา
การบริหารจัดการ ความเป็นนา
ข้อมูลความคาดหวัง ต่อความสามารถของบัณฑิต ที่สามารถปฏิบัติงานใน
พื้นที่/แหล่งงานได้จริง
ความคาดหวังทีม่ ีต่อบัณฑิตมหิดล จะต้องมีความสามารถพร้อมทางาน และ
มีศักยภาพเหนือกว่าบัณฑิตที่จบจากสถาบันอื่น
ข้อมูลแนวโน้มทิศทางในงานสาธารณสุขของประเทศและนานาชาติ และ
บทบาทของนักสาธารณสุข
ข้อมูลความคาดหวัง และคาแนะนา ต่อการเรียนการสอน ของผู้เรียน

นักศึกษาต้องการให้มีการสนับสนุนและสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีเวลาให้ สิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาต้องการให้มีการสนับสนุนและสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา
โอกาสในการเข้าสู่แหล่งงาน และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
รายวิชา สิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และความพึงพอใจ
ต่ออาจารย์ผู้สอน

ตารางที่ 3.2.1 วิธีการค้นหาความต้องการหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ
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นาเสนอต่อมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย /สภาวิชาชีพ(ถ้ามี)
เปิดใช้หลักสูตร

ประเมินหลักสูตร/ปรับปรุง
(หมายเหตุ: หลังสภาอนุมัติสามารถเปิดสอน
มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรขอรับรองจาก สกอ.
และ สกอ.ส่งหลักสูตรไปยัง กพ.เพื่อกาหนด
อัตราเงินเดือน ต่อไป)

คกก.ปรับปรุงหลักสูตร นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทาสรุป
นาเสนอเข้าพิจารณาจัดทารายละเอียด
หลักสูตร

นาเสนอเข้าคกก.บริหารหลักสูตร

นาเสนอเข้าคกก.คุณภาพการศึกษา

คกก.ประจาคณะ

การนาผลไปใช้

ความต้องการงานวิจัย

หมวด 3 : ลูกค้า

ต่าง
ประเทศ

E-mail

ภายใน คกก.วิจัยรับฟังเสียงจาก
ประเทศ แหล่งทุนด้านความ
ต้องการ/ความคาดหวัง
โดยใช้แบบสอบถาม

ลูกค้า

2.

1.

2.

1.

วิธีการกาหนดและปรับงานวิจัย

ผู้ให้ทุนวิจัย
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย กรอบ
1.จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึง
การวิจัย แนวปฏิบตั ิ มิติใหม่รูปแบบการทาวิจัย
พอใจ ความคาดหวังและความผูกพัน โดย คdd.วิจัย
การประกาศการให้ทุน จากผู้ให้ทุนภายนอก
2.ส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยังแหล่งทุนต่างๆที่อาจารย์ใน
ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและ
คณะได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจัย
กรอบการวิจัยได้ที่ http://www.nrct.go.th
3.ประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง
หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษา
และความผูกพันขององค์กรผู้ให้ทนุ
เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัยและรายละเอียด 4.นาผลการประเมินเข้าวาระการประชุมคกก.วิจัย เพื่อ
กรอบวิจัย
พิจารณาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย กรอบ
การวิจัย แนวปฏิบตั ิ มิติใหม่รูปแบบการทาวิจัย
การประกาศการให้ทุน จากผู้ให้ทุนต่างประเทศ
ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและ
กรอบการวิจัยได้ที่ website ของแหล่งทุน
ต่างประเทศ เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับ
ทุนวิจัยและรายละเอียดกรอบวิจัย เช่น
National Institutes of Health (NIH)
http://grants.nih.gov/funding/index.htm
และ Center for Disease Control and
Prevention http://www.cdc.gov/

ข้อกาหนดงานวิจัย

ตารางที่ 3.2.2 วิธีการค้นหาความต้องการผู้ให้ทุนวิจัย
วิธีการค้นหาจากผู้ให้ทุนวิจัยภาครัฐ/ภาคเอกชน
กลุ่ม
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การเปิดบ้านวิจัยของคณะให้แหล่ง
ทุนมาพบปะแลกเปลี่ยนกับ
อาจารย์และนักวิจัยของคณะ
(Open House) ให้นักวิจัยเสนอ
นวัตกรรมงานวิจยั ให้แหล่งทุน
และแหล่งทุนเสนอความคาดหวัง
ความต้องการและโจทย์วจิ ัย
แลกเปลีย่ นกับนักวิจัย

วิธีการกาหนดและ
ปรับงานวิจัยให้ดึงดูด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 3 : ลูกค้า

วิธีการช่วยผู้ให้ทุนวิจัย
แต่ละกลุม่ ผู้ให้ทุนวิจัย
กลุ่มลูกค้า
สืบค้นสารสนเทศของ
วิธีการติดต่อสื่อสาร
วิธีการถ่ายทอด
ขอรับการสนับสนุนจากคณะ
คณะฯ/MU
ภาครัฐ/ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
1.บริหารจัดการและปรับปรุง ทาบันทึกเวียนแจ้งหัวหน้า
ผ่านการจัดอบรม/การจัดเวที
ภาค
รายละเอียดข้อมูล ผ่านทาง ฐานข้อมูลผลงานวิจัย เพื่อ
ภาควิชา ผ่านระบบ e-office
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เช่น การจัดอบรม
เอกชน
e-mail ให้แก่ อาจารย์/
เผยแพร่บน website ของ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, การเสนอ
ภายใน
นักวิจัย/นักศึกษาทุกคน
งานวิจัยและวิชาการ ให้เป็น
ขอทุนวิจัยสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
ประเทศ ทราบ ผ่านทางระบบ eปัจจุบันอยู่เสมอ
(ทุน วช. ทุน พวอ. และทุน คปก.) เพื่อ
office บันทึกเวียนที่แจ้ง
2.บริการแบบฟอร์มต่างๆ ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเสนอขอ
ข้อมูลมาจากแหล่งทุน
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้าน
ทุนวิจัยสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากผู้
ภายนอกถึงทุกภาควิชา และ การวิจัยของคณะ ขึ้นบน
ที่มีประสบการณ์ในการได้รับทุนวิจัย
ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัย website ของงานวิจัยและ
ดังกล่าว, Tips for Writing Scholarly
บน website ของงานวิจัย วิชาการ เพื่ออานวยความ
Articles and Reviews: Hands-on
และวิชาการ
สะดวกในการติดต่อ
Experience เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
http://www2.ph.mahido ประสานงานให้กับผู้เรียนใน
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
l.ac.th/research/thai/
หลักสูตร และอาจารย์
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ

ตารางที่ 3.2.3 การช่วยให้ผู้ให้ทุนวิจัยสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากคณะ
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วิธีการติดต่อสื่อสารกับ
แต่ละกลุม่ ผู้เรียน/ผู้ให้ทุนวิจัย
ในอนาคต
การเปิดบ้านวิจัยของคณะให้แหล่ง
ทุนมาพบปะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์/
นักวิจัยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ (Open
House) ให้อาจารย์/นักวิจัยและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอ
นวัตกรรมงานวิจยั ให้แหล่งทุน และ
แหล่งทุนเสนอความคาดหวัง ความ
ต้องการและโจทย์วิจัยแลกเปลี่ยนกับ
กับอาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 3 : ลูกค้า

สมาคม/สภาวิชาชีพ

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี






หน่วยงาน/แหล่งฝึกงาน
(คู่ความร่วมมือ)

อาจารย์ที่ออกนิเทศงานนักศึกษา รับฟังความคิดเห็นจากแหล่งฝึกงาน
การเชิญวิทยากรจากแหล่งฝึกงาน มาร่วมสอนในหลักสูตร
การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งฝึกงาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เชิญตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร

1 ครั้ง/ปี

 การเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 เชิญตัวแทนร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร
 การติดตามศิษย์เก่า และภาวะการมีงานทา

ตลอดเวลา
1 ครั้ง/ปี
6 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
ตลอดเวลา
2 ครั้ง/ปี
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
ตลอดเวลา
1 ครั้ง/ปี

ผู้ใช้บัณฑิต

ทางเว็บไซต์การศึกษาwww.ph.mahidol.ac.th/ed
การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร ของ นศ.ชั้นปีที่ 4
กิจกรรมพบนักศึกษา
การประเมินรายวิชา
การประชุมนักศึกษาแยกตามชั้นปี เพื่อสนทนาสร้างสรรค์ (ประเมินวาจา)
กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในคณะ
แบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการต่างๆ
ทางกลุ่ม line และ facebook แยกตามชั้นปี
ทางบริการสายด่วน รับแจ้งเหตุ และให้คาปรึกษา
การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ นศ.ปีสุดท้าย
การประชุมเพื่อสนทนาสร้างสรรค์
กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในคณะ
แบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการต่างๆ
ทางกลุม่ line และ facebook

 การเชิญเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของคณะ
 เชิญตัวแทนร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร
 การติดตามศิษย์เก่า และภาวะการมีงานทา
















ความถี่

ศิษย์เก่า

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตารางที่ 3.2.4 วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีการรับฟัง/กลไกหลักในการสื่อสาร

งานบริหารการศึกษาฯ/หลักสูตร

งานบริหารการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษาฯ/หลักสูตร
งานบริหารการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษาฯ/รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร
หลักสูตร
คณะฯ
งานบริหารการศึกษาฯ
หลักสูตร
คณะฯ
งานบริหารการศึกษา/หลักสูตร
งานบริหารการศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย
คณะฯ
งานบริหารการศึกษาฯ/หลักสูตร
งานบริการการศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึก
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 3 : ลูกค้า

ภาครัฐ/
ภาคเอกชน

ภาครัฐ/
ภาคเอกชน

วิธีการสร้างความสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย
ผู้ให้ทุนวิจัยอนาคต
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ผู้ให้ทุนวิจัย
ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่ควรสร้างความร่วมมือ(ภาคเอกชนหรือ
ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่ควรสร้างความร่วมมือ(ภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม)แหล่งทุน(ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) มา
อุตสาหกรรม)แหล่งทุน(ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) มา
พบปะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์/นักวิจัยของคณะ (Open House)
พบปะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์/นักวิจัยของคณะ (Open House)
วิธีการจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย
การสร้างชื่อเสียง
การเพิ่มความผูกพัน
ผู้ให้ทุนวิจัยปัจจุบัน
ผู้ให้ทุนวิจัยอนาคต
ผู้ให้ทุนวิจัยปัจจุบัน
ผู้ให้ทุนวิจัยอนาคต
อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยปัจจุบันจะส่งมอบผลงานที่ดีมีคุณภาพ
 การเผยแพร่ผลงานวิจัย/องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะและ
และตรงเวลาให้กับแหล่งทุน และปฏิบัติตามระเบียบของแหล่งทุน
ผู้เกี่ยวข้อง
 ผ่านทางรายการวิทยุ TRS Family-Health
 สถานีคลื่นวิทยุ FM 99.5 MHz Theme
“วิจัยและวิชาการสาธารณสุขเพื่อประชาชน”/
 ผ่านทางโทรทัศน์ รายการหน้าต่างสุขภาพ และ
 รายการชัวร์ก่อนแชร์

ตารางที่ 3.2.5 วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้ทุนวิจัย
กลุ่มลูกค้า
ภายในประเทศ
ผู้ให้ทุนวิจัยปัจจุบัน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.2ข(2) การจัดการข้อร้องเรียน
หลักสูตร : คณะฯ กาหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ดังแผนภาพที่ 3.2.1
เริ่มต้น
(1) ผู้ร้องทุกข์
(2) ไม่ได้รับความเป็นธรรม

(3) มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน)
(4) ปรึกษาผู้บังคับบัญชาผู้ร้องทุกข์

(5) พอใจ

(6) ยุติ

(7) ไม่ได้รับคาชี้แจง/ได้รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ
(8) ผู้ร้องทุกข์ทาหนังสือร้องทุกข์ภายใน 30 วัน
(9) ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล โดยผ่านคณบดี
(10) คณบดีดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

(11) รายงานผล พร้อมหนังสือร้องทุกข์
รวมถึงพยานเอกสาร (ถ้ามี)

(12) ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ภายใน 30 วัน
(13) แจ้งผู้ร้องทุกข์

(15) ถอนเรื่อง

(14) พอใจ

(16) ไม่พอใจ

(17) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย พิจารณาผลการดาเนินการตามที่คณบดีรายงาน

(18) อนุมัติให้ถอนเรื่อง

(19) ไม่รับเรื่อง

(20) รับเรื่องไว้พิจารณา

(21) แจ้งผู้ร้องทุกข์เป็นหนังสือ
(22) พิจารณาวินจิ ฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณบดีได้รายงานผลดาเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
(23) เสนอสภามหาวิทยาลัย

สิ้นสุด

(24) สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยและแจ้งมติที่วินิจฉัยให้แก่ผู้ร้องทุกข์เพือ่ ทราบ และแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาผู้ร้องทุกข์เพื่อทราบหรือดาเนินการตามคาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว

แผนภาพ ที่ 3.2.1 ขั้นตอนการร้องทุกข์ทางการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
หมวด 3 : ลูกค้า
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การวิจัย : ในปี 2558 คณะฯ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก อย่างไร
ก็ดีช่องทางทีค่ กก.วิจัยรับฟังเสียงจากแหล่งทุนด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวังและความผูกพัน
โดยใช้แบบสอบถาม แหล่งทุนสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเสนอข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย
เนื่องจากในแบบสอบถามมีช่องทางให้แหล่งทุนเสนอ
ข้อคิดเห็นอื่นๆ และเมื่อตอบส่งกลับมาที่คณะฯ งานวิจัยและวิชาการจะเป็นผู้รวบรวมจัดทาเป็นสารสนเทศเสนอค
กก.วิจัยพิจารณาเพื่อดาเนินการต่อไป ดังตารางที่ 3.2.6
ตารางที่ 3.2.6 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนสาหรับกลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ชื่อระบบ

ตัวชี้วัด
กระบวนการ
กลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย ภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ

ข้อกาหนดที่สาคัญ

วิธีการ

ระบบการ
1. จรรยาบรรณนักวิจัย สานักงาน
1.จัดทาแบบสอบถามเพื่อ
จัดการข้อ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.
ประเมินความพึงพอใจ ความ
ร้องเรียนที่
2541
ไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง
ได้รับจาก
2. จรรยาวิชาชีพวิจยั และแนวทางปฏิบัติ และความผูกพัน โดย คกก.
แหล่งทุนวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
วิจัย
ภายนอก
3. ข้อบังคับ/ประกาศของแหล่งทุน ของ 2.ส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยัง
คอบช. ได้แก่ วช. สกว.สวทช. สวรส.
แหล่งทุนต่างๆที่อาจารย์ใน
สวทน. และ สกอ.
คณะได้รบั ทุนสนับสนุนการ
4. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
วิจัย
มหิดล ที่เกีย่ วข้องกับการวิจัย และ
3.ประเมินผลความพึงพอใจ
ประกาศของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความไม่พงึ พอใจ ความ
การวิจัย
คาดหวังและความผูกพันของ
องค์กรผู้ให้ทุน
4.นาผลการประเมินเข้าวาระ
การประชุมคกก.วิจัย เพื่อ
พิจารณาและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข
5. ดาเนินการแก้ไข
6. แจ้งผลการแก้ไขให้แหล่งทุน
ต่างๆ ทราบ

หมวด 3 : ลูกค้า

จานวน
แบบสอบถาม
ที่แหล่งทุน
ส่งคืนกลับมา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
จานวนข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับจาก
แหล่งทุนวิจัย
ภายนอก
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หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2558

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)

หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ ถามว่า คณะเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และ
ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้นาผลการทบทวนดังกล่าว มาใช้ปรับปรุงผลการดาเนินการอย่างไร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ :
ก. การวัดผลการดาเนินการ
4.1ก(1) ตัววัดผลการดาเนินการ
การศึกษา
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการติดตามผล
การจัดการศึกษาของนักศึกษา และหลักสูตรของคณะฯ จากแหล่งต่างๆ ดังตารางที่ 4.1.1 และแบ่งงานและ
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดการวัดผล ทบทวน วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน ดังตารางที่ 4.1.2
การวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และงานวิจัยและวิชาการจะรวบรวมสารสนเทศด้านการวิจัย โดยใช้แบบฟอร์ม RU
ให้ภาควิชาส่งข้อมูล นามาวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้านการวิจัยในภาพรวมของคณะ แยกตามประเภทของวารสารที่ลง
ตีพิมพ์และชนิดของบทความ จาแนกตามภาควิชา นาขึ้นเว็บไซต์คณะโดยงานวิจัยและวิชาการ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ แจ้งคกก.วิจัย และคกก.ประจาคณะฯ เพื่อทราบและหาแนวทางกากับดูแลให้ได้ตามเป้าหมายของคณะ
นอกจากนีค้ กก.การจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นประธาน จะจัดคลินิกให้คาปรึกษา
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ อาทิ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ แนวทางการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ
ตารางที่ 4.1.1 ข้อมูล/สารสนเทศและแหล่งข้อมูลติดตามผลการจัดการศึกษาของนักศึกษา และหลักสูตรของคณะฯ
แหล่งข้อมูล
ระดับปริญญาตรี(หลักสูตรไทย)

แหล่งข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรไทยและนานาชาติ)

1. ข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และผล
การใช้งบประมาณ ประจาปี (ต่อเนื่อง)

งานบริหารการศึกษาฯ

งานบริหารการศึกษาฯ

2. ข้อมูลความต้องการ/ความพึงพอใจจากนักศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผสู้ อน และผูเ้ รียนในอนาคต

งานบริหารการศึกษาฯ

ข้อมูล/สารสนเทศ

3. ข้อมูลผลการดาเนินการของหลักสูตร
4. ข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ของ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
5. ข้อมูลสถิตินักศึกษา รับใหม่ คงอยู่ พ้นสภาพ และลาออก

รายงานผลการดาเนิน การ
ของหลักสูตร มคอ.7

บัณฑิตวิทยาลัย งานบริหาร
การศึกษา และหลักสูตร
รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร มคอ.7

-

ระบบ MIS Grad

งานบริหารการศึกษาฯ

ระบบ MIS Grad

4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
การศึกษา
คณะฯ กาหนดสถาบันคู่เทียบ ในโครงสร้างองค์กร ปี 2558 ที่มีบริบทที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีผลการ
ดาเนินงานที่สูงกว่า คณะฯ จึงเลือกคู่เทียบ ดังนี้ ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์ ม.บูรพา และ ม.นเรศวร ในการนี้
ทางงานบริหารการศึกษาฯ ยังไม่มีการจัดเก็บ ข้อมูลคู่เทียบ เป็นรายหลักสูตร
การวิจัย
คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายวิจัยของ ThaiPHIEN ทุก 6 เดือน อย่างไร
ก็ดีเป็นเพียงข้อมูลเชิงบอกเล่าต้องอาศัยข้อมูลจาก CHEQA-online ซึ่งมีผลลัพธ์ช้ากว่าปีที่ประเมิน 1 ปี เช่น ปี
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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ประเมิน 2558 ข้อมูลใน CHEQA เป็นปี 2557 ซึ่งในปีงบประมาณหน้าจะเสนอสภาคณบดีให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลงานวิจัยโดยเฉพาะสถาบันที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูล
4.1ก(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
การศึกษา
คณะฯ ใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูลและสารสนเทศตามระบุไว้ ในหมวดที่ 3 การรับฟังเสียงผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อดาเนินการด้านตลาดการศึกษา ดังนี้ ดังตารางที่ 4.1.3
1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีโอกาสได้รับการจ้างงาน หรือเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทางการสื่อสารของผู้สาเร็จการศึกษา และสื่อสารสนเทศ
การวิจัย
ตลาดการวิจัย ดังตารางที่ 4.1.3
4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัด
การศึกษา
ระบบการวัดผลการดาเนินการการจัดการหลักสูตร/ศึกษาของคณะฯ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ทบทวนแบบสารวจที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน/ภายนอก สถาบัน และ
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของงานการศึกษา ทบทวนช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการจัดเก็บให้เหมาะสม
การวิจัย
คณะฯ มีวิธีการสร้างความมั่นใจว่าระบบการวัดผล การดาเนินการวิจัยของคณะ สามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันได้ โดยการทบทวนระบบการวัดผลทุกปี โดยคกก.วิจัยและการเพิ่มขึ้น
ของจานวนโครงการวิจัยที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของทุนวิจัย
4.1ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
การศึกษา
คณะฯให้หลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร และนาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรมาวิเคราะห์ประเมินหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทุกมิติให้พัฒนาสอดคล้อง
ตามความต้องการของลูกค้า โดยดาเนินการประชุม/สัมมนาหลักสูตรประจาทุกปี ดังตารางที่ 4.1.4
การวิจัย
ดังกล่าวมาแล้วในหมวด 3 สารสนเทศต่างๆ อาทิ ความต้องการ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันของแหล่งทุน งานวิจัยและวิชาการรวบรวมส่งให้คกก.วิจัยเพื่อทบทวน รวมทั้งจานวนโครงการวิจัยที่
เสนอขอรับการพิจารณาทุน และที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อประเมินขีดความสามารถเบื้องต้นและนามาประชุม
แลกเปลี่ยนกับอาจารย์/นักวิจัย/กลุ่มวิจัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการขอทุนวิจัยและการดาเนินงานวิจัย

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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วารสารระดับชาติ
2.จานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่ง

ระดับชาติ

วารสารระดับนานาชาติ
2.จานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่ง

นานาชาติ

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ทุนต่างประเทศ

1.จานวนผลงานวิจยั ตีพิมพ์ใน

งานวิจัยระดับ

ทุนในประเทศ

1.จานวนผลงานวิจยั ตีพิมพ์ใน

ตามตาราง 4.1.1

ตามตาราง 4.1.1

ที่ใช้วัดผลดาเนินการ

งานวิจัย

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประเภทของงาน

ข้อมูล/สารสนเทศ

เพิม่ การอ้างอิง

ผลงานตามเป้าหมาย
2.นาไปต่อยอดงานวิจยั และการ

ข้อตกลงตาม KPIs กากับ

ข้อตกลงการปฏิบัติงานและ

1.รายงานผลการดาเนินงานตาม

และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค์การนาข้อมูลไปใช้
ประจาวัน

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรไทย





การศึกษา

การศึกษา
การศึกษา

ทุกรอบปี

ทุกภาค



ปฏิทิน

ทุกรอบปี

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 4.1.2 การแบ่งงานและผู้รับผิดชอบในการกาหนดการวัดผล ทบทวน วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน



งบประมาณ

ทุกรอบปี

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม
การศึกษา

บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่าย

รองคณบดีฝ่าย
บริหารการศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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วิชาการ

งานวิจัยและ

การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา

งานบริหาร

กิจการนักศึกษา

การศึกษาและ

งานบริหาร

ดาเนินการ

หน่วยงานที่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. สร้างโอกาสทางเลือกการศึกษาของลูกค้า

3. จานวนหลักสูตรหลายสาขา

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3.ความผูกพัน

3. สร้างความสัมพันธ์กบั แหล่งทุน

เสียงของลูกค้าทางการศึกษา เกี่ยวกับศิษย์เก่า
1. ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานของ
1. ให้ลูกค้าเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวติ
ศิษย์เก่า
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากคณะฯ
เสียงของลูกค้ าทางการศึกษา เกี่ยวกับผู้เรี ยนอนาคต
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล ในตาแหน่ง
1. สร้างความเชื่อมั่นในการศึกษาของคณะฯ
มหาวทยาลัยชั้นนาของประเทศ
เสียงของลูกค้างานวิจัย เกี่ยวกับตลาดการวิจัย
1.ความต้องการของแหล่งทุน
1. เขียนข้อเสนอการวิจยั ที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
เงื่อนไขโจทย์วิจยั /กรอบการวิจัย แหล่งทุน
2.ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
2. ส่งมอบผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพและตรง
เวลาให้กับแหล่งทุน

2. สร้างความเชื่อมั่นในการศึกษาของคณะฯ

1. จูงใจกลุ่มลูกค้า

วัตถุประสงค์การนาไปใช้

1. สถาบันสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย
2. คุณภาพการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่นาไปใช้เพื่อการตลาด
เสียงของลูกค้าทางการศึกษา เกี่ยวกับผู้เรียนปัจจุบัน

1. นาไปพัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพงานวิจยั
2. สร้างศักยภาพให้กับอาจารย์/
นักวิจยั ของคณะฯ

นาไปพัฒนาโครงการวิจยั ที่มี
คุณภาพ
นาไปปรับกระบวนการทางานวิจยั

ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการนาไปใช้

ตารางที่ 4.1.3 วิธีการใช้เสียงของลูกค้าและข้อมูลและสารสนเทศ ด้านตลาดการศึกษา
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คกก.วิจยั และงานวิจัยและวิชาการ

คกก.วิจยั และงานวิจัยและวิชาการ

คกก.วิจยั และงานวิจัยและวิชาการ

- งานบริหารการศึกษาฯ

จานวนผู้สมัครในรอบปีการศึกษา

จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
1. การส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตรงเวลา
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในเวลา
และจานวนที่เหมาะสม
3. ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สมมติฐานที่วางไว้ และ
คุณภาพที่คาดหวัง
จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

- งานบริหารการศึกษาฯ

- งานบริหารการศึกษาฯ
- งานบริหารการศึกษาฯ
- บัณฑิตวิทยาลัย

- งานบริหารการศึกษาฯ- งาน IT

ผู้รับผิดชอบ

จานวนผู้สมัครในรอบปีการศึกษา

จานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

ร้อยละการได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา

จานวนผู้สมัครในรอบปีการศึกษา

ตัวชี้วดั ผลการนาไปใช้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พัฒนาศักยภาพให้กับสายวิชาการ

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

สายวิชาการ

การทบทวนขีดความสามารถการวิจัย

การทบทวนผลการดาเนินการการวิจัย
รายงานผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานและข้อตกลงตาม KPIs
รายงานการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.)/สมศ./EdPEx
รายงานข้อมูลต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
สายวิชาการ

นาสรุปผลการดาเนินงานที่ผลิตได้ในแต่ละปี มาวิเคราะห์ และจัดทาเป็น
แผนพัฒนาบุคลกรด้านการวิจัย

3. ระบบบริหารฐานข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ
- เว็บรายงานข้อมูล
- เว็บบริหารจัดการฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
- ปรับปรุงฐานข้อมูล
- จัดทารายงานข้อมูลผลงานตีพมิ พ์ต่างๆ จัดทากราฟสรุปผลงานวิจัยของอาจารย์
ในคณะฯ เสนอผู้บริหาร
4. จัดทา แก้ไข อัพเดท ข้อมูลและเนือ้ หา ใน website งานวิจัยและวิชาการ ลง
ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัย

2. ค้นหา ตรวจเช็คและจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ลงระบบฐานข้อมูลวิจัย

1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยจากทุกภาควิชา (แบบฟอร์ม RU)

1. ที่ประชุมคกก.ระดับปริญญาโท
2. ที่ประชุมคกก.ระดับปริญญาเอก
3. ที่ประชุมคกก.คุณภาพการศึกษา
4. ที่ประชุมคกก.ประจาคณะ

4. ที่ประชุมคกก.ประจาคณะ

ฐานข้อมูลงาน
การศึกษา

ฐานข้อมูลงานวิจัย
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จานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมอบรม

จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา

จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ
ต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ

สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ
ต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน

จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

จานวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ภาวะการมีงานทาของนักศึกษาทุกระดับ

จานวนนักศึกษาลาออกกลางคัน

3. ที่ประชุมคกก.คุณภาพการศึกษา

ทบทวนแบบสารวจที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
ทบทวนช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล และ
วิธีการจัดเก็บ

จานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาคงอยู่

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

2. ที่ประชุมคกก.ระดับปริญญาโท

1.
2.

ตัวชี้วัดกระบวนการ

ป.โท

วิธีการ

1. ที่ประชุมคกก.ระดับปริญญาตรี

วัตถุประสงค์

ป.ตรี

หลักสูตรนานาชาติ ป.โท
ป.เอก

หลักสูตรไทย

การทบทวนผลการดาเนินการการศึกษา

การทบทวนผลการดาเนินการ
และขีดความสามารถ

ตารางที่ 4.1.4 วิธีการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของงานการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.1ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.1ค(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การศึกษา
คณะฯ จัดให้มีคกก.หลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในการบริหารกากับหลักสูตรทุกระดับ โดยมีรอง
คณบดีเป็นประธาน ประธานหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ ดาเนินการโดยงานบริหารการศึกษาฯ และโดยภาพรวม
ยังมีคกก.คุณภาพการศึกษาในการกากับเชิงนโยบายและการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยระบบนี้หลักสูตรต่างๆใน
แต่ระดับปริญญายังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งข้อมูลและการปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร และการรับรู้รับทราบ
ข้อมูลการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย และรับข้อเสนอแนะจากหลักสูตรไปเสนอแนะให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป
การวิจัย
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ กระบวนการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติฐานข้อมูลสากล รวมทั้งกระบวนการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ คกก.วิจัยและงานวิจัยและวิชาการ จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคกก.การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย ซึ่งประธาน คือรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เช่นเดียวกัน ในปี 2558 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติที่ดี
4.1ค(2) ผลการดาเนินการในอนาคต
การศึกษา
คณะฯคาดการณ์ว่า การจัดการในปัจจุบันส่งผลต่อการดาเนินการในอนาคต ได้แก่ การจัดการศึกษาที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร ความ
ร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อกันระหว่างหลักสูตร จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ และหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายในอนาคต
การวิจัย
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสถาบันการศึกษาอื่นที่มีความใกล้เคียงกับของคณะ
ประจวบกับคณะฯ กาลังเกิดช่องว่างอายุของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นอาวุโสที่มีผลงานวิจัย การพัฒนาอาจารย์/นักวิจัย
รุ่นใหม่ไม่ทันกับการเกษียณอายุมีผลทาให้จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการขอทุนสนับสนุนการวิจัยลดลง
4.1ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม
การศึกษา
ผลการดาเนินการงานของหลักสูตรผ่านการรายงานตามแบบ มคอ.7 และตรวจกากับโดยรองคณบดี ช่วย
ให้รองคณบดีสามารถรับทราบและวิเคราะห์ประเมินผลของข้อมูล มองเห็นสภาวะการณ์ของแต่ละหลักสูตรว่ามี
จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาอย่างไร สามารถนาไปวางแผนพัฒนา และจัดกิจกรรม ตลอดจนออกแบบ
การบริหารหลักสูตรในองค์รวมใหม่ๆ ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของหลักสูตรต่อไป
การวิจัย
คกก.วิจัยทบทวนผลการดาเนินการด้านการวิจัยต่างๆที่งานวิจัยและวิชาการรวบรวมมา เพื่อวิเคราะห์หา
โครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ก. ความรู้ของคณะฯ
4.2ก(1-2) การจัดการความรู้ ด้าน IT และการเรียนรู้ระดับสถาบัน
คณะฯรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ ดังตารางที่ 4.2.1
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของคณะฯ บุคลากรของคณะฯ ค้นหาความรู้มาใช้ทางานอย่างต่อเนื่อง และนามาต่อยอด
คณะฯ จัดการความรู้โดยใช้ระบบฐานข้อมูลคลังความรู้เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้
ของคณะฯ ทั้งหมด ทั้งงการเรียนการสอน เอกสารคาสอน การวิจัย และผลงานตีพิมพ์ สาหรับการรวบรวมความรู้
และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม และกระบวน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คณะฯ
วิธีการแลกเปลี่ยนกันในที่ประชุมภาควิชาฯ รวมทั้งเมื่อบุคลกรไปอบรม/พัฒนาตนเอง คณะฯ จัดให้มีการสรุป
รายงาน และนาขึ้นระบบระบบฐานข้อมูลคลังความรู้
การศึกษา
คณะฯ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันในที่
ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเพื่อปรึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา
การวิจัย
คณะฯ จัดกิจกรรมสโมสรนักวิจัย (Research club) ด้วยการจัดเป็น KM การวิจัย ทั้งแบบการเชิญ
วิทยากรจากภายนอก และการสนทนากันภายในคณะฯ เพื่อสรางบรรยากาศ การวิจัย สงเสริมความรู และทักษะ
การทาวิจัยทางวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร์ และมี R2R (Routine to Research: R2R) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
การวิจัยในงานประจาของบุคลากรคณะฯ
4.2ข. ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
คณะฯ มีวิธีการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่แม่นยา ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันกาล และปลอดภัย ตาม
หลักการคุณลักษณะที่ดีของข้อมูล คณะฯ กาหนดให้หน่วยงานแต่ละพันธกิจรับผิดชอบดูแลรวบรวม วิเคราะห์
รายงาน และจัดเก็บข้อมูล โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
คณะฯ ดังตารางที่ 4.4.2 สาหรับโปรแกรมที่จัดจ้างพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น admin ดูแลระบบ และ
ความปลอดภัยของโปรแกรม
คณะฯ มีระบบสารสนเทศ ได้แก่ 1) ระบบฐานข้อมูลคลังความรู้เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข 2)
ฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดจ้างบริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งาน อีกทั้งมีฐานข้อมูลที่พัฒนาเอง
ประกอบด้วย 1)ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2) ฐานข้อมูลนามานุกรมคณะฯ
และพัฒนา
โปรแกรมช่วยปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในคณะ คือ 1) โปรแกรมจองห้องเรียนออนไลน์ และ 2) โปรแกรมแจ้งซ่อม
ออนไลน์4.2ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
ส่วนของการดูแลระบบ คณะฯ กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเป็นลาดับชั้น ประกอบด้วย สิทธิระดับ
ผู้ดูแลระบบ ระดับผู้บริหาร และระดับผู้บันทึกข้อมูล โดยกาหนดสิทธิการจัดการฐานข้อมูล และสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ และกาหนดผู้ควบคุมดูแล ผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรแต่ละกลุ่ม โดย
กาหนด User Account ให้บุคลากรทุกคน และจัดระบบและระดับการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทการใช้งานระบบ
สารสนเทศของคณะฯ ดังตารางที่ 4.2.3

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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PHKlb

คุณภาพ

รวบรวมข้อมูลความรู้ 1. คณะทางานรวบรวม/ตรวจสอบและนาข้อมูลความรู้
เข้าระบบคลังความรู้
ทุกภาควิชาและ
หน่วยงานเข้าระบบ 2. ประชุมขั้นตอนและเวลาดาเนินกิจกรรม
3. แจ้งบุคลากรเพื่อส่งความรู้ และเอกสารความรู้ต่างๆ
ฐานข้อมูล เพื่อพร้อม
มาเก็บในคลัง PHKlb
ใช้ตลอดเวลา
4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับเอกสารความรู้จากเจ้าของงาน
5. นาไปใส่ในโปรแกรมคลังความรู้ตามหมวดหมู่

ความรู้อย่างยั่งยืน

แนวทางการจัดการ

1. กิจกรรมการนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เข้าในระบบ
PHKLB
2.ตรวจสอบการนาข้อมูลในระบบไปใช้ทั้งด้านวิจัย และ
ด้านการเรียนการสอน

1. ประชุมคณะทางานเลือกสรรผลงานวิจัยที่เด่นหรือ
สามารถต่อยอดหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้
การวิจยั นาสูก่ ารสร้าง 2. เชิญผู้วิจัยมาเล่าและแลกเปลีย่ นกับนักวิจัยอื่น
3. ถอดบทเรียนทางการวิจัย
องค์กรแห่งการเรียนรู้
4. สรุปเป็นองค์ความรู้เข้าคลังความรู้ขึ้นเว็ปคณะ

สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

สื่อสาร

หัวหน้างานเทคโน โลยี
สารสนเทศและการ

การสร้างคลัง
ความรู้

จัดการความรู้

ขั้นตอน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. กาหนดจานวนครั้งของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวลาและหัวข้อ กาหนดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยของบุคลากร
เช่น การประเมินภาระงาน
ในคณะและวิเคราะห์
2. คณะกรรมการนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการ
สังเคราะห์ องค์
ความรู้วิจยั ดาเนินการตามแผน
ความรู้ที่ได้จาก
3. นาผลงานที่ได้เข้าระบบ PHKlb
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา บุคลากรจากภาควิชา
ระบบการ
และหน่วยงานศึกษา

ถอดบทเรียน
ทางการวิจยั

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

กิจกรรม

รองคณบดีฝ่าย
แผนพัฒนาและประกัน

คณะกรรมการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิชาการ

งานบริหารการวิจัยและ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษา

งานวิจัยและวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษา /

ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 4.2.1 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูล

มอบหมายให้
บันทึกข้อมูลเข้า

หน่วยงาน ที่ได้รับ

ตัวแทนจาก
ภาควิชา และ

และผู้สนใจ

คณะทางานสร้าง
บรรยากาศฯ

บุคลากร/นักศึกษา
จากภาควิชา

ภาควิชา

บุคลากรสาย
วิชาการ 13

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทุกครั้งที่มี
ผลงาน

จานวน 1 ครั้ง

ตามความ
เหมาะสม

เดือนละ 1
ครั้ง

ความถี่

1. เป็นข้อมูลตัดสิน ใจปรับ
หัวข้อวิจยั ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการผู้ให้ทุนวิจัย
2. พัฒนาบุคลากรให้นา
ความรู้ของคณะฯพัฒนา
งาน

การนาไปใช้

เป็นแนวทางการจัดระบบการ
จัดการความรู้ของคณะ
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1. เป็นแหล่งความรู้ที่บุคลากร
สามารถเข้า ถึงนาไปสู่การ
ต่อยอดองค์ความรู้
ป้อนเข้าระบบ
2. เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้
คลังความรู้
ของคณะไม่ให้สูญหายตาม
PHKLb
กาลเวลา

จานวนข้อมูล
ความรู้ที่

ตามแผน

การดาเนินงาน

ระดับ
ความสาเร็จ

1. จานวน KM ปรับปรุงการจัดการวิจัย
การวิจยั

1. จานวนกิจ
กรรม KM/
CoP
2. KM การ
วิจัย

ตัวชี้วดั

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 4.2.2 การจัดการข้อมูล และสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีคุณภาพ
คุณลักษณะ

วิธีการจัดการ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

ความแม่นยา

กาหนดเงื่อนไขการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดการฝึกอบรมให้ผู้บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบจากส่วนกลางคณะฯ
จัดทารายงานผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้กับ
คณะกรรมการบอร์ดทุก 6 เดือน
User บันทึกข้อมูลเข้าระบบทุกวัน
ผู้บริหารและadminเข้าระบบตรวจสอบข้อมูล
กาหนดสิทธิในการเข้าถึงให้กบั ผู้ใช้งานระบบทุกคน

จานวน 1 ครั้ง
เมื่อร้องขอ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ความถูกต้องเชื่อถือได้

ความทันกาล
ความปลอดภัย
และไม่รั่วไหล

เดือนที่ 6 ,12 ของ
ปีงบประมาณ

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

ทุกวันทาการ

Userแต่ละภาควิชา และหน่วยงาน
บริหารและผู้ดูแลระบบ

ทุกวันที่ 30 ของ
เดือน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
ส่วนของการดูแลระบบ คณะฯ กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเป็นลาดับชั้น ประกอบด้วย สิทธิระดับผู้ดูแล
ระบบ ระดับผู้บริหาร และระดับผู้บันทึกข้อมูล โดยกาหนดสิทธิการจัดการฐานข้อมูล และสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ และกาหนดผู้ควบคุมดูแล ผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรแต่ละกลุ่ม โดย
กาหนด User Account ให้บุคลากรทุกคน และจัดระบบและระดับการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทการใช้งานระบบ
สารสนเทศของคณะฯ ดังตารางที่ 4.2.3
คณะฯ รักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการ และควบคุมระบบเครือข่ายของคณะ ฯ
ตารางที่ 4.2.3 การจัดการระบบสารสนเทศ
ชื่อระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ผู้นาข้อมูลไปใช้

Internet/Intranet
e-mail / Website
ERP

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ การสื่อสารข่าวสารภายใน บุคลากรทั้งหมดของคณะฯ ผู้เรียน และผู้มีส่วน
และภายนอกคณะฯ
ได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ เครือข่าย ผู้ส่งมอบ
ระบบการเงิน พัสดุ และทรัพยากรบุคคล

MUGSS & MUMIS
MUSIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ MU
ระบบบริหารเอกสาร ของมหาวิทยาลัย

e-office

ระบบบริหารเอกสาร ของคณะฯ

PH_Plan

ข้อมูลแผน ของคณะฯ

PH_QA

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ

PHKLb

ระบบรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากร คณะฯ

PHRisk

ระบบรายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ

e-learning

ระบบการจัดการการเรียนรู้

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ

โปรแกรมจองห้องเรียน
ออนไลน์

ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์
สาหรับการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์คณะ

โปรแกรมแจ้งซ่อม
ออนไลน์

ให้บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ด้านกายภาพของ
คณะ เช่น น้า ประปา ไฟฟ้า

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การเข้าถึงระบบ

ผู้บริหารทุกระดับ และภาควิชา

บุคลากรทั้งหมดของคณะฯ

เจ้าของความเสี่ยง คณะฯภาควิชา และ MU

Computer
outlet &
Wireless

ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อาจารย์ บุคลากร ของคณะ
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4.2ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อให้การดูแลระบบสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความถูกต้อง แม่นยา และมีประสิทธิภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะ ปี 2555-2559 เพื่อ
กาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของคณะ
Hardware จัดทาแผนการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ ทดแทนของเดิมที่หมดอายุใช้งาน ทุกปีงบประมาณ และ
แต่งตั้งบุคลากรด้านสารสนเทศ เพื่อดูแลระบบ และสารองข้อมูลตลอดเวลา และรายงานผลการดาเนินงาน อีกทั้ง
กาหนดแผนบริการความเสี่ยงของด้านสารสนเทศ ป้องกันความเสี่ยงด้านการสูญหายของสารสนเทศด้านต่าง ๆ
Software วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในการเรียนการสอน การบริหาร และการวิจัย มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งานของ
ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ จัดทาโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ และจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และอานวยความสะดวกในการใช้งานของบุคลากร และมีการจัด
ฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ด้านการใช้งานทุกปีงบประมาณ
4.2ข(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การจัดหา Hardware และ Software คณะฯจัดทาแผนแม่บท IT วางแผนและควบคุมกากับ ให้เป็นไป
ตามแผน จัดทาแผนทดแทนและปรับปรุงทุกปีงบประมาณ งาน IT ติดตามปริมาณการใช้งานและวางแผน
ปรับปรุง Server, Access point, Lan, MU-Wifi, Outlet และอุปกรณ์ต่างๆ สอบถามความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบสารสนเทศคณะฯ ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผลความพึงพอใจนามาวางแผนพัฒนางานด้านสารสนเทศในปีต่อไป
4.2ข(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
งาน IT คณะฯพร้อมทางานเสมอเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน จัดระบบสารสนเทศสารองในอาคารต่าง ๆ ของคณะ
เพื่อขยายการใช้ระบบและรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุด้านต่าง ๆ ระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก เสียหาย/หยุดชงักอีกทั้ง
มีหน้าเจ้าหน้าที่ที่พร้อมปฏิบัติได้ตลอดเวลาในภาวะฉุกเฉิน

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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หมวด 5 บุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2558

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)

หมวดบุคลากรถามว่าคณะมีวิธีการอย่างไร
อัตรากาลังและในการสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน
วิธีการที่คณะผูกใจจัดการและพัฒนาบุคลากร

ในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
เพื่อนาไปสู่ผลการดาเนินการที่โดดเด่นหมวดนี้ยังถามถึง

เพื่อนาศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่โดยสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกันกับพันธกิจกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment):
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง 5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
คณะฯ ประเมิ น ขีด ความสามารถและอั ต ราก าลั งบุ ค ลากร ด้ ว ยการน าข้อ มู ล ภาระงานของบุ คลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระงานสอนของคณาจารย์ และจานวนหลักสูตรของแต่ละภาควิชา มาใช้พิจารณาจัดทาแผน
อัตรากาลัง และกาหนดให้ภาควิชาหหน่วยงานวางแผนอัตรากาลังโดยการวิเคราะห์ภาระงานตามโครงสร้างของ
ภาควิชาหหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา คณะฯ พ.ศ. 2556-2560 ดังตาราง 5.1.1
คณะฯ แบ่งโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ และกลุ่ มสนับสนุน
วิชาการ กลุ่มวิชาการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใช้สมรรถนะหลักบูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนานักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทั้งใน
ระดับ ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยนาความรู้ที่ได้ในห้องเรีย นไปสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการ
บริการวิชาการสู่สังคม
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ รับผิดชอบสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มวิชาการ พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริการหลักในแต่ละด้านที่รับผิดชอบ กลุ่มสนับสนุนวิชาการของคณะฯ แบ่งตามทักษะและความชานาญ อาทิ งาน
แผนพัฒนาและระบบคุณภาพ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา งานวิจัยและ
วิชาการ
ทั้งนี้ ทุกงานของกลุ่มสนับสนุนวิชาการ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดี ทั้ง 2 กลุ่ม คือ ทั้งกลุ่ม
วิชาการและกลุ่ มสนับ สนุน วิชาการรับ ผิดชอบงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อความ
คล่องตัวและเสริมสร้างการให้บริการตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ให้ทุนวิจัย
คณะฯ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประเมินความต้องการใน
การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรรายบุคคล ของภาควิชาหหน่วยงาน และส่งแบบสารวจให้กับ ภาควิชาหหน่วยงาน
ทาแผนพัฒ นาบุ คลากรภาพรวมคณะฯ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทั้งด้านวิช าชีพและวิช าการ
รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรม โดยการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรของคณะฯ ทุกคน คนละ 5,000 บาทหปี จาก
เงินรายได้ของคณะฯ เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรม สัมมนา ดูงาน
และนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ ที่ผู้บริหารพิจารณาถึงความ
จาเป็นและความเหมาะสมกับตาแหน่ง รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศใน
สาขาที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความผูกพัน และป้องกันการลดจานวนของบุคลากร
แผนพั ฒ นาศั ก ยภาพและสมรรถนะบุ ค ลากรแต่ ล ะสายงาน เป้ า หมายสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนพัฒนาสายวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐาน สกอ. อาทิ สนับสนุน
ให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
แผนพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางาน โดย
สนับสนุนทุนฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทางาน รวมทั้ง พัฒนาผู้ช่วยอาจารย์ให้เข้า
รับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใน 2 ปี หลังบรรจุและแต่งตั้ง สาหรับสมรรถนะหลักที่คณะฯ คาดหวังจาก
บุคลากรสายบริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ และหัวหน้างาน คณะฯ คาดหวัง
สมรรถนะหลักในระดับ 4 ส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุนทั่วไป คณะฯ คาดหวังสมรรถนะหลักในระดับ 3
สาหรับสมรรถนะหลักด้านการมีวิถีชีวิตสร้างเสริมสุขภาพ คณะฯ มีความหวังจากทุกสายงานในระดับ 3 เท่ากัน
หมวด 5 : บุคลากร
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สายสนับสนุน

1. คุณวุฒิการศึกษา
2. คุณวุฒิด้านวิชาชีพ

ชื่อระบบ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ระบบการประเมินความต้องการด้านทักษะ
สายวิชาการ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน MU
2555
2. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
สายสนับสนุน
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน MU
2555
2. ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรที่เกีย่ วข้องกับงาน
ระบบการประเมินความต้องการด้านสมรรถนะ
สายวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน MU 2555
สายสนับสนุน
ระบบการประเมินความต้องการด้านคุณสมบัติที่ต้องมีการรับรอง
สายวิชาการ
1. คุณวุฒิการศึกษา
2. คุณวุฒิด้านวิชาชีพ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

จานวนบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

1. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบ 1. จานวนผู้สมัครมีคณ
ุ วุฒิตรง
คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน
กับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัย ในตาแหน่งอาจารย์
2. จานวนผู้รับเงินเพิ่ม พ.ต.ส.
2. ตรวจสอบคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรที่
ขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
(พ.ต.ส.)
1. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบ 1. จานวนผู้สมัครมีคณ
ุ วุฒิตรง
คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน
กับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี (PA)

1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี (PA)
1. จานวนบุคลากรที่มผี ลการ
2. คณะฯ ส่งบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุใหม่
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับต้อง
เข้าอบรมหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการ
ปรับปรุง
สอนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2. จานวนบุคลากรที่เข้าอบรม
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี (PA)
1. จานวนบุคลากรที่มผี ลการ
2. คณะฯ จัดส่งหรือบุคลากรขออนุมัติเข้า
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับต้อง
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ปรับปรุง
2. จานวนบุคลากรที่เข้าอบรม

วิธีการประเมินความต้องการ
กระบวนการประเมินความต้องการ

ตาราง 5.1.1 ระบบการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องมีการรับรอง และด้านกาลังคนของคณะฯ
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1. จานวนบุคลากรที่
พัฒนาตนเอง
2. จานวนชั่วโมงการ
พัฒนาตนเองของ
บุคลากร (50ช.ม.ห
คนหปี)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อกาหนดที่สาคัญ

การเคลื่อนไหวของอัตรากาลัง
1. จานวนบุคลากรเกษียณอายุฯ
2. จานวนบุคลากรลาออก
3. จานวนบุคลากรโอนย้าย
4. ครบสัญญาจ้างและไม่ต่อ
สัญญาจ้าง
5. จานวนบุคลากรที่คงอยู่
1. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบในคาบรรยาย
ร้อยละความสาเร็จการวิเคราะห์
ลักษณะงาน จานวนชั่วโมงหการปฏิบัติงาน กระบวนงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี (PA)
เพื่อนาผลการประเมินมา
2. ประเมินจากจานวนหลักสูตรและสาขาวิชา
ที่เปิดสอน
3. ประเมินจากภาระงานและผลผลิตของงาน

ตัวชี้วดั กระบวนการ
2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ขอเสนอตาแหน่งที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

หมวด 5 : บุคลากร
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5.1ก(2) บุคลากรใหม่
การขออัตรากาลังของภาควิชาหหน่วยงานที่ต้องการ จะต้องกาหนดคุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ หลังจากคณบดี อนุมัติการจ้าง
เพิ่ม งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ โดยดาเนินการ ดังตารางที่ 5.1.2
5.1ก(3) การทางานให้บรรลุผล
คณะฯ จัดระบบการดาเนินงานและบริหารบุคลากรโดยการเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MUPH) ของคณะฯ มาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้คณะฯ
ประสบผล ส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานทั้ งด้ านการศึ ก ษา การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลการปฏิ บั ติ งาน , Core Competency และ Functional
Competency มาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้งานของคณะฯ บรรลุผลสาเร็จ เช่น การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตารา ส่งเสริมการตีพิม พ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติ หรือการสร้างแรงจูงโดยการให้รางวัลยกย่องชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแ บบอย่างที่ดีตามค่านิยมของ
คณะฯ

ระบบการประเมินความต้องการด้านกาลังคน
สายวิชาการ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตั้งและทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
สายสนับสนุน
1. การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อกาหนดอัตรากาลัง

ชื่อระบบ

วิธีการประเมินความต้องการ
กระบวนการประเมินความต้องการ
มหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
2. คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 5 : บุคลากร

บุคลากรใหม่
สายวิชาการ

ข้อกาหนดที่สาคัญ

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตั้งและ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชื่อตาแหน่งและ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
3. มหาวิทยาลัย ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ
แผ่นดิน พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2524) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530) และ ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2539)
4. หนังสือมอบอานาจการบริหารงาน บุคคล พ.ศ.
2552
เหมือนกับสายวิชาการ

ข้อ 1.- 3. เหมือนกับระบบสรรหา
4. หนังสือมอบอานาจการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2552

ระบบการว่าจ้าง (จ้างต่อ)

บุคลากรใหม่
สายสนับสนุน

ระบบการสรรหา
บุคลากรใหม่
สายวิชาการ

ชื่อระบบ

1. คณะฯ โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคลทาหนังสือแจ้งรายชือ่ บุคลากรทีจ่ ะหมดสัญญาจ้างตามปี
ประมาณไปยังภาควิชา/ หน่วยงานเพือ่ ทราบ และแจ้งความประสงค์จะต่อสัญญาว่าจ้าง
กลับมายังงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดาเนินการต่อไป
2. กรณีได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง งานบริหารทรัพยากรบุคคลจะดาเนินการจัดทาเอกสารการต่อ
สัญญาจ้าง ดังนี้
2.1 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน คณะฯ จัดทาหนังสือขออนุมตั ิจ้างต่อไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

จัดทาแผนปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางานจัดทาประกาศคณะ
กาหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยผ่านสื่อต่างๆ
แต่งตั้งคกก.สรรหาและคัดเลือก คณบดีหหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่จากงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ) และกาหนดวันการสอบสัมภาษณ์
5. สอบสัมภาษณ์ โดยคกก.ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุมลงมติ
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

1.
2.
3.
4.

1. จัดทาแผนปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางานจัดทาเป็นประกาศคณะ
2. กาหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง
3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยผ่านสือ่ ต่างๆ
3.1 ติดประกาศในหน่วยงาน 3.2 ประกาศใน Website ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
3.3 ประกาศผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จัดทาหนังสือแจ้งเวีย
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับทีเ่ ปิดรับสมัคร
3.4 ประกาศผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนในหัวข้อทีก่ าหนด
4. แต่งตั้งคกก.สรรหาและคัดเลือก(คณบดีหรองคณบดีหหัวหน้าภาควิชา/เจ้าหน้าทีจ่ ากงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ) และกาหนดวันการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน
5. สอบสัมภาษณ์และสอบสอน โดยคกก.ที่ได้รบั การแต่งตั้ง ประชุมลงมติ
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

กระบวนการประเมินความต้องการ

จานวนบุคลากรสายวิชาการที่
ทาสัญญาว่าจ้างต่อ

จานวนผู้สมัครสอบคัดเลือก
(คน)

จานวนผู้สมัครสอบคัดเลือก
(คน)

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ตาราง 5.1.2 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ธารงรักษาบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงของคณะสาธารณสุขศาสตร์
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 จานวนบุคลากรเต็มเวลา
ปีงบประมาณ
2558-2562
 จานวนบุคลากรจาแนก
ตามกลุม่ ตาแหน่งงาน
 จานวนบุคลากรจาแนก
ตามระดับการศึกษา
 จานวนการคงอยู่ของ
บุคลากรจาแนกตามสาย
งาน

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 5 : บุคลากร

บุคลากรใหม่
สายวิชาการ

ข้อกาหนดที่สาคัญ

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาและ คัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตัง้ และ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2556
2 หนังสือมอบอานาจการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2552
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดาเนินตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย: Talent
Management พ.ศ. 2557
เหมือนกับสายวิชาการ ข้อ 1.-2.

เหมือนกับสายวิชาการ

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย:Talent
Management พ.ศ. 2557
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเรือ่ งหลัก เกณฑ์ และอัตรา
การจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
3. การจ่ายเงินประจาตาแหน่งบริหาร ของคณะฯ
(อ้างอิงถึงรายงานการประชุมคกก.ประจาคณะ
ครั้งที1่ 0/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557)
4. ประกาศคณะฯ รื่องกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ทปี่ รึกษาคณบดี ผู้ชว่ ย
คณบดีและบรรณาธิการวารสารฯ พ.ศ. 2552
5. การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ โดยจ่าย จาก

ระบบการรักษาบุคลากรใหม่ไว้

บุคลากรใหม่
สายสนับสนุน

ระบบการบรรจุ
บุคลากรใหม่
สายวิชาการ

บุคลากรใหม่
สายสนับสนุน

ชื่อระบบ

จานวนบุคลากรทีข่ อเบิกเงิน

เงินประจาตาแหน่ง/เงินค่าตอบแทน จะจ่ายพร้อมกับเงินเดือนทุกเดือนโดยผ่านระบบ ERP-PY

1. เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะห์โดยจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการคณะฯได้ที่งานคลังฯ

จานวนบุคลากรตามที่
ภาควิชาหหน่วยงานต้องการ
(คน)

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ทาสัญญาว่าจ้างต่อ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

จานวนบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ Talent
Management
บุคลากรได้รับเงินประจา
ตาแหน่งหค่าตอบแทนห
เงินเดือนเข้าบัญชีเงินเดือน
ถูกต้องและทันตามเวลาที่
กาหนด

1. คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนบุคคล (อาจารย์พี่เลี้ยง) ให้แก่อาจารย์ที่บรรจุใหม่
1.1 หัวหน้าภาควิชาดูแลบริหารจัดการ ตามพันธกิจหลักของสายวิชาการ
1.2 อาจารย์ทมี่ ีศักยภาพจะช่วยดูแลด้านการทาวิจัย

แจ้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกมารายงานตัว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
1. ตรวจสอบเอกสารการบรรจุเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน อาทิ สาเนาปริญญาบัตร ทรานสคริป
สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ใบรับรอง แพทย์ และหน้า Book Bank
ของธนาคารไทยพาณิชย์
2. จัดทาเอกสารขออนุมัติบรรจุและแต่งตัง้ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตเิ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3. จัดทาสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
4. จัดทาประกันสังคม/ทาหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม /จัดทาบัตรประจาตัวบุคลากรใน
คณะฯ/จัดทาหนังสือประกอบการขอมีบัตรประจาตัว
5. บันทึกข้อมูลบุคลากรใหม่ลงในระบบ ERP
เหมือนกับสายวิชาการ

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ งานบริหารทรัพยากร
บุคคล จัดทาคาสั่งขออนุมตั ิจากส่วนงาน โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามอนุมัติจ้างต่อ
เหมือนกับสายวิชาการ

กระบวนการประเมินความต้องการ
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ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เงินประจาตาแหน่ง/เงินค่าตอบแทน จะจ่ายพร้อมกับเงินเดือนทุกเดือนโดยผ่านระบบ ERP-PY

เหมือนกับสายวิชาการ

3. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้างาน พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานขับรถยนต์ พ.ศ.
2557
5. เหมือนกับสายวิชาการ

2. งานคลังฯตรวจสอบความถูกต้องพร้อมจ่ายเงินเป็นเงินสด

กระบวนการประเมินความต้องการ

เงินกองทุนสวัสดิการคณะ(อ้างถึงรายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการประจาคณะ)
ข้อ1.-2. เหมือนกับสายวิชาการ ข้อ 2.-3.

ข้อกาหนดที่สาคัญ

 บุคลากรได้รับเงินประจา
ตาแหน่งหค่าตอบแทนห
เงินเดือน เข้าบัญชีเงินเดือน
ถูกต้องและทันตามเวลาที่
กาหนด
 จานวนบุคลากรทีข่ อเบิกเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์

สวัสดิการสงเคราะห์

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

หมวด 5 : บุคลากร
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5.1ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
คณะฯ ติดตามและเตรียมบุคลากรพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่ างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากการที่บุคลากรมี
ไม่เพียงพอ ทั้งอัตราที่กาลังจะเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงาน ด้วยการพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจและตามสายอาชีพไว้รองรับการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานใน
ระยะยาว ส่งเสริมให้ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาหศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกั บหน้าที่ ทั้งในคณะฯ และหน่วยงานภายนอก จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 5,000
บาท/คน/ปี รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรถ่ายทอดประสบการณ์การทางานระหว่างกันเพื่อทดแทนกันเมื่อมีความจาเป็น งานที่ไม่ต้องการความชานาญหรือประสบการณ์ อาทิ
การลงข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ การทาความสะอาด การตรวจซ่อมและทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ คณะฯ ทาการจัดจ้างบุคคลและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดาเนินการ
แทน ดังตารางที่ 5.1.3
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร
5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของที่ทางาน
การรักษาบรรยากาศการทางานให้เกื้อหนุนและปลอดภัยต่อการทางานของบุคลากรนั้น คณะฯ โดยรองคณบดี งานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับรองคณบดีฝ่าย
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพ และงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพร่วมกันสร้างแบบสารวจความพึงพอใจไม่พึงพอใจของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกภายในอาคาร
สถานที่ของบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 พบว่าความพึงพอใจการใช้อาคารสถานที่ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.71) ปีงบประมาณ 2556 พบว่า ความพึงพอใจของ
บุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก (M = 3.12) ปีงบประมาณ 2557 ความพึงพอใจของบุคลากรอยู่ในระดับน้อย (M = 2.13) และใน ปีงบประมาณ 2558พบว่า
ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรในภาพรวมเพิ่ ม ขึ้ น โดยสายวิ ช าการอยู่ ในระดั บ ปานกลางค่ อ นข้ า งมาก (M = 3.38)สายสนั บ สนุ น วิ ช าการอยู่ ในระดั บ มาก (M = 3.52)

บุคลากรใหม่
สายสนับสนุน

ชื่อระบบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 5 : บุคลากร

สายสนับสนุน
1. บุคลากรเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงาน
2. บุคลากรไม่ต่อสัญญาจ้างหลาออกหโอนย้าย

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ด้านขีดความสามารถที่กาลังเปลี่ยนไป
สายวิชาการ
1. สมรรถนะหลัก (Competency)
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.2 ความยึดมั่นในคุณธรรม 1.3 ความรับผิดชอบในงาน
1.4 การทางานเป็นทีม 1.5 การวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
2. สมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency)
อาจารย์ ได้แก่ ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 2.1 ทักษะการจัดการเรียนการสอน
2.2 ทักษะการวิจยั 2.3 ทักษะการให้คาแนะนาปรึกษา 2.4 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สายสนับสนุน
1. สมรรถนะหลัก (Competency)
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.2 ความยึดมั่นในคุณธรรม 1.3 ความรับผิดชอบในงาน
1.4 การทางานเป็นทีม 1.5 การวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
2. สมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency)
2.1 ความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับงาน 2.2 มีทักษะการสื่อสาร 2.3 มีความละเอียดรอบครอบ
2.4 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2.5 จิตสานึกบริการ
ด้านอัตรากาลังที่กาลังเปลีย่ นไป
สายวิชาการ
1. บุคลากรเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงาน
2. บุคลากรไม่ต่อสัญญาจ้างหลาออกหโอนย้าย

1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหสัมมนา ใน
หลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งในคณะฯ และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกีย่ วข้องกับหน้าที่
2. ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป

1.
2.
3.
4.

1. ส่งไปพัฒนาตามขีดความสามารถและความผิดชอบงานในหน้าที่
2. ถ่ายทอดประสบการณ์การทางานระหว่างกันและกันในหน่วยงาน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขา้ มหน่วยงานจากการประชุม

1. ส่งไปพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนหรือเข้าร่วมประชุมหสัมมนา หดูงานห
นาเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
2. ถ่ายทอดประสบการณ์โดยการให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่เข้าฟังการเรียนการสอนใน
วิชาที่จะมอบหมายให้ในอนาคต หรือวิชาอื่นๆ ที่สนใจ
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1. จานวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการห
เกษียณอายุงาน
2. จานวนบุคลากรสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ต่อสัญญา
จ้าง
3. จานวนบุคลากรที่ลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดคณะฯ

1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมหสัมมนาห ดู
งานหนาเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ
2. ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป

1. ส่งไปพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนหรือเข้าร่วมประชุมหสัมมนา หดูงานห
นาเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
2. ถ่ายทอดประสบการณ์โดยการให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่เข้าฟังการเรียนการสอนใน
วิชาที่จะมอบหมายให้ในอนาคต หรือวิชาอื่นๆ ที่สนใจ

ส่งไปพัฒนาตามขีดความสามารถและความผิดชอบงานในหน้าที่
ถ่ายทอดประสบการณ์การทางานระหว่างกันและกันในหน่วยงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขา้ มหน่วยงานจากการประชุมหเสวนา
ศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

เตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการ

ตารางที่ 5.1.3 วิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 5 : บุคลากร

6.โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

5. ตลาดนัดสร้างสุข

4. โครงการทัศนศึกษา

2. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ
3. โครงการสร้างสุข

สุขภาวะ
1. โครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

จัดหาข้อมูลทั้งหมดของบุคลากร
จัดหาโปรแกรมการตรวจสุขภาพบุคลากรทุกระดับ
แจ้งกาหนดวันเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี
สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร
แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจาปีแก่บุคลากรรายบุคคลโดยผนึกอย่างมิดชิด
การจัดสถานทีแ่ ละจัดหาอุปกรณ์ประจาห้องฟิตเนสของคณะ
การจัดส่งบุคลากรร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจาปี
ตั้งคกก.สร้างสุข
กาหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนโครงการหกิจกรรม
ทาแผนงบประมาณสนับสนุนโครงการหกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ
จัดกิจกรรม พร้อมทั้งสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมีส่วนร่วม และเกิดความ
ตระหนักในการสร้างความสุขให้กับตนเอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

1. สร้าง Happy Workplace
2. สร้างกลุ่มแกนนาจัดกิจกรรมสร้าง
ความสุข
3. จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างพลัง
ความสุข สุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
ความผ่อนคลาย
1. สร้างความสุขด้วย Happy Workplace 1. ประชุมคกก.สร้างสุขเพื่อหามติในการจัดโครงการแต่ละครั้ง
2. Happy Family
2. วางแผน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและครอบครัวร่วมโครงการ
3. บุคลากรผ่อนคลายจากการงาน
3. ดาเนินการตามแผน
4. ประเมินผลความพึงพอใจ
1. เพื่อให้บุคลากรมีการ Relax
1. ประชุมคกก.สร้างสุขเพื่อหามติในการจัดโครงการแต่ละครั้ง
2. การออกร้านค้าสินค้าราคาถูก
2. วางแผน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและครอบครัวร่วมโครงการ
3. การสาธิตสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์
3. ดาเนินการตามแผน
ท้องถิ่นจากกลุ่มต่างๆ
4. ประเมินผลความพึงพอใจ
1.
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท
1. แต่งตั้งคกก.คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ประพฤติดี ปฏิบัติตนตามค่านิยม “MUPH” 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
ของคณะ
3. คณะบุคคลตั้งแต่ 10 คนรับรองสามารถเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นถึงคกก.คัดเลือกโดยตรงได้
2. สร้างขวัญ กาลังใจให้บุคลากร
4. คกก.คัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือก
3. เผยแพร่เกียรติคุณ
5. กรณีที่ไม่สามารถคัดเลือกได้ครบตามกลุ่มพิจารณาเพิ่มเติมรางวัลรวมต้องไม่เกินจานวนที่ตั้ง

ส่งเสริมการออกกาลังกาย

ประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากร

ตาราง 5.1.4 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทางานให้มสี ุขอนามัย ปลอดภัยและความสะดวก คณะสาธารณสุขศาสตร์
การดาเนินการ
วัตถุประสงค์
วิธีการ

ได้บุคลากรดีเด่น คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรและครอบครัวที่เข้า
ร่วมโครงการ

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ

จานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ

ตัวชี้วัดกระบวนการ
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 ระดับความพึง
พอใจและไม่พึง
พอใจของ
บุคลากร ด้านสุข
ภาวะ ความ
ปลอดภัย และ
ความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน
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ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยภายใน
อาคารห้องทางานของบุคลากร ห้องเรียน
ห้องน้า
เพื่อดูและรักษาระบบปรับอากาศภายใน
คณะ

7. สัญญาการดูแล
ความสะอาดกับ
บริษัทภายนอก
8.สัญญาการดูแลระบบ
ปรับอากาศ
ความปลอดภัย
1.ฝึกซ้อมแผน ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
2. แผนซ่อมบารุงรักษา
อุปรณ์การเรียนการ
สอนในห้องเรียน
3.การทาสัญญาการ
ดูแลความปลอดภัย
กับบริษัทภายนอก

หมวด 5 : บุคลากร

ความสะดวก
สารวจอุปกรณ์
อุปกรณ์สานักงานพร้อมใช้
สานักงานที่สาคัญได้แก่
computer LCD Wifi

เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา
และทรัพย์สินขององค์กร

1. ความพร้อมเคลื่อนย้ายบุคลากร
2. ประเมินความพร้อมวัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ประจาห้องเรียนพร้อมใช้งาน

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ตัวชี้วัดกระบวนการ

1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศปีละ 1 ครั้ง
2. สารวจสารสนเทศของภาควิชาและหน่วยงาน ให้คาแนะนา การวางแผน พัฒนาและ
ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของภาควิชาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

จัดทาแผนการฝึกซ้อม กาหนดวัน และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดปีละ 1 ครั้ง
ฝึกซ้อมและการประเมินผล
สารวจอุปกรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 เดือน
กรณีพบรายการชารุดดาเนินซ่อมแก้ไขเบื้องต้นโดยงานกายภาพและงานเทคโนฯ
ถ้า
ดาเนินการเองไม่ได้จะส่งซ่อมช่างภายนอก
การทาสัญญากับบริษัทภายนอกเพือ่ ให้บริการโดยกาหนดให้มีเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
หมุนเวียนจานวน 2 ผลัด โดยจัดทา TOR ว่าจ้างบริษัทภายนอก จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของMU ทาสัญญา ตรวจสอบและประเมินผลโดยคกก.ตรวจการจ้างทุก
เดือน

1.
2.
1.
2.

 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ห
LCDที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม
จานวนจุดติดตั้ง Wifi
เพิ่มเติม

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ฝึกซ้อมตามแผน
ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่ออุปกรณ์ประจา
ห้องเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อระบบการ
รักษาความปลอดภัย

6. ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
7. บุคลากรดีเด่นในแต่ละกลุ่มได้รับเงินรางวัลจากคณะฯและเข้ารับประทานรางวัลโล่เกียรติยศ
เชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุในวัน“มหิดล”
จัดทา TOR ว่าจ้างบริษัทภายนอก จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของMU ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ทาสัญญา ตรวจสอบและประเมินผลโดยคกก.ตรวจการจ้างทุกเดือน
ของบุคลากรต่อการทาความ
สะอาด
จัดทา TOR ว่าจ้างบริษัทภายนอก จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของMU ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ทาสัญญา ตรวจสอบและประเมินผลโดยคกก.ตรวจการจ้างทุกเดือน
การดูแลเครื่องปรับอากาศ

วิธีการ
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5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของที่ทางาน (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ รักษาบรรยากาศทางาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานให้บุคลากรมี
ความสุขและพึงพอใจ ด้วยการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่บุคลากรเป็นประจาทุกปี ใช้งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 23,130.00 บาทหปี ข้าราชการบานาญใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และสนั บ สนุ น จั ดกิจ กรรมการออกกาลั งกายให้ แก่บุค ลากรและนักศึกษา รวมถึงบุคลากรที่เกษียณอายุ อาทิ
Fitness Aerobic การติดตาม และประเมินผลการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาวะ
คณะฯ มอบหมายให้งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ติดตามประเมินผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของคณะ อาทิ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การกาจัดขยะและ
น้าเสีย สาหรับของบุคลากรนั้นประเมินผลจากการตรวจสุขภาพประจาปีของแต่ละบุคคล
ภายหลังจากการจัดกิจกรรมหโครงการ คกก.หรือผู้รับผิดชอบโครงการหกิจกรรมนาผลการประเมินปรับปรุง
การดาเนินการและพัฒนาการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาวะต่อไป ดังตารางที่ 5.1.4
5.1ข(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร
คณะฯ จัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม การเสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบหประกาศของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินประจาตาแหน่ง ค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส เงิน
สวัสดิการประเภทต่างๆ ได้แก่ การช่วยเหลือค่าครองชีพ และค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุสาหรับผู้เดินทาง
ไปปฏิบัติราชการนอกเขตกรุงเทพฯ และต่างประเทศ เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และเงินรางวัลการตีพิมพ์
ผลงาน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงานตามแนวทางที่กาหนด เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข

โดยการจัดกองทุนสวัสดิการคณะฯ

นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกาหนด

และได้ปฏิบัติตามระเบียบคกก.สวัสดิการมหาวิทยาลัย

สวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์

เป็นการจัดสรรสวัสดิการเพิ่มเติม

โดยแต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ

รวมทั้งระเบียบ

พร้อมทั้งมอบหมายความ

รับผิดชอบในการดูแลด้านสวัสดิการ เพื่อการจัดสวัสดิการที่ดีที่สุดให้แก่บุคลากรของคณะฯ ดังตารางที่ 5.1.5
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement):
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
5.2ก(1-2) วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
คณะฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ทั้งสาย
วิช าการและสายสนั บสนุน รวมทั้งนั กศึกษาของคณะฯรับทราบและมีส่ วนร่วมในกิจกรรมตามพันธกิจ ซึ่งการ
สื่อสารไปยังบุ คลากรและนักศึกษามีหลายช่องทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การประชุม คกก.
ประจาคณะฯ เดือนละ 1 ครั้ง คณบดีพบประชาคมในเวที Meet the Dean ประชุมหัวหน้างาน การสื่อสารผ่าน
ทางระบบ E-office เว็บไซต์ของคณะฯ หรือในงานพิธีการต่างๆ ซึ่งในงานพิธีต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งบุคลากร และ
นักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม ดังตาราง 5.2.1

หมวด 5 : บุคลากร
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2.2 ข้าราชการห
ลูกจ้างประจาเงิน
งบประมาณ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัด จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ พร้อมกับเงินเดือน โดย
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
การโอนเข้าบัญชีเงินเดือน
พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อิงตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
1. พระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
2. หลักเกณฑ์และหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

2. การรักษาพยาบาล
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

1. จัดกระเช้าเพื่อเยี่ยมไข้ โดยคณะฯ จะ
มอบหมายให้ตัวแทนของคณะฯ เป็นผู้ไปเยี่ยม
ไข้บุคลากร
2. งานคลัง พัสดุฯจะนาเงินของขวัญปีใหม่เข้า
บัญชีเงินเดือนของบุคลากรแต่ละบุคคลจานวน
2,000บาทหคน
3. งานคลัง พัสดุฯ ดาเนินการจัดนาเงินมอบให้
ผู้บริหารเพื่อนาไปมอบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ

1. แสดงความห่วงใยต่อบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจในยามเจ็บป่วย
2. สร้างขวัญและ กาลังใจให้แก่บุคลากรประจาปี

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ พร้อมกับเงินเดือน โดย
การจ่ายเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว ฯ พ.ศ. 2558 การโอนเข้าบัญชีเงินเดือน
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

วิธีการ

วัตถุประสงค์

1. การช่วยเหลือค่าครองชีพ
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน)
1.2 ลูกจ้างประจาเงินรายได้
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

สิทธิประโยชน์ที่สาคัญ

การดาเนินการ
สวัสดิการ
1. สวัสดิการเยีย่ มไข้
2. เงินของขวัญปีใหม่ประจาปี
3. เงินร่วมทาบุญกรณีเสียชีวิต
- กรณีพ่อหแม่ หภรรยาหสามีห
บุตร รายละ 5,000.- บาท
- เจ้าตัว รายละ 10,000.-บาท

ตาราง 5.1.5 สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร

จานวนบุคคลากรที่ได้รับ
สิทธิ

จานวนบุคลากรที่ได้รับ
เงินของขวัญปีใหม่ประจาปี

จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดกระบวนการ

74

จานวนเงินที่ใช้
จ่ายในการ
รักษาพยาบาล

จานวนเงินที่ใช้
จ่ายในงาน
สวัสดิการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 5 : บุคลากร

5. งานวันสถาปนาคณะฯ

4. การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
E-office

3. การประชุมหัวหน้างาน

2. Meet the Dean

1. การประชุมคกก.ประจาคณะฯ

วิธีการ

การประชุมคกก.ประจาคณะฯประจาทุกๆ เดือน มีวาระการ
ประชุม ดังนี้
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2. การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
4. เรื่องพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายต่างๆ
1. ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา และทันการ
1. คณะฯ เป็นผู้ดาเนินการ โดยให้ฝ่ายวิเทศและการ
เปลี่ยนแปลง
ประชาสัมพันธ์ จัดทาโปสเตอร์ติดประกาศตามบอร์ดภายใน
2. เสร้างความเข้าใจที่ดีถูกต้อง และสอดคล้อง
อาคารต่างๆ ลิฟท์ และแจ้งเวียนผ่านทางระบบ E-office
กับวัตถุประสงค์ขององค์ให้แก่ประชาคม 2. งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
รับทราบ
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิด ชอบเครื่องมือ
อุปกรณ์การสื่อสาร อาทิ LCD Projector และคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานแต่ละงานรับทราบข้อมูล หรือ
1. เลขานุการคณะฯ จะนัดประชุมหัวหน้า งาน โดยลงนัดผ่าน
นโยบายของคณะหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่
ระบบ E-office หรือ ผ่านทางไลน์กลุ่มหัวหน้างาน
คณะฯ แจ้งผ่านการประชุมคกก.ประจาคณะ
2. เลขานุการแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและต้องดาเนินการจากประชุม
ในแต่ละเดือน
คกก.ประจาคณะฯ ให้รับทราบ นาไปปฏิบัติและแจ้งให้
บุคลากรในสังกัดแต่ละงานรับทราบและดาเนินการต่อ
1. บุคลากรทุกสายงานได้รับทราบข้อมูล ที่
งานบริหารทั่วไปนาข้อมูลจากภายในคณะหหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
และมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ E-office เพื่อส่งข้อมูลไปยังทุก
2. ช่วยลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร
หน่วยงานหเลขานุการคณะหหัวหน้าภาควิชาหหัวหน้างานที่
3. นัดการประชุมง่ายด้วยตารางนัดหมาย
เกี่ยวข้อง และเลขานุการภาควิชา เพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
1. น้อมราลึกถึงผู้มีอุปการะคุณที่ก่อตั้งคณะ
1. พิธีสงฆ์ทาบุญเลี้ยงพระ
สาธารณสุขศาสตร์
2. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ
2. บุคลากรและนักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ 3. พิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระ
และความสาคัญของการก่อตั้งคณะฯ
บรมราชชนก

แจ้งเพื่อทราบคณบดีหรองคณบดีฝ่ายต่างๆห
หัวหน้าภาควิชาหผู้แทนคณาจารย์ประจา/
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสานักงาน
คณบดี/ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จาก
ภาควิชา

การดาเนินการ
วัตถุประสงค์
การสื่อสารระหว่างคณบดีกับประชาคมที่เปิดกว้าง

ตาราง 5.2.1 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ

จานวนผู้เข้าร่วมงาน

จานวนข้อมูลที่ส่งผ่าน
ระบบ
E-office

จานวนหัวหน้างานเข้าร่วม
ประชุม

จานวนบุคลากรของ
คณะฯ ที่เข้าร่วมรับฟังใน
เวที Meet the Dean

จานวนคกก.ฯ เข้าร่วม
ประชุม

ตัวชี้วัดกระบวนการ

ร้อยละผู้เข้าร่วมงาน

ร้อยละของข้อมูลที่ผา่ นระบบ
E-office

75

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าฟังจาแนกตาม
สายงาน

ร้อยละคกก.ฯ เข้าร่วมประชุม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
2. สร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรและ
แสดงความกตัญญูกตเวฑิตาคุณแด่ผู้อาวุโส
3. บุญอุทิศส่วนกุศล พิธีสรงน้าพระและพิธีรด
น้าขอพรจากผู้อาวุโส
สืบทอดวัฒนธรรมอันดีที่ทุกคนได้แสดงความ
ความรัก และความกตัญญูต่อคณาจารย์
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสที่ทาคุณ
ประโยชน์ และสร้างคณูปการแก่คณะฯ มา
ตลอดอายุราชการหอายุงาน
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ร่วมกิจกรรมการทาบุญ
ตักบาตรร่วมกัน
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธ
ศาสนา และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่
เหมาะสมของบุคลากร และนักศึกษาต่อการเป็น
พุทธศาสนิกชน

6. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

จานวนผู้เข้าร่วมงาน

บุคลากร และนักศึกษา แห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน ไปยัง
วัดที่อยู่ใกล้กับคณะฯ (วัดอภัยทยาราม)

ภูมิใจในความเป็นมหิดล

นโยบายและการบริหาร

ความก้าวหน้า

การสอน

2

3

4

5

หมวด 5 : บุคลากร

เงินเดือน

วิชาการ (n=44)

มีความก้าวหน้าในการทางาน
หน่วยงานมีชอื่ เสียงเป็นที่ยอมรับ

อิสระในการทางาน,
ความสาเร็จในงานที่ทา

มีความมั่นคงในการทางาน

มีความสัมพันธ์ที่ดกี ับเพื่อนร่วมงาน

พึงพอใจในลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติ

ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน

มีความมั่นคงในการทางาน

ประเมินโดยมหาวิทยาลัย (n=50)

ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

พึงพอใจในลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติ

วิชาการ (n=31)

สภาพแวดล้อมการทางาน

ความก้าวหน้า

ภูมิใจในความเป็นมหิดล

เงินเดือน

สนับสนุน (n=72)

ประเมินโดยคณะ (n=306)

1

ลาดับที่

ร้อยละผู้เข้าร่วมงาน

ร้อยละผู้เข้าร่วมงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

สนับสนุน (n=19)

ตัวชี้วัดกระบวนการ

1. เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มบุคลากรคณะฯ
จานวนผู้เข้าร่วมงาน
2. กิจกรรมการแสดงของแต่ละหน่วยงานที่มีบุคลากรเกษียณอายุ
ฯ
3. มอบเช็คของขวัญ ของที่ระลึกจากภาควิชาและหน่วยงานให้แก่
ผู้เกษียณอายุฯแสดงการขอบคุณ
1. พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
2. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่

1. พิธีสงฆ์ทาบุญเลี้ยงพระ
2. พิธีรดน้าขอพรจากผู้อาวุโส

วิธีการ

ตารางที่ 5.2.2 เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 5 ลาดับแรก ประเมินโดยคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย

9. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้าฝน เนื่องใน
วันเข้าพรรษา ประจาทุกปี

8. งานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่

7. วันมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณ
อายุประจาปี

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.2ก(1-2) วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (ต่อ)
นอกจากนั้นแล้ว บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกระดับทุกสายงาน ร่วมพลังกันกาหนด ค่านิยม
“MUPH” ของคณะฯ ให้เป็นเป็นตัวร่วมพลังผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนาใน
ภูมิภ าคเอเชีย ในปี 2559” วัน ที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ผู้ บริห ารของคณะได้ตระหนักและให้
ความสาคัญกับการพัฒนาและหล่อหลอมบุคลากรทุกระดับให้มีพฤติกรรมตามค่านิย ม “MUPH” จึงจัดโครงการ
สัมมนาบุคลากรประจาปี 2557 เรื่อง “ราชพฤกษ์มหิดลจิตอาสาสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้นและร่วมกันกาหนด
พฤติกรรม Do & Don’t ต่อมา วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 คณะจัดเวที ให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมใน
การกาหนดกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตนตามค่านิยมของคณะฯ
รวมทั้งจัดประชุมบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ เข้ามาในการจัดทาแผน
MUPH ในปีงบประมาณ 2559-2562 คณะฯ กาหนดปัจจัยผลักดันสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรโดย
ใช้แนวคิดทฤษฏี 2 ปัจจั ย –Motivator & Hygiene Factors ของ Herzberg มาประยุกต์ใช้ โดยทาเป็นการจัด
อันดับปัจจัยที่สาคัญที่สุด 5 อันดับแรกในการปฏิบัติงาน สาหรับของมหาวิทยาลัยผลที่เทียบกันประเด็นที่คล้ายกัน
คือ นโยบายและการบริหารงาน และความก้าวหน้า ดังตารางที่ 5.2.2
5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน
คณะฯ ประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นทางการปีละ 1 ครั้ง ตามแบบการวัด Work Engagement Scale ของ Utrecht
Version 1, November 2003 จาแนกสายงาน แบบประเมินมี 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ณ ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจหไม่พึงพอใจของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ส่วนที่ 3 จัดอันดับความต้องการพัฒนาตนเอง ส่วนที่ 4 ความผูกพันในงาน ส่วนที่ 5 จัดอันดับปัจจัยที่
สาคัญที่สุด 5 อันดับแรกในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 6 ข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคลากรทั้งหมด 306 คน แบบประเมิน
กลับคืน 116 ชุด (ร้อยละ 38.01) บุคลากร สายวิชาการ 44 ชุด (ร้อยละ 37.93) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 72
ชุด (ร้อยละ 62.07) ภาพรวมความผูกพันบุคลากรที่มีต่อคณะฯ อยู่ในระดับมาก (M 4.37) สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการอยู่ในระดับมาก (M=4.48 และ 4.21ตามลาดับ)
และเมื่อเทียบกับผลการสารวจแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พบว่า ภาพรวม
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะฯ อยู่ในระดับมาก M = 4.37 สายวิชาการ M = 4.48 สายสนับสนุนM = 4.21
5.2ก(4) การจัดการผลการดาเนินการ
คณะฯ ให้ความสาคัญการจัดการให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานอย่างโดดเด่น โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนาในหลักสูตรที่ตรง
กับสายงานและพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมของแต่ละตาแหน่ง ตลอดจน มีกระบวนการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพทุกสายงาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้แก่บุคลากร 5,000 บาท/คน/ปี สนับสนุนทุนใน
การผลิตตารา และทุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ดังตารางที่ 5.2.3

หมวด 5 : บุคลากร
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ตารางที่ 5.2.3 ระบบการจัดการผลการดาเนินการความผูกพัน
การจัดการผล
การดาเนินการ
สายวิชาการ
ระบบการให้รางวัล

ระบบการยกย่อง
ชมเชย

สายสนับสนุน
ระบบการให้รางวัล
ระบบการยกย่อง
ชมเชย

ข้อกาหนดที่สาคัญ
1. สายวิชาการที่ปฏิบัติงาน10 ปีขึ้นไป
2. บุคลากรรุ่นใหม่สายวิชาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3-10 ปี และมีอายุ
ไม่เกิน 40 ปี
1. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่ประ
พฤติดีปฏิบัติตามค่านิยม MUPH
2. สร้างขวัญ กาลังใจให้บุคลากร
3. เผยแพร่เกียรติคุณ
เช่นเดียวกับสายวิชาการ
เช่นเดียวกับสายวิชาการ

กระบวนการผลักดัน
ความผูกพัน
กระบวนการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรเพื่อรับ
รางวัล มีดังนี้
1. พิจารณาจากประวัติการ
ทางานหผลงานดีเด่นที่
สมควรได้รับการยกย่อง
2. พิจารณาจากการปฏิบัติ
ตามค่านิยมMUPH”
3. พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการ ครองตน ครอง
คน และครองงาน

วิธีการประเมินความผูกพัน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างานหรือคณะบุคคลตั้งแต่ 10
คนรับรองสามารถเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นถึงคณะกรรมการโดยตรงได้
4. คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือก
5. กรณีไม่สามารถพิจารณาได้ตามกลุ่ม สามารถพิจารณา
รางวัลเพิ่มเติมในกลุ่มอื่นได้ แต่รางวัลต้องไม่เกินจานวน
กาหนดไว้
6. ประกาศผลการคัดเลือก
7. บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกได้รับเงินรางวัลจากคณะฯ
และเข้ารับประทานโล่เกียรติยศฯ จากพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาต

ตัวชี้วัด
กระบวนการ
จานวนสาย
วิชาการที่ได้รับ
รางวัล

จานวนสาย
สนับสนุน
วิชาการที่ได้รับ
รางวัล

5.2ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
คณะฯ สนับสนุนและวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็นสายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน
ดังตารางที่ 5.2.4
5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
คณะฯ ประเมินประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนาออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การตอบสนอง โดยประเมินจากรอยละผูเขารวมอบรมเทียบกับกลุมเปาหมายที่กาหนดไว้ใน
โครงการพัฒนาบุคลากรและเป็นโครงการที่ขออนุมัติหลักการและรายจ่าย เรียบร้อยแล้ว
ระดับที่ 2 การพัฒนาความรูที่ไดรับ ประเมินจากการถาม-ตอบ การร่วมอภิปราย ความสนใจในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
ระดับที่ 3 การพัฒนาทักษะ ประเมินจากการทากรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงานให้
ดาเนินการต่อหลังการเรีนยรู้ รวมทั้งงานทรัพยากรบุคคลติดตามผลของโครงการทุกไตรมาส
5.2ข(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
คณะฯ กาหนดขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) และลักษณะงานแตละตาแหนงตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หลักเกณฑการกาหนดตาแหนงทางวิชาการ-ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา
จารย และศาสตราจารย โดยมีงานพัฒนาบุคลากรใหขอมูลและอานวยความสะดวกในการเสนอขอตาแหนง สาย
สนับสนุน สามารถขอตาแหนง ผูชานาญงาน ผูชานาญงานพิเศษ ผูชานาญการ ผูชานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ คณะฯ จัดทาแผนพัฒนาการขอตาแหนงชานาญงานของบุคลากรสายสนับสนุน การเตรียมบุคลากร
เพื่อเขาสูตาแหนงบริหาร (Succession Planning) งานพัฒนาบุคลากรใหขอมูลและอานวยความสะดวกในการเสนอ
ขอตาแหน ผูบริหารหรือผูมีศักยภาพเปนผูบริหาร เขารับการอบรมในหลักสูตรตามตารางที่ 5.2.3 คณะฯ พัฒนา
ศักยภาพทุกสายงานหตาแหนง เพื่อความกาวหนาในอาชีพการงานสนับสนุนงบประมาณอบรมทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ มีสิทธิรับเงินสนับสนุนคาลงทะเบียน การประชุมนานาชาติที่จัดภายในประเทศ และสนับสนุนคาใชจาย
การไปประชุม และเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศ รวมอยู่ในงบพัฒนาบุคลากร (5,000 บาท)
หมวด 5 : บุคลากร
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โครงการ

10. โครงการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล

2

6. โครงการอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA”
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA
Online ระดับหลักสูตร ประจาปี2557
8. อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “Basic
Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical และ
Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์
1
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 1-3
การพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้”

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ”การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐาน

1. โครงการชี้แจงคุณสมบัติอาจารย์ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2. โครงการอบรมเรื่อง “การใช้สถิติเชิงพรรณนา อย่างมืออาชีพ”
3. โครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปี 2557
4. โครงการอบรม เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานการเรียนรู้”

พัฒนานักบริหารระดับต้น Supervisory Program (MU-Sup) (ปีงบประมาณ
 2558) คณะฯ ไม่ส่งบุคลากรเข้าอบรม เนื่องจากปัจจุบันแต่ละงานส่งเข้าอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมไว้งานละ 2-3 คน)
พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย (MU-EDP)

สนับสนุน



วิชาการ





บริหาร

ประเภทบุคลากรสาย



การพัฒนาระบบการสร้างเสริมศักยภาพ
บุคลากร

การพัฒนาความรู้

การบริหารระดับกลาง

การบริหารระดับต้น

การพัฒนาผู้บริหาร

การเรียนรู้ และการพัฒนา
บุคลากร

สายวิชาการ 43 คน สายสนับสนุน 11 คน

1 ครั้ง

1 ครั้งหปี

3 ครั้ง

พึงพอใจเฉลี่ย 4.73
พึงพอใจระดับมาก

พึงพอใจเฉลี่ย 4.36

สายวิชาการ 40 คน สายสนับสนุน 5 คน
สายวิชาการ 44 คน สายสนับสนุน 42 คน

สายวิชาการ 30 คนสายสนับสนุน 4 คน

พึงพอใจเฉลี่ย 3.67

สายวิชาการ 20 คน สายสนับสนุน 29 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง

พึงพอใจเฉลี่ย 4.01

สายวิชาการ 40 คน สายสนับสนุน 5 คน

พึงพอใจเฉลี่ย 4.31
1 ครั้งหปี

สายวิชาการ 20 คนสายสนับสนุน 12 คน

พึงพอใจเฉลี่ย 4.36

สายวิชาการ 65 คน สายสนับสนุน 8 คน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

พึงพอใจเฉลี่ย 4.37

สายวิชาการ 27 คน สายสนับสนุน 17 คน

1 ครั้ง

พึงพอใจเฉลี่ย 3.39

พึงพอใจเฉลี่ย 4.29
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ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา

ผลลัพธ์

สายวิชาการ 63 คน สายสนับสนุน 13 คน

2 คนหปี

- คน/ปี

ตัวชี้วัดกระบวนการ
จานวนผู้เข้ารับการอบรม

1 ครั้ง

1 ครั้ง/ปี

- ครั้ง/ปี

ความถี่

ตารางที่ 5.2.4 ระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2558

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2558

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)

ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้าง
นวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ และกระบวนการต่าง ๆ และถามว่ามีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการปฏิบัติการเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและทาให้คณะประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
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6.1 กระบวนการทางาน:
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
6.1ก(1) ข้อกาหนดของหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
หลักสูตร และวิจัย
แต่ละหลักสูตรของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของหลักสูตรไทย และ
หลักสูตรนานาชาติ และการวิจัย คณะฯ กาหนดกระบวนการทางานมี 2 กระบวนที่สาคัญ ได้แก่ กระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน ดังแผนภาพที่ 6.1.1 และ 6.1.2
6.1ก(2) แนวคิดการออกแบบ
หลักสูตร
คณะฯ มีหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรไทย 12 หลักสูตร ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 10
หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร คณะฯ ใช้
กรอบแนวคิด Plan Do Check Act (PDCA) ออกแบบหลักสูตร และออกแบบการจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับ
กระบวนการทางานหลัก และ กระบวนการสนับสนุน โดยเริ่มต้นจาก
ออกแบบหลักสูตร และออกแบบการจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับ กระบวนการทางานหลัก และ กระบวนการ
สนับสนุน โดยเริ่มต้นจากกาหนดคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ภายในคณะฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาจากภายนอก ศิษย์เก่า องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับผิดชอบให้ข้อมูล
ที่สาคัญในเรื่องทิศทางวิชาชีพ ทักษะความชานาญที่บัณฑิตพึงมี รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตร ให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งมอบต่อผู้เรียน ดังแผนภาพที่ 6.1.1
การออกแบบหลักสูตรทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ
ข้อกาหนดที่สาคัญ (Requirement)

- หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตร
- ความต้องการของตลาดและลูกค้า
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูต้ ามที่
กาหนดในหลักสูตร (มคอ.2 และ มคอ.3/4)

รายวิชาและหลักสูตรดาเนินการจัดการเรียน
การสอนตรงตามวัตถุประสงค์ และได้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่
กาหนด (มคอ. 5/6 และ มคอ.7)
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามที่
กาหนด เป็นทีพ่ ึ่งพอใจของผู้เรียน และ
หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

กรอบแนวคิด

Plan

Do

Check

Act

กระบวนการหลัก

- ทบทวนรายละเอียดหลักสูตรเดิม
- สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน
- ศึกษาเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา พ.ร.บ.วิชาชีพ/สมาคมที่เกีย่ วข้อง
- ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- จัดทาสรุปข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้า
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- กระบวนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
- กระบวนการทาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์
- กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร

- ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/
คุณภาพการศึกษา
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การออกแบบหลักสูตรทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ
ข้อกาหนดที่สาคัญ (Requirement)

กรอบแนวคิด

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กระบวนการหลัก

- สัมมนาหลักสูตรหาข้อสรุปในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แผนภาพที่ 6.1.1 การออกแบบหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ
งานวิ จยั
คณะฯใช้กรอบแนวคิด Plan Do Check Act (PDCA) ออกแบบการจัดการงานวิจัย เริ่มต้นจาก การ
สนับสนุนทุนภายในของคณะ (CMB) ให้อาจารย์ใหม่ (อาจารย์ที่มีอายุการทางานน้อยกว่า 5 ปี และยังไม่มี
ตาแหน่งวิชาการ) ทุกคนที่เสนอขอ และอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาหรับอาจารย์ทั่วไป คณะฯโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เชิญมาร่วมคิดโจทย์วิจัย เพื่อแสวงหาทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก
และงบประมาณแผ่นดินซึ่งต้องการโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
นอกจากนี้อาจารย์ทุกคนมี
ความสามารถในการพัฒนาโครงการวิจัยเดี่ยวตามความถนัดของตนเองในการดาเนินงานวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุน
คณะฯจัดคณะกรรมการ 2 ชุด สนับสนุน คือ 1) คณะกรรมการพิจารณารับรองการวิจัยในมนุษย์ และ
2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
นอกจากนี้คณะมีวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติ และวารสาร Asia Journal of
Public Health ซึ่งเป็นวารสารออนไลน์ มุ่งสู่วารสารระดับนานาชาติรองรับผลงานวิจัยบางส่วนด้วย นอกจากการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการแล้วคณะฯมีคณะกรรมการจัดการความรู้ดาเนินการให้นักวิจัยมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน แล้วจัดทาเป็นคลังความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะโดยผ่านทาง website คณะฯ และ
คลื่นวิทยุ FM 99.5 MHz บางกรณีในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเกิดโจทย์วิจัยใหม่ นาไปสู่การพัฒนา
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอแหล่งทุนภายนอกได้ ดังแผนภาพที่ 6.1.2
การออกแบบการจัดการงานวิจัย
กาหนดที่สาคัญ
การฟังเสียงผู้ให้ทุนวิจัย

กรอบแนวคิด
Plan

นโยบายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
Do
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณ
นักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ระเบียบข้อบังคับประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการวิจัย และระเบียบของ
คณะ

Check

Act

กระบวนการหลัก
สนับสนุนทุนภายในของคณะ (CMB) ให้อาจารย์ใหม่
คิดโจทย์วจิ ัย เพื่อแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณแผ่นดิน
• คณะจัดคณะกรรมการ 2 ชุด สนับสนุน
1) คณะกรรมการพิจารณารับรองการวิจัยในมนุษย์ 2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
• พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านทุนรวมกลุ่มวิจัย
• นักวิจัยพี่เลี้ยงตามโครงการ Talent management
• พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
• จัดทาวารสารสาธารรสุขศาสตร์
• รายงานทุก 6 เดือนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
• รายงานผ่านแบบฟอร์ม Ru ผ่านภาควิชามายังงานวิจัย
• ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูลสากล คณะสนับสนุนค่าตีพมิ พ์ มีรางวัลหากมีคา่ impact
factors
• คณะกรรมการจัดการความรู้ดาเนินการให้นกั วิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน
• จัดทาเป็นคลังความรู้ ใน PHKLb เผยแพร่สสู่ าธารณะโดยผ่านทาง web คณะ
• เผยแพร่คลืน่ วิทยุ FM 99.5 MHz
• การจัดการความรู้ด้านการวิจัยเกิดโจทย์วจิ ยั ใหม่การพัฒนาโครงการวิจัยเพือ่ เสนอขอแหล่งทุน
ภายนอก

แผนภาพที่ 6.1.2 การออกแบบการจัดการงานวิจัย
หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ
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ข. การจัดการกระบวนการ
6.1ข(1-3) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการสนับสนุน และการปรับปรุงหลักสูตร การบริการ
และกระบวนการ
คณะฯ ทบทวนขอกาหนดสาคัญ ติดตามปรับปรุงกระบวนการทางานและวัดผลสัมฤทธิ์ของผลิตภัณฑและ
บริการ เพื่อมั่นใจในการดาเนินการ ดังตารางที่ 6.1.3
6.1ค การจัดการนวัตกรรม : คณะฯยังไม่มีการดาเนินการ
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ:
6.2ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
การควบคุม กากับการใชจายเงินผานคณะกรรมการ
งบประมาณ ทาหนาที่ในการกลั่นกรองทั้งแผนคาขอตั้งงบประมาณ และแผนจัดสรรเงินรายได้ ให้มีการใช้
งบประมาณอย่างมีคุมค่า รวมทั้งกากับการใชงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปนการสนับสนุนใหเกิดการ
ใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในคณะฯ
คณะฯ ใหความสาคัญกับการอนุรักษพลังงาน คณะฯ ควบคุมต้นทุนการทางานด้วยการลดต้นทุนค่า
ไฟฟ้า น้ า น้ ามัน และกระดาษ โดยคณะกรรมการดาเนินงานการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
คณะกรรมการการจัดการอนุรกั ษ์พลังงานคณะทางานความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
รวบรวมข้อมูลการใช้
พลังงานและนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อวางแผนการอนุรกั ษ์พลังงานในปีงบประมาณต่อไป
วิธกี ารดาเนินการ ดังตารางที่ 6.2.1 ผลการดาเนินการ คณะฯ สามารถลดต้นทุนค่าน้า และค่าน้ ามันได้
แต่ค่าไฟฟ้าและค่ากระดาษผลการดาเนินในปีงบประมาณ 2557
คณะฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการหลักของทุกพันธกิจและมีการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงเปนระ
ยะ (หมวด 2.1 ก (1-3)) อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบภายในในทุกหนวยงานหลักโดยตรวจสอบกระบวนการทางาน
ในสวนสนับสนุน (หมวด 1.2 ก (1)) เพื่อใหประจักษถึงความปลอดภัยและถูกตองตามมาตรฐานระบบงาน
6.2ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
คณะฯ มีกระบวนการจัดหาวัตถุดบิ ผูค้ า้ ส่ง และผูค้ า้ ปลีก ซึง่ นาสินค้านัน้ ๆ มาใช้ในด้านการศึกษา
และการวิจยั โดยมันใจว่
่ า ภาควิชาสามารถจัดการเรียนการสอน และปฏิบตั กิ ารวิจยั ในห้องปฏิบตั กิ ารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มขี อ้ ร้องเรียน และผูเ้ รียนของภาควิชาพึงพอใจ อาทิ สารเคมี วิธกี ารดาเนินการ
ดังตารางที่ 6.2.2
6.2ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิ น
การทาให้สถานที่ทางานมีความปลอดภัย และเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ นที่ อาจเกิ ดขึ้น
คณะฯ เตรียมความพร้อมทาให้สถานทีท่ างานให้ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน แก่
บุคลากร นักศึกษา ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าทุกกลุ่มของคณะฯ โดยมีกระบวนการดูแล ดังตารางที่
6.2.3

หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ
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หมวด 5 : บุคลากร

2. กระบวนการสนับสนุน
2.1 ระบบคัดเลือกนักศึกษา

1.4 ระบบการทาวิทยานิพนธ์/
ดุษฏีนิพนธ์

1.3 ระบบการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

1.2 ระบบการจัดการเรียนการ
สอน

1. กระบวนการหลัก
1.1 ระบบพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร

กระบวนการทางานที่สาคัญ

1. กาหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาใหม่
3. มีระเบียบการรับนักศึกษาใหม่

ตัวชี้วดั กระบวนการ

รับนักศึกษาได้ตามจานวนที่กาหนด

ระยะเวลาเฉลีย่ ที่ใช้ในการศึกษา ภายใน 3 ปี

นักศึกษาสอบผ่านวิทยานิพนธ์และส่งรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อฝึกปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และสิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บัณฑิต

การศึกษ-หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ

1. รับฟังความต้องการ/ความคาดหวังและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เรียนอนาคต ผูใ้ ช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. หลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. หลักสูตรพัฒนาสอดคล้องตามข้อกาหนดของพร.บ.วิชาชีพ/สมาคมที่เกีย่ วข้อง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ดาเนินการจัดการศึกษาตามที่ระบุรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทา มอค.3/4 และมคอ.5/6
4. ประธานหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3/4 มคอ.5/6 และจัดทามคอ.7 เมื่อสิ้นสุด
การศึกษา
5. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
6. ทบทวนและวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
1. จัดทารายละเอียดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
2. ดาเนินการจัดฝึกปฏิบัติงานภาคสนามตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.4
3. ประเมินผลการนักศึกษา
4. ประเมินการดาเนินการจัดฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและปรับปรุง
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. นศ.ทาวิทยานิพนธ์ตามทีก่ าหนดในแผนการศึกษา
3. ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนทีบ่ ัณฑิตกาหนด
4. ขอตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์

ข้อกาหนดสาคัญ

ตารางที่ 6.1.3 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ การศึกษา และวิจัย
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ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในระเบียบการรับ
นักศึกษา

• จานวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

• จานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
• ภาวะการมีงานทาของนักศึกษ
• ระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กรของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

1.2 ระบบสนับสนุนการเสนอ
ขอทุนวิจยั จากแหล่งทุน
วิจัยภายนอก

1. กระบวนการหลัก
1.1 ระบบการให้ทุนสนับสนุน
การวิจยั ภายใน
(ทุน CMB)

2.5 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย์

2.3 ระบบการจัดปัจจัย
เกื้อหนุน

กระบวนการทางานที่สาคัญ
2.2 ระบบการให้คาปรึกษา

1. จรรยาบรรณนักวิจยั และ จรรยาวิชาชีพวิจยั และแนวทางปฏิบัติ สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะฯ
4. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และประกาศ
ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
เหมือนกับ 1.1 ข้อ 1.-4.
5. ข้อบังคับ/ประกาศของแหล่งทุน เช่น วช., สวทน., สกว., สวทช., สวก., และ สวรส.
เป็นต้น

การวิจัย

ข้อกาหนดสาคัญ
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา สัดส่วน 1:8
2. สารวจความต้องการของนักศึกษา
3. กาหนดปฏิทิน/กิจกรรม/เพื่อพบนักศึกษา
4. ประเมินความพึงพอใจนักศึกษา
1. มีหน่วยงานตามภาระกิจรับผิดชอบให้บริการหรือจัดสิ่งเกื้อหนุน
2. สารวจความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษา
3. ประเมินผลการดาเนินการ/ทบทวนปรับปรุงภาระกิจ
1. มีงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะจัดการศึกษา
2. สารวจความต้องการของอาจารย์
3. มีการจัดอบรมทักษะด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/ปี
1. หลักสูตรมีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตามตัวบ่งชี้
รวมที่กาหนดใน มคอ.2
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 3-5ปี
3. มีการประเมินหลักสูตรโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมิน
4. ทบทวนผลการประเมินและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา

จานวนเงินทุนวิจยั ที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ
จานวนเงินทุนวิจยั ที่ได้รับจากภาคเอกชน

จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณ

จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน CMB

 อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
พัฒนา
 จานวนชัว่ โมงการพัฒนาตนเอง
- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีค่า
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 4

• จานวนอาจารย์ที่ปรึกษา : นักศึกษา 1 : 5
• นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการให้
คาปรึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า
3.51

ตัวชี้วดั กระบวนการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผ้สอน/รา
วิชา/หลักสูตร

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
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จานวนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา
จานวนโครงการวิจัยที่คณาจารย์เจ้าของผลงานได้นาไป
บูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน
จานวนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 3.51



•

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

7. กระบวนการสนับสนุน
2.1 ระบบบริหารฐานข้อมูล
งานวิจัยและวิชาการ/การ
รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย

1.4 ระบบการพัฒนานักวิจัย
และกลุ่มวิจัย

1.3 ระบบสนับสนุนการดาเนิน
งานวิจัย : การขอรับรอง
จริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์และความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

กระบวนการทางานที่สาคัญ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
จานวนโครงการวิจัยที่คณาจารย์เจ้าของผลงานได้นาไป
บูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุน
จานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรอง
จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
วิจัยในมนุษย์
จานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองความ จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองความปลอดภัย
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ

ตัวชี้วดั กระบวนการ

2. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และประกาศของ

1. จรรยาบรรณนักวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2541

จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
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จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เป็นทีย่ อมรับ

2. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556
3. มาตรฐานการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มาตรฐานการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 (เริ่มใช้วันที่ 11
ตุลาคม 2556)
5. คู่มือขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554
6. จริยธรรมการวิจยั ทางชีวนิรภัย / กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับความหลายหลายทางชีวภาพ / แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุวิศวกรรม โดย คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ / แนวทางปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety
Guidelines) โดย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของมหาวิทยาลัย
1. จรรยาบรรณนักวิจยั และ จรรยาวิชาชีพวิจยั และแนวทางปฏิบัติ สานักงาน
จานวนนักวิจยั รุ่นใหม่ที่เข้าโครงการ Talent
จานวนนักวิจยั รุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินตามโครงการ
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
Management
Talent Management
2. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบตั ิ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
จานวนนักวิจยั รุ่นใหม่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัย จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของนักวิจัย
รุ่นใหม่และกลุ่มวิจยั
3. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และประกาศ
จานวนกลุ่มวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
4. ข้อบังคับ/ประกาศของแหล่งทุน อาทิ วช., สวทน., สกว., สวทช., สวก., และ สวรส.

1. จรรยาบรรณนักวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2541

ข้อกาหนดสาคัญ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และประกาศของ
คณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั

2. ข้อบังคับ/ประกาศ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการตีพิมพ์
3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะฯ
1. นโยบายการจัดการความรู้ของแหล่งทุน
2. นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัมหิดลและของคณะฯ
3. เกณฑ์คุณภาพ สกอ. ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
1. จรรยาบรรณนักวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2541

คณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
3. เกณฑ์คุณภาพ สกอ. สมศ. EdPEx
4. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ของคณะฯ
1. จรรยาบรรณนักวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2541

ข้อกาหนดสาคัญ

ลดการใช้น้า
ลดการใช้น้ามัน
ค่ากระดาษ

ค่าน้า
ค่าน้ามัน
ค่ากระดาษ

หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

ค่าไฟฟ้า

พลังงาน

ติดป้ายประชาสัมพันธ์การลดใช้
ไฟฟ้า
รณรงค์การประหยัดน้า
กาหนดนโยบายการลดใช้น้ามัน
ลดการใช้กระดาษ

วิธีการ/กิจกรรม
ใช้มาตรวัดไฟฟ้าเพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้
ไฟฟ้า
ใช้มาตรวัดน้าเพือ่ รวบรวมข้อมูลการใช้น้า
ข้อมูลการเบิกจ่ายน้ามัน
ระบบสารบรรณและรับส่งจดหมายออนไลน์
กาหนดจานวน/ระยะเวลาการเบิกกระดาษ

เครื่องมือที่ใช้ควบคุม

ตารางที่ 6.2.1 กระบวนการควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

2.4 ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุน
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

2.3 ระบบการจัดการความรู้
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

2.2 ระบบการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ใน
วารสารวิชาการ

กระบวนการทางานที่สาคัญ
และการจัดทารายงานวิจยั

อัตราการใช้น้าจากประจาเดือนจากกองคลัง
อัตราการใช้น้ามันประจาเดือนจากกองคลัง
ทุกเดือน

อัตราการใช้ไฟฟ้าจากประจาเดือนจากกองคลัง

ความถี่ในการควบคุม

จานวนโครงการวิจัยที่มกี ารรายงาน
ความก้าวหน้า

จานวนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

จานวนผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติ และเงินรางวัล

ตัวชี้วดั กระบวนการ
ระดับนานาชาติ

เอกสารข้อมูล ECO INDEX
เอกสารข้อมูล ECO INDEX
การเบิกจ่ายกระดาษประจาเดือน
จากหน่วยพัสดุ

รายงานอนุรกั ษ์พลังงาน

วิธีการรายงาน
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งานบริหารทั่วไป

นายชัยยศ กันยะ
บุตร

ผู้รับผิดชอบ

จานวนองค์ความรู้ที่มกี ารเผยแพร่สู่สาธารณะและ
ผู้เกี่ยวข้องผ่านทางวิทยุ FM 99.5 MHz
จานวนโครงการวิจัยที่มกี ารดาเนินการวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์

จานวนองค์ความรู้ที่มกี ารเผยแพร่สู่สาธารณะและ
ผู้เกี่ยวข้องผ่านทางคลังความรู้ฯ ของคณะ

จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ และเงิน
รางวัล
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ และ และ วารสาร Asia Journal
of Public Health

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อกาหนด
ของสัญญาและข้อตกลง
รับมอบพัสดุตรงตามกาหนด
ระยะเวลาและถูกต้องครบ
ถ้วนตามข้อตกลงของสัญญา
เก็บรักษาให้เป็นหมวดหมู่
เรียบร้อย ปลอดภัยและ
ครบถ้วนถูกต้องตามบ/ชพัสดุ
เบิกจ่ายวัสดุในคลังให้ภาค
วิชา/หน่วยงานเดือนละครั้ง

การจัดส่ง

หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

การเบิกจ่าย

การเก็บรักษา

การรับมอบ

การจัดซื้อ

การคัดเลือก

วัตถุประสงค์
ต้องการพัสดุที่มีคุณภาพ
และตรงความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
คัดเลือกผู้รับจัดหาที่มี
ความรู้ความชานาญใน
พัสดุนั้น
1.จัดซื้อวัสดุที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
2.จัดซื้อให้ทันตามกาหนด

กระบวนการ
ความต้องการ
ของผู้ใช้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับ
พัสดุ
1.ทาการบันทึกรายการ/จานวน
และรายละเอียดลงบัญชีวัสดุ
2.ทาการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์
ภาควิชา/หน่วยงานเขียนใบเบิกวัสดุ
เพื่อขออนุมัติเบิกภายใน

วิธีการ/กิจกรรม
1.กาหนดคุณสมบัติของพัสดุให้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.จัดทาแผนการใช้พัสดุ
เชิญผู้รับจัดหาที่มีผลงานดี
มีความรู้ความชานาญในพัสดุ
นั้นๆ มาทาการเสนอราคา
1.วิธีตกลงราคา
2.วิธีคัดเลือก
3.วิธีประกวดราคา
4.วิธีพิเศษ
กาหนดระยะเวลาการส่งมอบ
พัสดุให้ชัดเจนและเหมาสม
แผนการใช้พัสดุ
รายงานผลการคัดเลือก

สับดาห์แรกของทุกเดือน
ทุกรายการ

ปฏิทินการเบิกจ่ายประจาปี

1.ทะเบียนคุมคลังพัสดุ
2.ทะเบียนคุมสินทรัพย์

รายละเอียดคุณสมบัติของ
พัสดุที่ทาการจัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง

เดือนละครั้ง

ทุกรายการ

ทุกรายการ

ทุกรายการ

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย
วัสดุ

รายงานทะเบียนพัสดุ

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

รายงานผลการตรวจรับ

รายงานผลการจัดหา
ที่คณะกรรมการประจาคณะ

วิธีการรายงาน
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
แต่ละรายการ

ความถี่ในการควบคุม
ทุกรายการ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ ทุกรายการ
แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เครื่องมือที่ใช้ควบคุม

ตารางที่ 6.2.2 กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
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เจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่
พัสดุ

คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ/
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
ภาควิชา/
หน่วยงาน
ที่ใช้พัสดุ
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ

หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ

1.2 ระบบแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน

เตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

2.ระบบกาจัดขยะ/สารพิษ

กระบวนการทางานที่สาคัญ
สถานที่ทางานให้ปลอดภัย
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์บาบัดน้าเสีย

1.มาตราการป้องกันการเกิดอัคคีภัยใน
สถานศึกษา
2.อุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟ

1. ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทางาน
2. มาตรฐานบาบัดน้าเสีย และการกาจัด
ขยะ/สารพิษ
1.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทางาน
2.มาตรฐานบาบัดน้าเสีย และการกาจัดขยะ/
สารพิษ

ข้อกาหนดสาคัญ

2.อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้งาน
1. มีจุดรวมพล
2. ทางหนีไฟโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ปลอดภัย

1.อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน

1.คัดแยกและส่งกาจัดขยะสารพิษถูกวิธี
2.ไม่มีขยะตกค้าง

1.อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
2.คุณภาพน้าเสียหลังบาบัดได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดกระบวนการ
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ระดับความพึงพอใจในการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร

จานวนข้อร้องเรียน

จานวนข้อร้องเรียน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ 6.2.3 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ สถานที่ทางานให้ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวด 7 ผลลัพธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2558

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ในหมวดของผลลัพธ์นเี้ ป็นการอธิบายว่า สถาบันมีผลดาเนินการและผลการปรับปรุงในด้านที่สาคัญ ทุกด้าน
อย่างไร เช่น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
หมวดนี้ถามถึง ระดับผลการดาเนินการที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งและสถาบันการศึกษาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตร
และบริการในลักษณะเดียวกัน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นตัวชี้วัดหลักของพันธกิจด้านการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2557
อัตราการสาเร็จการศึกษาภายในวงรอบในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (หลักสูตรไทย) อยู่ในระดับต่ากว่า
เป้าหมาย สาหรับอัตราการสาเร็จการศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) มีอัตราการสาเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 100 และในระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น (รูปที่ 7.1-1) โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2557 ดังตารางที่ 7.1.1

รูปที่ 7.1-1 อัตราการสาเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร หลักสูตรไทยและนานาชาติ(อ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
ป.ตรีภายใน 4 ปี ป.โท ภายใน 5 ปี และ ป.เอก ภายใน 6 ปีการศึกษา)
ตารางที่ 7.1.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรไทยและนานาชาติ (บัณฑิตศึกษาทุกคน)
หลักสูตร
เป้าหมาย
2554
2555
2556
2557
ปริญญาโท หลักสูตรไทย (ปี)
5
4
4
4
4
ปริญญาโท (นานาชาติ) (ปี)
5
3.6
3.7
3.6
4.6
ปริญญาโท (สม.นานาชาติ) (เดือน)
13
13
13
13
13
ปริญญาเอก (ปี)
6
5.4
5.2
5.3
5.2

ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) ที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีผลลัพธ์ต่ากว่าเป้าหมาย แต่เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2554- 2556 มีแนวโน้มที่ดี
สาหรับบัณฑิตในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100 ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (รูปที่ 7.1-2)

รูปที่ 7.1-2 ร้อยละของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โทและเอกที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หลักสูตรไทยและนานาชาติ (ปีการศึกษา 2554-2557)
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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รูปที่ 7.1-2 ร้อยละของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โทและเอกที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หลักสูตรไทยและนานาชาติ (ปีการศึกษา 2554-2557) (ต่อ)
7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ตั้งแต่ปีการศึกษา2555-2557 พบว่า คณะฯ มี นักศึกษาใหม่ที่รับจริงเมื่อเทียบกับแผนสูงกว่าเป้าหมายใน
หลักสูตรปริญ ญาโท (นานาชาติ) สาหรับ หลักสูตรปริญ ญาโท (ไทย) และปริญ ญาเอก(นานาชาติ ) มีแนวโน้ม ของ
นักศึกษาใหม่ที่รับจริงเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (รูปที่ 7.1-3) จานวนคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อขึ้นชั้นปีที่
2 พบว่า ในปีการศึกษา 2557 จานวนคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท (นานาชาติ) เท่ากับ
จานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า แต่ในหลักสู ตรปริญญาโท (ไทย) และปริญญาเอกจานวนคงอยู่ของนักศึกษาลดลงเหลือ
ร้อยละ 95.2 และ ร้อยละ 96.2 ตามลาดับ (รูปที่ 7.1-4) เมื่อพิจารณาจานวนของนักศึกษาที่พ้นสภาพก่อนสาเร็จ
การศึกษา พบว่า ในปี 2557 จานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ไทย) ที่พ้นสภาพนักศึกษามีจานวน
ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2556 (รูปที่ 7.1-5)

รูปที่ 7.1-3 ร้อยละของนักศึกษารับใหม่ต่อจานวนแผนที่กาหนดไว้ (ปีการศึกษา 2554-2557)

รูปที่ 7.1-4 ร้อยละจานวนการคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อขึ้นชั้นปี
ที่ 2 ต่อจานวนนักศึกษารับใหม่

รูปที่ 7.1-5 จานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาก่อน
สาเร็จการศึกษา

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งในปี
2554-2557 คณะฯ มีผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกต่ากว่า
เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และ
นานาชาติมีเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น (รูปที่ 7.1-6)
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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รูปที่ 7.1-6 จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จาแนกตาม
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2554-2557)
ปี 2558 คณะฯมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (เรื่ อง) จานวน 139 เรื่อง ระดับ
นานาชาติ จานวน 60 เรื่อง การอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี จานวน 173 ครั้ง สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่นับลาศึกษาต่อ เท่ากับ 0.41 เรื่องต่อคน
แม้ว่าผลงานจะต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ พบว่า ร้อยละ
82.7 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล SJR, ISI, SCOPUS และจานวนครั้งของการ
อ้างอิงผลงานวิจัยต่อเรื่องโดยเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 ซึง่ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 (รูปที่ 7.1-7)

รูปที่ 7.1-7 จานวนผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่และการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์
(ปีงบประมาณ 2555-2558)
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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7.1 ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ปี 2558 มีการอบรมหรือจัดการความรู้ ด้านการวิจัย 10 ครั้ง อบรม 3 ครั้ง และการจัดการความรู้ 7 ครั้ง ซึ่ง
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 (รูปที่ 7.1-8) ผลลัพธ์กระบวนการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีโดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์
Wireless และการป้องกันปัญหาการใช้ไม่ได้ของ Network ดัง Appendix 7.1 ค1 และการบริหารจัดการทั่วไป เพื่อลด
ความซ้าซ้อนต่อการบริการและบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ โดยเฉพาะการบริ หารพัสดุ ผลการดาเนินงาน พบว่า
สามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ สามารถควบคุมเวลาการส่งมอบได้ตรงเวลาทาได้ดีกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับ มอบอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละการสูญหายของพัสดุจากการ
สารวจประจาปีดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังAppendix 7.1ค2

รูปที่ 7.1-8 การจัดอบรมและจัดการความรู้ด้านการวิจัย (ปี 2555-2558)
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.2ก ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 7.2ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะฯทุกระดับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2557 พบว่า นักศึกษาพอใจ
การเป็นนักศึกษาคณะฯ พอใจหลักสูตร พอใจกระบวนการหลักและสนับสนุนที่สาคัญ ปัจจัยเกื้อหนุน อยู่ในระดับสูง
กว่าเป้าหมายทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ (รูปที่ 7.2-1) นอกจากนั้น คณะฯ จัดช่องทางสื่อสารกับนักศึกษาและให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (รูปที่ 7.2-2) สาหรับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบ สกอ. คณะฯ มีแผนดาเนินการ ณ สิ้นปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2558) ภารกิจ
ด้านวิจัยของคณะฯ ทาแบบประเมินเพื่อ รับฟังเสียงของผู้ให้ทุนวิจัย แหล่งทุนภายในประเทศ พบว่า ความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (รูปที่ 7.2-3 )

รูปที่ 7.2-1 ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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รูปที่ 7.2-1 ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ (ต่อ)

รูปที่ 7.2-2 ช่องทางสื่อสารกับนักศึกษาและให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ให้บริการด้านต่าง ๆของมหาวิทยาลัย
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

รูปที่ 7.2-3ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้ให้ทุนวิจัย แหล่งทุนภายในประเทศภาครัฐ
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7.2ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
การสารวจความผูกพันของนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พบว่า มีความผูกพันต่อคณะฯในรูปแบบ
ต่างๆ ศิษย์เก่าของคณะฯ ให้การสนับสนุนคณะฯ และสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัย พบว่า คณะฯ
ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ปี 2558 ได้รับ
ทุนสนับสนุนจานวน 15 ทุน (รูปที่ 7.2-4)

รูปที่ 7.2-4 ความผูกพันของผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ให้ทุนวิจัย
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3ก ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร 7.3ก(1) อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการ จานวน 148 คน บุคลากรสายสนับสนุน 161 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 2 คน (รูปที่ 7.3-1-7.3-3) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามตาแหน่งงาน (รูปที่
7.3-4) ผลลัพธ์ด้านการดารงตาแหน่งวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (รูปที่7.3-67.3-8) เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา บุคลากรสายวิชาการมีระดับการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่าร้อยละ 78 และ
บุคลากรสายสนับสนุนระดับการศึกษาปริญ ญาโท ร้อยละ 67 (รูป ที่ 7.3.9-7.3-10) สาหรับพันธกิจด้านการวิจัย
ปีงบประมาณ 2558 พบว่า สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯที่ได้ทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ (รูปที่ 7.3-11)

รูปที่ 7.3-1 จานวนบุคลากรวิชาการเต็มเวลาของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

รูปที่ 7.3-2 จานวนบุคลากรวสายสนับสนุนเต็มเวลาของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558
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รูป ที่ 7.3-3 จานวนผู้เชี่ย วชาญต่างประเทศเต็มเวลา รูปที่ 7.3-4 จานวนบุคลากรของคณะฯ จาแนกตามกลุ่ม
ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558
ตาแหน่งงานปีงบประมาณ 2558

รู ป ที่ 7.3-5 จ านวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ด ารง รูปที่ 7.3-6 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์ ปีงบประมาณ 2555-2558
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ 2555-2558

รู ป ที่ 7.3-7 จ านวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ด ารง รูปที่ 7.3-8 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ 2555-2558 ศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ 2555-2558

รูปที่ 7.3-9 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตาม รูปที่ 7.3-10 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ระดับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

รูปที่ 7.3-11 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนวิจัย
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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รูปที่ 7.3-12 ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากรของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558

7.3ก(2) บรรยากาศการทางาน
คณะฯจัดกิจกรรมเสริมบรรยากาศการทางานที่ดี
เอื้ อ ให้ บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพแข็ งแรง มี ส วัส ดิ ภ าพและความ
ปลอดภั ย ได้ รับ สิท ธิป ระโยชน์ เต็ ม ที่ ปรับ ปรุงสภาพแวด
ล้ อ มให้ มี สุ ข ภาวะ ชี วิ ต ท างานปลอดภั ย พร้ อ มต่ อ ภาวะ
ฉุกเฉินผ่านการจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ดัง Appendix 7.3ก
2-1–7.3ก2-3 โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสวั ส ดิ ก ารบุ ค ลากร
ประจาปีงบประมา 2555-2558 (รูปที่7.3-12) งบประมาณ
2558 สารวจความพึงพอใจต่อบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
การทางาน พบว่าภาพรวมบุคลากรของคณะฯ พึงพอใจต่า
กว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ แต่เมื่อเทียบกับปี 2557 บุคลากร
พึงพอใจสูงขึ้น สายวิชาการมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจฯ
อยู่ที่ 3.38 คะแนน สายสนับ สนุนมีคะแนนเฉลี่ยความพึ ง
พอใจฯ 3.52 คะแนน (รูปที่ 7.3-13 -7.3-14)

รูปที่ 7.3-13 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ปีงบประมาณ 2558

รูปที่ 7.3-14 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ปีงบประมาณ 2555-2558

7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร
คณะฯ สารวจความผูกพัน ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 พบว่า ผล
ภาพรวมความผูกพันของบุคลากรอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ความผูกพั นของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีต่อคณะฯ สูงกว่าเป้าหมาย (รูปที่ 7.3-15 -7.3-16) แต่ภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรต่ากว่าเป้าหมาย
โดยความพึงพอใจสายวิชาการมีคะแนนต่ากว่าเป้าหมาย แต่บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับคะแนนสูงกว่าเป้าหมาย (รูปที่
7.3-17-7.3-18) สาหรับความไม่พึงพอใจของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (รูปที่
7.3-19-7.3-20) ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พบว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดัง Appendix 7.3ก3-1–7.3ก3-2

รูปที่ 7.3-15 ระดับความผูกพันของบุคลากร
ปีงบประมาณ 2558
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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รูปที่ 7.3-17 ระดับความผูกพันของบุคลากร
ปีงบประมาณ 2558

รูปที่ 7.3-18 ระดับความผูกพันของบุคลากร
ปีงบประมาณ 2555-2558

รูปที่ 7.3-19 ระดับความไม่พึงพอใจของบุคลากร
ปีงบประมาณ 2558

รูปที่ 7.3-20 ระดับความไม่พึงพอใจของบุคลากร
ปีงบประมาณ 2557-2558

7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณพัฒนาบุคลากรทั้งหมด 1,146,840.37 บาท สายวิชาการ 1,107,125.40
บาทและสายสนับสนุน 39,715บาท(รูปที่7.3-21–7.3.22)พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประ
เทศ (รูปที7่ .3-23-7.3-24) ปีงบประมาณ 2555-2558 บุคลากรสายวิชาการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและนอกคณะฯและเตรียมบุคลากรเป็นผู้บริหารโดยส่งพัฒนาทักษะด้านบริหาร ดังAppendix 7.3ก4-1

รู ป ที่ 7.3-21 งบประมาณ การพั ฒ นาบุ ค ลากรต่ อ รูปที่ 7.3-22 งบประมาณการพัฒนาบุคลากรต่องบประมาณที่
งบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ 2555-2558 ใช้จ่ายทั้งหมดจาแนกตามสายงานปีงบประมาณ 2555-2558

รูปที่ 7.3-23 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน รูปที่ 7.3-24 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการในประเทศ ปีงบประมาณ 2555-2558
วิชาการในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555-2558
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
7.4ก ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะฯ ติ ด ตามผลการบริห าร โดยก ากั บ ติ ด ตาม Corporate KPI ปี งบประมาณ 2558 คณะฯ มี ร้อ ยละ
82.65 ของ Corporate KPI ที่ บ รรลุ เป้ า หมาย (รู ป ที่ 7.4-1) ผลการประเมิ น คณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx สู ง กว่ า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (รูปที่ 7.4-2) นอกจากนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 นโยบาย ECO University ของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานแสดงให้เห็นว่าอัตราการใช้กระดาษ การใช้ไฟฟ้าและการใช้น้าประปาลดลง ดังAppendix7.4ก1-1
การสื่อ สารกั บ บุ ค ลากรในองค์ ก ร คณบดี เปิ ด โอกาสให้ สื่อ สารโดยตรงกั บ คณบดี ผู้ บ ริ ห ารพบประ ชาคม
สาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นปีเว้นปี โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ เลื่อนจัดกิจกรรม Meet the Dean มาจัดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 มีบุคลากรเข้าร่วม 159 คน (ตารางที่ 7.4.1) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2558
งบประมาณสนับสนุนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 2557 (รูปที่ 7-4-3) การดาเนินงาน
จานวน 23 โครงการ บุคลากรเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมาย (รูปที่ 7.4-4 – 7.4-5)
ตารางที่ 7.4.1 การประชุมผู้บริหารพบประชาคม
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ

2554
2556
2558

เรือ่ ง

Meet the team
ร่วมพัฒนาคณะฯ
Meet the Dean (เลื่อนจัด
กุมภาพันธ์ 59)

จานวน
(คน)

165
148
159

รูปที่ 7.4-1 ร้อยละ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2555-2558

รูปที่ 7.4-2 ผลการประเมิน EdPEx ปีงบประมาณ
2557-2558

รูปที่ 7.4-3 งบประมาณที่สนับสนุนโครงการทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2557-2558

รูปที่ 7.4-4 จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2557-2558

รูปที่ 7.4-5 ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทานุศิลป
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2557-2558

หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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คณะฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ปีงบประมาณ 2555-2558 ไม่พบข้อร้องเรียนในทุก
พันธกิจของคณะฯ (ตารางที่ 7.4.2) การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 จานวนความเสี่ยงที่ควบคุมได้คิดเป็น
ร้อ ยละ 62.07 ประเด็ น การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ านต่ าง ๆ พบว่า มี เพี ย งความเสี่ย งด้ านกลยุ ท ธ์ที่ ค วบคุม ได้ ต าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (รูปที่ 7.4-6) การกากับดูแลการจ่ายเงินงบประมาณประจาปี รองคณบดีฝ่ายแผนฯนาเสนอข้อมูล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเป็นประจาทุกเดือน ความปลอดภัยของ
บุ ค ลากรและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและชุ ม ชน กิ จ กรรม/โครงการด้ า นการสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ดั ง
Appendix 7.4ก5-1 การน าองค์ ก รของคณบดี แ ละที ม บริ ห ารมี ผ ลประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ การ
บริหารงานของคณบดี รองคณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ รอบปีงบประมาณ 2558 เฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 5.55
– 6.89 คะแนน จากระดับคะแนนประเมิน 1-10 (ตารางที่ 7.4.3)
ตารางที่ 7.4.2 จานวนข้อร้องเรียนตามพันธกิจ
ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558
ผลกระท
บเชิงลบ

การ
ศึกษา

การ
วิจัย

การ
บริ
หาร

ตัวชี้วัด
จานวนข้อร้องเรียน
จานวนครั้งการละเมิด
จริยธรรม
จานวนข้อร้องเรียน
ละเมิดสิทธิผู้ยอมตน
จานวนข้อร้องเรียน
 การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ

ผลลัพธ์ (เรื่อง)
‘55

‘56

‘57

‘58

ไม่มี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รูปที่7.4-6ร้อยละจานวนความเสี่ยงที่ควบคุมได้ปีงบประมาณ 2558
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

 การบริหารงาน
บุคคล

ไม่มี

 ขยะจากห้อง
ปฏิบัติการ

ไม่มี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ตารางที่ 7.4.3 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมบริหาร
รอบปีงบประมาณ 2558 โดยสภาอาจารย์ คณะฯ (ระดับคะแนน1-10)
ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ทีมบริหาร
ความพึงพอใจเฉลี่ย
1. คณบดี
6.89 ± 1.70
6.47 ± 2.06
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ
3. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
6.45 ± 1.73
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
6.28 ± 1.84
ไม่มี ไม่มี ไม่มี
5. รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
5.91 ± 1.89
6. รองคณบดี
5.85 ± 1.96
ไม่มี ไม่มี ไม่มี
7. รองคณบดีฝ่ายวิเทศ&ประชาสัมพันธ์
5.55 ± 1.91

7.4ข ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (ความสาเร็จของตัวบ่งชี้)
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ กาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการที่สาคัญ (KPI) จานวน 31 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 17 ตั ว ชี้ วั ด และไม่ บ รรลุ เป้ า หมาย จ านวน 14 ตั ว ชี้ วั ด (ตารางที่ 7.4.4) และตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2556
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พบว่า ผลสาเร็จของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ยังไม่บรรลุเป้าหมายในหลายตัวชี้วัด ดังแสดงใน Appendix 7.4ข1-1
ตารางที่ 7.4.4 ผลการดาเนินการตัวชี้วัดการดาเนินการที่สาคัญ (KPIs) ปีงบประมาณ 2557-2558
พันธกิจ

ศึกษา
วิจัย
บริการวิชาการ
ชี้นาสังคมและสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

เป้าหมายปีงบประมาณ 2557
KPI หลัก
บรรลุ
ไม่บรรลุ
8
4
4
4
2
2
5
2
3
14
9
5

31

17

14

KPI หลัก
8
4
5
14

31*

เป้าหมายปีงบประมาณ 2558
บรรลุ
ไม่บรรลุ
4
4
2
2
1
3
7
7

14

15

หมายเหตุ * ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 2 ตัวชี้วัด (มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด และ คณะเป็นผู้จัดเก็บ 1 ตัวชี้วัด)
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

99

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 7.5ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5ก(1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
คณะฯ มี แ หล่ ง สร้ า งรายได้ จ ากหลั ก สู ต ร ตารางที่7.5.1ตัวชี้วัดการเงินที่สาคัญปีงบประมาณ2555-2558
เป้า 2555 2556 2557 2558
บริการ วิจัย และบริการวิชาการ (รูปที่ 7.5-2–7.5-4)
ตัวชี้วัด
หมาย ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์
สถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558 พบว่า รายได้ ไม่
ตัวชี้วัดทางการเงินที่สาคัญระยะสั้นของคณะฯ 2555-2558
เพียงพอกับรายจ่าย(รูปที่7.5-1) สอดคล้องกับผลลัพธ์ อัตราส่วนทุน
> 2 16.99 5.33
1.46
5.23
ตั ว ชี้ วั ด การเงิ น ระยะสั้ น และระยะยาวของคณะฯ หมุนเวียน
(ตารางที่ 7.5.1) คณะฯจัดสรรเงินทุนการศึกษา และ อัตราส่วนกาไรสุทธิ >0.0 0.12 -0.3 0.01 -0.11
5
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดรายได้
ตัวชี้วัดทางการเงินที่สาคัญระยะยาวของคณะฯ 2555-2558
(Appendix7.5ก1-1และ-2) การจัดการงบประมาณ
อัตราหนี้สินรวมต่อ
≤0.3 0.003 0.01
0.03
0.18
และการเงินมีผลสาเร็จในการจัดสรรงบประมาณตาม ส่วนของทุนรวม
พันธกิจและสอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ และผลสาเร็จ
331.213 283.880 245.075 242,899
กาไรสะสม
เพิ่ม
การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 สูง มูลค่าของสินทรัพย์ ขึ้น
444.099 398.652 364.840 336,611
ทุกปี
รวม
กว่าเป้าหมาย ดัง Appendix 7.5ก1-3

รูปที่ 7.5-1 สถานะทางการเงินปีงบประมาณ 2555-2558 รูปที่ 7.5-2 รายได้หลักสูตร ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2558

รู ป ที่ 7.5-3 รายได้ ก ารบริ ก ารวิ ช าการปี ง บประมาณ รูปที่ 7.5-4 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกคณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558
2555-2558

7.5ก(2) ผลการดาเนินการด้านตลาด
ปีงบประมาณ 2558 การดาเนินการขยายตลาดด้านการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดาเนินการสารวจความต้องการ
และความคาดหวั ง ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปี 2559 ทั้ ง 18 หลั ก สู ต ร และวิ จั ย ของคณะฯ
ดาเนินการประเมินความต้องการและความคาดหวังของแหล่งทุนเพื่อให้ทราบประเด็นของงานวิจัย เพื่อนาไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิตของงานวิจัย คณะฯ มีแผนปีงบประมาณ 2559 ในการสร้างแบรนด์ MUPH ผ่านกลไกการจัดการความรู้ของ
องค์กร และขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรผ่านการดาเนินงานของ 3 กลุ่มภารกิจ เพื่อผลิตหลักสูตร การวิจัย บริการ
วิชาการใหม่ ๆ และวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มตลาดด้านการศึกษาและการวิจัย
หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
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Appendix 7.1-ค1: ผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
2556
ตัวชี้วัด
Hardware
จํานวนเครื่อง
Com
บริการ นศ.
บริการบุคลากร
ผู้บริหาร
Network
จํานวนจุดwireless
จํานวนครั้งการ
down ทั้งระบบ
Website
จํานวนครั้งผู้เข้าชม
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
Training
จํานวนเรื่องที่
อบรม

2557

2558

แนวโน้ม
25552558
(+/-)

เป้า
หมาย

ผล
ลัพธ์

เป้า
หมาย

ผล
ลัพธ์

เป้า
หมาย

ผล
ลัพธ์

เป้า
หมาย

ผล
ลัพธ์

175
-

175
-

175
96
10

175
96
10

175
96
10

175
96
10

175
10
0

137
96
0

+
-

37

39

39

39

39

46

55

50

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3.89

0

0

5

3.21

5

2.69

-

0

5

4

5

2

-

10

8

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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Appendix 7.1-ค2: ผลการบริหารพัสดุ (ปีงบประมาณ 2555-2558)

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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Appendix 7.3ก2-1: กิจกรรม/สวัสดิการให้แก่บุคลากรประจําปีงบประมาณ 2555-2558
2555
2556
2557
กิจกรรม/สวัสดิการ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
7
6
การเยี่ยมไข้ (คน)
6
สายวิชาการ
2
3
3
สายสนับสนุน
5
3
3
ตรวจสุขภาพประจําปี (คน)
228
120
188
สายวิชาการ
84
สายสนับสนุน
104
ศูนย์กีฬา (ฟิตเนส)
32
10
สายวิชาการ
22
สายสนับสนุน
-

2558
จํานวน
2
1
1
71
40
32
30
8
22

Appendix 7.3ก2-2: จํานวนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน
และกิจกรรมนันทนาการ

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

ภาคผนวก 3

เป้า
หมาย
+10
-50
0
-4
-1
0
+1

0
5

6
1

4

เทียบกับ
เป้า
หมาย
(+/-)

60
350

ผล
ลัพธ์

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

สุขภาวะ
ระดับเสียง (DB)
70
ระดับแสง (LUX)
400
ความปลอดภัย
จับกุมการลักทรัพย์
1
ทรัพย์สินสูญหาย
1
ความพร้อมภาวะฉุกเฉิน
ทางหนีไฟปลอดภัย
7
ซ้อมป้องกันอัคคีภัย
1
ร้อยละถังดับเพลิง
5
เสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด

2555

5

7
1

1
1

70
400

เป้า
หมาย

4

6
1

0
2

60
345

ผล
ลัพธ์

2556

+1

-1
1

0
-1

+10
-55

เทียบกับ
เป้า
หมาย
(+/-)

5

7
1

1
1

70
400

เป้า
หมาย

5

6
0

0
3

60
345

ผล
ลัพธ์

2557

0

-1
0

0
-2

+10
-5

เทียบกับ
เป้า
หมาย
(+/-)

5

7
1

1
1

70
400

เป้า
หมาย

Appendix 7.3ก2-3: สุขภาวะ ความปลอดภัย และความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (หมายเหตุ: + อยู่ในเกณฑ์ดี/- ต่ํากว่าเกณฑ์)

Appendix

5

6
0

0
0

60
345

ผล
ลัพธ์

2558

0

-1
0

0
0

+10
-5

เทียบกับ
เป้า
หมาย
(+/-)

ภาคผนวก 4

-

-

-

-

แนวโน้ม
ปี 25552558
(+/-)
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-

-

-

-

-

-

-

-

เป้า
หมาย
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อัตราการใช้นํามัน
ลดลง (ร้อยละ)
อัตราการใช้
กระดาษใน
สํานักงานลดลง
(ร้อยละ)
อัตราการใช้ไฟฟ้า
(ร้อยละ)
อัตราการใช้
น้ําประปา (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด
เป้า
หมาย

-

-

-

-

5

5

5

5

17.00

0.05

32

4

-12

+4.95

-27

+1

5.50

5.50

5.50

5.50

18.10

12.90

1

0.20

-12.60

-7.40

+4.50

+5.30

เทียบกับ
เทียบ
เป้า
เป้า
กับเป้า
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
หมาย หมาย
หมาย
(+/-)
(+/-)

เทียบ
กับเป้า
ผลลัพธ์
หมาย
(+/-)

2557

2556

2555

Appendix 7.4ก1-1: ECO Index

Appendix

5.50

5.50

5.50

5.50

เป้า
หมาย

22.03

6.85

11.35

5.05

-16.53

-1.35

-5.85

+0.45

ภาคผนวก 5

-

-

-

-

แนวโน้ม
เทียบ
กับเป้า ปี 2555-2558
ผลลัพธ์
(+/-)
หมาย
(+/-)

2558
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Appendix 7.3ก3-1:ระดับความพึงพอใจของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ปีงบประมาณ 2558

Appendix 7.3ก3-2: ระดับความไม่พึงพอใจของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2558

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad
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Appendix 7.3ก4-1: พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2555-2558

จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน จํานวนของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
วิชาการในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555- ภายในและภายนอกคณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558
2558

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านบริหารเพื่อ
เตรียมผู้บริหารของคณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558

Appendix 7.4ก5-1: การดําเนินการกิจกรรม/โครงการด้านการสร้างเสริมความปลอดภัย ปีงบประมาณ
2555-2558
กิจกรรม/โครงการ
2555
2556
2557
2558
ด้านบุคลากร
1. กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ

เป้า
หมาย

ผล
ลัพธ์

เป้า
หมาย

ผล
ลัพธ์

เป้า
หมาย

ผล
ลัพธ์

เป้า
หมาย

ผล
ลัพธ์

1

-

1

1

1

-

1

-

1
โครง
การ
(100
คน)

156 คน

1
โครง
การ
(100
คน)

245
คน

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

3. โครงการจัดการของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการ
ด้านชุมชนและสังคม
กิจกรรมจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้
คนพิการ

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

1

1

2

1

2

2

2

1

-

-

-

-

2

2

2

1
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ยุทธศาสตร์ KPI
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เพื่อสร้างเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักณ์
การวิจัยใน
“มหาวิทยาลัยวิจัย”
ระดับชาติและ
1. จํานวนผลงานตีพิมพ์
นานาชาติทั้งด้าน
 ผลงานที่เป็นนักวิจัยหลัก
คุณภาพและ
 ผลงานรวม
ปริมาณ
2. ดัชนีการอ้างอิงเฉลี่ย Citation ย้อนหลัง 5 ปี
3. จํานวนผลงานโครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุน
ต่างประเทศและโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4. จํานวนผลงานวิจยั ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือผลงานกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย
 ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้
 ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม
หรือนโยบาย
เพื่อผลิตบัณฑิตที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียน
มีคุณลักษณะพึง การสอนให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง.
ประสงค์และเป็น 1. จํานวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพใน
ต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์)
สากล
2. จํานวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
4. จํานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน
(≥= 4 สัปดาห์)
5. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting

เป้า
ประสงค์หลัก

ร้อยละ

คน
คน
คน

คน

เรื่อง
เรื่อง

ครั้ง/เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

หน่วยนับ

2
7

3
2

0.68

1

2
3.00

61
2

60
5

1

9

12

2

2.80

127
106
21

ผล

3.6

149
89
60

แผน

2556

7.00

3

65
5

3

3
7

14

3.2

149
89
60

6.10

45

67
14

137

2
28

13

2.56

143
102
41

7.00

3

65
5

3

3
7

14

3.2

149
89
60

11

22

61
9

30

0
14

20

3.15

139
111
28

ภาคผนวก 8

+

+

+

+

+

+

-

-

แนวโน้ม
(+/-)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าหมายปีงบประมาณ
2557
2558
แผน
ผล
แผน
ผล
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หน่วยนับ

4. จํานวนผู้ป่วยนอก
5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการ
ความรู้ บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า มีสุขภาพดีและมี
ความสุข

ราย
ร้อยละ

Professor (มากกว่า 1 เดือน)
6. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา/ศึกษา และ/หรือเป็น
ร้อยละ
เจ้าของธุรกิจ ภายใน 1 ปี
7. การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ
หลังการทํางาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิตได้รับความพึงพอใจ
8. จํานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
คน
เป็นผู้นําสูงสุดขององค์กร/มีตําแหน่งสูงด้านสาธารณสุข
ในประเทศและต่างประเทศหลังสําเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ใบรับรอง
1. จํานวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
การบริการระดับชาติหรือนานาชาติ
และหรือ/Best
practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ
2. จํานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือ โครงการ
กับสถาบันใน/ต่างประเทศทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม และผู้ด้อยโอกาส
3. จํานวนความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
เรือ่ ง
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ยุทธศาสตร์ KPI

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

เพื่อสร้างระบบ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บริหาร

มีระบบบริการ
วิชาการที่ได้
มาตรฐาน
สากล

เป้า
ประสงค์หลัก

12

22

71,359
89.08

22

11

49,596
95.00

1

2

2

1

4.18

4.45

ผล
88.47

2556

84.00

แผน
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50,596
95.00

22

11

1

2

4.55

84.50

70,612
89.51

16

10

1

32

4.52

68.31

51,596
95

23

12

1

2

4.55

84.50

NA
(ไม่ได้
จัดเก็บ)
78,792
90.44

10

1

8

2.31

94.02

เป้าหมายปีงบประมาณ
2557
2558
แผน
ผล
แผน
ผล

ภาคผนวก 9

-

+
-

-

-

+

+

-

+

แนวโน้ม
(+/-)
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ยุทธศาสตร์ KPI

80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
100
30
82.00

3.65

1.00
65.00

60.00
15.00
15.00
15.00
15.00
50
20
80.00

3.45

ร้อยละ
คะแนน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน
เรื่อง

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

62.60

4.41

79.52
40.27

79.08
42.75

ร้อยละ
ร้อยละ

ผล
7
13

กิจกรรม
กิจกรรม

2556
แผน
5
10

หน่วยนับ

2. คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
3. มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb
4. การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการ
และบริหารจัดการพันธกิจหลัก และ ERP ที่ถูกต้อง
สามารถรวบบรวม และรายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหาร ร้อยละ
อย่างน้อย 80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30
วัน
5. ความสําเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และ
ค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล 1. จํานวนกิจกรรม KM/CoP
ให้มีสุขภาพดี และ  ด้านการศึกษา
 ด้านการวิจัย
มีความสุข
2. ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3. ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง
ภายในเวลาที่เหมาะสม
5. คะแนนเฉลี่ย Happiness
เพื่อบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมี
การใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี
ทุกประเภทให้เกิด 1. มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในทุกด้าน (ERM)
1.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ประโยชน์สูง
1.2 ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
ประหยัดสุด
1.3 ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.4 ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

เป้า
ประสงค์หลัก
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3.65

82.00

80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
100
30

70.00

3.00

82.0
43.0

NA

100.00

70
20
15
20
0
141
461

63.00

4.92

81.02
38.64

3.85

84.00

100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
150
40

75.00

5.00

85.00
44.00

NA

99.1

ภาคผนวก 10

+

+
+

-

มหาวิทยาลัย
จัดเก็บ

62.07
20.00
14.06
0.00
12.50
230
465

-

-

แนวโน้ม
(+/-)

0

83.51
37.11

เป้าหมายปีงบประมาณ
2557
2558
แผน
ผล
แผน
ผล
7
29
10
13
12
8
14
10

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยนับ

7.2 อัตราการใช้น้ําลดลง

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

5.00
5.00
80.00
3

1
1
11
3.75

กิจกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม
ร้อยละ
โครงการ
ระดับ

5.00

3.85

22

1
-

-

1

5.50
5.50
82.0
3

5.50

5.50

5.00

ผล
3.00

2556
1.00

แผน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
กิจกรรม

ร้อยละ

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับกาเลื่อนตําแหน่ง ร้อยละ
ภายในเวลาที่เหมาะสม
7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ KPI

7.3 อัตราการใช้น้ํามันลดลง
7.4 อัตราการใช้กระดาษในสํานักงานลดลง
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
9. จํานวนกิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เพื่อสร้างค่านิยม ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้ตาม
ค่านิยมขององค์กรและปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตาม
ขององค์กรและ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมไทย
1. จํานวนกิจกรรม Core Value ที่จัดให้นักศึกษา
ตามหลักเศรษฐกิจ ร้อยละของจํานวนนักศึกษาบรรลุ Core Value ของ
พอเพียง
มหาวิทยาลัย
2. จํานวนกิจกรรม Core Value ที่จัดให้บุคลากรของคณะ
ร้อยละของบุคลากรบรรลุ Core value ของมหาวิทยาลัย
3. จํานวนกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่า
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรม
ที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน)
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)

เป้า
ประสงค์หลัก
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3.85

13

65.00

65.00

5.50
5.50
95.00
3

5.50

5.50

3.00

3.75

10

96.35

95.97

ลดลง 0.2
ลดลง 1.0
98.70

ลดลง 18.1

ลดลง 12.9

3.85

14

70.00

70.00

5.50
5.50
95.00
3

5.50

5.50

3.00

3.37

10

95.95

74.23

ลดลง 2.97
ลดลง
33.88
19.56
ลดลง2.17
90.44

เป้าหมายปีงบประมาณ
2557
2558
แผน
ผล
แผน
ผล

ภาคผนวก 11

-

-

+

-

+

-

แนวโน้ม
(+/-)
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Appendix7.5 ก1-1: การจัดสรรเงินทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์

จํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ปีงบประมาณ 2555-2558

จํานวนทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2555-2558

จํานวนเงินทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2555-2558
Appendix7.5 ก1-2 : แหล่งทุนวิจัยทีส่ นับสนุนทุนวิจัยและเงินทุนวิจยั รับจ้างคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตัวชี้วัด
แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุน
เงินทุนวิจัย
ภาครัฐ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ_ม.
มหิดล
Department of Global
Epidemiology
Research Center for
Zoonosis Control
Hokkaido University,
Japan
National Institute of
Health (NIH), USA
Department of Navy
(Office of Naval
Research Global), USA
กระทรวงสาธารณสุข

2555

2556

2557

2558

-

-

137,736.00

68,868.00

6,200,000.00

1,979,739.00

3,787,170.00

5,052,090.00

-

70,000.00

70,000.00

70,000.00

-

633,587.02

865,000.00

10,768,345.00

1,332,098.00

-

-

-

-

2,010,774.00

8,096,295.20

750,000.00

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

ภาคผนวก 12

Appendix
ตัวชี้วัด
ศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.)
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)
สถาบันพระปกเกล้า
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
(ศวส.) สนับสนุนทุนโดย
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
พิษวิทยา ในกํากับสํานัก
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
เครือข่ายพยาบาลเพื่อ
การควบคุมยาสูบแห่ง
ประเทศไทย _องค์กรไม่
แสวงผลกําไร
มูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระ
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์_
องค์ไม่แสวงผลกําไร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2555

2556

2557

2558

-

500,000.00

-

1,274,840.00

-

767,756.00

987,806.00

220,050.00

-

-

17,500.00

17,500.00

86,000.00

2,679,366.67

4,362,650.00

1,640,800.00

-

600,000.00

30,000.00

150,000.00

387,500.00

-

250,000.00

-

800,000.00

-

2,800,000.00

945,806.00

-

-

-

950,700.00

123,000.00

204,000.00

2,000,000.00

600,000.00

540,000.00

2,402,370.00

1,819,983.33

803,150.00

-

-

20,000.00

-

270,000.00

-

-

-
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Appendix
ตัวชี้วัด
ภาคเอกชน
บริษัท Peachy Village
ประเทศไทย
บริษัท บี.บี. โฮลดิ้ง จํากัด
ประเทศไทย
บริษัท บีฟโปร จํากัด
ประเทศไทย
บริษัท บุญรอดบริว
เวอร์รี่ ประเทศไทย
บริษัท ปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
(มหาชน) ประเทศไทย
บริษัท เมกา จํากัด
ประเทศไทย
บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่
ประเทศไทย
UNICEF

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2555

2556

2557

2558

-

-

400,000.00

-

-

-

978,750.00

-

-

8,000.00

-

-

-

66,700.00

-

-

-

1,418,750.00

-

-

-

-

-

1,250,000.00

-

-

66,600.00

-

-

273,712.00

-

-
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46.85

82.39

80.00

95.00

-12.61

-33.15

เป้า
หมาย

350,647,500

ภาคผนวก หมวด 7 : ผลลัพธ์ G= Good, B=Bad

ร้อยละความสําเร็จด้านการ
จัดสรรงบประมาณตามพันธ
กิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
เน้น
ร้อยละความสําเร็จของการ
กํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผน

จํานวนเงินงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้ที่ส่วนงาน
ได้รับในแต่ละปี

ผลลัพธ์

350,647,500

518,060,100
95.00

65.00

327,565,500
96.22

34.15

-190,494,600
+1.22

-30.85

95.00

65.00

81.07

82.69

-13.93

+17

เทียบกับ
เป้า
หมาย
(+/-)

2557

เทียบกับ
เป้า
เป้า
เป้า
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
หมาย
หมาย
หมาย
(+/-)
งบประมาณแผ่นดินและรายได้ของส่วนงาน
331,485,492

ตัวชี้วัด

เทียบกับ
เป้า
หมาย
(+/-)

0.00

2556

331,605,000

2555

95.00

102.57

72.58

+7.57

+7.58

ผลลัพธ์

เป้า
หมาย

65.00

เทียบกับ
เป้า
หมาย
(+/-)

2558

478,263,100

Appendix 7.5ก1-3: งบประมาณแผ่นดินและรายได้ของส่วนงาน

+119,508
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+/-

+/-

+/-

แนวโน้ม
ตั้งแต่ปี
25552558
(+/-)
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293,505,100

Appendix

-184,758,000

