


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั ก 

ค ำย่อ 
กทม. กรุงเทพมหานคร  AAS Atomic Adsorption Spectroscopy 

กทส. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 APACPH 

Asia Pacific Academic Consortium for 
Public   Health  

กพม. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
 CPHET 

The Council of Public Health Education 
Institute of Thailand 

กรง. กระทรวงแรงงาน  EdPEx 
Education Criteria for Performance 
Excellence 

กวท. 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ERM Enterprise risk management 

กสธ. กระทรวงสาธารณสุข  ERP Enterprise Resource Planning 

กอก. กระทรวงอุตสาหกรรม  GC Gas Chromatography 

คกก. คณะกรรมการ  GG Good Governanace  

คอบช. 
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย

แห่งชาติ 
 HPLC 

High Performanace Liquid 

Chromatography 

พ.ต.ส. 

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ

สาธารณสุข 

 
MERT 

MUGSS 

Thailand Medical Emergency Response 

Team 

MU General Service System  

มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ระบบการน าเข้าข้อมูลที่มีลักษณะข้อมูลเชิง
สรุป 

มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  MUKPI    
Mahidol University Key Performance 

Indicator) 

มบ. มหาวิทยาลัยบูรพา  NCD Non Communicable Disease โรคไม่ติดต่อ 

มน. มหาวิทยาลัยนรศวร  NIH National Institutes of Health 

มคอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 NRMS 

ส านักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 

วช. 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
 NRPM ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 

สกอ. ส านักงานคณะกรรมการการ  PDCA Plan Do Check Act 

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


สารบญั                ข 

อุดมศึกษา 

สกว. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย 
 PHKlb Public Health Knowledge Library 

สคสท. 
สภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 
Ru 

SEAPHEIN 

Research unit  

The South-East Asian Public Health 

Education  

สปสช.  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 
  Institutes Network 

สวก. 
ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร 
 SPSS Statistical Package for Social Science) 

สวทน. 

ส านักงานส่งเสริมนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมแห่งชาติ 

 ThaiPHEIN 
Thai Public Health Education Institutes 
Network 

สวรส.  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  TL Transformative Learning 

สสส. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ  
 TQF 

Thai Qualifications Framework for 
Higher Education 

มม. มหาวิทยาลัยมหิดล  กศ. การศึกษา 

นศ. นักศึกษา  พรบ. พระราชบัญญัติ 

ลค. ลูกค้า    

 

 

                         

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


สารบญั                ค 

                                   
สำรบัญ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรภำยใต้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหดิล  

ปีงบประมำณ 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั                ง 

 

สำรบัญ 
หน้ำ 

 
ค าย่อ  ..............................................................................................................................................................ก 
สารบัญภาพ ......................................................................................................................................................ฌ 
บทน ำ : โครงร่ำงองค์กร 
P.1 ลักษณะขององค์กร 
P.1 ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

P.1 ก (1) ผลิตภัณฑ์ ..............................................................................................................................1 
P.1 ก (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ...............................................................................................2 
P.1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร .................................................................................................3 
P.1 ก (4) สินทรัพย์ ...............................................................................................................................4 
P.1 ก (5) กฎระเบียบข้อบังคับ ..............................................................................................................4 

P.1 ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร  
P.1 ข (1)  โครงสร้างองคก์ร ..................................................................................................................5 
P.1 ข (2)  ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .................................................................................................6 
P.1 ข (3)  ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ..........................................................................................................6 

P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กร  
P.2 ก  สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 

P.2 ก (1) ล าดับในการแข่งขัน ...............................................................................................................8 
P.2 ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน .........................................................................8 
P.2 ก (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ...................................................................................................9 
P.2 ข.  บริบทเชิงกลยุทธ์ .......................................................................................................................9 
P.2 ค.  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ .........................................................................................9 

หมวด 1 บทกำรน ำองค์กร 
1.1  การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง ......................................................................................................11 
 ก.  วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 1.1ก(1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม .......................................................................................11 
 1.1ก(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างม ี
 จริยธรรม ....................................................................................................................12 

 ข.  การสื่อสาร ...............................................................................................................................12 
 ค.  พันธกิจและผลการด าเนินการขององค์กร 



สารบญั                จ 

สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
 1.1ค(1) การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือความส าเร็จ .....................................................................14 
 1.1ค(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง ......................................................................15 
1.2  การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม .......................................................................15 
 ก.  การก ากบัดูแลองค์กร 
 1.2ก(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร .........................................................................................15 
 1.2ก(2) การประเมินผลการด าเนินการ ....................................................................................16 
 ข.  การประพฤตปิฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 1.2ข(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ......................................................................16  
 1.2ข(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ...........................................................................16 
 ค.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม ..................................................................................................17 
 1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน ....................................................................................................17 

หมวด 2  กลยุทธ์ 
2.1  การจัดท ากลยุทธ์ ...........................................................................................................................18 
 ก.  กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
 2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ .......................................................................................18 
 2.1ก(2) นวัตกรรม ...................................................................................................................20 
 2.1ก(3) การพิจารณากลยุทธ์ ...................................................................................................20 
 2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร .....................................................................20 
 ข.  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ..................................................................................21 
 2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ..........................................................................21 
2.2  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ..................................................................................................................29 
 ก.  การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
 2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ............................................................................................................29 
 2.2ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ...................................................................................29 
 2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร ..................................................................................................30 
 2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร ........................................................................................................30 
 2.2ก(5) ตัววัดผลการด าเนินการ ...............................................................................................31 
 2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ .................................................................................31 
 ข.  การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ................................................................................................31 
 



สารบญั                ฉ 

สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
หมวด 3  ลูกค้ำ 

3.1  เสียงของลูกค้า ...............................................................................................................................36 
 ก.  การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 3.1ก(1) ผู้เรียนและลูกค้าในปัจจุบัน .........................................................................................36 
 3.1ก(2) ลูกค้าในอนาคต ...........................................................................................................39 
 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 3.1ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน .......................................................40 
 3.1ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ............................................................................41 
3.2  ความผูกพันของลูกค้า ....................................................................................................................41 
 ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
 3.2ก(1) หลักสูตรและบริการ ....................................................................................................41 
 3.2ก(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ........................................................................44 
 3.2ก(3) การจ าแนกลูกค้า .........................................................................................................45 
 ข. ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์ .............................................................................................46 
 3.2ข(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน...........................................................................................48 

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
4.1  การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร ...................................................49 
 ก.  การวัดผลการด าเนินการ 
 4.1ก(1) ตัววัดผลการด าเนินการ ...............................................................................................49 
 4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ .................................................................................................50 
 4.1ก(3) ข้อมูลลูกค้า .................................................................................................................51 
 4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัดผล .......................................................................................51 
 ข.  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ .............................................................................51 
 ค.  การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 4.1ค(1) ผลการด าเนินการในอนาคต ........................................................................................54 
 4.1ค(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม ....................................................................54 
4.2  การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ ................................................................................55 
 ก.  ข้อมูลและสารสนเทศ 
 4.2ก(1) คุณภาพ ......................................................................................................................55 
 4.2ก(2) ความพร้อมใช้งาน .......................................................................................................56 
 ข.  ความรู้ขององค์กร 
 4.2ข(1) การจัดการความรู้ .......................................................................................................56 



สารบญั                ช 

สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
 4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ......................................................................................................56 
 4.2ข(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร ...............................................................................................56 

หมวด 5 บุคลำกร 
5.1  สภาพแวดล้อมของบุคลากร ...........................................................................................................58 
 ก.  ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
 5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง .................................................................................58 
 5.1ก(2) บุคลากรใหม่ ...............................................................................................................58 
 5.1ก(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ....................................................................61 
 5.1ก(4) ความส าเร็จในงาน ......................................................................................................61 
 ข.  บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
 5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของการท างาน.....................................................................................63 
 5.1ข(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร ...............................................................64 
5.2  ความผูกพันของบุคลากร................................................................................................................65 
 ก.  ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 5.2ก(1) วัฒนธรรมองค์กร ........................................................................................................65 
 5.2ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน .......................................................................................65 
 5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน .............................................................................................65 
 5.2ก(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน .......................................................................................66 
 ข.  การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
 5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ..................................................................................66 
 5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา ...................................................................67 
 5.2ข(3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ...................................................................................68 

หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร 
6.1  กระบวนการท างาน .......................................................................................................................69 
 ก.  การออกแบบหลักสูตร วิจัย บริการวิชาการ และกระบวนการ 
 6.1ก(1)-(3) การจัดท าข้อก าหนด กระบวนการท างานที่ส าคัญ และแนวคิดในการออกแบบ .....69 
 ข.  การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 6.1ข(1)-(3) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ กระบวนการสนับสนุน และการปรับปรุงหลักสูตร 
  วิจัย บริการวิชาการ และกระบวนการ ...................................................................70 
 ค.  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน .........................................................................................................71 



สารบญั                ซ 

สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
 ง.  การจัดการนวัตกรรม ................................................................................................................75 
6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ .......................................................................................................76 
 ก.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ........................................................................76 
 ข.  การจัดการระบบสารสนเทศ ....................................................................................................77 
     6.2ข(1) ความเชื่อถือได้ ............................................................................................................77 
       6.1ข(2) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ........................................77 
 ค.  การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน .........................................................78 
     6.2ค(1)-(2) ความปลอดภัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ..........................................................78 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
7.1  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ .........................................................................................80 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า ......................................................................80 
 ข.  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน ......................................................................80 
 ค.  ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ......................................................................................83  
7.2  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า...........................................................................................................................85 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ....................................................................................................85 
7.3  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ......................................................................................................................87 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ........................................................................................... 87 
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร ......................................................................91 
 ก.  การน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร ........................................................................................91 
7.5  ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด ..................................................................................................97 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด ............................................................................................97 

ภำคผนวก 
 

 
 
 
 
. 
 
 



สารบญั                ฌ 

สำรบัญภำพ 
หน้ำ 

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ............................................ฒ 
ภาพที่ 2  แผนผังการบริหารงานส านักงานคณบดี ............................................................................................ณ 
ภาพที่ 3  โครงสร้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 ...................................................ด 
ภาพที่ P.1ก(1)-1  ผลิตภัณฑ์และกลไกการส่งมอบ ...........................................................................................1 
ภาพที่ P.1ก(3)-1  แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ......................................3 
ภาพที่ P.1ก(3)-2  สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์และข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ........3 
ภาพที่ P.1ก(5)-1  กฎระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญ ...............................................................................................4 
ภาพที่ P.1ข(1)-1  ชื่อคณะกรรมการด าเนินการบริหาร ติดตามก ากับ สนับสนุน ประเมินผลและ 

รายงานผลการด าเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก .....................................................................6 
ภาพที่ P.1ข(3)-1  ผู้ส่งมอบและพันธมิตร .........................................................................................................7 
ภาพที่ P.2ข(1)  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ...........................................................10 
หมวด 1 บทกำรน ำองค์กำร 
ภาพที่ 1.1ก(1)-1 แผนภาพกลไกส าคัญของคณะ  ............................................................................................12 
ภาพที่ 1.1ก(1)-3 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร .....................................................................................................13 
ภาพที่ 1.2ก(2)-1 ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ....................................................................................................16 
หมวด 2 กลยุทธ์ 
ภาพที่ 2.1ก(1)-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา ค่านิยม เอกลักษณ์ (สมรรถนะหลัก)  
 คณะฯ พ.ศ. 2562-2565 .......................................................................................................18 
ภาพที่ 2.1ก(1)-1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562-2565 .....................................................................................19 
ภาพที่ 2.1ก(1)-3 ปัจจัยน าเข้าเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2562-2565 ...................20 
ภาพที่ 2.1ก(2)-4 กรอบการพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะสาธารณสุขรอบรู้สุขภาพ .............................................21 
ภาพที่ 2.1ข(1)-5 การน าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาใช้ประโยชน์ 
  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และ Corporate KPIs ในแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ 
 ปี 2559-2561 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2562-2565 ...............................................................22 
ภาพที่ 2.1ข(3)-6 การรวบรวมข้อมูลมาใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ปี 2562-2565 ...........................25 
ภาพที่ 2.1ก(4)-7 ระบบงานหลักที่ส าคัญ (Key Process) ................................................................................27 
ภาพที่ 2.2ก(2)-8 กระบวนการจัดการการปฏิบัติงาน (Performance Management Process) ....................29 
ภาพที่ 2.2ก(3)-1 แผนการประมาณการรายได้และรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562-2568...................................30 
ภาพที่ 2.2ก(2)-9 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2559 – 2561 และปี 2562-2565 แปลงสู่การปฏิบัติ ..................32 



สารบญั                ญ 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
หมวด 3 ลูกค้ำ 
ภาพที่ 3.1ก(1)-1 ระบบการรับฟังเสียงผู้เรียน ..................................................................................................37 
ภาพที่ 3.1ก(1)-2 ขั้นตอนการรับฟังเสียงของแหล่งทุน .....................................................................................38 
ภาพที่ 3.1ก(1)-3 ขั้นตอนการรับฟังเสียงของงานฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ..................................................38 
ภาพที่ 3.1ข(1)-1 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน 
 หลักสูตรไทยและนานาชาติ และแหล่งทุนวิจัย ....................................................................42 
ภาพที่ 3.1ข(1)-2 กระบวนการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ....................................................................43 
ภาพที่ 3.2ข(2)-1 ขั้นตอนการร้องทุกข์ทางการศึกษา .......................................................................................47 
ภาพที่ 3.2ข(2)-2 การจัดการข้อร้องเรียนส าหรับกลุ่มผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ให้ทุนวิจัย 
 และบริการวิชาการ .............................................................................................................48 
หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
ภาพที่ 4.1ก(1)-1 ระบบและกลไกการจัดการข้อมูล ..........................................................................................49 
ภาพที่ 4.1ก(1)-2 การติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัดตามพันธกิจหลัก ............50 
ภาพที่ 4.1ก(3)-1 วิธีการใช้เสียงลูกค้าและข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและวิจัยและบริการวิชาการ 
 เพ่ือการตลาด ......................................................................................................................52 
หมวด 5 บุคลำกร 
ภาพที่ 5.1ก(1)-1 เชื่อมโยงของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน .................................................................59 
ภาพที่ 5.1ก(1)-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดสมรรถนะกับการสรรหาบุคลากรใหม่ .......................60 
ภาพที่ 5.1ก(4)-1 กระบวนการท างาน ข้อก าหนด และตัวชี้วัดของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ....62 
ภาพที่ 5.1ก(4)-2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับกลยุทธ์ของคณะฯ .................................................................63 
ภาพที่ 5.2ก(1)-1 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ ....................................................................65 
ภาพที่ 5.2ก(3)-1 แสดงการจัดท าแผนเพื่อสร้างความผูกพัน ............................................................................66 
ภาพที่ 5.2ก(4)-2 ระบบการจัดการผลการด าเนินการความผูกพันของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ...........67 
หมวด 6  กำรปฏิบัติกำร 
ภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-1 กระบวนการท างานและแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร ...............................................70 
ภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-2 กระบวนการท างานและแนวคิดในการออกแบบงานวิจัย ................................................71 
ภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-3 กระบวนการท างานและการออกแบบการบริการวิชาการ ...............................................71 
ภาพที่ 6.1ข(1)-(3)-1 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
    การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ....................................................................72 
ภาพที่ 6.1ค กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ................................................................................................75 



สารบญั                ฎ 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
ภาพที่ 6.2ก-1 กระบวนการควบคุมต้นทุนด้านพลังงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ...............................................76 
ภาพที่ 6.2ค(1)-(2)-1 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
    สถานที่ท างานให้ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน ......................................79 
ภาพที่ 6.2ค(1)-(2)-2 การจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง.............................79 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 
ภาพที ่7.1ก-1 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร ......................................................................80 
ภาพที ่7.1ก-2 ร้อยละของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โทและเอก ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี (ปีการศึกษา.2557-2560) .....................................................................................80 
ภาพที ่7.1ข-1 จ านวนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ที่รับใหม่ (ปีการศึกษา 2558-2561) ........81 
ภาพที ่7.1ข-2 ร้อยละของจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษา เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ต่อจ านวนที่รับเข้า 
 (ปีการศึกษา 2557-2560) ........................................................................................................81 
ภาพที ่7.1ข-3 จ านวนของนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2557-2560) .......81 
ภาพที ่7.1ข-4 จ านวนผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 (ปีการศึกษา 2557-2560) ........................................................................................................81 
ภาพที ่7.1ข-4.1 การได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาเทียบกับคู่เทียบ ..................................81 
ภาพที ่7.1ข-5 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับและจ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2561 .........82 
ภาพที ่7.1ข-7 จ านวนโครงการและระยะเวลาเฉลี่ยในการด าเนินงานด้านการรับรองจริยธรรมการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2558-2561 .......................................................................................................82 
ภาพที ่7.1ก-3 ผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
 (ปีปฏิทิน 2557-2562) .............................................................................................................82 
ภาพที ่7.1ก-4 จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมน าสู่การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ................83 
ภาพที ่7.1ก-5 จ านวนโครงการวิจัยสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือวิทยานิพนธ์ ..............................................83 
ภาพที ่7.1ก-6 จ านวนผู้รับบริการการบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ปีงบประมาณ 2560-2561 .......................................................................................................83 
ภาพที ่7.1ค-1 ผลการบริหารพัสดุ (ปี 2558-2561) .........................................................................................84 
ภาพที ่7.1ค-3 ผลการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558-2561 .........................................84 
ภาพที ่7.1ค-4 ผลการให้บริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ปีงบประมาณ 2558-2561 .......................................................................................................84 
ภาพที ่7.2ก-1 ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในด้านต่างๆ 
 ปีการศึกษา 2557-2560 ..........................................................................................................85 



สารบญั                ฏ 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
ภาพที ่7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 
 ปีการศึกษา 2557-2560 ..........................................................................................................86 
ภาพที ่7.2ก-3 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของแหล่งทุน (ภาครัฐ) ปีงบประมาณ 2559-2561 .............86 
ภาพที ่7.2ก-4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีมีความพึงพอใจ ปี 2558-2561 ..............................................86 
ภาพที ่7.2ก-5 ความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีมีต่อคณะฯ ..................................................................86 
ภาพที ่7.3ก-1 บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนของคณะฯ ปีงบประมาณ 2558-2561 ................................87 
ภาพที ่7.3ก-1.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้เสนอขอและได้รับต าแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 .....88 
ภาพที ่7.3ก-2 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในการประเมินผลตาม PA ของบุคลากร 
 ปีงบประมาณ 2558-2561 .......................................................................................................88 
ภาพที ่7.3ก-3 ร้อยละสายวิชาการได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะฯ 
 ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด.........................................................................................................89 
ภาพที ่7.3ก-5 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2558-2561 .................................................89 
ภาพที ่7.3ก-6 จ านวนความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากร (3 ล าดับแรก) ปีงบประมาณ 2561 ...............89 
ภาพที ่7.3ก-7 จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2558-2561 .................................89 
ภาพที ่7.3ก-8 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
 2558-2561 ..............................................................................................................................89 
ภาพที ่7.3ก-9 งบประมาณคณะฯ ที่สนับสนุนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
 2558-2561 ..............................................................................................................................89 
ภาพที ่7.3ก-10 งบประมาณพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558-2561 .........................................................90 
ภาพที ่7.3ก-11 ร้อยละบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการพัฒนา จ าแนกตามบุคลากร ปีงบประมาณ 
  2558-2561 ............................................................................................................................90 
ภาพที ่7.3ก-12 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ...................................................................90 
ภาพที ่7.3ก-13 จ านวนบุคลากรได้รับพัฒนาทักษะบริหารเพ่ือเตรียมผู้บริหารของคณะ 
   จ าแนกตามบุคลากร  .............................................................................................................90 
ภาพที ่7.4ก1-1 การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ปีงบประมาณ 2559-2561 ....................91 
ภาพที ่7.4ก1-2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2560-2561 ........91 
ภาพที ่7.4ก1-3 ผลงานการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2558-2561 ...........................................92 
ภาพที ่7.4ก2-1 ร้อยละ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 2558-2561 ..........................92 
ภาพที ่7.4ก2-2 ร้อยละจ านวนความเสี่ยงที่ควบคุมได้ (ความเสี่ยงลดลง) ปีงบประมาณ 2558-2561 ..............92 
 



สารบญั                ฐ 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
ภาพที ่7.4ก2-3 ร้อยละความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้งานงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
   ปีงบประมาณ 2558-2561 ....................................................................................................92 
ภาพที ่7.4ก2-1 ผลการประเมินคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี 2557-2561 ............................................92 
ภาพที ่7.4ก(4)-1 การด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน 
    ปีงบประมาณ 2558-2561 ...................................................................................................93 
ภาพที ่7.4ก(4)-2 ผลการด าเนินการด้านจริยธรรมของคณะฯ ปีงบประมาณ 2558-2561 ................................93 
ภาพที ่7.4ก5-1 จ านวนโครงการที่เป็น University Engagement ปีงบประมาณ 2558-2561 .......................93 
ภาพที ่7.4ก5-1 ร้อยละของการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง ปีงบประมาณ 2558-2561 ..........................94 
ภาพที ่7.4ก5-2 ผลการด าเนินการด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558-2561 ..........................94 
ภาพที ่7.4ข-1 ร้อยละผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงาน 
 ตามพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 2558-2561 ................................................................94 
ภาพที ่7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายปีงบประมาณ 2560-2561 .................................................94 
ภาพที ่7.4ข-3 ร้อยละผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์คณะฯ ปีงบประมาณ 2558-2561 ..................94 
ภาพที ่7.4ข-4 ร้อยละของ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ........95 
ภาพที ่7.4ข-5 ผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558-2561 ................96 
ภาพที ่7.5ก(1)-1 ร้อยละของ Corporate KPI จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ .........................97 
ภาพที ่7.5ก(1)-2 สถานะการเงินงบประมาณและเงินรายได้ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2559-2561 .................97 
ภาพที ่7.5ก(1)-3 เงินรายได้ส่วนงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ าแนกตามพันธกิจ 
     ปีงบประมาณ 2559-2561 ..................................................................................................97 
ภาพที ่7.5ก(1)-7 งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานที่จัดสรรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
     ในการพัฒนางานตามพันธกิจ ปีงบประมาณ 2558-2561 ...................................................98 
ภาพที ่7.5ก(1)-8 งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
     ในการพัฒนางานตามพันธกิจและกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ 2560-2562 ..........................98 
ภาพที ่7.5ก(1)-9 ตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญระยะสั้นและระยะยาวของคณะฯ ปีงบประมาณ 2559-2561 .....98 
ภาพที ่7.5ก2 จ านวนนักศึกษาที่สมัครและรับเข้าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2560 .......................................98 
ภาพที ่7.5ก(2)-1 ช่วงคะแนน Admission (ต่ าสุด-สูงสุด) ปีการศึกษา 2559-2561 ของคณะฯ  
    และคู่เทียบ ...........................................................................................................................99 
ภาพที ่7.5ก(2)-2 จ านวนโครงการวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน ................................................99 
ภาพที ่7.5ก(2)-3 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ 
    ต่างประเทศ ..........................................................................................................................99 



สารบญั                ฑ 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
ภาพที ่7.5-11 จ านวนโครงการวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ปีงบประมาณ 2559-2561 .......................................................................................................100 
ภาพที ่7.5-12 จ านวนลูกค้าเก่าและใหม่ของบริการตรวจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559-2561 ....................100 
ภาพที ่7.5-13 จ านวนผู้มารับบริการนวดแผนไทยประยุกต์ ปีงบประมาณ 2559-2561 ...................................100 
ภาพที ่7.5-14 จ านวนลูกค้าเก่าและใหม่ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559-2561 ....................100 
 
 



สารบญั  ฒ 

 

 
ข้อมูล ณ 30 พย.55  

 
 
ภำพที่ 1  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 



สารบญั                 ณ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาอาจารย์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559   (ฉบับปรับปรุง) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลุ่มภารกิจส่งเสริมสขุภาพ 

กลุ่มภารกิจป้องกันและควบคุมโรค 

กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ศูนย์วิจยัและพัฒนาวิชาการ

ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 

 (สูงเนิน นครราชสีมา) 

ศูนย์วิจยัและการจัดการความรู้ 

เพ่ือควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

 

ศูนย์ความเปน็เลิศ                                    

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษ                                  

(หน่วยวิชาการสาธารณสุข 

 

ศูนย์วิจยัเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

และการประเมินผล (RECHEE) 

1.งานบริหารท่ัวไป 
 

3.งานการเงินและคลัง 
 

4.งานพัสดุและบริหารสนิทรัพย ์
 

10.งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 
11.งานบริหารเคร่ืองมือกลาง 
 

5.งานบริหารการศึกษาและกจิการนักศกึษา 
 
6.งานวิจยัพัฒนาและนวัตกรรม 
 
7.งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 
 

8.งานวิเทศสัมพันธ ์
 
9.งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร 
 

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ส านักงานคณบดี 

ศูนย์ความเปน็เลิศด้านอาชีวอนามัย           

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโลก 

 

ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานบริการวิชาการฯ OPHETS 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานสนบัสนนุการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มงานสนับสนุนคุณภาพการศึกษาและวิชาการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

5.ภาควิชาอนามยัครอบครัว 
 

13.ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

6.ภาควิชาอนามยัชมุชน 
 

1.ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุ 
 

7.ภาควิชาจลุชีววิทยา 
 
8.ภาควิชาชีวสถิต ิ

 

2.ภาควิชาบริหารงานสาธารณสขุ 
 

9.ภาควิชาปรสติวิทยาและกีฏวิทยา 
 

3.ภาควิชาโภชนวิทยา 
 

10.ภาควิชาระบาดวิทยา 
 

11.ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามยัสิง่แวดล้อม 

 
12.ภาควิชาวิศวกรรมสขุาภิบาล 

 

4.ภาควิชาสขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์ 
 

ภาพที่ 2  โครงสร้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2559 

 

 



สารบญั                 ด 

 ภาพที่ 3    โครงสร้างใหม่อยู่ระหว่างด าเนินการส่งให้ 

              สภามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบ 

 

 



 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงร่างองค์กร 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปี 2562 

ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

1 
 
 

P.1 ลักษณะองค์กร: 
ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาปนาขึ้นเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เป็นสถาบันการศึกษาด้านการ
สาธารณสุขศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย มีอาคารส านักงานและอาคารเรียน จ านวน 9 อาคาร และท่ีอ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา อีก 1 อาคาร มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดด าเนินงานมา 71 ปี มี“ต้นราชพฤกษ์” เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ าคณะฯ  
(1) ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของคณะ มี 3 ประเภท ได้แก่ 

การศึกษา คณะฯ จัดการศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 2 
หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ปริญญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร ทุกหลักสูตรพัฒนาตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ AUN-QA โดยคกก.ประเมินภายใน
ส่วนงานและมีหลักสูตรปริญญาโทของคณะฯ จ านวน 3 หลักสูตร ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับ
มหาวิทยาลัย ความส าเร็จด้านหลักสูตรของคณะฯ คือ ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ 

การวิจัย คณะฯ ผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผ่านการด าเนินการวิจัยเชิง
บูรณาการและนวัตกรรมด้วยจริยธรรมการวิจัยท่ีดี ส่งมอบรายงานผลการวิจัยให้กับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภาครัฐ
และเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศ ความส าเร็จของคณะฯด้านการวิจัย คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดความรู้ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ การผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

การบริการวิชาการ คณะฯ ให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  ตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ี นวดแผนไทยประยุกต์ ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับท าวิจัยและโครงการ 
อบรมตามความเชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขภาวะชุมชนและความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย
สร้างการมีส่วนร่วมแบบผูกพันกับชุมชน และรับท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ความส าเร็จของการบริการ
วิชาการของคณะฯ คือ การมีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังภาพที่ P.1ก(1)-1 
ภาพที่ P.1ก(1)-1  ผลิตภัณฑห์ลัก และกลไกการสง่มอบ  

ผลิตภัณฑ์หลัก ความส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จของคณะฯ กลไกการส่งมอบ  

การศึกษา   
หลักสูตรปริญญาตรี  
 

 บัณฑิตมีคุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ตาม
เป้าหมายของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ 

 จ านวนชั่วโมงทีน่ศ.ได้เข้าร่วมกจิกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ (Activity Transcript) 

 ภาวะการมีงานท าและศกึษาต่อ 

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับนโยบายมาก ากับดูแลด้านกศ.ในหลักสูตรปริญญาตรี งานบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาสนับสนุนการบริหารหลักสูตร ร่วมกับกองบริหารการศึกษาและ
กองกิจการนักศึกษา   มีคกก.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดนโยบายและ
แผนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกศ.  ด าเนินการจัดกศ.และสนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  โดย คกก.ระดับปริญญาตร ี และคกก.กิจการนศ. เพื่อให้ได้บัณฑิต
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพและวิชาการ  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- ปริญญาโท   
- ปริญญาเอก 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่
หลักสูตรและมม.ก าหนด 

 คุณภาพงานวทิยานิพนธ์ที่ได้ตีพมิพ ์

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย และคกก.กิจการนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับนโยบายมาก ากับ
ดูแล มีงานบริหารการศึกษาและกิจการนศ. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานใน
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ผลิตภัณฑ์หลัก ความส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จของคณะฯ กลไกการส่งมอบ  

  ผลงานตีพิมพแ์ละอ้างอิง 

 การได้ทนุ/รับรางวัลของนศ.  
 

บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนการบริหารและจัดการ  ผ่านคกก.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในการก าหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาคุณภาพการจัด กศ.   
มีคกก.ระดับบัณฑิตศึกษา(โท เอก) ก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร โดยมีคกก.บริหาร
หลักสูตรรับผิดชอบการจัดกศ.และสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ 

การวิจัย  
- รายงานการวิจยั 
 

 การสร้างองค์ความรูท้างวชิาการด้าน
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อ 

- การตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติทีม่ีคุณภาพ  

- การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

- การตอ่ยอดเชิงพาณิชย์  

- การผลกัดนันโยบายและขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 

 

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายงานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ก ากับ 
ดูแล บริหารงานวิจัยและวิชาการ โดยผ่านคกก.วิจัยและนวัตกรรม ท าหน้าที่
ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ และเพื่อการ
วิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับ TRL (Technology Readiness Level) 
และ SRL(Societal Readiness Level) นอกจากนี้ ยังก ากับการจัดท าระบบ
สนับสนุนงานวิจัย  โดยงานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ (1) แสวงหาและเผยแพร่ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (2) พัฒนา
ศักยภาพการท าวิจัยและปัจจัยเอื้อ เช่น ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ (3) พัฒนา
คุณภาพวารสารสู่ระดับนานาชาติ (4) เชื่อมประสานนักวิจัยและผลการวิจัยกับ
ภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูง  

การบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
1. ก าหนดนโยบายและควบคุมก ากับ คกก.บริหารส านักงานบริการเทคโนโลยี

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) ผ่าน คกก ประจ าคณะฯ 
2. บริหารและด าเนินงานโดย ผอ. OPHETS 

 ตรวจสขุภาพเคลือ่นที่  

 นวดแผนไทยประยุกต์  

 ตรวจทางห้องปฏิบัตกิารด้าน
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

 รับท าวจิัยและโครงการ 

 รายได้ 

 สร้างภาพลักษณข์องคณะฯ  
 

อบรมตามความเชี่ยวชาญระดับชาต ิ  รายได้ 

 สร้างภาพลักษณข์องคณะฯ  

คกก ของภาควิชา/ การประชาสัมพันธ์/ ส านกังานบรกิารบริการวิชาการ และ 
คกก ประจ าคณะฯ  

อบรมตามความเชี่ยวชาญระดับ
นานาชาต ิ

 รายได้ 

 เครือข่าย 

 สร้างภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาตแิละการ
เป็นผู้น าเชิงวิชาการด้านสาธารณสขุ 

 การตอ่ยอดงานวิจัย  

 ความร่วมมอืด้านการศกึษา 

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายงานให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่ายเป็นผู้ก ากับดูแล และบริหารงานการอบรมนานาชาติด าเนินการโดยศูนย์
อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ  โดยผ่าน  3 กลไกหลัก ดังนี้  
       1 ผ่านกลไกกระทรวงการต่างประเทศ  
      2. ผ่านคู่ความร่วมมอื  

       3. ผ่านการประชาสัมพนัธ์บนเว็บไซดข์องคณะฯ  

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ (Vision) :  เป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบรู้ด้านสุขภาพ

ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน ปี  2564 
พันธกิจ( Mission) : 1. จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ 
  2. สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าด้านการศึกษา  การวิจัยบูรณาการ

และนวัตกรรม จัดบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของประชาชน 
ชุมชนและมวลมนุษยชาติ 

ค่านิยม (Core Value):  รู้แจง้ รู้จริง (Mastery) น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีอัตลักษณ์ 
(Unity & Uniqueness) จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตส านึกส่วนรวม 
(Public mind) ท างานอย่างมีความสุข มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ (Happiness & Healthy) 
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สมรรถนะหลัก :   เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พัฒนา 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และขบัเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ มีบุคลากรท้ังหมด  290 คน ดังภาพที่ P.1ก(3)-1 ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีส าคัญ/

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในกลุ่มวิชาการ ได้แก่ 1) หน้าท่ีความรับผิดชอบ 2) เงินเดือน และ 3) 
ความส าเร็จในงานท่ีท า  ส าหรับบุคลากรในกลุ่มสนับสนุน ได้แก่ 1) เงินเดือน 2) ภูมิใจในความเป็นมหิดล 3) หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา  
ภาพที่ P.1ก(3)-1 แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กย.2561 

สายวิชาการ 
จ านวน/

คน 
วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน (ปี) 

ป.โท ป.เอก 20-39 40-55  56-74  5  6-15  >15  

อาจารย์ 46 5 41 18 21 7 25 12 9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 4 39 4 29 10 3 17 23 

รองศาสตราจารย์ 46 3 43 0 19 27 0 7 39 

ศาสตราจารย์ 3 0 3 0 1 2 0 0 3 

รวม 138 12 126 22 70 46 28 36 74 
 

สายสนับสนุน 
จ านวน/

คน 
วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน (ปี) 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 20-39 40-55 56-74  5  6-15 >15  

ข้าราชการ 10 3 6 1 0 0 8 2 0 0 10 

พนักงานมหาวิทยาลัย 78 1 36 40 1 29 39 10 12 40 26 

พนักงานส่วนงาน 22 7 11 4 0 15 7 0 6 14 2 

ลูกจ้างเงินงบประมาณ 25 20 4* 1 0 1 13 11 3* 0 22 

ลูกจ้างเงินรายได้ 17 12 5* 0 0 7 9 1 12* 4 1 

รวม 152 43 62 46 1 52 76 24 33 58 61 
*  รวมลกูจ้างโครงการวิจัย โดยเป็นเงนิงบประมาณ จ านวน 1 ราย ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี และเป็นเงินรายได้ จ านวน 4 ราย ระยะเวลาปฏิบัติงาน 0 - 1 ป ี

  บุคลากรของคณะฯได้รับสวัสดิการข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ ดังภาพที่ P.1ก(3)-2 
ภาพที่ P.1ก(3)-2 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

สวัสดิการ/สิทธปิระโยชน์ : วิธีการส าหรับบุคลากรทุกสายงานทุกคน ข้อก าหนดดา้นสขุภาพและความปลอดภัย : วิธีการ 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั และลูกจ้าง 
1.1 ค่าตอบแทนอื่น อาทิ เงินประจ าต าแหน่ง ค่าท าการล่วงเวลา คา่สอน  
1.2 เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ ได้แก่ คา่เล่าเรียนบุตร ค่ารกัษาพยาบาล ประกันอบุัติเหตุ

ส าหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และต่างประเทศ เงินสนับสนุนการ
พัฒนาบคุลากรประชุมวิชาการ ตีพิมพ์และน าเสนอผลงาน 

1.3 กองทุนสวัสดิการ โดยคกก.สวัสดิการคณะ ฯ ดูแลทางด้านสวัสดิการแกบุ่คลากร ได้แก่ 
เยี่ยมไข้ พวงหรีด ค่าตอบแทนล่วงหน้าพนักงานขับรถ และให้เงนิของขวัญในเทศกาล
วันขึ้นปีใหม ่ คนละ 2000 บาท 

1.4 ส่งเสริมความก้าวหนา้และให้ก าลังใจแกบุ่คลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเด่นด้วยการ
น าผลการประเมินบคุลากรประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน / เงินโบนัส / เลื่อนระดับ 
และเลื่อนต าแหน่ง 

1.5 สิทธิประโยชนท์ดแทนส าหรับผู้ประกันตน “กองทุนประกันสงัคม”  (ยกเว้นข้าราชการ)  
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เช่น ประกันสังคม 

1.6 จัดสถานที่ออกก าลัง Fitness ให้แก่นักศึกษาและบคุลากร 
1.7 จัดตลาดนัดสร้างสุขเดือนละคร้ัง ใหบุ้คลากรน าสนิค้ามาจ าหน่าย 
1.8 สนับสนนุการรวมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ เช่น แอโรบิค ผักสวนครัว ธรรมะสุขใจ 

1.1 ต้ังคกก.อ านวยการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน 
การเฝา้ระวัง และป้องกันโรคความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (COSHEM) 

1.2 ประกาศของคณะ เร่ือง “นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.3 การประกาศใช้ช่องทางการสือ่สารด้วย Line@ เพือ่การสื่อสารภายในคณะฯ  
1.4 จัดอบรมหลกัสูตรเจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับผู้บริหาร และระดับ

หัวหนา้งาน 
1.5 มอบหมายรองคณบดีดูแลงานด้านกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ให้เอื้อต่อสุขภาวะและ

ความปลอดภัย เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย (การ
ส ารวจความเสี่ยง ฝึกอบรมการดับเพลงิขั้นต้น อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซอ้ม
ดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ การด าเนินการห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้อง
ธุรการปลอดภัย ฯลฯ) 

1.6 จัดอบรมการดูแลด้านสุขภาพของนักศกึษาและเจ้าหน้าที่ผูท้ี่มีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจากฝุ่นPM 2.5 

1.7 คณะฯ เข้าร่วมการบริหารความต่อเนือ่งในการด าเนินงาน BCM (Business 
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สวัสดิการ/สิทธปิระโยชน์ : วิธีการส าหรับบุคลากรทุกสายงานทุกคน ข้อก าหนดดา้นสขุภาพและความปลอดภัย : วิธีการ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั และลูกจ้าง 

1.9 การตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บคุลากรทกุคน 
1.10 เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อบุคลากรที่มีรายได้น้อย 

 
 

continuity Management) ของมหาวิทยาลยั 
1.8 คณะฯเข้าร่วมในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉนิ (Call tree) ในกลุม่เครือข่ายมหิดล-พญาไท 
1.9 ประกาศเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคาร และลานจอดรถ อาคาร

สาธารณสุขวิศษิฏ์ (อาคาร 1) และอาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง (อาคาร7) 
1.10 การจัดอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการ

เรื่องขยะติดเช้ือให้แก่เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด การขับขี่ป้องกันอุบัติเหตุ 
1.11 การแจกหมวกนิรภัยให้บคุลากร โดยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
1.12 ติดต้ังกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV ทุกอาคาร และบริเวณที่เปน็มุมอับ 
1.13 การเฝา้ระวังโดยต ารวจตรวจตู้แดง 

สรา้งเสรมิสขุภาพ กาย ใจ แก่บุคลากรทุกคน ในคณะสาธารณสขุศาสตร ์

1.11 คกก.วัฒนธรรมสร้างสุข (โครงการ MUPH : ราชพฤกษส์ร้างสุข ทั้งร่างกาย และจิตใจ 

(4) สินทรัพย์  
อาคารสถานที ่ เทคโนโลย ี ครุภัณฑ์ 

 อาคารจ านวน 8 อาคาร/หอ้งเรียน 30 ห้องเรียน /  

 ห้องประชุม 25 ห้อง/ห้องเธียเตอร์ 300 ที่นั่ง 1 ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการ 22 ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

• software ที่จ าเป็นใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
/การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/ระบบLAN ระบบ 
Wireless 

• เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ / ระบบ LAN ระบบ Wireless 

• ระบบอินเทอร์เนต ได้แก่ ระบบ LAN,MU-Wi Fi, 
Teleconference 

• ระบบ LAN ระบบ Wireless 

 อุปกรณ์เคร่ืองเสียงและอปุกรณ์ IT ประจ าหอ้งเรียน/
ห้องประชุมของแต่ละอาคาร พ้ืนที่ออกก าลังกาย 

 ครุภัณฑห์้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาทิ GC,AAS, 

 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณค์อมพิวเตอร์ 
ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล  

 ห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องเธียเตอร์/ห้องพัก พ้ืนที่
ออกก าลังกาย/พ้ืนที่ใช้สอยภายนอกอาคาร 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
 การด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์น ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการก ากับการด าเนินงาน
ของคณะฯ ดังภาพที่ P.1ก(5)-1 
ภาพที่ P.1ก(5)-1 กฎระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญ  
พันธกิจ กฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับส าคัญมาใชใ้นการก ากับการด าเนินงานของคณะฯ 

การศึกษา 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
และฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2553 

2. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 

3. พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556   

4. พ.ร.บ.สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวมาตรฐานหลกัสูตร ได้แก่ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

6. เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 และ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

7. เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลศิ ฉบบัปี 2558 - 2561    

8. เกณฑ์คณุภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA  (Version 3) ฉบบัปี 2557 

9. จรรยาบรรณคณาจารย ์2551 

10. ข้อบังคบับัณฑิตวิทยาลัย มม. ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 

11. ข้อบังคบั มม.ว่าด้วยการศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2552 และประกาศเพิ่มเติม ปี 2556, 2558, 2559, 2560 และ2561 

การวิจัย 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                              
2.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
3. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) 
4. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ วช. พ.ศ. 2554 
5. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วช.  พ.ศ.2556 
6. พ.ร.บ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
7. พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
8. ข้อบังคับ มม. ว่าด้วย การบรหิารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 
9. ข้อบังคบั มม. ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2561 
10. ประกาศ มม. เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของ มม. พ.ศ. 2560 
11. ประกาศ มม.เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่ง

13. ประกาศ มม. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอัตราเงนิเดือน ค่าตอนแทน  และค่าใช้
สอย  ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของ มม. พ.ศ. 2560 

14. ประกาศ มม. เรื่อง การก าหนดวงเงินเพ่ือบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 
2560 

15. ประกาศ มม. เร่ือง แนวปฏิบัติในการสมคัรขอทุนและรับทนุอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงนิรายได้มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2560 

16. ประกาศ มม. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการ
บริหารพัสดุส าหรับกรณีทีน่ักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสงักัด พ.ศ. 
2561 

17. ประกาศ มม. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรร ผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พ.ศ. 2561 
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พันธกิจ กฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับส าคัญมาใชใ้นการก ากับการด าเนินงานของคณะฯ 
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

12. ประกาศ มม. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุ และคา่ใช้สอย ที่ใช้เงินอุดหนุนการ 
วิจัย พ.ศ. 2560 

 

18. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บ
และจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่
ได้จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงนิอุดหนนุจากแหล่งทนุภายนอก
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

การบริการ
วิชาการ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. ข้อบังคบั มม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับท าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ 

พ.ศ.2561 
3. ข้อบังคบั มม. ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงนิ พศ.2551 และ(ฉบับที่ 

2) พศ.2556  
4. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2561 
5. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 
6. ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ที่จดัเก็บจากการจัดอบรมระดับชาติ

และนานาชาติพ.ศ.2561 
7. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงิน

ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับท าวิจัยและการบริการทางวิชาการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562 

8. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยของศนูยส์ุขภาพและบริการ
วิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 
 

9. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์
สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 

10. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บคา่บริการในการให้
การบริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562 

11. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา่บ ารุงการใช้บริการเคร่ืองมอื
และห้องปฏิบัติการ ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พศ. 2560 

12. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคา่บ ารุงการใช้บริการเคร่ืองมอื
และห้องปฏิบัติการ งานบริหารเคร่ืองมือกลางส าหรับ อาจารย์และ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ.2561(ฉบับเพิ่มเติม) 

14. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนของหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 

15. ประกาศคณะฯ เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

16. คู่มือคณุภาพ ISO 9001:2008 การบริการตรวจสุขภาพเคลือ่นที ่
(Medical Check-up Services) 

การบรหิาร 1. พ.ร.บ. มม. พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม  2.  พรบ. ตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ มม. เร่ือง นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti-corruption Policy) พ.ศ.2559 
3. ประกาศ มม. เรื่อง นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ มม. 
4. ประกาศ มม. เรื่อง นโยบายความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2559 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหนง่ทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
6. พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
7   ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

8. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุง 2558 
9. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 

ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
10. ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้จาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 
11. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท าบันทึก

รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 
12. คู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร  

โครงสร้างบริหารงานและการก ากับดูแลคณะฯ ได้รับอนุมัติตาม พ.ร.บ.ของ มม. ปี พ.ศ. 2555 ผ่านการเห็นชอบ
และรับรองจากสภา มม. มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะฯ ได้รับการก ากับและประเมินโดยสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุด คณะฯแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 13 ภาควิชา ส านักงานคณบดี  ส านักงานบริการ 
และ 2 ศูนย์ ดังภาพที่ 1 หน้า ฒ ในปี พ.ศ. 2559 คณะฯ ปรับโครงสร้างด้วยการจัดกลุ่มภาควิชาเป็น 3 กลุ่มภารกิจ 
ได้แก่ กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ดังภาพที่ 2 หน้า ณ และในปี พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้ทบทวนโครงสร้างบริหารงานและการก ากับดูแลคณะฯ ของปี 
พ.ศ. 2559 และปรับโครงสร้างบริหารงานและการก ากับดูแลคณะฯ ใหม่  ดังภาพที่ 3 หน้า ด 

การก ากับดูแลการบริหารคณะฯ ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคกก.ประจ าคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี 8 คน หัวหน้าภาควิชา 13 คน ผู้แทนคณาจารย์ประจ าจากการเลือกต้ัง 4 คน ผู้แทนสายสนับสนุนจากการ
เลือกต้ัง 2 คน รวม 28 คน การบริหารและการก ากับนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล สู่การปฏิบัติผ่านแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี และงบประมาณ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของคณะฯ คณบดีรายงานผลการด าเนินการ
ของคณะฯ โดยตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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การก ากับดูแลตามพันธกิจ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย รับผิดชอบบริหาร ก ากับ สนับสนุน 
ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด และมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ ท้ังในระดับภาควิชาและหน่วยงานให้
ด าเนินการตามนโยบายของคณะฯและเป้าหมายท่ีก าหนด การบริหารงานอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 

ส าหรับผลิตภัณฑด้์าน กศ. การวิจัย และการบริการวิชาการ คกก.ของแต่ละผลิตภัณฑ์ด าเนินการบริหาร จัดการ 
ติดตามก ากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานเสนอในการประชุมคกก.ประจ าคณะฯทุกเดือน 
และรวมเป็นรายงานส่งต่อมหาวิทยาลัยตามรายไตรมาส ดังภาพที่ P.1ข(1)-1   
ภาพที่ P.1ข(1)-1 ชื่อคณะกรรมการด าเนินการบริหาร ติดตามก ากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการ 

ด าเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก 
หลักสูตร วิจัย บริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริหาร 1. คกก.วิจัยและนวตักรรม 
2. คกก.บริหารกองทุนการพัฒนาการวิจัย 
3. คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
4. คกก.บริหารห้องปฏิบัติการกลาง 
5. กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสขุศาสตร์ 
6. คณะท างานพัฒนาวารสารสาธารณสขุศาสตร์เขา้สู่

ฐานขอ้มูลสากล Scopus 
7. คกก.พัฒนาและสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสอื

ทางวิชาการ 
8. คกก.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา 
9. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชวีภาพคณะ 

สาธารณสขุศาสตร ์
10.คกก.ส่งเสรมินวัตกรรมวิจัยเชิงพาณิชย์ 

1. คกก.บริหารส านักงานบรกิาร
เทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

2. คกก.บริการวิชาการระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน 

3. คณะท างานจัดท าโครงการสร้าง
ความเข้าใจและพัฒนาโครงการ 
University Social Engagement  

4. คณะท างานพัฒนา
ห้องปฏิบัติการกลางให้ได้
มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 
17025:2017 

1. คกก.พฒันาคุณภาพการศึกษา 
2. คกก.ตรวจประเมินคณุภาพ ระดับหลักสูตร (AUNQA) ภายในส่วนงาน  
3. คกก.กลัน่กรองหลกัสูตร 
4. คกก.หลักสูตรปริญญาตร ี
5. คกก. หลกัสตูรระดับบัณฑิตศกึษา (ปรญิญาโท และปรญิญาเอก) 
6. คกก.กิจการนกัศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. คกก.บริหารหลกัสูตร ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร  
2. คกก.บริหารหลกัสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร  
3. คกก.บริหารหลกัสูตร ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร 
4. คกก.พิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ ์หรือสารนพินธ์

หลักสูตรปริญญาโท 

(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
      คณะฯ จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการส าคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ ด้านการศึกษาจ าแนกผู้เรียนตาม
ประเภทหลักสูตร เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2.กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ) ด้านการวิจัย จ าแนกลูกค้าตามแหล่งทุนให้ท าวิจัยเป็น 2 กลุ่ม คือ แหล่งทุนในประเทศ และแหล่ง
ทุนต่างประเทศ  ด้านการบริการวิชาการ จ าแนกลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม ตามการให้บริการวิชาการของคณะฯ คือ          
1) บริการสุขภาพ ได้แก่ ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี นวดแผนไทยประยุกต์ และตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 2) อบรมตามความเชี่ยวชาญระดับชาติ 3) อบรมตามความเชี่ยวชาญระดับนานาชาต ิ      
(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร 

คณะฯ ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเร็จของคณะฯ ในการก าหนดหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะฯ โดยผู้รับผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์หลักร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของการด าเนินการของหลักสูตร การวิจัย
และการบริการวิชาการของคณะฯ ดังภาพที่ P.1ข(3)-1 
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ภาพที่ P.1ข(3)-1 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร 
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ข้อก าหนดท่ีส าคัญ กลไกท่ีส าคัญต่อการสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบ     

การศึกษา: 
ผู้ส่งมอบระดับปริญญาตรี  
กองบริหารการศึกษา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์/ 
คณะศิลปศาสตร์/ 
คณะสังคมศาสตร์ ฯ มม. 
แหล่งฝึกงาน 

 จัดกระบวนการคัดเลอืก นศ. 
 จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษา

ทั่วไป และกลุ่มวิชาที่หลกัสูตรก าหนด 
 ผลิตนศ.ระดับปริญญาตรีได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนด  
 ร่วมมอืในการนิเทศ สอน ดแูลให้นศ.

ได้ประสบการณ์ตามก าหนดของ
หลักสูตร และร่วมประเมินผล 

 กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอดุมศึกษา
แห่งชาต ิ

 เกณฑ์การประกนัคุณภาพระดับ
หลักสูตร AUN-QA 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  

 ประกาศ/ข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจดั
การศกึษา  

 พ.ร.บ.วิชาชีพที่เกี่ยวขอ้ง 

 Website   
 E-mail / Facebook/line 
 หนังสือราชการ   
 การประชุมวชิาการ 
 สัมมนาวิชาการ 

ผู้ส่งมอบ ระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
แหล่งฝึกงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

 จัดกระบวนการคัดเลอืกนักศกึษา 
 จัดการเรียนการสอนตามแผนการ

ศึกษา ที่หลกัสูตรก าหนด 
 ผลิต นศ. ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนด  
 ร่วมมอืในการนิเทศ สอน ดแูลให้ 

นศ.ได้ประสบการณ์ตามก าหนดของ
หลักสูตร และร่วมประเมินผล 

 

 

การวิจัย : 
ผู้ส่งมอบ:  
- ผู้วิจัยของคณะฯ 

 เสนอโครงการขอรับทนุสนับสนนุ 
 ด าเนนิการวิจัยตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงคท์ีก่ าหนด 
 จัดท ารายงานผลการวจิัย 

 ด าเนนิการวิจัยตามนโยบายของแหล่ง
ทุน และยุทธศาสตร์ชาต ิ

 ด าเนนิการวิจัยด้วยจรรยาบรรณและ
จริยธรรมการวจิัยที่ด ี

 ปฏิบัติตามข้อบังคับการวิจัยอย่าง
เคร่งครดั 

 ส่งมอบรายงานผลการวิจัยตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

 คณะฯ แจ้งการรับขอ้เสนอ
โครงการวจิัยจากแหล่งทนุโดย
บันทึกถึงภาควิชา ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ E-mail และ
ระบบออนไลน ์

 คณะฯ บรรจุขอ้มูล เอกสาร
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
การวจิัย การขอจริยธรรมการ
การวจิัย แบบฟอร์มต่างๆ ใน 
Website ของคณะฯ เพือ่ให้
ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน  

การบริการวิชาการ 
ส า นั ก ง า น บ ริ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(OPHETS)   

 OPHETS จัดบรกิารวิชาการตามกรอบ
สัญญา (TOR) และควบคุมมาตรฐานการ
บริการวิชาการ  

 ผลงานต้องครบถ้วนตาม TOR ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ ถกูตอ้ง เสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

 ความพึงพอใจ และความผกูพันของ
ลูกค้า 

- การประชมุปรึกษาหารือ 
- ส่งมอบเอกสาร TOR 
- ตรวจสอบยืนยันทางโทรศัพท ์
- ส่งเอกสาร e-mail และทาง 

Line 
- ประเมินความพึงพอใจและ

ความผูกพนัในบรกิาร  
อบรมตามความเชี่ยวชาญ/อบรม
นานาชาต ิ
ผู้ส่งมอบคือคณะสาธารณสุขศาสตร ์

 ออกแบบหลักสูตรการอบรมตามความ
ต้องการของลูกค้า และกรอบแนวคิดเชิง
วิชาการ 

 หลักสูตรมีความครอบคลุมทั้งการ
บรรยายและการศกึษาดูงานนอก
สถานที ่

 ผู้บรรยายมีคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญตามประเด็นที่บรรยาย 

การประเมนิผลบรกิาร 
Website: 
http://www.ph.mahidol.ac.t
h/eng/training/PR-training-
course.pdf 

คู่ความร่วมมือ    
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ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ข้อก าหนดท่ีส าคัญ กลไกท่ีส าคัญต่อการสื่อสาร 
การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี: 
กองบริหารการศกึษา 
กองกิจการนักศกึษา  
 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
คณะสังคมฯ ม.มหิดล  
 
แหล่งฝึกงานและแหล่งเรียนรู้ในเขต
เมืองและในชุมชน           

 
 
 ประสานงานและร่วมมือการบริหารศกึษา 
 ประสานและรว่มมอืจัดกิจกรรมเสรมิ

หลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป และพื้นฐานวิชาวทิย์-
คณิต 

 ร่วมจดัประสบการณ์ภาคปฏิบัตแิละ
เสริมทักษะทางวิชาชีพ 

 กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 เกณฑ์การประกนัคุณภาพระดับ
หลักสูตร AUN-QA 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  

 Website   
 E-mail / Facebook/line 
 หนังสือราชการ   
 การประชุมวชิาการ 
 สัมมนาวิชาการ 

ระดับบัณฑิตศึกษา :  
  บัณฑิตวิทยาลัย 
 แหล่งฝึกงาน แหล่งเรียนรู้ในเขตเมือง
และในชมุชน และสถาบันการศกึษาใน
ต่างประเทศ          

 ประสานงานและร่วมมือการบริหารศึกษา 
 จัดการเรียนการสอน ร่วมจัด

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเสรมิ
ทักษะการวิชาการและวิจัย 

 ประกาศ/ข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจดั
การศกึษา 

 พระราชบัญญัตวิิชาชีพทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การวิจัย   
คู่ความร่วมมอื: 
- กองบริหารการวจิัย กองคลัง      

ม.มหิดล 
- สถาบันวิจัย สถาบันการศกึษา 

และหน่วยงานอืน่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

 ให้การสนับสนุนในการเสนอ
โครงการวจิัยต่อแหล่งทุน และการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

 ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรด้านการวิจัย 
ผู้วิจัยร่วม อุปกรณ/์เครือ่งมอื วัตถุดิบ 
เทคโนโลยี 

 ด าเนนิการภายใต้กรอบความร่วมมือ
ของขอ้บังคับและระเบียบปฏิบัติ
ร่วมกัน 

 ผลประโยชนจ์ากการวิจัยเป็นไปตาม
ระเบียบและขอ้ตกลงรว่มกัน 

ติดต่อสือ่สาร และเจรจาความ
ร่วมมอื ทั้งผ่านคณะฯ เป็น
ผู้ด าเนนิการ และ/หรอืโดยตัว
ผู้วิจัยเอง 

การบริการวิชาการ 
- ภาควิชาของคณะฯ 
- หน่วยงานเครื่องมือกลางคณะฯ 
- รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน 
- ห้องแล็ปของเอกชน 
- รถ x-ray ของเอกชน   

 ภาควชิามอบให้อจ.ผูเ้ชี่ยวชาญด าเนนิการ 
และควบคุมมาตรฐานบรกิาร 

 หน่วยงานเครือ่งมอืกลาง ควบคมุคุณภาพ
เครือ่งมอืและมาตรฐานบรกิาร 

 รพ.เวชศาสตร์ฯจัดระบบบริการทางการแพทย์
เชื่อมต่อตามความตอ้งการของลกูค้า 

 ห้องแล็ป และ รถ x-ray เอกชน
ด าเนนิการตาม TOR และมาตรฐาน  

 ปฏิบัติครบถ้วนตาม TOR ควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ ถกูต้อง เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

- การประชมุปรึกษาหารือ 
- ส่งมอบเอกสาร TOR 
- ตรวจสอบยืนยันทางโทรศัพท ์
- ส่งเอกสาร e-mail และทาง 

Line  

อบรมตามความเชี่ยวชาญ/อบรม
นานาชาต ิ
คู่ความร่วมมือคือองค์กรรัฐและ
เอกชนท้ังระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการอบรม
ตามความตอ้งการของลกูค้า และกรอบ
แนวคิดเชิงวิชาการ 

 ผู้บรรยายมีคุณสมบัติตามข้อก าหนด
ของหลักสูตร และความเชี่ยวชาญตาม
ประเดน็ที่บรรยาย 
 

การประชุมปรกึษาหารอื 
- โทรศัพท ์
- ส่งเอกสาร e-mail จดหมาย
ราชการ 

P.2  สภาวการณ์ขององค์กร:  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(1)  ล าดับในการแข่งขัน  
 การด าเนินการด้านกศ. และการวิจัย จัดให้มีคู่เทียบหลักในประเทศ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. และ คู่
เทียบในระดับนานาชาติ ได้แก่ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะท าการเทียบเคียงผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์, ค่า H-index โดยคณะฯ เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในการสมัครเข้าศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ของประเทศ  และจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ดังภาพที่ P.1ข(2)-1  
 
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน   
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 คณะมีการศึกษาข้อมูลด้านการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในด้านการตลาด  การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ การปกครอง ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT ในทุกพันธกิจ ผ่าน
กระบวนการทบทวนกลยุทธ์ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในแต่ละพันธกิจท่ีจะมีผลต่อสถานการแข่งขัน  
แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของพันธกิจหลัก ดังนี ้

ผลิตภัณฑ ์ ปัจจัย การเปลีย่นแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

การศึกษา 

ภายใน 
การปรับตัวของอาจารย์และเจา้หนา้ที่สายสนับสนุนไม่ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
การไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานของอาจารย์มีจ านวนสูงขึ้น 

ภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
การเพิ่มขึ้นของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงของ Generation ของผู้เรียน  

วิจัย 
ภายใน สัดส่วนของคณาจารย์ที่เสนอโครงการวจิัยขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้ท าวิจัยนอ้ยลง 

ภายนอก การปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัแห่งชาต ิที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

การบริการวิชาการ 
ภายใน 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัมหิดล ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การให้บรกิารรับท าวิจยัและใหบ้ริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 แผนดา้นการตลาดยังมี
ประสทิธภิาพไม่เพยีงพอ การให้ความส าคัญกับการลดรายจา่ยยังมีนอ้ยเกนิไป ขาดหน่วยบรหิารจัดการด้านการฝกึอบรม 

ภายนอก การแข่งขันจากหนว่ยงานที่มกีารให้บริการวิชาการที่คล้ายกันค่อนข้างสูง 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 คณะฯ เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในประเทศ จากรายงานประจ าปี, ฐานข้อมูล Scopus, ISI, 
CHE-QA online และแหล่งข้อมูลของคู่เทียบระดับนานาชาติ จากข้อมูลท่ีได้รับจาก  U.of Malaya   
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 20 ปี (ปีพ.ศ.2561 - 2580) โดยทบทวนความท้า
ทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) โดยให้มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมม. และจัดท าแผนปฏิบัติการจ านวน 19 โครงการท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ    
 คณะฯปรับปรุงผลการด าเนินงานผ่านกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้  

 

ผลิตภัณฑ ์ ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 

การศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรี  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

คกก.พัฒนาคุณภาพ กศ.  มีการทบทวนผลการด าเนินงาน พบว่ามีความเสี่ยง เรื่องการไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน
ภาษาอังกฤษในนศ.ระดับปริญญาตรี รหัส60 ขึ้นไป และพบว่าจ านวน นศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาลดลง  
รวมทั้งเทคโนยีและความต้องการของผู้เรียนเปลี่ยนแปลง  ได้เสนอคกก.ประจ าคณะฯ  เพื่อพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ นศ. และแนวทางการเพิ่มจ านวนนศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ วิทยาเขตใน มม.  วางแผนพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับลักษณะ/ความต้องการของผู้เรียน  และจัดท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และ
เริ่มเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการในภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงหลักสูตร /การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 

การวิจัย 
งานวิจัยเชิงบูรณาการและนวัตกรรม 

คณะฯ จัดระบบการปรับปรุงการด าเนินการด้านการวิจัย ผ่านการสัมมนาบุคลากรของคณะ วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมา น าเสนอทิศทางและข้อปรับปรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ คกก.วิจัยและ
นวัตกรรม พิจารณาและทบทวนเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และเสนอแผนงาน/กิจกรรม ระยะ 4 ปี และ
ประจ าปีงบประมาณ เสนอต่อคณะฯ เพื่อพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามที่ก าหนด 
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ผลิตภัณฑ ์ ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 
การบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขฯ  

1)  การจัดบรกิารสุขภาพ  OPHETS และคกก.ส่วนงานได้ทบทวนรายได้ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ลูกค้า และต้นทุนในการด าเนินการน าสู่การ
วางแผนกลยุทธ์ ตลอดการหาคู่ความร่วมมือ พันธมิตรในการด าเนินงาน มีความร่วมมือในการสร้าง MUPH Brand กับ
ทุกภาควิชา เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีการปรับโครงสร้างการท างานให้มีหน่วยบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ และหน่วยการตลาด การประชาสัมพันธ์ ที่เชื่อมต่อกับคณะฯ ตามข้อบังคับใหม่ของมหาวิทยาลัย  

2) อบรมตามความเชี่ยวชาญระดบัชาต ิ คณะฯ ทบทวนจ านวนของหลักสูตร และส่งเสริมให้ภาควิชามีการจัดหลักสูตรอบรมมากขึ้น โดยใช้ความร่วมมือ
จากหนว่ยงานภายนอกและความเชี่ยวชาญของภาควิชา ท าให้มีหลักสูตรเพิ่มขึน้ และมีการบรหิารรายได้ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลยัและประกาศของคณะฯ  

3)  อบรมตามความเชี่ยวชาญระดับ
นานาชาต ิ

คณะฯ ทบทวนผลประเมินความพึงพอใจด้านวิชาการ ออกแบบหลักสูตรการอบรมตามความเชี่ยวชาญของ
คณะฯ และความต้องการของผู้รับบริการ ส่งเสริม ให้มีความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์กรรอบรู้สุขภาพ 

 
ภาพที่ P.2ข(1)  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯ (ใช้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 20-21 สิงหาคม 2561)  

ความท้าทายเชิงกลยทุธ์(คุกคาม/จุดอ่อน) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(จุดแข็ง/โอกาส) 

หลักสูตร  
1. หลักสูตรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีลกัษณะคล้ายคลึงกัน (ลูกค้าจะเลือก

เรียนที่ไหนก็ได้) 
1. หลักสูตรของคณะฯ ทุกระดับและทกุสาขาสอนให้นักศึกษามี

ความสามารถในการท าวิจัยและคิดเป็นเชิงระบบ 
2. หลักสูตรยังไม่ได้การรับรองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

AUN QA  
2. คณะฯ มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา หลกัสูตรนานาชาต ิระดับ

บัณฑิตศึกษา  
3. หลักสูตร MPH ได้รับการรับรองโดยเครือข่ายสถานการศึกษาภูมิภาค

เอเซียแปซิฟิค APACPH  
4. คณะฯ มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกบัเครือข่าย

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ระดบันานาชาติ 
วิจัย 

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

1. คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการชั้นน าทางวิชาการและการวิจยัด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact สูงมีจ านวนน้อย 
3. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากและหลากหลาย แต่การตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ท ารว่มกับนกัศึกษายังมีจ านวนน้อย 

2. คณะฯมีวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 และ ACI  
3. มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท าวจิัย 

การบริการวชิาการ 
1. หน่วยการตลาดยังขาดขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
2. การแข่งขันทางด้านบรกิารการวิชาการที่คล้ายคลึงกันมจี านวนมาก 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตามความตอ้งการทั้งด้าน
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

2. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความทันสมัยพร้อมจัดบริการ  
3. การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการอยู่ระหวา่งการพัฒนาให้ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. การพัฒนาคนให้รอบรู้ด้านสุขภาพในสังคมอัจฉริยะ (SMART Society)   
2. ขาดข้อมูลด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่อยู่ในระบบ

เทคโนโลยีและมีความเป็นปัจจุบัน  

1. มีเครือข่ายความรว่มมอืและวิชาการในการสร้างสังคมสขุภาวะ     เช่น สูงเนิน  
2. มีนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาให้คณะเป็นคณะรอบรู้สุขภาพและ

รับผิดชอบต่อสังคม 
ระบบปฏบิัติการ  

1. การบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสาขาต่างๆ ในการสร้างเสริมสุข
ภาวะชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม 

2. การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เป็นระบบ 
3. การขาดระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้เพื่อการใช้ทรัพยากรด้าน

การเงิน การคลัง ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

1. คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวจิัยสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน 
2. มีวัฒนธรรมของคณาจารยแ์ละศิษย์เกา่ที่เชื่อมโยงกันจากรุ่นสู่รุ่น 
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หมวดที่ 1  การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
ก.  วิสัยทัศน์และค่านิยม 
1.1ก (1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม  
 คณบดีเข้ารับต าแหน่งเมื่อวัน ท่ี 1 ตุลาคม2560 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการชะลอวัย พัฒนาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ให้เป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ (Health Literate Faculty)     คณะฯ โดยคณบดี 
คกก.ประจ าคณะฯ และคกก. ชุดต่าง ๆ ตามพันธกิจ ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ (2559-2562) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา ค่านิยม เอกลักษณ์ (สมรรถนะหลัก)  และผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคณะฯ 
ปี 2559 -2561 และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (20 ปี) ปี 2562 – 2580 และ
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. 2562-2565 ดังภาพท่ี 2.1ก(1)-1 และคณบดีได้ประกาศนโยบายการเป็นคณะ
สาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ มีการสื่อสารผ่านบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการวิชาการ ผ่านการต้ังโมเดล
จ าลองติดต้ังหน้าอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์  

ผู้บริหารคณะฯถ่ายทอด วิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่บุคลากร นักศึกษา ผู้ให้ทุนวิจัย และ
ผู้รับบริการวิชาการ ในหลายช่องทาง เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเดือนละ 1 ครั้ง การพบประชาคม  
การเยี่ยมภาควิชา การสื่อสารผ่าน เว็บไซด์ line@ คณะฯ ป้ายประกาศ  ป้ายโปสเตอร์ เครือข่ายFacebook เป็นต้น    
ดังภาพที่ 1.1ก(1)-3   เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561  คณะได้จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุข ครั้งท่ี 
16  ในหัวข้อ  ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Health Literacy 
for Sustainable Development Goal: Human Resource Development)   เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้
บุคลากรภายในและศิษย์เก่า เครือข่ายของสถาบันการศึกษา ได้เรียนรู้แนวคิดและเปิดโอกาสในการท าวิจัยร่วมกันใน
ประเด็นความรอบรู้สุขภาพ  รวมถึงการจัดนิทรรศการของบุคลากร ท่ีมีความคิดริเริ่มด้านสร้างเสริมสุขภาพ มีการ
ทบทวนบทเรียนการพัฒนา การปฏิบัติร่วมกันของคนกลุ่มต่าง ๆ ในคณะ เป็นการสร้างแนวคิดการเรียนรู้และสร้าง
ทักษะเรื่อง “ความรอบรู้สุขภาพ” ให้กับบุคลากรของคณะฯ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  คณะฯ ใช้วัฒนธรรม MUPH 
ในการขับเคลื่อน และการถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะฯ    

คณบดีใช้ระบบและกลไกการน าองค์กร “การพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะสาธารณสุขรอบรู้สุขภาพ”ภาพที่ 2.1
ก(2)-4  มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายการด าเนินงานของคณะฯในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน ผ่านกลไกในการขับเคลื่อนคณะฯ ดังภาพที่ 1.1ก (1)-1 เพื่อพิจารณาการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ท้ัง 4 ด้าน คือ การศึกษา วิจัยบูรณาการและนวัตกรรม การจัดบริการวิชาการ และการบริหารจัดการแบบ
ยั่งยืน ท้ังในส่วนท่ีเป็นงานประจ าและงานตามยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลท้ัง  4 ด้าน 
คณะฯ ยังมีกลไกที่มีรองคณบดีขับเคลื่อนอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายการศึกษา ผ่านคกก.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่าย
วิจัยและนวัตกรรม ผ่านคกก.วิจัย ฝ่ายแผนและงบประมาณผ่านคกก.จัดสรรและก ากับ ติดตามงบประมาณ และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะฯ โดยคณบดีท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน(PA)ของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม ผ่าน คกก.ขับเคลื่อนอ าเภอสูงเนินสุขภาวะและรอบรู้สุขภาพ และฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและกิจกรรมพิเศษมีการขับเคลื่อนผ่านคกก.สวัสดิการและคกก.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ คณะฯ มี
กลไกท่ีส าคัญตามมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยของกระทรวงแรงงานซึ่งคณะฯ ใช้เพื่อผลักดันสู่การเป็นคณะ
สาธารณสุขรอบรู้สุขภาพ 
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ภาพที่ 1.1ก (1)-1 แผนภาพกลไกส าคัญของคณะ  

 
ในปีงบประมาณ 2562  คกก. ประจ าส่วนงาน ทบทวน และเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานของ

คณะฯ ร่วมกับข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งสิงค์โปร์  โดยมีมติ
เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะฯ (แผนภาพที่ 3 หน้า ด) เพื่อพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์สู่การคณะสาธารณสุข
รอบรู้สุขภาพ และการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จ โดยเน้นการใช้วัฒนธรรมองค์กร MUPH 
1.1ก (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

คณบดี และทีมบริหาร ก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ตามท่ีระบุ ดังภาพท่ี P.1ก (5)-1  
มีการก ากับและสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติ ผ่านค่านิยมองค์กร MUPH โดย ส่งเสริมพฤติกรรม ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้  
คณบดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มีการสนับสนุนให้จัดการฝึกอบรม
ให้ความรู้ และถ่ายทอดไปยังบุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ มีการอบรมเพื่อปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่ง ให้กับบุคลากรของคณะฯ เช่น การอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  คณะฯ มีการก ากับติดตาม
การด าเนินการของผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน หากพบพฤติกรรมท่ีมีข้อน่าสงสัย เช่น  การให้บริการท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือเกิด
ข้อร้องเรียน จะมีกระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีผู้บริหารเป็นประธานหรือกรรมการ  
นอกจากนั้นคณะ ฯ ยังได้รับตรวจสอบจาก สตง. และหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลประเมินการบริหารงาน
ของทีมบริหารคณะฯ แสดงดังภาพท่ี 7.4ก1-2 
            คณบดี มีการสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เช่น 
กรณีการลดการใช้ลิฟท์ ด้วยมาตรการลดค่าใช้จ่าย การเสนอเงื่อนไขในการช่วยกันลดค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์การสร้าง
สุขภาพของการเดินขึ้นลิฟท์   การช่วยกันดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สิน โดยมีการใช้เครือข่ายเฝ้าระวัง ป้ายประกาศ 
ท าให้สามารถเชื่อมโยงกับต ารวจและสถาบันเครือข่ายจนจับขโมยได้  
1.1ข  การส่ือสาร 
 ผู้บริหารได้มีการทบทวนรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้ถึงบุคลากรและลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยใช้รูปแบบการ
สื่อสารหลากหลายช่องทาง ตารางที่ 1.1ก(1)-3  ด้วยอุปกรณ์และวิธีการท่ีทันสมัย เช่น  การใช้จอทีวี  การใช้ line@ / 
Facebook  และการใช้ระบบ MU SIS  ของมหาวิทยาลัย อีเมลล์รายบุคคล  e-office เพื่อสื่อสารนโยบาย และ
กิจกรรมของคณะฯ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม และบอกต่อไปยังนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรและสโมสรนักศึกษาของ
คณะฯ  คณบดีมีการสอบถามการเข้าถึงและขอร้องให้บุคลากรตอบรับในการใช้ Line@ และท าการประเมินการใช้ 
Line@ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง โดยมีการส ารวจประสิทธิผลการใช้ line@ พบว่า มีบุคลากรท่ีเชิญเข้าใช้ 394 
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คน และรายงานตัว 240 คน การสื่อสารของ line@ พบว่า มาจากทุกภาควิชาและหน่วยงานของคณะ และใช้เป็น
ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง  ฝากประชาสัมพันธ์ 12 เรื่อง  และร้องเรียน 4 เรื่อง และสอบถามท่ัวไป 10 
เรื่อง ท าให้การสื่อสารภายในองค์กรมีความรวดเร็ว และสร้างการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยังมีบุคลากร
และคณาจารย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) ทุนการวิจัยท่ีสร้างระบบการสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ การวิจัยท่ีมีความ
ร่วมมือกับเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ท่ีท าให้อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการพัฒนาและมีศักยภาพด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 3) การแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ  เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ  การเปลี่ยนแอร์ เป็นต้น     
 คณะฯ มีการจัดโครงการกิจกรรมท่ีส าคัญ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และกระตุ้นให้เกิดการ
สื่อสารในเรื่องท่ีส าคัญ เช่น การประชุมสัมนาบุคลากร หรือการประชุมต่างๆ การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในส่วนของนักศึกษา เช่นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การสร้างกิจกรรมวันมหิดล พร้อมนิทรรศการ “คณะ
สาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ”  ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิรา
เทพยบดีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานวันมหิดล และทรงสนพระทัยในเรื่องของการรอบรู้สุขภาพ จึงเป็นการจุด
ประกายความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคณะฯ ด้วยแนวคิด “ความรอบรู้สุขภาพ” และต่อยอดการเป็นผู้น าในการส่งเสริม
สุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบรู้ด้านสุขภาพ 
 ภาพที่ 1.1ก(1)-3  ช่องทางการติดต่อส่ือสาร  

ช่องทางการสื่อสาร 
สารสนเทศน าเสนอสู ่

ความถี ่
กลุ่ม 

เป้าหมาย VM
V 

แผน 
ยุทธศาสตร ์

แผน 
ปฏิบัติการ 

CSR กฏ ระเบียบ PDCA Ethics GG 

การสื่อสารแบบ 2 ทาง  

การประชุมทีมบริหาร         ทุกวนั
อังคาร 

A 

การประชุมคกก.ประจ าคณะ         1 ครั้ง/
เดือน 

A 

การประชุมภาควชิา/หนว่ยงาน         1 ครั้ง/
เดือน 

S 

การประชุมหน่วยงานโดย 
รองคณบด ี         2 ครั้ง/

เดือน 
S 

ประชาคม Meet the dean         2 ครั้ง/ป ี A,S 

การปฐมนเิทศ นกัศึกษา  - -   -   1 ครั้ง/ปี CS 

การปฐมนเิทศบุคลากรใหม ่         1 ครั้ง/ปี S 

ผู้บริหารเย่ียมภาควิชา         1 ครั้ง/ปี A,S 
การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญ -    - - - - ทุกครั้งทีม่ี

โอกาส 
A,CS,CR,C 

line@        -   ทุกวนั S,A 

Facebook           ทุกวนั S,A,P 

การสื่อสารทางเดียว  

Intranet /Social Network 
ป้ายประกาศ จอทวี ี         ตลอดเวลา A,S,C,CS,CR,P 

www.ph.mahidol.ac.th         ตลอดเวลา A,S,C,CS,CR,P 

* CS=นักศึกษา S=บุคลากร A=ผู้บริหารคณะ CR=แหล่งทุน C=ผู้รับบริการวิชาการ P=ประชาชนทั่วไป 
      

 
 
 

http://www.ph.mahidol.ac.th/
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1.1ค พันธกิจและผลการด าเนินการขององค์กร 
 1.1ค (1) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ   
               คณบดีและผู้น าทุกระดับ ได้มีจัดระบบการท างานร่วมกัน โดยเน้นการขับเคลื่อนผ่านทางยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะยาวของคณะฯ   มีการติดตามและประเมินผลและปรับปรุงผลการด าเนินงานโดย
ใช้กระบวนการ PDCA  คณบดีกระจายอ านาจให้กับรองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ประธานบริหารหลักสูตร/ประธาน
กลุ่มภารกิจ/หัวหน้างาน และมอบหมายงานคกก.ชุดต่างๆ  เน้นการสร้างการเรียนรู้ ท างานเป็นทีม เพื่อเป็นการจัด
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน  และท าให้องค์กรบรรลุพันธกิจ   นอกจากนี้ยังมีการเน้นระบบบริหารความเสี่ยงใน
ทุกหน่วยงานผ่านแนวคิด COSHEM และการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาตร์การท างานของมหาวิทยาลัย มีการจัดต้ัง 
คกก.บริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ ท าหน้าท่ีวิเคราะห์เหตุการณ์ และระดับความเสี่ยงท้ังระดับยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ 
การเงิน และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ  ผลดังภาพที่ 7.4ก2-2   และระบบการสร้างความโปร่งใส โดยมีการจัดระบบ
ข้อมูลเผยแพร่ทางเวปไซด์ของคณะ คณบดีใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกคนในคณะ ทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักศึกษา ในการดูแลพัฒนาหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบให้เป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย ด้วยหลักการ 
“คณะสาธารณสุขศาสตร์นิเวศน์และยั่งยืน” ตามนโยบายมหาวิทยาลัยนิเวศน์อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ คณะฯ ยังมี
การพัฒนาสุขภาพของบุคลากรและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ โดยใช้การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
ขับเคลื่อนการจัดพื้นท่ีสีเขียว กลุ่มรักการออกก าลังกาย กลุ่มสวนครัวร่วมใจ และกิจกรรมสร้างสุข เพื่อให้ทุกคนใน
คณะฯ มีกิจกรรมร่วมกันในการเข้าถึงข้อมูล เข้าใจข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยน ตัดสินใจใช้ข้อมูล ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม น าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี 

คณะฯ ใช้สถานการณ์พัฒนาทักษะการจัดบริการสาธารณสุข (Primary Care) ทักษะการแก้ปัญหา
สาธารณสุขท่ีคนในกรุงเทพมหานครเผชิญอยู่ต่อปัญหา PM2.5   และการใช้โจทย์ปัญหาสาธารณสุข เช่น การจัดการ
ขยะติดเชื้อ เพื่อการพัฒนาคณะเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมส าหรับนักศึกษาของคณะฯ และผู้เกี่ยวข้อง เช่น แม่บ้าน
ดูแลความสะอาด นักศึกษา เจ้าหน้าที่ท่ีท างานเส่ียงต่อการติดเชื้อ หรือฝุ่น PM2.5 ให้มีทักษะการอ่าน เข้าถึงท าความ
เข้าใจ และตัดสินใจ จัดการ ท าหน้าท่ีของตนอย่างปลอดภัย    นอกจากนี้คณะฯ เอื้ออ านวยให้ iNT มาต้ังท่ีคณะฯ  
เพื่อการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรและนวัตกรรมให้นักศึกษา และให้นักศึกษา คณาจารย์มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมท่ี iNT จัด และมีพื้นที่เป็น Co-Working Space  

คณะฯ มีการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ าเภอสูงเนิน ให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้เพื่อการเป็นอ าเภอรอบรู้สุขภาพ น าไปสู่การท างานสาธารณสุขท่ีเป็นรูปธรรม นักศึกษามีโอกาสได้
ประสบการณ์ตรงผ่านการฝึกภาคสนามของนักศึกษา ในบรรยากาศทางสังคมท่ีจ าลองภาพในอนาคตของการท างาน
สาธารณสุขให้นักศึกษาได้อย่างแท้จริง การใช้หลักการสาธารณสุขทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นกลยุทธ์ใน
การลดความเสี่ยงทางสุขภาพให้ทุกคนในคณะฯ เช่น การเรียนรู้ของนักศึกษาในการวัดระดับ CO2  แสง  เสียงของ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องธุรการ น าผลการตรวจสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาวิธีการสื่อสารท าให้เกิดการเรียนรู้ของ
บุคลากรและผู้ใช้สถานท่ีตัดสินใจปฏิบัติตาม “ข้อมูล” ท่ีได้รับ ท าให้เกิดการเรียนรู้ของทุกคน บรรลุพันธกิจการเป็น 
Health Literacy Faculty แล้ว ยังเป็นการสร้างความผูกพันของบุคลากรทุกคนของคณะฯอีกด้วย จึงถือเป็นการ
มุ่งมั่นของการน าองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  
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1.1 ค (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง 
คณบดีมุ่งเน้นการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับคณะฯ และภาควิชา เพื่อ

น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การมุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างจริงจัง  มีการน าประเด็นท่ีท้าทายต่อ
เป้าหมายมาน าเสนอ และประชุมร่วมกันในทีมคร่อมสายงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทีมแผนและการเงิน  ทีมแผนและ
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีการน าข้อเสนอของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มาพัฒนาและจัดท าเป็นระบบ
การท างานร่วมกัน คือ ทีมวิจัยกับการเงิน เป็นต้น  คณบดีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สืบทอดในการ
ท างานของสายสนับสนุน โดยการให้หน่วยงานเสนอผู้ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรุ่นกลางและควรได้รับการการพัฒนามาท างาน
ใกล้ชิดกับทีมบริหาร  โดยใช้กิจกรรม เช่น การศึกษาดูงาน GISTDA   การศึกษาดูงาน NUS  และใช้ระบบการจัดการ
ความรู้ Before Action Research (BAR) และ After Action Research (AAR) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างาน 
พัฒนาบุคลากรท าให้บุคลากรมีการประเมินผลการพัฒนาในระดับดีถึงดีมาก  คณบดีใช้หลักพาเรโต้โดยการเลือก
บุคลากรจ านวน 15-20 % ของบุคลากรท้ังหมดเพื่อการพัฒนา โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ส่งบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 7 คน ได้แก่ หัวหน้างาน 3 คนและเจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 4 คนไปพัฒนาศักยภาพ  และมีการท างาน
ใกล้ชิดกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดการเข้าใจในระบบงานและการท างานเป็นทีมต่อไป 
1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2 ก การก ากับดูแลองค์กร 
        1.2ก (1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร 
 คณบดีและผู้บริหารทุกระดับบริหารงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  มีการ
จัดท ารายงานผลการด านินงาน และตัวชี้วัดต่างๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงปฏิบัติงาน (PA) กับมหาวิทยาลัย รายไตรมาส 
รวมท้ังการจัดทารายงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการทบทวนผลการ
ด าเนินการ เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ คณบดีมีการจัดโครงสร้างองค์กร และระบบการประชุม
ตามสายงานในหน่วยงานส าคัญ คือ งานแผนและงบประมาณ   งานการเงินการคลังและพัสดุ  งานการศึกษา  
งานวิจัย เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันแบบคร่อมสายงาน และให้แต่ละงานจัดท าแผนผังในการท างานตามหน้าท่ี
รับผิดชอบหลัก เพื่อให้การท างานร่วมกันมีความชัดเจน  มีการจัดประชุมทีมบริหาร ทีมหัวหน้าส่วนงาน และกรรมการ
ส่วนงาน โดยน าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะมาพัฒนา  และจัดท ากลยุทธ์ของแต่ละด้านตามพันธกิจ 
เมื่อน ามาพัฒนาร่วมกันในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ท าให้เกิดการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม หลังจากการก าหนดกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการแล้ว คณะฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยทีมผู้บริหาร ตัวแทนหัวหน้าภาคท่ีเป็นประธานกลุ่มภารกิจ ตัวแทน
สายสนับสนุน หัวหน้างานแผนและงบประมาณ หัวหน้าหน่วยการคลังและพัสดุ ซึ่งมีหน้าท่ีในการพัฒนาจัดการ
งบประมาณ และติดตามการท างานต่างๆ เป็นระยะทุกไตรมาส  เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยการขอค าปรึกษาและประชุมกับกองคลังและกองกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น คณะจัดให้มีระบบการท างานท่ีได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งในปีท่ีผ่านมา ผลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะฯ ด้านการบริหารงาน การเงิน งานบริการวิชาการ และงานวิจัย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ  ส่วนท่ีต้องปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรมได้ประชุมร่วมกับหัวหน้างานวิจัย, หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ
ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย เพื่อรับทราบปัญหาในกระบวนการท างานของทั้งสามฝ่าย และร่วมหารือแนวทางเพื่อพัฒนา
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และปรับปรุงแก้ไข ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าปิดการตรวจสอบเป็นท่ี
เรียบร้อยหลังการเข้าติดตามผล 
1.2ก (2) การประเมินผลการด าเนินการ 
 คณบดีรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัย ส่วนในคณะฯ ผู้บริหารทุกคนได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดย
คณะกรรมการประเมิน ได้ประเมินตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินการปฏิบัติงาน จะน ามาพิจารณา
ประกอบการขึ้นเงินเดือน และการให้ค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ตามการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลการประเมินจะน ามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
1.2ข  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม     
1.2 ข (1) การปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบีนบ 

       ผู้บริหารทุกระดับน าโดยคณบดี มีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมท่ีมีต่อหลักสูตร การวิจัย 
การบริการวิชาการ ตลอดจนการปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ อย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
ของคณะฯ โดยมีคณบดีเป็นประธาน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการหลักของคณะฯ ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ จรรยาบรรณ และสิ่งแวดล้อม โดยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ท่ีรับผิดชอบเป็นกรรมการ กระบวนการ
จัดการความเสี่ยงเริ่มจาก 1) พิจารณาถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานของคณะฯ 2)จัดล าดับความส าคัญ 
และความรุนแรงของความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ 3) การ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงในระดับต่างๆ และจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม 4) ควบคุม ติดตาม และ
ด าเนินการแก้ไขความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 5) วิเคราะห์ ทบทวน และรายงานผลต่อผู้บริหารคณะฯ ทุก 6 
เดือน และน าผลท่ีได้มา จัดล าดับความกังวลท่ีอาจเกิดผลกระทบเชิงลบกับสังคมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม    
ดังตารางท่ี 1.2 ก(2)-1  ผลดังภาพท่ี 7.4 ก(4)-1 และภาพที่ 7.4 ก(4)-2 
ตารางที่ 1.2 ก(2)-1  ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 

ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 
 การฝึกปฏิบัติที่กระทบต่อจริยธรรมการปฏิบัติงาน จ ำนวนข้อร้องเรียนสถำนที่ฝึกปฏิบัติ  คกก.บริหำรหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 หลักสูตร และการเรียนการสอน จ ำนวนข้อร้องเรียนของนักศึกษำ คกก.บริหำรหลักสูตรทุกหลักสูตร 
วิจัย 
 จริยธรรมการวิจัย จ ำนวนครั้งกำรละเมิดจริยธรรมกำรวิจัย  คกก.พิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

 การละเมิดสิทธิผู้ยินยอมตน จ านวนข้อร้องเรียนละเมิดสิทธิผู้ยอมตน   คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/คกก.บริหารหลักสูตร 
บริหาร 

 จริยธรรมการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ จ ำนวนข้อร้องเรียน กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง  คกก.ตรวจรับพัสดุ 

 จริยธรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรบริหำรงำนบุคคล  งำนทรัพยำกรบุคคล 

การบริการวิชาการ 

 คุณภาพการก าจัดของเสีย/ ขยะอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการ/การให้บริการจากศูนย์สุขภาพและ
บริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 หลักสูตรอบรม 

จ ำนวนข้อร้องเรียนที่เกิดจำกกำรด ำเนนิงำน
บริกำรวิชำกำร 

งานเครื่องมือกลาง/ 
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดย OPHETS 
งำนวิเทศ/ภำควิชำ  

1.2ข (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
  คณบดีและผู้บริหารทุกระดับ ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติจริยธรรมด้านต่างๆ โดยการสื่อสารถึงบุคลากรทุกกลุ่ม 
และมีการควบคุมก ากับโดย คกก. ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมก ากับการด าเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก (ภาพที่ P.1ข(1)ข-1) 
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ ดังภาพที่ P.1ก(5)-1 นอกจากนี้ คณะฯ ก าหนดกระบวนการข้อร้องเรียน
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ตามพันธกิจของคณะฯ และสื่อสารผลการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้บุคลากร นักศึกษา ผู้ให้ทุนวิจัย และ
ผู้รับบริการวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังภาพที่ 3.2ข(2)-1  
1.2ค  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2ค (1) ความผาสุกของสังคม  
 ผู้บริหารของคณะทุกระดับ ค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม คณบดีได้น าวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักของคณะฯ มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในการสนับสนุนชุมชน ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะฯ ได้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตาม
นโยบาย Green University และการอนุรักษ์พลังงาน มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  มีการจัดการขยะ
และระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเป็นระบบโดยมีการวางมาตรการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ท าให้คุณภาพของการบ าบัด
น้ าเสียผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน (ภาพที 7.4ก5-2)  
1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน 

            คณบดี มีนโยบายในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่ีส าคัญของคณะฯ นอกจากชุมชนพื้นท่ี
ใกล้เคียง และกลุ่มชุมชนเป้าหมายเฉพาะของคณะฯ ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ เช่น การ
ท างานร่วมกันในเครือข่ายพญาไท และการท างานในชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงคณะฯ   เช่น โครงการพัฒนาชุมชน 
ชุมชนวัดมะกอกร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ ขยับวันละนิด ต้านภัยยาเสพติด พลิกชีวิต พลิกชุมชน  ซึ่งนักศึกษาของคณะฯ  
ด าเนินการร่วมกับชุมชน ต ารวจและทหารในชุมชน และการเปิดให้ประชาชนมาใช้เครื่องออกก าลังกายและบริเวณ
สนามภายนอกอาคารในเขตพื้นท่ีของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.สูงเนิน เพื่อการสร้างสุขภาพ  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานและครอบครัว ท าให้เกิดความผูกพันและร่วมกันแก้ปัญหาของอ าเภอสูงเนิน โดยในปีงบประมาณ 2561 
คณะฯ ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมวิชาการเพือตอบสนองยุทธศาสตร์ University Social Engagement ตามข้อตกลง
การปฏิบัติการของคณะฯ และระดับภาควิชา จ านวน 19. โครงการ (ตารางที่ 7.4 ก5-1) 

นอกจากนี้ คณะฯ  ยังได้ร่วมกับ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และภาคีเครือข่ายท้ังภายในและนอกอ าเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา  พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สุข
ภาวะชุมชนและความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาชุมชนสุขภาวะในพื้นท่ี 2 ต าบล 22 หมู่บ้านและ 4 โรงเรียน  
โดยพัฒนาแกนน าและหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานในชุมชนและโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนานักศึกษาผ่านการฝึก
ภาคสนามในพื้นท่ี 10 หมู่บ้าน ให้มีทักษะและความรอบรู้ท้ังทางวิชาการและทักษะด้านอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน
และด ารงชีวิต หลังฝึกภาคสนามนักศึกษาร่วมกับชุมชนจัดท าแผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ 21 
แผนงาน 75 โครงการ   
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ภาพที่ 2.1ก(1)-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน 
ปรัชญา ค่านิยม เอกลักษณ์ (สมรรถนะหลัก) 
คณะฯ พ.ศ. 2562-2565 

หมวด 2 กลยุทธ ์
2.1  การจัดท ากลยุทธ์ 
2.1ก.  กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

ทีมบริหารได้ท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ 4 ปี (พ.ศ.2559 -
2562) มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยมีขั้นตอนในการจัดท าแผน 8 ขั้นตอนดัง
แสดงในภาพที่ 2.1ก(1)-1 น าโดยคณบดี คกก.ประจ าคณะฯ 
ร่วมกับคกก.ชุดต่าง ๆ ตามพันธกิจประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก าหนด
ทิศทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ใน 2 ทศวรรษหน้า” เพื่อทบทวน
การด าเนินงานของคณะฯ วิเคราะห์ SWOT Analysis/ความท้า
ทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน/
ปรัชญา/ค่ านิยม/ยุทธศาสตร์ / เป้ าประสงค์  และก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/กลยุทธ์/มาตรการขับเคลื่อนคณะฯ ซึ่ง
น าไปสู่การจัดท าแผนคณะฯ มียุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2561 -
2580 ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มม. พ.ศ. 
2561-2580 และ คณะฯ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท า
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. 2562-2565” เพื่อจัดท า  (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. 2562-2565 นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัด
กิจกรรมเสวนา โดยเชิญท่ีปรึกษา/ศิษย์เก่าท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจและ

ภาคเอกชนมาวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. 2562 -2565 น าสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน 
ปรัชญา ค่านิยม เอกลักษณ์ (สมรรถนะหลัก) ของคณะฯ พ.ศ. 2562-2565 (ภาพที่ 2.1ก(1)-2)  มีการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยน าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาใช้ประโยชน์ในการก าหนดตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์และ Corporate KPIs ดังภาพที่ 2.1ก(1)-5   

คณะฯจัดท ากลยุทธ์ต่างๆ ประมวลจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า(ภาพที่ 2.1ก(1)-3) มีการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  โดยแผนระยะสั้นจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมบุคลากรและการปรับเปลี่ยนคณะให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะ และระยะ
ยาวท่ีจะมุ่งสู่การเป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  
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ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทีมบริหาร/หัวหน้าภาควิชา/
เลขานุการคณะฯ/หัวหน้างาน 
 

 นโยบายรัฐบาล         
พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโ์อชา   

 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ป ี

 แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะ 
      ยาว 15 ป ี
   แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 
     สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 Thailand 4.0 
 แผนการศกึษาแห่งชาติปี 

2560-2579 
 แผนยุทธศาสตร์ ม. มหิดล 

 ปี 2559 – 2562 และปี 
2560-2579 

 แผนยุทธศาสตร์คณะ
สาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 
2559-2562 

 โอกาสพัฒนาจาก
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ EdPEx ปี 
2560 

 แผน/ผลการบริหารจัดการ     
ความเสี่ยงปี 2561 

 รายงานผลส าเร็จโครงการ
และผลส าเร็จตวัชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ปีที่ผ่านมา 

   แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และ
แผนปฏิรูปสาธารณสขุเรือ่ง
ความรอบรู้สุขภาพ  

   ฉากทัศน์ชีวติคนไทย  
      พทุธศกัราช 2576 

 
 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ 20 ปี
และ4 ปี 

5     จัดท าแผนปฏิบัติการระดับคณะ 
และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน 

4        ถ่ายทอด/เผยแพรแ่ผน
ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 

มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับคณะ 
 

โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ 
ปณิธาน ปรัชญา ยุทธศาสตร์  

พันธกิจ และค่านิยม 
 

   5.1   จัดท า
แผนปฏิบัติการระดับ
คณะฯ/ระดับภาควิชา 

 

แผนงานและโครงการ เพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตร์คณะ/มหาวิทยาลัย 

 

วงเงินท่ีจัดสรรเพื่อพัฒนางานประจ า
และผลักดันโครงการยุทธศาสตร์ 

 

   8      ประเมิน และรายงานผลส าเร็จการ 
            ด าเนินงานตามแผนฯ 

 

  7      ตดิตาม ก ากบั ประเมินผลโครงการ 
และตัวชี้วัด (ทุกไตรมาส) 

 

  6      ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการตัวช้ีวัด 
 

จ านวนโครงการพัฒนางานประจ าและ
ผลักดันยุทธศาสตร์ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน       
(ทุกไตรมาส) 

 

ผลส าเร็จโครงการและผลส าเร็จตัวช้ีวัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

ทุก
ปีง

บป
ระ

มา
ณ

 
มีข้อมูลส าคัญประกอบการพิจารณา
ทบทวน 
 

5.2     คณะ กก. 
พิจารณาและติดตาม
งบประมาณ 

 

ผลลัพธ ์

2     ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมท้ัง SWOT 

3       ทบทวนวสิัยทัศน์/พันธกิจ/
เป้าประสงค์/ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกล

3.1   จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ /ก าหนดตัวชี้วัด/โครงการให้สอด

รับกับยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ความท้า
ทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์/

ยุทธศาสตร์ 
 

1.แนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์ 
2 .ผลการวิ เคร าะ ห์สถานการณ์ 
SWOT 

อนุมัติ 

        3.2                 
  รับรองแผน 
 

แผนยุทธศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

1    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า 

ผู้รับผิดชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
อนุมัติ 

ง า น แ ผ น พั ฒ นา แ ล ะ ร ะ บ บ
คุณภาพ 
 

ทีมบริหาร/คณะกรรมการประจ า
คณะฯ/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ตามพันธกิจ 
 

ทีมบริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
 

ทีมบริหาร/คณะกรรมการประจ า
คณะฯ/คณะกรรมการชุดต่างๆ 
ตามพันธกิจ 
 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ/รอง
คณบดีแต่ละฝ่ายตามพันธกิจ/
หัวหน้าภาควิชา/งานสื่อสารองค์กร 
 

ทีมบริหารและผู้รับผิดชอบพันธกิจ
ระดับคณะฯ/ระดับภาควิชาค/
หัวหน้างาน/คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณและติดตามงบประมาณ 
 

ทีมบริหาร/หัวหน้าภาควิชา/
เลขานุการคณะฯ/หัวหน้างาน 
 

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณและติดตาม
งบประมาณ 

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบพันธกิจ
ระดับคณะฯ/ระดับภาควิชา 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
องค์กร/หัวหน้างานแผนฯ 
 

ภาพที่ 2.1 ก(1)-1  กระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562-2565 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
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ภาพที่ 2.1ก(1)-3 ปัจจัยน าเข้าเพื่อการจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2562-2565 
ปัจจัยจากกระบวนการรับฟังเสียงใน
กลุ่มลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย/ตลาด ความ
ท้าทายโอกาส และปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยจากกระบวนการรับฟังเสียงในกลุ่มบุคลากร 
คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ จุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัย
ภายในคณะ 

กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับที่เกีย่วข้อง 

กา ร เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สถานการณ์การแข่งขันของคณะ 

สมรรถนะหลัก และความสามารถในการแข่งขัน ความ
เสี่ยงระดับองค์กร ล าดับการแข่งขัน ความสามารถในการ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัตติ่างๆ 
ที่ใช้ก ากับคณะ 

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะ ผ่านระบบฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความต้องการ และความคาดหวัง ความต้องการ และความคาดหวัง  

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ)  

 วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร  

2.1ก(2) นวัตกรรม 
         คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. 2562-2565 สู่ประชาคมและความท้าทายทางยุทธศาสตร์
เร่งให้บรรลุวิสัยทัศน์ผ่านทาง Meet the Dean จ านวน 2 ครั้งคือ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแถลง
นโยบายทางการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังภาพที่ 2.1ก(2)-4 และครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 ตุลาคม 2561 เพื่อ
สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาคณะฯ ในระยะต่อไป และมีการสัมมนาบุคลากร 
เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2562-2565  และจากผลการประชุม/สัมมนาทางคณะฯ มีการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการในทุกหน่วยงาน มุ่งการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี ้คณะมีทางในการคัดเลือกและสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องจากกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ โดยพิจารณา
จากกระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อหลักสูตร/บริการ/กระบวนการท างานหลักของคณะ  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“กระบวนการท างาน” จ านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 เมษายน 2561 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และ
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เพื่อจัดท าขั้นตอนกระบวนงานท่ีส าคัญและขั้นตอนกระบวนงานของงาน ซึ่งได้ระบบ
การท างานตามพันธกิจของคณะ ได้แก่ ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้เกิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพจากความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวของบุคลากร (Tacit Knowledge) เช่น การจัดกลุ่มพืชผักสวนครัว การท าน้ า
ด่ืมเพื่อสุขภาพจากพืชผักสวนครัว เป็นการสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

2.1ก(3) การพิจารณากลยุทธ์  
คณะฯ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศใน

การจัดท าแผนพัฒนาคณะฯ ดังภาพที่ 2.1ก(3)-6  การประชุมระดมสมองบุคลากรก าหนดแนวทางการพัฒนา พร้อม
ท้ังแปลงแผนสู่การปฏิบัติในรูปของโครงการ หลังจากนั้นทีมบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ร่วมกันพิจารณา
อีกครั้งเพื่อความเป็นไปได้ในการบรรลุผลตามท่ีก าหนด 
2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร 
 ผลจากการก าหนดยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2561 มีการปรับโครงสร้างของคณะฯจากเดิม ภาพที่ 2 สารบัญ       
หน้า ณ เป็น ภาพที่ 3 สารบัญหน้า ด ในแต่ละส่วนงานมีการประสานพันธกิจระหว่างกัน ใช้กระบวนการสนับสนุน
กันภายในภาควิชาและหน่วยงาน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสนับสนุนให้แต่ละส่วนงานบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของคณะฯตามท่ีได้ก าหนดไว้ ท้ังนี้คณบดีและทีมบริหารน ายุทธศาสตร์ สมรรถนะหลัก และนโยบายมหาวิทยาลัย
และของคณะฯ ข้อมูลด้านต่างๆ ข้อก าหนดต่างๆ ของสกอ. และมหาวิทยาลัย รวมท้ังลักษณะการบริการของ
หน่วยงาน มาวิเคราะห์ระบบงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง แล้วน ามาใช้ออกแบบระบบงานของคณะฯ ออกเป็น 2 ระบบ คือ 
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1. ระบบงานหลัก (Key Work System) เป็นระบบงานในการสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
อุดมศึกษา รวม 3 ระบบงาน คือ 1) ระบบงานบริหารหลักสูตร/บริการการศึกษา 2) ระบบบริหารงานวิจัย                  
3) ระบบงานบริการวิชาการ ซึ่งคณะใช้สมรรถนะหลักในการบริหารจัดการเพื่อผลิตผลงานมอบให้ นศ.-ลค. 

2. ระบบงานสนับสนุน (Supportive Work System) เป็นระบบบริการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานในการ
บริหารของคณะ เพื่ออ านวยความสะดวกและการสนับสนุนแก่ระบบงานหลัก ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบท่ีส าคัญ รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้รับผลงาน 
(ภายนอกและภายใน) ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีก าหนดในการออกแบบกระบวนการส าคัญของระบบงาน 
ภาพที่ 2.1ก(2)-4 กรอบการพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะสาธารณสุขรอบรู้สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานทั้ง 2 ระบบ ผ่าน คกก. คณะอนุกรรมการ คณะท างานชุดต่างๆ และรองคณบดีพิจารณาตัดสินใจ
ออกแบบระบบงานท่ีส าคัญ ภายใต้ขอบข่ายความรับผิดชอบตามพันธกิจของคณะฯ  ดังภาพที่ 2.1ก(4)-7 
ประสานงานระหว่างกันในแนวราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานในแนวด่ิงตามล าดับชั้น จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด 
โดยในแต่ละระบบงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของคณะฯ มีการด าเนินงานท่ี
เชื่อมโยงกันเพื่อให้แต่ละระบบงานบรรลุผลส าเร็จและตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะฯตามท่ีก าหนดไว้ 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ทีมบริหารและคกก.ประจ าคณะฯ ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ปี 2560-2561 ท่ีมีอยู่เดิม และระบุวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการ โดยเรียงล าดับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ปี 2559-2562 ให้มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เชื่อมต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2562-2565 ต่อไป 
 การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด าเนินการโดยทีมบริหารและคกก.จัดท า/ก ากับการด าเนินงานแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับคณะฯและระดับภาควิชาประจ าปี ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน ท าให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2561 ระหว่างรอการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของคณะฯ (ปี 2562 -
2565)  
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ภาพที่ 2.1ก(1)-5  การน าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และ Corporate KPIs ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2559-
2561 มาทบทวนและปรับสู่แผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2565 

      ปี 2559 - 2561  เป้าหมาย*   

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ 
(จุดแข็ง/โอกาส) 

การน าความทา้ทายและความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ ์
มาใชป้ระโยชน์เพื่อท าให้ยุทธศาสตร์ส าเร็จ(แนว

ทางการพัฒนา) 
Corporate KPIs ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ผล
ลัพ

ธ์ภ
าพ

ที่ 
7.4

 ข
-2

 
     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 

1. คณะฯมีชือ่เสียงเป็นทีเ่ชื่อถือในการ
เป็นผู้น าในด้านวิชาการและวิจัย
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  

1.1  พัฒนาและปฎิรูปงานวิจัยทั้งด้าน  วิทยาศาสตร์
สุขภาพ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์สังคม สู่ความเป็น
เลิศ นวตักรรม 

1. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการที่ได้จากเครือข่าย 

 

334,202.17* 
บาท/คน 

329,642.86* 
บาท/คน 

346,816.48 
บาท/คน 

2. มีงานวจิัยสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของสังคมอย่างต่อเนือ่ง   

1.2  พัฒนาชุดวิจัยประยุกต์ใชต้่อผู้ประกอบการโดย
ใช้โจทย์ทางด้านภาคอุตสาหกรรม บรกิาร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

2. จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติใน
แต่ละปีปฏิทนิต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

 
0.51* 
ชิ้น/คน 

 
0.60 

ชิ้น/คน 

 
0.60 

ชิ้น/คน 

  3.  จ านวนเงนิทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณตอ่จ านวน
บุคลากรสายวิชาการที่ได้จากเครือข่าย 

4 4.2 4.2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะฯ 

1. ผู้บริหารเป็นผูน้ าสภาคณบดีคณะ
สาธารณสขุศาสตรแ์ห่งประเทศ
ไทย 

1.1  พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรที่ตอ้งตามความตอ้งการ
ของผู้ใช้บัณฑิตด้วยการพัฒนาการตลาดการศึกษา
ของหลักสูตร 

1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมนิ AUNQA ภายใน
โดยมหาวิทยาลัย 

12 18 19 

2. หลักสูตรของคณะฯ มีครบทกุ
สาขาตามความต้องการทั้งด้าน
สาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม 

1.2  พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลศิตาม
มาตรฐานสากล 

2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร/ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

4.20   

3. คณะฯ มีหลกัสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตรที่สามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
3..ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมและคุณภาพบัณฑิต

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 4.4* 4.50 
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      ปี 2559 - 2561  เป้าหมาย*   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผู้น าด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสังคมท่ีได้มาตรฐานสากล 

ผล
ลัพ

ธ์ภ
าพ

ที่ 
7.4

 ข
-2

 
 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย ครบทกุสาขาตามความ
ต้องการทั้งด้านสาธารณสขุ และ
สิ่งแวดลอ้ม 

1.1 พัฒนา/ปรับปรุงงานบรกิารวิชาการ 

1.จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

2. มีเครอืข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ได้รับการยอมรับ และศักยภาพในการ
พัฒนาเครือขา่ยทางวิชาการในอนาคต 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
(THAIPHEIN, SEAPHEIN, APACPH) 

1.2  ยกระดับสมรรถนะของศนูย์ความเป็นเลิศของ
คณะ ตอบสนองภารกจิการวจิัย การเรียนการ
สอน  และบริการวิชาการ 

2 .จ านวนหน่วยบรกิารที่ได้รับรอง 
   มาตรฐานในระดับสากล 

1* 1* 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  : การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด้านระบบการเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยนื 
1. คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวิจัย

สาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อมทกุด้าน 
1.1  พัฒนาศกัยภาพของ อาจารย์ ด้านการจัดการ

เรียนสอน การวิจัย และการบรกิารความรู้สู่
สังคม 

1. ระดับความผูกพนัของบุคลากร 8.00 8.50 8.50 

2. มีการประกนัคุณภาพการศกึษาที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

1.2  บูรณาการขอ้มูลที่ใช้ในระบบ คุณภาพ
การศกึษาทั้งหมด 

2.  คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมนิ EdPEx  ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน 

270 300* 300 

หมายเหตุ  * มีการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ หลังการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ทุกป ี

หลังจากการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ฯ 4 ปี ของคณะฯ ทีมบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

ปี 2562-2565 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ 

(จุดแข็ง/โอกาส) 
การน าความทา้ทายและความได้เปรียบ  

เชิงกลยุทธ์มาใช้ประโยชน์เพื่อท าใหย้ทุธศาสตร์ส าเร็จ (แนวทางการพัฒนา) 
Corporate KPIs 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 

1.คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการชั้นน าทางวชิาการและการ 
   วิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.การวจิัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic  Research และ Applied research แต่นโยบาย
การประเมนิของรฐับาล ก าหนดเป็น TRL และ SRL   

1.1 The World Ranking University 
1.2 Global & Social    Impact 

1.2.1    ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization 
1.2.2  ผลงานวจิัยที่น าไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติ/นานาชาต ิ
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ปี 2562-2565 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ 

(จุดแข็ง/โอกาส) 
การน าความทา้ทายและความได้เปรียบ  

เชิงกลยุทธ์มาใช้ประโยชน์เพื่อท าใหย้ทุธศาสตร์ส าเร็จ (แนวทางการพัฒนา) 
Corporate KPIs 

  
3.มีความรว่มมอืกับภาคเอกชนในการท าวิจยั 3.คณะฯ มีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษามากและหลากหลาย แต่การตีพิมพ์ผลงานวจิัยทีท่ า

ร่วมกับนกัศึกษายังมีจ านวนนอ้ย 
1.4 International Publication per faculty (5 years) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  : บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะฯ 

1.หลักสูตรของคณะฯ ทุกระดับของคณะจดั กศ.ให้ 
  นศ.มีความสามารถในการท าวิจัยและคดิเชิงระบบ 

1.หลักสูตรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ ่มีลกัษณะคล้ายคลึงกัน 2.1ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอาจารย์ (ตามเกณฑ์สกอ.) 

2.คณะฯ มีประสบการณ์ในการจัดหลักสตูรนานาชาตริะดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

2.หลักสูตรตอ้งผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น  AUN-QA หรือ ASPH 2.2 ร้อยละของหลักสตูรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
2.3 ร้อยละของหลักสตูรนานาชาติทีเ่ป็น Program of Choice 

3. หลักสูตร MPH ได้รับการรับรอง APACPH Accreditation 
โดยเครือข่ายสถาบันการศกึษาภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค  

 2.4 ระดับความส าเรจ็ของการเป็น Mahidol Smart University 

4. คณะฯ มีความรว่มมอืในการจัดการเรียนการสอนกับ 
   เครอืข่ายสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ 

 2.5 Global employability (% of graduates) 
2.6 Social/Organizational Leaders (% of programs) 
2.7 ความพึงพอใจของนายจ้างตอ่คุณภาพบัณฑิต (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มาก

ที่สุด) 
2.8 ระดับการพัฒนานกัศึกษาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents 

 

ปี 2562-2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  ผู้น าด้านการบริการวชิาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสังคมท่ีได้มาตรฐานสากล 
1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายตามความ 
   ต้องการทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม  
2. เครือ่งมือวิทยาศาสตร์มีความทนัสมัยพรอ้มจัดบริการ 

1. หน่วยการตลาดยังขาดขดีความสามารถในการแข่งขนัและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่
สนับสนุนการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 

2.  การแข่งขันทางด้านบริการการวิชาการที่ คล้ายคลึงกนัมีจ านวนมาก 
3.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

3.1  จ านวนนโยบายชี้น าสังคมของมหาวทิยาลัยที่ส าคัญระดับชาตแิละนานาชาติ 
3.2 ร้อยละของหนว่ยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและ           
     นานาชาต ิ
3.3 ร้อยละของผลประโยชนท์ี่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือ 
     การถา่ยทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น 

3. มีเครอืข่ายความร่วมมือและวิชาการในการสร้าง 
  สังคมสุขภาวะ  เช่น สูงเนิน 

1. การพัฒนาคนให้รอบรู้ด้านสุขภาพในสังคมอัจฉริยะ (SMART Society)   

4. มีนโยบายและกิจกรรมในการพฒันาให้คณะเป็นคณะ 
    รอบรู้สุขภาพและรับผิดชอบต่อสังคม 

2.  การขาดขอ้มูลด้านสุขภาพและการ เปลีย่นแปลงทางสังคมทีอ่ยู่ในระบบเทคโนโลยีและมี
ความเป็นปัจจุบัน 
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ปี 2562-2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  : การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด้านระบบการเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยนื 
1.คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวจิัยสาธารณสุข และ 
  สิ่งแวดลอ้มทกุด้าน 

1. การบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสาขาต่างๆ ในการสร้างเสริมสขุภาวะชมุชน
และสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเพือ่การตัดสินใจทีเ่ป็นระบบ 

Administration & Governance 
4.1การจัดล าดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั (ITA) 

2. มีวัฒนธรรมของคณาจารย์และศิษย์เก่าทีเ่ชื่อมโยงกันจากรุ่นสู่
รุ่น 

3.การขาดระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้เพือ่การใชท้รัพยากรด้านการเงนิ การคลัง 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

 4.2 ร้อยละของส่วนงานที่มรีะบบธรรมาภบิาล 
4.3 ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 

  HR : 4.4 ร้อยละของบุคลากรที่มี Global Competency (แยกตามกลุ่ม) 
Finance : .5 EBITDA จ านวนส่วนงานที่มคี่า EBITDA เป็นบวก  
IT Infrastructure : 4.6 มีฐานข้อมูล Business Intelligence ส าหรับใช้ในการติดตามและ

การตัดสินใจ 
Environment : 4.7 Green University Ranking 
Branding :  4.8 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 
                4.8.1 TQC    4.8.2 TQA    4.8.3 การรับรอง AUN-QA ระดับสถาบัน 

ภาพที่ 2.1ก(3)-6 การรวบรวมข้อมูลมาใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2565 
ปัจจัยที่น ามาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ปี 2562-2565 

ข้อมูลส าคัญ แหล่งข้อมูล ความถี่รวบรวมข้อมูล 
สาร 

สนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยภายใน      

1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภาวะคกุคาม 

• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ : คณะสาธารณสขุศาสตรใ์น 
2 ทศวรรษหน้า เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ 

รายเดือน 
สรุปรายไตรมาส และ

ปีงบประมาณ 

แนวโน้ม 
ทิศทาง 
สถานะ 
และประ 
สิทธิผล

การ
ด าเนนิ 
งานของ
คณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองคก์ร 
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 

 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการ

พิเศษ 
และงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ผลการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์ทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานภาพรวมของ
คณะฯ 

 • การมสี่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.
ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย 

 • ฉากทัศน์ชวีิตคนไทยพทุธศกัราช 2576 

 • แผนการศกึษาแห่งชาติปี 2560-2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

 • ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยมหิดลปี 2559-2562 และปี 2560-2579 

 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายเงนิตามแบบ สงป.  ปีงบประมาณ  

 • ผลการด าเนนิงาน Corporate KPIs  คณะสาธารณสขุศาสตร ์
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ปัจจัยที่น ามาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ปี 2562-2565 

ข้อมูลส าคัญ แหล่งข้อมูล ความถี่รวบรวมข้อมูล 
สาร 

สนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

 • ผลส าเร็จโครงการและการใชจ้่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560  

 • เปรียบเทียบรายงานผลการตรวจสอบภายในคณะจากงานตรวจสอบภายใน ม.มหิดล 

 • รายงานผลการด าเนนิงานด้านบุคลากร งาน HR ไตรมาสและงบประมาณ 

2. ความต้องการ ความ
คาดหวังทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของผู้รับบรกิาร 
และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

• สรุปผลการด าเนินการแผนพฒันาการศกึษาคณะฯ ประจ าปี ที่ผ่านมา    
งานแผนพัฒนาฯ 

ปีงบประมาณ 

• สรุปผลการส ารวจสถานการณเ์พื่อทบทวนทิศทางแผนพัฒนาการศกึษาคณะฯ ที่ผ่านมา ทุก 3 ปี 

• รายงานความตอ้งการและความคาดหวังของผู้เรียนปัจจุบัน 
งานบริหารการศกึษาฯ 

ปีการศึกษาที่ 1 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา  รองคณบดี
บัณฑิตศึกษา และงานบริหารการศึกษาฯ • รายงานความพึงพอใจของผูเ้รียนในแต่ละหลักสูตร ภาคการศกึษา 

3. นวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญทาง
เทคโนโลยีและอื่นๆทีอ่าจ
มีต่อบรกิารและ
ด าเนนิงาน 

• รายงานผลตรวจประเมนิตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ประจ าปี 2561 

คกก.ตรวจประเมิน 
ม. มหิดล 

ปีการศึกษา 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองคก์ร 
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 4. ศึกษาวิเคราะห์โอกาสการ

ปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มี
อยู่ไปใช้บริการกิจกรรมที่
ส าคัญกว่า 

• สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร (PA)ประจ าปี
งบประมาณ  

งานแผนพัฒนาฯ สรุปรายไตรมาสและปีงบฯ 
 

• แผนความต้องการขอตั้งงบประมาณประจ าปี  งานแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ  

• ผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายเงินตามแบบ สงป.  งานแผนพัฒนาฯ รายเดือน รายไตรมาส และ
ปีงบประมาณ 

 

• รายงานรายได้และการใช้จ่ายเงิน  ปีงบประมาณ 5 ปีย้อนหลัง ระบบ ERP  

• รายงานผลการตรวจสอบคณะฯ จากงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปีที่มกีารตรวจสอบ 

งานการคลัง พัสดแุละ
บริหารสินทรัพย์ 

ปีงบประมาณ 
 รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม และ 

งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรพัย์ 

 • รายงานผลการด าเนนิการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน 
การเงิน และกฎ ระเบียบต่างๆ 

งานแผนพัฒนาฯ 
ทุก 6 เดือนของ 

รอบปีงบประมาณ 
 

คกก.ความเสี่ยง ของคณะฯ 

 • รายงานผลงานการวิจัย งานวิจัยและวิชาการ สรุปรายไตรมาสและปีงบฯ  รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯและงานวิจัยและวิชาการ 

ปัจจัยภายนอก      

5. สภาพการแข่งขนัทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

• Situation Analysis of Global, Regional and National Public Health Educations APACPH 
SEAPHEIN เมื่อ  ต้องการ 

แนว 
โน้ม 

ทิศทาง 
คณบดี 

• สถานการณก์ารศกึษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับโลก ภูมิภาค  และไทย THAIPHEIN 
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ปัจจัยที่น ามาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ปี 2562-2565 

ข้อมูลส าคัญ แหล่งข้อมูล ความถี่รวบรวมข้อมูล 
สาร 

สนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

• แนวโน้มนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศกึษาธิการ/สกอ./ AUN-QA ใน ASIA 

• เทียบเคียงข้อมูลคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยต่างๆ บน CHEQA 
http://www.cheqa.mua.go.th/ 

กศธ.  สกอ. 

สถาน 
การณก์าร
แข่งขนั 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองคก์ร และ 
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 

 • แนวโน้มการตลาดทางการศึกษา และหลักสูตรใน ASIA  และไทย 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ รองคณบดี
บัณฑิตศึกษา 

รองวจิัยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
งานบริหารการศกึษาฯ และ 

งานวิจัยและวิชาการ 

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 และร่าง ฉบับที ่12 http://www.nesdb.go.th/ 

6. การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจระดับประเทศ
หรือระดับโลก 

• การปฏิรูปการศกึษาส าหรับบุคลากรด้านสขุภาพให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านสขุภาพ
ในบริบทสังคมไทย 

กสธ./กพม. ปีงบประมาณ 

• ผลการด าเนนิงานของคูแ่ข่งทางการศกึษาและวิจัย CHEQA Online ปีการศึกษา 

• ความต้องการของผูเ้รียนและผู้ให้ทุนวจิัย แบบส ารวจ ปีการศึกษา/งบประมาณ 

 • แนวโน้มและทิศทางการศกึษา และการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการ
วิจัยของประเทศ/ม.มหิดล 

กศธ.  สกอ. วช. สกว. ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 

 

ภาพที่ 2.1ก(4)-7 ระบบงานหลักที่ส าคัญ (Key Process)  
 พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อก าหนดที่ส าคญั กระบวนการที่ส าคญั ผลผลิตหลัก ผู้รับบริการที่ส าคัญ 
1.   ระบบการจัดการหลักสูตร 
 การ 

ศึกษา 
คู่ความร่วมมอืการศึกษาทุกระดับ : 
เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก 
• สถานบรกิารสาธารณสุขทกุระดับ และ สสจ.                    
• ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 
• กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง. 
• สปสช. สวรส. สสส.  
• ส านักสิ่งแวดลอ้ม 
• บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 
ปริญญาตรี :   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ปกครอง, ผู้ใช้บัณฑิต และ ม.ม. 
ผู้ส่งมอบ: คณะวทิยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล 

 กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 เกณฑ์การประกนัคุณภาพระดับ
หลักสูตร AUN-QA 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตที่มหาวทิยาลัยมหิดล
ก าหนด  

 ประกาศ/ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศกึษา  

 พ.ร.บ.วิชาชีพที่เกี่ยวขอ้ง 

ปริญญาตรี :   
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรให้ตรงตามความ

ต้องการของตลาด 
2. จัดการเรียนการสอน 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
5. ประเมนิผลสัมฤทธิ์     
บัณฑิตศึกษา :       
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรให้ตรงตามความ

ต้องการของตลาด 
2. จัดการเรียนการสอน 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. การท าสาระนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์ 
5. ประเมนิผลสัมฤทธิ ์

หลักสูตรไทย  และหลักสูตรนานาชาติ 
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา 
1. อัตราการส าเรจ็การศึกษาภายในวงรอบ

หลักสูตร (ระบุ ในมคอ.2) 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษา 
     ภาพรวมการจัดการศกึษาของหลกัสูตร 
      (คะแนนเต็ม 5) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศกึษา 

ผู้เรียน 
• หลักสูตรไทย 
นักศกึษาระดับปริญญาตรนีักศกึษา
ระดับปริญญาโท 
•   หลักสูตรนานาชาติ 
นักศกึษาระดับปริญญาโท 
นักศกึษาระดับปริญญาเอก 

 

 

   บัณฑิตศึกษา :   
 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :   
ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร ์
ผู้ส่งมอบ : บัณฑิตวิทยาลัย 

http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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ภาพที่ 2.1ก(4)-7 ระบบงานหลักที่ส าคัญ (Key Process)  
 พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อก าหนดที่ส าคญั กระบวนการที่ส าคญั ผลผลิตหลัก ผู้รับบริการที่ส าคัญ 
2.  ระบบบริหารงานวิจยั 
 การวิจัย คู่ความร่วมมือ :  

สถาบันทีม่ีความร่วมมือด้านการวจิัย อาทิ กทม. กสธ. กพ
ม. กอก. กทส. กวท. กรง.บริษัทที่ผลิตอาหาร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
สถาบันร่วมวิจัย  ผู้ใช้งานวจิัย  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ผู้ส่งมอบ : เครือข่ายร่วมท าวิจัย 

  ด าเนนิการวจิัยตามนโยบายของ
แหล่งทุน และยุทธศาสตร์ชาต ิ

 ด าเนนิการวิจัยด้วยจรรยาบรรณ
และจริยธรรมการวจิัยที่ด ี

 ปฏิบัติตามข้อบังคับการวิจัย
อย่างเคร่งครัด 

 ส่งมอบรายงานผลการวิจัยตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

1. สนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ 
2. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
3. รับรองการวิจัยในมนุษย์และความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 
4. พัฒนานกัวจิัยและกลุ่มวจิัย 
5. ก ากับและติดตามความก้าวหน้า 
6. รวบรวมผลงานและจัดท ารายงานวจิัย 
7. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการ 
8. จัดการความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

1. จ านวนโครงการวิจัย  
2. จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยตอ่จ านวน

อาจารย์ทั้งหมด 
3. จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

ผู้ให้ทุนวิจยั  
ทั้งภาครฐั และเอกชน 

  วิชาการระดับชาติในฐานขอ้มูล TCI 
4. จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาตฐิานข้อมูล
การจดัอนัดับวารสาร SJRหรือ ISI หรือ 
Scopus 

 

3. ระบบบริการวิชาการ 
 การ

บริการ
วิชาการ 

คู่ความร่วมมอื: สถาบันที่ลงนามข้อตกลงกบัคณะฯ เชน่ 
กทม. กสธ. รถเอก๊ซเรย์ 
ผู้รับบริการท่ีส าคัญ: 1. ลกูค้าที่มารับบรกิารตรวจ
วิเคราะห์/ผู้รับบรกิารสขุภาพ/อบรม/ใชเ้ครือ่งมือ
วิทยาศาสตร ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีส าคัญ : ผู้ใช้บรกิาร(บุคคล/
หน่วยงานภาครฐั/เอกชน) 

  ผลงานตอ้งครบถว้นตาม TOR 
ได้มาตรฐาน มีคณุภาพ ถกูตอ้ง 
เสร็จตามก าหนดเวลา 

 ความพึงพอใจ และความผกูพัน
ของลกูค้า 

 หลักสูตรมีความครอบคลุมทั้ง
การบรรยายและการศกึษาดูงาน
นอกสถานที ่

 ผู้บรรยายมีคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญตามประเด็นที่บรรยาย 

1. ประสานงานติดตอ่ผู้รับบรกิาร 
2. ออกแบบ/จดับริการตามความตอ้งการของลูกค้า 
3. ประเมนิความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
4 ปรับปรุงบริการ 

1. จ านวนเงนิรายได ้
2. จ านวนผู้รับบรกิาร  
3. ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

1.ลูกค้า 
2.หน่วยงานที่สนับสนนุทนุโครงการ
ศึกษา/วิจัย 
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2.2 การน ากลยุทธไ์ปปฏบิัติ  
2.2ก.การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ   2.2ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  

ปีงบประมาณ 2561-2562 คณะฯ จัดท าตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 2562-2565 และวางแผนปฏิบัติการของ
คณะฯ โดยคณบดี/ทีมบริหาร/หัวหน้าภาควิชา/เลขานุการคณะฯ/หัวหน้างานร่วมกันระดมความคิดเห็นร่วมกันจัดท า
แผนงาน/โครงการ และจัดสรรทรัพยากรโดย คกก.พิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณ จัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ โดยน าโครงการท้ังหมดมาประกอบการพิจารณา ภาพที่ 2.2ก(2)-9  

   คณะฯ ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ผ่านคกก.ประจ าคณะฯ ไปสู่ระดับภาควิชา/หน่วยงานและบุคคลตามล าดับ 
ก าหนดตัวชี้วัดทุกระดับผ่านกระบวนการจัดการการปฏิบัติงาน และสื่อต่างๆ อาทิ poster website คณะฯ Line@ และสาร
ภายใน e-office เป็นต้น เพื่อน าแนวทางการพัฒนาไปเป็นโครงการประจ าปีงบประมาณ ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน และตอบวิสัยทัศน์ของคณะฯ รองคณบดีทุกฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจหลัก ควบคุม
ก ากับแผน และผลการด าเนินงานตามหลักกระจายอ านาจไปคกก.ชุดต่างๆ ผ่านกระบวนการจัดการการปฏิบัติงาน ดังภาพที่
2.2ก(2)-8 ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ จัดท าโครงการเพื่อผลักดัน/ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2559 – 2562) และ แผนฯ ปีงบประมาณ 2562 โดยมอบหมายรอง
คณบดีทุกฝ่าย/หัวหน้าภาค/เลขานุการคณะฯ จัดท าโครงการ และคกก. พิจารณางบประมาณจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการผลักดัน/ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมท้ังสิ้น  11 
โครงการ และในปีงบประมาณ 2562 คณะฯจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ไว้จ านวน 19 
โครงการเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 2.2ก(2)-8 โดยมีโครงการท่ีบูรณา
การร่วมกับการพัฒนางานประจ า ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น 
คณะฯ ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ การติดตามตัวชี้วัด และการเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผ่าน คกก.ประจ าคณะ ทุกไตรมาส ผลดังภาพที่ 7.4ข-1  

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2561 คณบดี และรองคณบดี เข้าเย่ียมภาควิชา (PA Visit) เพื่อสื่อสารเป้าหมายของคณะฯ 
กับบุคลากรของภาควิชา แผนความต้องการ ปัญหาอุปสรรค และติดตามผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา เพื่อให้การ
ด าเนินงานหน่วยงาน/ภาควิชา น าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์องค์กรท่ีต้ังเป้าหมายไว้    
ภาพที่ 2.2ก(2)-8 กระบวนการจัดการการปฏิบัติงาน(Performance Management Process) 
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2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร  
 คณะฯ จัดท างบประมาณและประมาณการรายได้ล่วงหน้า 5 ปี โดยคกก.ได้วางแผนในการก าหนดรายรับสูงกว่า

รายจ่ายในแต่ละปีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อน เพื่อน าไปสู่มาตรการและกลยุทธ์ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ  
(ภาพที่ 2.2ก(3)-1) รองรับงานในปัจจุบันและอนาคต 

ภาพที่ 2.2ก(3)-1 แผนการประมาณการรายได้และรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563-2568 

 
 
คณะฯมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณผ่านความเห็นชอบของคกก.พิจารณางบประมาณคณะฯ เพื่อน า

กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีประเด็นการพิจารณา คือ (1) เป็นโครงการพัฒนาหน่วยงาน/ภาควิชา  ท าให้ระบบและกลไกการ
บริหารงาน และการด าเนินงานหน่วยงาน/ภาควิชา น าไปสู่ผลผลิต และผลลัพธ์องค์กรท่ีต้ังเป้าหมายไว้ ได้แก่ 1.1) พิจารณา
โครงการจากข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนาจากผลการตรวจประเมินคุณภาพของตนเองตามเกณฑ์ EdPEx คณะฯ ปี 2561  
1.2) ผลการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน/ภาควิชา 1.3) ผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดในส่วนท่ี 2 ของข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของภาควิชา เป็นต้น (2)  เป็นโครงการวิจัยทางการศึกษาหรือโครงการ
รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่หรือโครงการบริการวิชาการ (3) เป็นโครงการท่ีมีการบูรณาการร่วมกัน (ลักษณะโครงการ
ท่ีมีความใกล้เคียงกัน หรือคล้ายคลึงกัน หรือเป็นโครงการท่ีเหมือนกัน) หมายถึงโครงการท่ีเป็นเรื่องเดียวกันให้ร่วมกันเป็นทีม 
ซึ่งเป็นโครงการ University Social Engagement (4) งบประมาณที่คณะจัดการสนับสนุนงบประมาณอยู่แล้ว เช่น การผลิต
ต ารา ค่าจ้างชั่วคราว การตีพิมพ์หรือการน าเสนอผลงานวิชาการ การจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรระดับภาควิชา (5) โครงการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดท า
คู่มือและงานวิจัย R2R  โดยวงเงินงบประมาณท่ีสนับสนุนทุกโครงการรวมกันแล้ว ประมาณ 500 ,000.00 บาท  (ทุก
ภาควิชา/หน่วยงาน) และโครงการต้องด าเนินกิจกรรมและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
ต้องรายงานผลการด าเนินงาน และตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมแนบหลักฐานในแต่พันธกิจเข้าระบบทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
และน าเสนอ คกก.ประจ าคณะเพ่ือทราบทุกเดือน  
2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร  

ทุกปีงบประมาณ รองคณบดีท่ีดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับรองคณบดีทุกคน และงานทรัพยากรบุคคล 
รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาท้ังของสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งข้อมูลได้จากการสอบถามในแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของคณะฯประจ าทุกปีงบประมาณ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์คณะฯ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ท่ีหมวด 5 

 

สรุปการต้ัง ประมาณการรายได้ ปี รายจ่าย ปี2563 -2568

รายการ ปี 2561 รับ-จา่ยจริง ปีงบประมาณ 2562

เพิม่จาก

ประมาณ

การปี2561  

(%)

ปีงบประมาณ  2563

เพิม่จาก

ประมาณ

การปี2561 

 (%)

ปีงบประมาณ  2564

เพิม่จาก

ประมาณ

การปี2561 

 (%)

ปีงบประมาณ  2565

เพิม่จาก

ประมาณ

การปี2561

  (%)

ปีงบประมาณ  2566

เพิม่จาก

ประมาณ

การปี2561 

 (%) ปีงบประมาณ  2567

เพิม่จาก

ประมาณ

การปี2561 

 (%)

ปีงบประมาณ  2568

เพิม่จาก

ประมาณ

การปี2561

  (%)

(1) ประมาณการรายรับท่ีต้ัง 124,375,300.00 124,850,000.00 0.38 124,900,000.00 0.42 125,750,000.00 1.11 126,400,000.00 1.63 127,150,000.00 2.23 127,730,000.00 2.70 127,730,000.00 2.7

1.1 รายรับจากการด าเนนิการ 127,711,124.03 124,850,000.00 120,900,000.00 121,750,000.00 122,400,000.00 123,150,000.00 123,730,000.00 123,730,000.00

1.2 รายรับจากการต้ังรายได้สะสม 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

(2) ประมาณการรายจา่ย -106,325,015.46 -124,850,000.00 17.42 -108,780,100.00 2.31 -109,498,800.00 2.98 -110,054,300.00 3.51 -110,697,300.00 4.09 -111,176,600.00 4.56 -111,176,600.00 4.56

(1) -(2) รายรับสูงกว่ารายจา่ย 21,386,108.57 0.00 16,119,900.00 16,251,200.00 16,345,700.00 16,452,700.00 16,553,400.00 16,553,400.00

(1) -(2)ต้ัง เป้ารายรับสูงกว่า

รายจา่ย 10%(ไม่รวมรายรับจาก

เงินรายได้สะสม) 16.75 0 12.89% 12.92% 12.93% 12.94% 12.95% 12.95%
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2.2ก(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
ปี 2561 ใช้ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) และระดับภาควิชาไปจนถึงบุคคลตามล าดับชั้น โดยมี

ก าหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดลงไปยังภาควิชา (ทีมบริหารเยี่ยมชมภาควิชา PA Visit) เพื่อใช้ติดตามผลส าเร็จและ
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส, ตัวชี้วัด Corporate KPIs  ปีละ 2 ครั้ง และตัวชี้วัดตามผลผลิต (สงป.) ทุกเดือน 
และน าเสนอคกก.ประจ าคณะฯ เพื่อทราบดังภาพที่ 2.1ก(1)-5  
2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย และหัวหน้าภาควิชา จะร่วมกันก าหนด/ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ส่วนตัวชี้วัด Corporate KPIs และตัวชี้วัดตามผลผลิต (สงป.) ผู้รับผิดชอบตามภารกิจหลักไป
ทบทวนเป้าหมาย โดยมีการเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและหากตัวใดไม่บรรลุเป้าหมายหรือน้อยกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ให้ผู้รับผิดชอบตามภารกิจไปหาสาเหตุและปรับปรุง และคณะฯมีการติดตามและรายงาน คกก.ก ากับ
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
แก้ไขปัญหาแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งรายงาน คกก.ประจ าคณะ เพื่อส่งต่อสู่ระดับภาควิชา ให้เร่งรัดการด าเนินงานต่อไป ดังภาพ
ที่ 2.1ก(1)-5 
2.2ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

ทุกสิ้นปีงบประมาณ คณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ และคกก.ที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คกก.ทบทวน
แผนฯ ประชุมพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในปท่ีผานๆมา วิสัยทัศน์ของคณะฯ รวมท้ังผลการด าเนินการของคู่
เทียบ เพื่อพิจารณาแผนประจ าปีงบประมาณตามที่รองคณบดีฝายต่างๆ และคกก.ที่รับผิดชอบเสนอแผนงาน/โครงการ  หาก
มีตัวชี้วัดใดท่ีไมบรรลุเป้าหมายหรือน้อยกว่าคู่เทียบ คกก.ทบทวนแผนฯ มอบหมายให้รองคณบดีท่ีเกี่ยวข้อง และคกก.ท่ี
รับผิดชอบค้นหาสาเหตุ ท าแผนปรับปรุง ด าเนินการและเสนอผลการด าเนินการในท่ีประชุมคกก.ทบทวนแผนฯ เมื่อพิจารณา
เรียบร้อยแล้วรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ น าเสนอแผนผ่าน คกก.ประจ าคณะฯ อนุมัติบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณระดับคณะฯ ในปถัดไป  

กรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการคณะฯ คณบดีเป็นผู้ตัดสินใจ โดยปรึกษาร่วมกันในทีม
บริหาร เพื่อร่วมกันคิด ก าหนดจัดท าแผนงาน/โครงการ คณบดีเรียกประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องจัดท าโครงการทันที และน าไปแจ้ง
ในท่ีประชุม คกก.ประจ าคณะให้รับทราบต่อไป 
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ภาพที่ 2.2ก(2)-9 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2559--2561 และปี 2562-2565  แปลงสู่การปฏิบัติ  

  ปีงบประมาณ 2561   ปีงบประมาณ 2562  

ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ยุทธศาสตร์ โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
สร้างเครอืข่าย
พันธมิตรงานวิจัย 

แผนสร้าง
เครือข่าย
พันธมิตร
งานวิจัย 

1.โครงการผลกัดันงานวจิัยสู่
การตีพมิพ์ในวารสาร
มาตรฐานสากล 

จ านวนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
มาตรฐานสากลตอ่จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการในแต่ละปีปฏิทนิ 0.60 เรือ่ง/
คน/ปี 

ยุทธศาสตรท์ี 1 
Research and 
Innovation 
Goal : การวิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
สาธารณสขุระดับ
สากล 

1.ผลักดันงานวจิัยสู่การตีพิมพ์ใน
วารสารมาตรฐานสากล 

1.จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาตรฐานสากล
ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน 0.6 เรือ่ง/คน/ปี 

2. โครงการ Innovation 1. จ านวนคณาจารย์ นกัวจิัย และ/หรือ
นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาเข้าร่วม
ในแต่ละกิจกรรมเปรียบเทียบกับ
จ านวนเป้าหมายทีก่ าหนด รอ้ยละ 
80 

2.ความพึงพอใจและความรูท้ี่ได้รับ
น าไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(4 จาก 5 คะแนน) 

2.สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองเพื่อเพิ่มทักษะการ
เขียนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ      

1.จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสาร จ านวน 3 ฉบับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
เชื่อมต่อหลกัสูตรด้าน
สาธารณสขุกับ
ภูมิภาคเอเชีย 

แผนพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่
ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐาน 
สากล 

3. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานสากล 

 

1.หลักสูตรได้รับการรับรองAUN QA 
ในระดับมหาวิทยาลัย 6 หลักสูตร 
2.จ านวนรายวิชาที่จัดท าการประเมนิ
แบบ Rubric สูงขึ้น รอ้ยละ 10 
3.จัดอบรมพัฒนาอาจารย์ ด้านทักษะ
วิธีการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมนิผล 

ยุทธศาสตรท์ี 2 
Academic and 
Entrepreneurial 
Education 
Goal : บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของคณะ
สาธารณสขุศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

3.โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล 
 

1.หลักสูตรได้รับการรับรอง AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัย 18 หลักสูตร 
2.จ านวนรายวิชาที่จัดท าทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษาสูงขึน้ รอ้ยละ 20 
3.จ านวนรายวิชาที่จัดท าทวนสอบระดับปรญิญาตรีสูงขึ้น รอ้ยละ 25 
4.จ านวนการตีพิมพ์ผลงานวทิยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาสูงขึ้น รอ้ยละ 10 
5.จ านวนรายวิชาออนไลน์ระดับปริญญาตรสีูงขึ้น 10 วิชา 
6.มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 50 

4.โครงการ MU-FPH "V" 
Club : สร้างจติอาสาผ่าน
ภาษาและวัฒนธรรม 

1.นักศกึษามีทกัษะด้านการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษระดับดี  >15 คน 
2.นักศกึษาสามารถอธิบายความ
แตกต่างของวัฒนธรรมได้ >15 คน 
3.นักศกึษามีความพรอ้มทีจ่ะเป็น
อาสาสมัครดูแลชาวต่างชาติได้ >15 
คน 

4.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน ์

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (รอ้ยละ 80)  
2.มี Blending Learning 5 บทเรียน 

 5.ประชุมวิชาการนานาชาติ 51st 
APACPH conference 2019 
 

1.นักศกึษาและบุคลากรมีความเป็นนานาชาติ ร้อยละ 20 
2.พัฒนาองค์ความรูด้้านสาธารณสขุ รอ้ยละ 10 
3.เครือข่ายด้านสาธารณสขุ.ระดับนานาชาติเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 10 

  6.โครงการพัฒนาคุณภาพทักษะ
นักศกึษา 

1.จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมสร้างความผกูพนัระหว่างรุ่นพี ่และรุ่นน้อง 
(นักศึกษา ป.ตรี โท และเอก) 130 คน 
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 2.เพื่อให้นกัศึกษาม ีมารยาท บุคลิกภาพ การแต่งกาย ตลอดจนการใช้
วาจาให้เหมาะสม 130 คน 
3.เพื่อสร้างจิตส านึกให้นกัศกึษาเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกนั รกัภาควชิา สถาบัน 
และองคก์ร 130 คน 

    7.โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลศิษย์
เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 
2562 

1. ฐานข้อมลูศิษย์เก่า  1 ระบบ 
2.จ านวนบัณฑิตที่สามารถ update ข้อมูลได้ 1,000 คน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
สนับสนุน กลุม่
ภารกจิ เพือ่การ
บริการวิชาการการ
สาธารณสขุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา
ระบบบริการ
วิชาการให้
ทันสมัย 

5.โครงการการสร้างความ
เข้าใจและพัฒนาโครงการ 
University Social 
Engagement 

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
Policy Advocacy 
and Leaders in 
Professional/Acde
mic Services 

Goal : ผู้น าด้าน
บริการวิชาการ
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้มเพือ่ที่ได้
มาตรฐานสากล 

 

8.โครงการ“หนูน้อยผู้พทิักษ์
โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิ
และยุงร้ายและสร้างเสริม
สุขภาพ”     

1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการป้องกนัตัวเองจากโรค
หนอนพยาธแิละยุงพาหะมากขึน้ รอ้ยละ 80 
2.ร้อยละของจ านวนภาชนะที่พบลกูน้ ายุงลายบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนลดลง
เมื่อเทียบกับก่อนด าเนินโครงการ ร้อยละ 80 
3.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการติดต่อ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาฯกับโรงเรียนในด้านวิชาการ รอ้ยละ 80 

 6. โครงการโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

1.  ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการรับรู้และสนใจการเป็น
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ   ร้อยละ 80 

9.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
กลางให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
ISO/IEC 17025:2017 

1.ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

  2.  จ านวนกิจกรรม /บอร์ดหน้าห้อง/ 
นิทรรศการในโรงเรียน ภายหลัง
การจดัโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ จ านวน 1 กจิกรรม/บอร์ด/
นิทรรศการ 

10.การพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ทางจุลชวีวิทยา ตาม
มาตรฐานสากล 

1.ใบรับรองการเข้าฝึกอบรมข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 ของ
บุคลากรในหอ้งปฏิบัติการ 

  3.ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ต้องการให้มกีารติดตอ่ ประสาน 
   ความร่วมมือระหว่างภาควิชาฯกับ     
   โรงเรียนในด้านวิชาการ ร้อยละ 50 

11.พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่
ผลักดันนโยบายพื้นที ่(อ าเภอ
สูงเนนิ)       

1.นักศกึษาทีเ่ข้ารว่มโครงการมทีักษะและภาวะผู้น าด้านสาธารณสุข 50 คน 
2.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสขุภาพและได้รับบริการวิชาการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการ ร้อยละ 50 
3.พื้นที่มนีโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพ 1 ฉบับ 

   12.โครงการพัฒนาต้นแบบบริการ
ปฐมภูมอิ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา      

1.มีต้นแบบผู้ป่วยรูปแบบรอบรู้สขุภาพ 10 คน 

  2.มีรูปแบบบริการด้านจิตสังคม มีตน้แบบและสิทธิประโยชน์บริการปฐม
ภูมิรอบรู้สุขภาพ 1 รูปแบบ 

    3.ผู้ป่วยที่มารับบรกิารควบคุมระดับน้ าตาลได้ 50 คน 

    4.ผู้ป่วยที่มารับบรกิารมีค่าใช้จ่ายเพือ่สุขภาพลดลง 50 คน 
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     13.โครงการ“เดก็ๆ ร่วมใจ 

ปลอดภัยจากโรคพยาธิ”   
1.ร้อยละของตัวอย่างอุจจาระจากนกัเรียนอนุบาลเพือ่น ามาตรวจหาพยาธิ 

ร้อยละ 60 
     2.ร้อยละเดก็นักเรียนอนุบาลได้รับความบันเทิงสอดแทรกเนื้อหาความรู้

เรื่องพยาธ ิรอ้ยละ 100 
     3.ร้อยละของครแูละผู้ปกครองให้ความรว่มมือในการเข้าร่วมประชุม ร้อย

ละ 50 
    14.โครงการ จิตอาสาสอน

สุขอนามัยนกัเรียนพิการ
มองเห็น กรุงเทพฯ     

1.จ านวนนกัเรียนพิการทางการ   มองเห็น 250 คน 
2.ความพึงพอใจในการจัดบริการ   ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   
พัฒนาบุคลากรและ
ระบบสารสนเทศให้
แข็งแกร่ง 

แผนพัฒนา
วิชาการและ
ระบบ
สารสนเทศ 

7.โครงการการพัฒนา 
  กระบวนการท างานเพือ่ 
การพัฒนาคุณภาพ 
 

1.จ านวนกระบวนการไหลของงาน  
   รอ้ยละ 80 
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
   รอ้ยละ 100 
3. จ านวนแกนน าของเจ้าหน้าที่ที่

สามารถอธิบายการท า
กระบวนการไหลของงาน ร้อยละ 
20 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
Management for 
Self-Sufficiency 
and Sustainable 
Organization  
Goal : การบริหาร
จัดการทีม่ี
ประสิทธภิาพด้าน
ระบบการเงิน และ
ทรัพยกรมนุษย์ 

15.โครงการพัฒนาคณะ
สาธารณสขุศาสตร์ปลอดภัย      

1. ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกคนได้รบัการอบรมหลกัสูตรเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

2. นโยบายคณะฯปลอดภัยทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร (ครอบคลมุ 3 ด้าน คือ 
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน) 1 
นโยบาย 

  8. โครงการประเมนิ
คุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์  มม. 

1.บุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความมีรู้
ความเข้าใจและน า ITA ร้อยละ 80 

16.โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
บริหารจัดการ การเงนิ 
เทคโนโลยี และวิถีชวีิต 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา 200 คน  
2.ความทนัสมัยในการท างาน รอ้ยละ 80 

  2.มีแผนการด าเนินการเพื่อเพิม่ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานในภาพรวมของคณะฯ 1 
แผนงาน 

  3. ความสุขในการท างาน ระดับ7 จาก 10 

   3.ผลการประเมนิระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
คณะเพิ่มขึ้นจากปีกอ่น รอ้ยละ 10 

 17.การวจิัยประเมนิผลเพือ่พัฒนา

ระบบการควบคุมดูแลครุภัณฑ์

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มม. 

1.รายงานการวิเคราะหแ์ละปรับแก้ระบบและขั้นตอนการท างาน 
(Workflow) ควบคุมดูแลครุภณัฑ์ ฐานขอ้มลูครุภัณฑ์และแอพพลิเคชั่น
และโปรแกรมการบันทกึและเชือ่มโยงฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ 1 ฉบับ 

  9. โครงการการพัฒนาระบบ
การควบคุมดูแลครุภัณฑ์

1.ฐานขอ้มูลครุภัณฑ์ จ านวน 1 ระบบ 
2.ผลการตรวจสอบครุภณัฑ์ครบถ้วน

  2.รายงานการส ารวจความคิดเห็นด้านอุปสรรคและความต้องการในการใช้
งานของผู้รับผิดชอบดูแลและผู้ใช้บรกิาร 1 ฉบับ 
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ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

ตามทะเบียน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

  10.โครงการการประหยัด 
    พลังงานไฟฟ้า 

1. ค่าไฟฟ้าลดลง ไม่น้อยกว่า 
   รอ้ยละ 10 

  3.รายงานการวิเคราะห์ประเภทพัสดุครุภณัฑ์ที่มีปัญหาการเคลือ่นย้าย
และสูญหาย 1 ฉบับ 

  11.โครงการการเพิม่ 
Ranking เว๊บไซต์คณะฯ 

1.จ านวนภาพถ่ายที่ชนะการประกวด 
6 บรรยากาศ 

  4.ครุภัณฑ์สูญหาย นอ้ยกว่า   รอ้ยละ 5 

   2.จ านวนคลิปวีดีโอ อตัลักษณม์หิดล ที่
ชนะการประกวด 7 คลิป 

3.จ านวนผลงานกราฟฟิก ที่ชนะการ
ประกวด 6 ภาพ 

4.จ านวน Paper ด้าน KM คณะ 20 
เรื่อง 

 18. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  (100 คน) 
2. จ านวนผลงานทีน่ าเสนอ   (เรือ่ง) 
3.  ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  (ร้อยละ 80) 

    19.โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้าน

การบริหารจัดการ การเงนิ 

เทคโนโลยี และวิถีชวีิต 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ไดร้ับ 
    การพัฒนา จ านวน 200 คน) 
2.ร้อยละของความทนัสมัยของการ 
   ท างาน (รอ้ยละ 80) 
3.ระดับความสขุในการท างาน (7  
   จาก 10) เต็ม 10 
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หมวด 3  ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า  
3.1 ก  การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
3.1 ก(1) ผู้เรียนและลูกค้าในปัจจุบัน   

คณะฯ แบ่งกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ตามพันธกิจหลักของคณะฯ โดยคณบดี มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯรับผิดชอบลูกค้าด้านการศึกษา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบ
ลูกค้าด้านวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ผู้อ านวยการส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และภาควิชาฯรับผิดชอบลูกค้าด้านบริการวิชาการ 

พันธกิจด้านการศึกษา คณะฯ มีระบบการรับฟังเสียงผู้เรียน โดยใช้ประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
ท้ังทางวาจาและการประเมินผลตามแบบประเมินผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้ line กลุ่มส าหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
รวมถึงการติดต่อโดยตรง และจากการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตรท่ีด าเนินการโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ซึ่งข้อมูลและข่าวสารเหล่านี้จะถูกน าเสนอต่อคณะคกก.หลักสูตรระดับปริญญาตรี และผู้บริหารเพื่อพิจารณาหา
แนวทางการแก้ไขให้ทันท่วงที  ส่วนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษานั้น  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาท าหน้าท่ีประธานคกก.
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบการรับฟังเสียงผู้เรียนโดยใช้ประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ท้ังทาง
วาจาโดยผู้สอนและโดยการประเมินตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ผู้เรียนยังสามารถติดต่อโดยตรง
กับประธานหลักสูตร หรือทาง e-mail  หรือผ่านทาง line  และในการสนทนากลุ่มในระบบทวนสอบของหลักสูตร 
นอกจากผู้เรียนในทุกหลักสูตร ทุกระดับสามารถสื่อสารปัญหาและความต้องการ ผ่านเจ้าหน้าท่ีของหลักสูตรโดยตรง 
นอกจากนี้ทุกหลักสูตร ทุกระดับ มีระบบการทวนสอบท่ีมีการฟังเสียงจากผู้เรียน โดยคกก.บริหารหลักสูตร  ซึ่งในกรณี
ปัญหาท่ีเร่งด่วนประธานหลักสูตรโดยคกก.ฯ จะรีบด าเนินการปรับแก้ไขทันที และผลจากการรับฟังทุกช่องทางจะถูกน ามา
พิจารณาในท่ีประชุมคกก.หลักสูตรของทุกระดับ และเสนอต่อท่ีประชุม คกก.คุณภาพการศึกษา และท่ีประชุมคกก.ประจ า
ส่วนงาน เพื่อพิจารณาทบทวนรูปแบบและช่องทางการรับฟังท่ีตรงกับลักษณะผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน รวมถึงแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในปีต่อไป  (ดังภาพที่ 3.1ก(1)-1)     

พันธกิจด้านการวิจัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ท าหน้าท่ีประธานของคกก.วิจัยและนวัตกรรม มีผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม ได้ก าหนดขั้นตอนการรับฟังเสียงของแหล่งทุน ดังภาพท่ี 3.1ก(1)-2  
งานวิจัยและวิชาการ มีหน้าท่ีติดตามก ากับการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีรับผิดชอบโครงการวิจัย  เพื่อเสนอความก้าวหน้า
ให้กับแหล่งทุนตามกรอบเวลา นอกจากนี้ งานวิจัยฯ ยังจัดประชุมร่วมระหว่างผู้วิจัยและแหล่งทุนเพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการด้านการวิจัย เพื่อน ามาปรับปรุงการจัดท ากรอบโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน 

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  การบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อ านวยการส านักงาน
บริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ โดยมอบหมายให้ผู้จัดการฯ จัดท าการรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ 
โดยให้ประเมินผลการบริการตามแบบฟอร์มหลังสิ้นสุดการรับบริการนอกจากนี้มีการเยี่ยมลูกค้า (Site Visit)  การใช้ 
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ภาพที่ 3.1 ก(1)-1 ระบบการรบัฟังเสียงผู้เรียน 
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ภาพที่ 3.1 ก(1)-2  ขั้นตอนการรับฟังเสียงของแหล่งทุน 

 

ภาพที่ 3.1ก(1)-3 ขั้นตอนการรับฟังเสียงของงานฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ 
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โทรศัพท์ติดตาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นหลังรับบริการ (After Site Service) ส าหรับการอบรมนานาชาติ  รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายเป็นผูร้ับผิดชอบบริการด้านงานฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ โดยงานฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ   มีการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง  ความพึง
พอใจ  ความไม่พึงพอใจ ซึ่งด าเนินการโดยให้ผู้เข้ารับการอบรม ประเมินผลตามแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรม เขียน
ความคิดเห็นในสมุดเย่ียมชม และในระหว่างการอบรม ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถสื่อสารปัญหาและความต้องการต่อ
เจ้าหน้าทีง่านวิเทศฯได้โดยตรง ดังภาพที่ 3.1 ก(1)-3      

ส าหรับการอบรมตามความเชี่ยวชาญนั้น หัวหน้าภาควิชาฯ รับนโยบายมาด าเนินงานผ่านคณะกรรมการบริการ
วิชาการของภาควิชาในการจัดบริการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามความเชี่ยวชาญ ให้กับผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีระบบการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการอบรม และในช่วงเวลาท่ีเข้ารับการอบรม ก็สามารถสะท้อน
ความคิดเห็นต่อผู้รับผิดชอบได้ตลอดระยะเวลา ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีได้จากการรับฟัง ด้านบริการวิชาการจะถูกน ามา
วิเคราะห์ สรุปประเด็นต่างๆ เสนอต่อ คกก.ผู้รับผิดชอบ และวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับฟังให้ครอบคลุม
และตรงกับลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันในการมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง   
3.1ก(2) ลูกค้าในอนาคต  

พันธกิจด้านการศึกษา  คณะฯ โดยงานบริหารการศึกษาฯ จัดให้มีการรับฟังเสียงลูกค้าในอนาคต (นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท) ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักหลักสูตรต่างๆของคณะฯ โดย
ใช้วิธีการในรูปแบบต่างๆได้แก่ การน าหลักสูตรทุกระดับขึ้น webpage คณะฯ การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
การแนะน าหลักสูตรในงานมหิดลวิชาการ/Health camp เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ท่ีสนใจ 
เข้ามาเยี่ยมชมสถานท่ี รับฟังค าบรรยายและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดร่วมกับสโมสรนักศึกษา ซึ่งท าให้ผล
ของการรับนักศึกษาในปี 2563 คณะฯ ได้ร้อยละ 40 ของนักศึกษาใหม่ท่ีผ่านการสัมภาษณ์ ในระบบ TCAS รอบท่ี 1 เป็น
ผู้ท่ีเคยผ่านกิจกรรม Healht Camp  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯด าเนินงานร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ใน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์  การส่งจดหมายพร้อมแผ่นพับ/โปสเตอร์ไปยังหน่วยงานต่างๆท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงในปีท่ีผ่านมามีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของส่วน
งานท่ีอยู่ต่างวิทยาเขตภายในมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ มีกิจกรรม active recruitment 
ในประเทศท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งด าเนินงานร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  มีการน าสรุปผลข้อคิดเห็นจากการประเมินมา
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ เช่น เดิมมีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือจัดภายในคณะฯปีละ1 
ครั้ง และมีการแยกด าเนินการของแต่ละหลักสูตร  สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นเอกสารแผ่นพับ ผลจากการทบทวน 
คณะฯปรับนโยบายให้จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน จากการทบทวน
พบว่าความต้องการของผู้สนใจเรียนเปลี่ยนไป คณะฯจึงมีแผนปรับการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้เรียนเช่น จัดท าหลักสูตรภาคพิเศษ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
บางรายวิชาแบบออนไลน์ (โปรแกรม SPOC )  ท าความร่วมมือหลักสูตรโปรแกรม 2 ปริญญากับมหาวิทยาลัยเกียวโต และ
การรับฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างชาติ  นอกจากนี้ คณะยังรับฟังเสียงของศิษย์เก่า ผ่าน
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ช่องทางต่างๆ ท้ัง Facebook, Webpage สมาคม/ชมรมศิษย์เก่าของภาควิชา และจดหมายโดยตรงถึงผู้บริหาร  และน า
ข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาทบทวนเพื่อน าสู่การปรับปรุง 

พันธกิจด้านการวิจัย  คณะฯ โดยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมกับงานวิจัยและวิชาการ คอยติดตามข้อมูล
ข่าวสารการวิจัยจากช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประกาศรับข้อเสนอโครงการของแหล่งทุนต่างๆในประเทศ ได้แก่ วช. สกว. 
สสส. เป็นต้น  และรับฟังความต้องการของแหล่งทุนวิจัยจากการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามท่ีแหล่งทุนจัดขึ้น ติดตาม
สารสนเทศของแหล่งทุนต่างๆ จากเว็บไซต์ การจัดประชุมและแลกเปลี่ยนงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์จ านวน 2 ครั้ง 
เพื่อรับทราบนโยบายและกรอบการให้ทุนสนับสนุน โจทย์วิจัยท่ีต้องการและข้อคับของมหาวิทยาลัย เพื่อน ามาสื่อสาร
ให้กับอาจารย์และนักวิจัยในการจัดท าโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับแหล่งทุน การเพิ่มแหล่งทุน โครงร่างการวิจัยท่ีเกิดจาก
การท างานของทีมงาน การร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ากรอบการวิจัย ตามข้อก าหนดของแหล่งทุน  

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ   ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการทุกบริการ ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ 
โดยด ารงคุณภาพของบริการท่ีด าเนินการอยู่ เพื่อให้เกิดการโฆษณาจากผู้ท่ีเคยมาใช้บริการ นอกจากนี้ใช้ช่องทาง สื่อ
ออนไลน์ เวปไซต์และหน่วยการตลาดภายนอก ในการติดต่อกับผู้สนใจ ให้จัดการอบรมตามความเชี่ยวชาญ หรือ การ
อบรมนานาชาติ  ซึ่งจากการพบว่าจ านวนลูกค้าใหม่มีเพิ่มขึ้นในระดับน้อยมาก ท าให้ทีมผู้บริหารมีการพัฒนาแนวทางหา
คู่ความร่วมมือท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 
3.1ข.การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
3.1ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน  

กระบวนการค้นหาความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า  ดังภาพ 3.1ข(1)-1 เป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า ดังภาพที่ 3.1ก(1)-1 ผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการค้นหาความ
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพัน  โดยด้านหลักสูตรซึ่งรับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ และฝ่าย
บัณฑิตศึกษา ก าหนดให้งานบริหารการศึกษาฯ ด าเนินการสอบถามผู้เรียนด้วยแบบสอบถามออนไลน์ สัมภาษณ์ตอน
ส าเร็จการศึกษา  และมีการติดตามประเมินผลจากผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ข้อมูลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดท า
ร่วมกับด าเนินการเพิ่มเติมโดยหลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเฉพาะ น าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ด้านการวิจัย รับผิดชอบโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ มีการสอบถามผู้บริหารของแหล่งทุนถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง และความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ จากแหล่งทุนรายใหญ่ภายในประเทศท่ีส าคัญ  ซึ่งคณะได้รับเงินสนับสนุนเป็น
จ านวนตามท่ีต้ังเป้าหมาย Corporate KPI (รูปท่ี 7.2ก3 ได้แก่.วช., สกว. และ สวทช. และส่งแบบส ารวจไปยังแหล่งทุน 
ต่างๆ ในประเทศ เพื่อรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลความพึงพอใจ เพื่อใหที้มบริหารน าไปพิจารณา และก าหนดแผน
กลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุน ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยต่อไป คณะฯ มีระบบการแจ้งเตือน
นักวิจัยท่ีได้รับทุนให้ส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไป ยังแหล่งทุนเพื่อป้องกันความล่าช้าในการส่ง
งานตามแผนงานท่ีก าหนด  คณะฯมีการส่งเสริมงานวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และ
ด้านการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) มากขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายของแหล่งทุนและความต้องการของประเทศ 
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อีกท้ังมีโครงการวิจัยร่วมทุนกับภาคเอกชน ท่ีมุ่งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ท าให้คณะได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนเดิมอย่างต่อเนื่อง  

ด้านการบริการวิชาการ คณะฯ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับบริการวิชาการ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้วยแบบสอบถาม โดยมีการประเมินจากผู้รับบริการภายในและผู้รับบริการภายนอกคณะ  ท่ีมาใช้บริการ
วิชาการ ดังภาพท่ี 3.1ข(1)-2  ผลการประเมินและความคิดเห็นต่างๆจะถูกน ามาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้วางแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้เป็นท่ีพอใจของลูกค้า ส่วนความไม่พึงพอใจในทุกพันธกิจ คณะใช้กระบวนการรับฟังข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะตาม ภาพ 3.2ข(2)-1 และภาพ 3.2ข(2)-2  ผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจน าสารสนเทศจาก
กระบวนการดังกล่าว มาวิเคราะห์หาสาเหตุ น าเสนอต่อคกก.บริหารพันธกิจ  เพื่อวางแผนจัดการแก้ไขต่อไป  
3.1 ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

ด้านหลักสูตร คณะฯ ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online  
System) เพื่อหาข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จากสถาบันใน
ระดับใกล้เคียงท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่คล้ายคลึงกับคณะ เพื่อน าข้อมูลมาเทียบเคียง ส่วนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีหลากหลายสาขา ด าเนินการเทียบเคียงจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาโดยดูจากจ านวนผู้สมัคร  
ข้อมูลท่ีได้น ามาสู่การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ด้านการวิจัย คณะฯใชข้้อมูลสารสนเทศความคาดหวัง ความ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ของผลการด าเนินงาน จ านวนผลงานตีพิมพ์ และเงินทุนวิจัย เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานท่ีผ่าน
มาและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาแนวทางผลักดันให้ได้ผลการด าเนินงาน  
ส่วนงานด้านบริการวิชาการ คณะฯ ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคณะเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน  เช่น บริการอบรมนานาชาติ บริการวิชาการตาม
เชี่ยวชาญ และ บริการด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ีมีบริการคล้ายคลึงกัน เช่น 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นต้น เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
3.2 ก หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน  
3.2ก(1) หลักสูตรและบริการ  

การก าหนดหลักสูตรและบริการของคณะฯ เป็นกระบวนการในเชิงวิชาการ (Academic Process)  มีการ
ด าเนินการในทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาศัยข้อมูล/สารสนเทศจาก นักศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีได้จากกระบวนการรับฟังผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร   ท้ังนี้ คณะฯได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติและจัดกระบวนการสนับสนุน  เพื่อให้มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรแต่ละระดับ ตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  สร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับนักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมพัฒนา
ทักษะ (Soft skills) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดต้ังแต่การตัดสินใจเข้าศึกษา/ให้ทุนการวิจัย/ใช้บริการสุขภาพ  หรือการ
แนะน าผู้อื่นเข้าศึกษา/ใช้บริการของคณะฯโดยรองคณบดี ผู้บริหารพันธกิจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับดูแล
ระบบปฏิบั ติก าร ท่ี เ กี่ ยวข้ องและ ทบทวนแผนปฏิบั ติการ  โดย เฉพาะแผนปฏิบั ติก ารระยะสั้ น  ( 1-2 ปี )
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ภาพที่ 3.1ข(1)-1 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนหลักสูตรไทยและนานาชาติ  และแหล่งทุนวิจัย 

กลุ่มลูกค้า 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน 

วิธีการ
ประเมิน 

ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน  

วิธีการประเมิน 
ช่วงเวลาการ

ประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ

ประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ผู้เรียน 

หลักสูตรไทย 
ป .ตรี  

 แบบส ารวจ 
 ประเมนิ

ด้วยวาจา 

1 ครั้ง/ปป  
งานบริหาร
การศกึษา และ
กิจการนักศกึษา 

รูปที่ 7.2 ก-1รูป
ที่ 7.2 ก-2 
 

 แบบส ารวจ 
 ประเมนิด้วยวาจา 
 การร้องเรียนตาม

ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย* 
 

*ด าเนินการตลอดปปกศ. 

1 ครั้ง/ปป  งานบริหาร
การศกึษา และ
กิจการนักศกึษา 

ตารางที ่
7.4ก4-2 

แบบส ารวจ 

1 ครั้ง/ปป  
งานบริหาร
การศกึษา และ
กิจการนักศกึษา 

รูปที่ 7.2 ก-5 
หลักสูตรไทย
และนานาชาต ิ
ป .ทท  1 ครั้ง/ปป  

หลักสูตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

1 ครั้ง/ปป  

หลักสูตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 1 ครั้ง/ปป  หลักสูตร 

ป .เอก  

แหล่งทุนวิจัย 
ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 
ในภายใน 
ประเทศ 

แบบสอบถาม 1 ครั้ง /ปป  รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ คกก.
วิจัย และ
งานวิจัย 

รูปที่ 7.2 ก-3 แบบสอบถาม 1 ครั้ง /ปป  รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ คกก .วจิัย 
และงานวิจัยฯ 

ตารางที ่
7.4 ก4-2 

แบบสอบถาม 1 ครั้ง /ปป  รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ คกก .วจิัย 
และงานวิจัยฯ 

รูปที่ 7.2ก-6 

บริการวชิาการ 
ผู้รับบริการ
วิชาการ 

แบบสอบถาม หลังการรับ
บริการ 

ผู้จัดการ
OPHETS/
ภาควิชา /งาน
วิเทศสมัศันธ์/

งานบริหาร
เครอ่องมออกลาง 

รูปที่ 7.2 ก-4 กล่องรับความคิดเห็น 

ข้อรอ้งเรียน 

ตลอดเวลา ผู้จัดการ
OPHETS/
ภาควิชา /งาน
วิเทศสมัศันธ์/

งานบริหาร
เครอ่องมออกลาง 

ตารางที ่
7.4 ก4-2 

ส ารวจการมา
รับบริการซ้ า 

1 ครั้ง /ปป  ผู้จัดการ
OPHETS 

รูปที่ 7.2ก-8 
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ภาพที่ 3.1ข(1)-2  กระบวนการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
 

 
 เพื่อให้ปรับได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ/ความคาดหวังโดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินการ ดังนี้ 1.) การ
สร้างมาตรฐาน/คุณภาพหลักสูตร โดยการออกแบบหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบแนวคิด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) และเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA  เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานตามท่ี
ก าหนดในแต่ละพันธกิจ 2.) การสร้างสัมพันธภาพ โดยการสร้างช่องทางการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ มีพื้นท่ีเพื่อการจัด
กิจกรรม ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่า 3.) การสร้างสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศท่ีดี  สถานท่ีสะดวก  มีอุปกรณ์พร้อมใช้ มีความปลอดภัย เป็น Green University ตามนโยบายมหาวิทยาลัย  
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นอกจากนี้ คณะฯ มีการน าสมรรถนะหลักและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ภายใต้ 13 ภาควิชา มาใช้ออกแบบ
หลักสูตร /งานวจิัย/บริการวิชาการ เพื่อให้มีความโดดเด่นทางวิชาการ และมีผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างความแตกต่าง เช่น  

พันธกิจการศึกษา คณะฯ มีหลักสูตร Master of Public Health (MPH) ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
(Certificate of Standards and requirements of the APACPH Accreditation Council.  (16 Sep 2016-15 Sep 
2021) และมีแผนขอรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในปีน้ี 

พันธกิจวิจัย เมื่อมีการทบทวนผลการด าเนินการประจ าปี มีการจัดส่งผลการด าเนินการด้านวิจัยแก่แหล่งทุน  
เพื่อให้ความมั่นใจว่าคณะฯ สามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับความคาดหวังของแหล่งทุน และแหล่งทุนให้ความเห็นว่า 
คณะมีงานวิจัย ท่ีเป็นประโยชน์น าไปใช้สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม  และ นโยบายด้านสุขภาพ   

พันธกิจบริการวิชาการ  หน่วยบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของคณะฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 1009:2000 / ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547-2555  และพัฒนาเป็น ISO1009:2008 ในปี พ.ศ. 2556-2560 ปัจจุบัน
ได้ มาตรฐานISO 1009:2015 ต้ังแต่ปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน ส่วนบริการวิชาการการอบรมนานาชาติ ของคณะ มี
สถาบันการศึกษาจากต่างชาติ ท้ังจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และ สหรัฐอเมริกายังคงผูกพันและติดต่อขอมารับบริการ
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญซึ่งภาควิชาท่ีรับผิดชอบด าเนินงานมีกิจกรรมและมีผู้สนใจเข้ารับ
บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมหลักสูตรระยะสั้นของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  การอบรมด้านอาหารของ
ภาควิชาโภชนวิทยา การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  

3.2ก(2)การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
คณะฯ มุ่งเน้นท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นให้ผู้เรียนท่ีเข้ามาศึกษาในแต่ละหลักสูตรควรส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว้ในแผนของหลักสูตร โดยได้ถ่ายทอดนโยบายนี้ผ่านท่ีประชุมประจ าส่วนงาน ท่ีประชุมคกก.หลักสูตร เพื่อให้
รับรู้ท่ัวกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางสื่อสารท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกหลักสูตรและทุก
ระดับ คณะฯ สื่อสารถึงนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง/ได้รับข้อมูลท่ีส าคัญ 
ชัดเจน ทันกาล  นอกจากนี้ยังมีช่องทางท่ีนักศึกษาสามารถอุทธรณ์ ร้องทุกข์  ได้ใช้ช่องทางสายตรงคณบดี  และระบบ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ท่ีหน้า web page ของบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ คณะฯ ได้ก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา ภายใต้การจัดการของรองคณบดีในพันธกิจท่ีเกี่ยวข้อง  คณะฯมีการประชุมระหว่างกองกิจการนักศึกษาและ
กองบริหารการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ การประชุมร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และงานกิจการนักศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับมอบนโยบาย ด้านการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันของนักศึกษา  

ส าหรับพันธกิจด้านการวิจัย คณะฯมีวิธีการสนับสนุนแหล่งทุนท่ีส าคัญคือ องค์กรภาครัฐท่ีเป็นแหล่งทุน เช่น 
สกว. สสส. วช โดยก าหนดนโยบายให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี และด าเนินการเรื่องการเงินอย่าง
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล รวมท้ังน าเสนอความก้าวหน้าให้
หน่วยงานรับทราบอย่างสม่ าเสมอ ท้ังกรณีท่ีมีปัญหา และไม่มีปัญหา นอกจากนี้จัดให้มีเวทีการเสวนากับแ หล่งทุน
โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อรับโจทย์วิจัยมาด าเนินงานที่สนับสนุนความต้องการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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ส่วนพันธกิจด้านบริการวิขาการ คณะฯมีนโยบายในการสนับสนุนผู้มาใช้บริการวิชาการของคณะ โดยมีช่องทาง
รับฟังเสียงของลูกค้า และจัดบริการให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ถูกตามหลักวิชาการ เสนอผลได้ตรงเวลา ถูกต้อง  เสียง
สะท้อนต่างๆจากผู้รับบริการจะถูกน ามาทบทวนเพื่อค้นหามาตรการป้องกันการเกิดความผิดพลาด 
3.2 ก(3) การจ าแนกลูกค้า 
 คณะฯมีความเชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลายท้ังด้าน
วิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ คณะฯใช้ความเชี่ยวชาญจากอาจารย์มาสร้างหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเน้นพื้นฐานวิทยาศาสตร์และการวิจัย ซึ่งในระดับบัณฑิตศึกษามีท้ังหลักสูตรไทยและนานาชาติ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของคณะ มี 2 สูตร และมีสาขาให้เลือกตามความสนใจของผู้เรียน พบว่าหลักสูตรเป็นท่ีต้องการของ
ผู้เรียน จ านวนนักศึกษาไม่น้อยลง และเป็นล าดับการเลือกส าหรับผู้สนใจ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ท้ังหลักสูตรไทยและนานาชาติ มีจ านวน 17 หลักสูตร (ป. โท หลักสูตรไทย 10 
หลักสูตรนานาชาติ 2  ปริญญาเอก นานาชาติ  5 หลักสูตร) และจัดการเรียนการสอนท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ เพื่อ
รองรับผู้เรียนท่ีสนใจพัฒนาตนเองต่อในระดับสูงขึ้นท้ังปริญญาโทและเอกทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ และผู้เรียนท่ี
หน่วยงานไม่ให้ลามาเรียนเต็มเวลาได้ และหลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพก ากับก็เป็นหลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง และมีการ
ปรับปรุงเป็นปัจจุบันตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา ทุกหลักสูตร 
 ส าหรับด้านการวิจัย คณะจ าแนกลูกค้าตามแหล่งทุนคือ แหล่งทุนภายในประเทศ และแหล่งทุนต่างประเทศ ซึ่ง
คณะมีส่วนแบ่งในการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนภายในประเทศเช่น สสส วช สกอ ในจ านวนท่ีมีแนวโน้มท่ีดี  
ส่วนแหล่งทุนต่างประเทศ เป็นอีกแหล่งทุนท่ีคณะให้ความสนใจและสนับสนุนให้อาจารย์ขอรับการสนับสนุนทุน  
 ลูกค้าด้านบริการวิชาการ  คณะจ าแนกลูกค้ากลุ่มนี้เป็น 3 กลุ่มตามลักษณะของงาน ได้แก่ 1) บริการวิชาการ
ทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี การนวดแผนไทยประยุกต์ การตรวจ
สิ่งแวดล้อม และการรับท าวิจัยและโคงการ  เป็นบริการทางวิชาการท่ีใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ีมีความหลากหลาย
ทางวิชาชีพ ทั้งด้านสาธารณศุข และสิ่งแวดล้อม มาด าเนินงานบริการวิชาการท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีน ามารายได้เข้าคณะ 
อย่างต่อเนื่อง และเป็นท่ีรู้จักไว้วางใจในคุณภาพบริการ   2) การอบรมตามความเชี่ยวชาญ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีคณะ โดย
ภาควิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการจัดโครงการอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังจากภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการท่ีคณะมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เข้าคณะสม่ าเสมอ รวมถึงท าให้
คณะเป็นท่ีรู้จักในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะนี้อย่างกว้างขวาง  3) การอบรมนานาชาติ  เป็นบริการทางวิชาการด้านงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างชาติท้ังในกลุ่มอาซียน และ สหรัฐอเมริกา ที่สนใจมาอบรมและ
ฝึกประสบการณ์ด้านสาธารณสุข กับคณะ ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มนี้มาใช้บริการต่อเนื่องเพิ่มรายได้ และชื่อเสียงของคณะ รวมท้ัง
ได้เครือข่ายทางวิชาท่ีท าให้เกิดกิจกรรมอื่นต่อเนื่อง 
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3.2 ข ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.2 ข(1) การจัดการความสัมพันธ์  

คณะกรรมการแต่ละพันธกิจ ท าหน้าท่ีทบทวนข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการรับฟัง และเรียนรู้ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการหลักของนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอื่น  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและปรับการจัดบริการ
ท่ีส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ท้ังในระดับคณะฯ และระดับภาควิชาข้อเสนอแนะจากการทบทวนนี้ 
คณะน าไปใช้วางแผน ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจเป็นผู้ด าเนินการ เช่น พันธกิจการศึกษา รับผิดชอบโดยรอง
คณบดีบัณฑิตศึกษา และฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และประธานหลักสูตร พันธกิจการวิจัยรับผิดชอบโดย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  และพันธกิจบริการวิชาการ รับผิดชอบโดย ผู้อ านวยการ และผู้จัดการส านักบริการ
วิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และภาควิชาฯ โดยคณะฯ 
ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 2 ช่องทาง คือ การประชุมคกก.บริหารส่วนงาน  เพื่อให้ภาควิชารับทราบและส่งต่อไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องหลัก เช่น อาจารย์ และการประชุมปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานใน สนง.คณบดีท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงานหลัก
น าไปออกแบบและปรับปรุงกระบวนการท างานให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีคู่ความร่วมมือ และผู้ส่งมอบผ่านแผนปฏิบัติการ  เช่น จากความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มผู้เรียนในข้อต้องการขอทุนการศึกษา พบว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้หลักไม่สูง จึงได้
ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อให้นักศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นสามารถเข้าถึงทุนได้ และ พบว่านักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจเข้าไม่ถึงแหล่งทุนในการท าวิจัย  คณะ โดยหน่วยกิจการนักศึกษา และงานวิจัยและวิชาการ ได้เพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารทุนต่างๆ ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

ส่วนพันธกิจการวิจัยมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ทุนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ เช่น  การสร้างความร่วมมือ
ในการวิจัย (Research Collaboration) สาขาต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ  การร่วมทุน (Co-funding) กับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  กิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ/
นิทรรศการร่วมกับแหล่งทุน ได้แก่ งาน Thailand Research Expo เป็นประจ าทุกปีให้ความร่วมมือกับแหล่งทุนในการ
เสนอบุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวางนโยบายและร่วมพิจารณาจัดสรรทุน  ให้ความ
ร่วมมือกับแหล่งทุนการเสนอบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดประชุมวิชาการต่างๆ  และให้ความร่วมมือในการร่วม
ส่งผลงานเข้ารับรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่น และเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัล  เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
แหล่งทุนวิจัย พบว่า นักวิจัยของคณะฯ  ยังคงได้รับ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  และ คณะได้ประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันของแหล่งทุน คือ การท่ีแหล่งทุนยุติ โครงการ/ไม่สนับสนุนต่อเนื่อง  อันเกิดจากการท่ีนักวิจัยท างานวิจัยไม่
เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด จากข้อมูลดังกล่าวคณะจึงปรับปรุงกระบวนการจัดการกระบวนการความเสี่ยงโดยมอบหมายให้
งานวิจัยและวิชาการจัดระบบการแจ้งเตือน นักวิจัยท่ีได้รับทุนและวางแผนติดตามโครงการวิจัยขนาดใหญ่  (ภาพ )   ในปี 
2562 พบว่าไม่มีโครงการวิจัยถูกยุติการให้ทุนจากแหล่งทุน  ในด้านการประเมินความผูกพัน  คณะฯ ใช้ข้อมูลการได้รับ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนเดิมเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการติดตามความผูกพันของแหล่งทุน   
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ด้านบริการวิชาการ คณะ จัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีมารับบริการในด้านต่างๆของคณะ โดยมอบหมาย
ให้มีผู้รับผิดชอบตามแต่ละด้านของบริการ ดูแลให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และตามความ
ต้องการภายในขอบเขตมาตฐาน มีการดูแลหลังการให้บริการ โดยวางแผนท่ีจะติดตามสอบถามเมื่อให้บริการวิชาแล้ว 
โดยเฉพาะ ด้านการอบรมหลักสูตรนานาชาติ ส่วนบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนั้น มีการน าข้อมูล
มาทบทวน และวางแผนจะปรับบริการท่ีเป็นศูนย์บริการชลอวัย โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีมีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ส่วนการอบรมตามความเชี่ยวชาญนั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับข้อมูลจากภาควิชาถึงบริการวิชา
อื่นๆท่ีเป็นการฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และมาใช้บริการทางวิชาการต่อ  

ภาพที ่3.2ข(2)-1 ขั้นตอนการร้องทุกขท์างการศึกษา 
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3.2 ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน  
คณะ จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนในแต่ละพันธกิจ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม โดยด้านหลักสูตร มีระบบรับเรื่องร้องทุกข์ได้หลายช่องทาง ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งข้อมูลท่ีได้
จะน ามาเข้าคณะกรรมการหลักสูตรแต่ละระดับเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน เพื่อแจ้งให้หัวหน้าภาควิชาและผู้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เช่นเดียวกับงานด้านวิจัย ท่ีมีช่องทางการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถึงคณบดี ซึ่งประเด็นท่ีได้รับจะถูกน ามาหารือในทีมบริหาร และมอบหมายให้
รองคณบดีท่ีรับผิดชอบน าไปจัดการตามล าดับกระบวนการ  ดังภาพ 3.2ข(2)-1ส่วนงานบริการวิชาการ ก็เช่นเดียวกัน 
สามารถร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานท่ีด าเนินงานหรือมีสารถึงคณบดีได้โดยตรง และประเด็นท่ีร้องจะถูกน ามาพิจารณาในทีม
บริหารและในท่ีประชุมคณะกรรมการส่วนงาน เพื่อหารือและหาวิธีแก้ไขโดยมอบหมายผู้ท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินงาน ต่อ ดัง
ภาพ 3.2ข(2)-2 

 

ภาพที่  3.2ข(2)-2 การจัดการข้อร้องเรียนส าหรับกลุ่มผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ให้ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

ลูกค้า ประเภทเรื่องร้องเรียน ช่องทางรบัข้อร้องเรียน ขั้นตอนการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์ 
การศกึษา 1. เรื่องร้องเรียนที่เกิดจาก

ความบกพร่องของการ
บริการ/พฤตกิรรม
บุคลากร 

2. เรื่องร้องเรียนเกดิจาก
ความไม่ปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน/ความเสี่ยง
ในการบริหารจดัการของ
คณะฯ 

1. ย่ืนเรือ่งด้วยตนเองตอ่เจ้าหน้าที่งานบริหาร
การศกึษาฯ (ในเวลาราชการ) 

2. ใส่ตู้รับเรือ่งรอ้งเรียน หน้าประตทูางเข้า-
ออก อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (เปิดตู้ฯ ทกุวันอังคารของสัปดาห์) 

3. ส่งทางจดหมาย ถึงเจา้หน้าที/่อาจารย์  
4. E-Mail address ต่อ คกก. จัดการเรือ่ง

ร้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร ์
5. ระบบอุทธรณร์้องทกุข์ ออนไลน์ (ระดับ

บัณฑิตศึกษา)
(http://www.grad.mahidol.ac.th/grad
/complain/HelpLogin.php?lang=th) 

1. รับเรือ่งรอ้งเรียน 
2. รายงานตามล าดับขั้น หัวหน้า

งาน รองคณบดี คกก.คณุภาพ
การศกึษา คกก.จัดการเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อสอบข้อเทจ็จริง
เบ้ืองต้น และหาทางแก้ไข
ตามล าดับขั้น  

3. สรุปผลแจ้งผูร้้องเรียน 

คกก.คณุภาพ
การศกึษา/
คกก.จัดการ
เรื่องร้องเรียน 

จ านวนขอ้
ร้องเรียนที่ได้รับ 
 
จ านวนขอ้
ร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข 

 

วิจัย 1. เรื่องร้องเรียนจากแหล่ง
ทุนวจิัยภายนอก 

2. เรื่องร้องเรียนด้าน
จริยธรรมการวจิัย 

1. ส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยังแหล่งทนุ
ต่างๆทีอ่าจารย์ในคณะได้รับทุนสนับสนนุ
การวจิัยเพื่อสอบถามประเดน็ที่ไม่พึงพอใจ 

2. E-Mail address ต่อคณะกรรมการจัดการ
เรื่องร้องเรียนคณะสาธารณสขุศาสตร ์

1. ประเมนิผลจาก
แบบสอบถาม/รับเรือ่ง
ร้องเรียน 

2. น าผลการประเมนิเข้าวาระ
การประชุมคกก.วิจัย เพือ่
พิจารณาและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข 

3. แจ้งผลแก้ไขให้แหล่งทุนต่างๆ  

คกก.วิจัย /
คกก.จัดการ
เรื่อง
ร้องเรียน 

 
จ านวนขอ้
ร้องเรียนที่ได้รับ 
 
จ านวนขอ้
ร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข 

บริการ
วิชาการ 

1. เรื่องร้องเรียนที่เกิดจาก
ความบกพร่องของการ
บริการ/พฤตกิรรม
บุคลากร 

 

1. ใส่ตู้รับเรือ่งรอ้งเรียน  
2. E-Mail address ต่อคณะกรรมการ

จัดการเรื่องร้องเรียนคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

1. รับเรือ่งรอ้งเรียน 
2. ด าเนนิการแก้ไข 
3.  สรุปผลแจง้ผู้รอ้งเรียน  

จ านวนขอ้
ร้องเรียนที่ได้รับ 
จ านวนขอ้
ร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข 

 

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/complain/HelpLogin.php?lang=th
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/complain/HelpLogin.php?lang=th
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หมวด  4 การวัด วเิคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  
4.1ก การวัดผลการด าเนินการ   
4.1ก(1) ตัววัดผลการด าเนินการ   

คณบดี ร่วมกับรองคณบดีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบพันธกิจและระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน เป็นผู้
พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดผู้รับผิดชอบตามพันธกิจท่ีเกี่ยวข้อง และมีการก าหนดตัวชี้วัด ให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์  
เพื่อการปรับปรุงผลการด าเนินการ ให้สามารถวัดผลได้ภายในเวลาท่ีก าหนด  และมีถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้จริง โดย 
ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปตามล าดับชั้นของการบริหาร เช่น มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังหัวหน้าภาค/หัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดต่อไปยังระดับแต่ละบุคลากร มีการติดตามผล วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินการ
ความถี่ เป็นล าดับชั้นจากผู้ปฏิบัติสู่หัวหน้าภาค/หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูงของคณะฯตามล าดับ   ภาพที่ 
2.1ก(1)-5  ส าหรับข้อมูลด้าน การเงิน  มีการติดตาม ก ากับ ตัวชี้วัดด้านการเงินที่ส าคัญของคณะ โดยวางกลไกใน
การควบคุมการใช้จ่ายและการติดตามก ากับ การรับ-การจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ งาน ERP รายเดือน และ
เปรียบเทียบรายรายไตรมาส  และรายปี  รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ได้แก่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดรายได้อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของทุนรวม   ก าไร
สะสม  มูลค่าของสินทรัพย์รวม ภาพที่  7.5 ก (1)- 9     

คณะฯ เก็บข้อมูลเพื่อการวัดผลการด าเนินการ แบ่งตามประเภทแหล่งข้อมูลและการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
1) ระดับปฏิบัติการ เก็บข้อมูลส าหรับการวัดผลการปฏิบัติงานแบบสะสมรายวัน รายเดือน และรายปี  2) ระดับพันธ
กิจ/ระบบงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากระดับปฏิบัติการ น าส่งงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห์ และ
ประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามตัวชี้วัด ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการ 
รายงานให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามระบบ และจัดท ารายงานประจ าปี และ 3) ระดับกลยุทธ์ งานแผนฯ 
รวบรวมข้อมูลเสนอคณะผู้บริหาร เพื่อใช้ทบทวนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป ระบบและกลไกการเก็บ
ข้อมูลและวัดผลดังแสดงใน ภาพที่ 4.1ก(1)-1 
ภาพที่ 4.1ก(1)-1 ระบบและกลไกการจัดการข้อมูล 
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คณะฯ โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ปี 2559-2561 และ
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2566  ก าหนด Corporate KPIs เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา น าไปเป็นสารสนเทศเพื่อท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับภาควิชา เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธิกจ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ  มี
จ านวน 27 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเพิ่มเติมในระดับคณะฯอีก การด าเนินการและความรับชอบติดตามข้อมูลผลการ
ด าเนินงานเพื่อใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัดตามพันธกิจหลัก ดังแสดงในภาพที่ 4.1ก (1) -2 
ภาพที่ 4.1ก(1)-2 การติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานเพื่อใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัดตามพันธกิจหลัก 

ประเภทข้อมูล ผู้รับผิดชอบ วิธีการรวบรวมข้อมูล ความถี่ในการติดตาม 

1.  ด้านการผลิตบัณฑิต 
- ข้อมูลนกัศึกษา ไดแ้ก่ จ านวนผู้ สมัคร 

รับเข้า ลาออก นศ.ปัจจุบัน และนศ.จบกศ. 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู ้
- ข้อมูลประเมินผลการเรียนการสอน 
- ข้อมูลผลความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ข้อมูล มคอ. 2-7 

 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หัวหน้างานบริหารการศึกษาและ

กิจการนักศกึษา 
- ประธานหลกัสูตรระดับ ป.ตร-ีโท-เอก 

 
- ระดับปรญิญาตรี งานบริหารการศกึษา 
  และกิจการนักศกึษาจัดเก็บขอ้มูล 
- ระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู ้
  รวบรวมขอ้มูล หน่วยงานของคณะฯ และ 
  ประธานหลักสตูรสามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
 

 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ  
  จัดเก็บรายไตรมาส 
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
  จัดเก็บปีละ 1 ครั้ง 

2.  ด้านการวิจัย 
- ข้อมูลโครงการวจิัย ได้แก ่จ านวนโครงการ 

ประเภทงานวจิัย/ทนุวิจัย ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้ร่วมโครงการ 

- ข้อมูลผลงานวจิัย ได้แก ่ผลงานตีพมิพ์ 
ผลงานทีจ่ดทรัพย์สินทางปัญญา รางวลั 

- ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า  

  
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและ  

เครือข่ายอุตสาหกรรม 
- หัวหน้างานวจิัยและวชิาการ 

 
- งานวจิัยและวิชาการ จัดเก็บขอ้มูลด้าน  
  การวิจัยทั้งโครงการวิจัยและผลงานวจิัย  
  ด้วยแบบฟอรม์ RU 
 

 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   จัดเก็บรายไตรมาส 
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
  จัดเก็บปีละ 1 ครั้ง 

3.  ด้านบริการวิชาการ 
- ข้อมูลการให้บรกิารวิชาการด้านต่างๆ 

ได้แก่ บรกิารตรวจสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
บริการฝกึอบรม บริการนวดแผนไทย  

- ข้อมูลรายได้จากงานบริการ 
- ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
- รองคณบดี 
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ  

พัฒนาเครือข่าย 
- ผู้จัดการ OPHETS 
- ภาควิชา 
- หัวหน้างานวเิทศฯ 
- หัวหน้างานบริหารเครื่องมือกลาง 

 
- หน่วยบรกิารวิชาการทีร่ับผิดชอบ
บริการวิชาการด าเนนิการจัดเก็บขอ้มูล
ทั้งการให้บริการ เงนิค่าบรกิาร และผล
ของบรกิาร รายงานตอ่ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป และจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
และสารสนเทศเพือ่รายงานผลรวม 

 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   จัดเก็บรายเดือน รายครั้ง 
   และรายปี 
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
   จัดเก็บรายครั้งที่ให้บริการ  
   หรือรายปี  

4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะฯ มุ่งด าเนินการตามพันธกิจให้บรรลุผลิตผลท่ีเป็นเลิศ จัดให้มีการเทียบเคียงระดับคุณภาพของคณะฯ 

กับคู่เทียบ นอกเหนือจากการเปรียบเทียบผลการด าเนินการของคณะฯ ในปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 
คณะฯ ได้ก าหนดคู่เทียบด้านงานการศึกษา และด้านการวิจัยท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยพิจารณา
ลักษณะองค์ประกอบท่ีคล้ายกับของคณะฯ โดยในระดับประเทศ คณะฯ พิจารณาเลือก คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ มีภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข และมี
คณาจารย์ด้านสาธารณสุขหลากหลายใกล้เคียงกัน ในระดับอาเซียน คณะฯ พิจารณาเลือกสาขา Public Health ของ
University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ถูกจัดอยู่อันดับท่ี 87 ของโลก ในปี ค.ศ. 2019 (ตาม
ระบบ QS)  ส าหรับข้อมูลเปรียบเทียบระดับประเทศ คณะฯ เลือกใช้ข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลจากระบบสารสนเทศ CHE QA Online และข้อมูลเปรียบเทียบระดับอาเซียน คณะฯ ใช้ข้อมูลโดยตรง
จากสาขา Public Health ของ University of Malaya โดยประเด็นผลของการเทียบเคียงกับผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาต ิดังแสดงในภาพที่ 7.1ข4.1 
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4.1ก(3) ข้อมูลลูกค้า 
 คณะฯ เลือกข้อมูลจากการรับฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ตามท่ีระบุไว้ในหมวด 3 รวมท้ังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านการศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษารับผิดชอบข้อมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรองคณบดี
ฝ่ายบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อมูลถูกรวบรวมผ่าน
หลายช่องทาง จากกลุ่มผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตท่ีจบการศึกษาแล้ว และผู้ใช้บัณฑิต โดยเน้นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีรับเข้ า
ท างานตามล าดับ โดยการด าเนินการของงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาของคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย   
ด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ได้แก่ การเข้า
ร่วมรับฟังการน าเสนอกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติของแหล่งทุน เช่น วช. สวก. น ามาสื่อสารให้คณาจารย์ทราบ 
และเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเลือกเก็บข้อมูลโดยออก
แบบสอบถามถึงแหล่งทุนหลังส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และ
ความคาดหวังของแหล่งทุน น ามาทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการต่างๆ ด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแหล่งทุน ส่วนข้อมูลและสารสนเทศผลผลิตด้านการวิจัยในระดับปฏิบัติ จัดเก็บโดยใช้แบบฟอร์ม RU โดย
งานวิจัยและวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ รองคณบดีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้จัดการ OPHETS และหัวหน้างานวิเทศฯ 
รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลและจัดท าสารสนเทศของลูกค้าท่ีมาใช้บริการทางวิชาการ ได้แก่ การบริการตรวจสุชภาพ 
และการจัดฝึกอบรม เป็นต้น น ามาวิเคราะห์ ทบทวน และน าไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น และวางแผนการขยายผล
ด้านการตลาดและความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า ข้อมูลดังแสดงใน ภาพที่ 4.1ก(3)-1 และผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบด้าน
ตลาดด้านหลักสูตร ดังแสดงใน ภาพที่ 7.5ก (2-) 1 
4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัดผล 
   คณะฯ มีระบบและกลไกการเก็บข้อมูลและวัดผลดังแสดงในภาพที่ 4.1ก(1)-1 มีการกระจายตัวชี้วัดไปสู่หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในระดับปฏิบัติการและมีผู้รับผิดชอบในการก ากับและด าเนินงานเพื่อก ากับ
ตัวชี้วัด ภาพที่ 4.1ก(1)-2 มีความถี่ในการติดตามวัดวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และ
ตามรอบระยะเวลาของกระบวนการ เพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน ในแต่ระดับความรับผิดชอบจนถึงระดับสูง ซึ่งจะ
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน/ภายนอกคณะฯ   และความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกพันธกิจ 
4.1ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ  
 คณะฯ โดยรองคณบดีทุกฝ่าย ใช้ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงท้ังในงานประจ าและงานโครงการตาม
ข้อตกลงและงานยุทธศาสตร์ ข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้รับรายงานส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโครงการจะถูก 
น าเสนอผู้บริหารท่ีรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสั่งการ หรือโดยการประชุมทีมบริหารหรือการประสานผ่านทางกลุ่มไลน์ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างไม่คาดคิด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วากปัจจัยภายในและภายนอก  
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ภาพที่ 4.1ก(3)-1 วิธีการใช้เสียงลูกค้าและข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการตลาด   
ข้อมูลและสารสนเทศที่น ามาใช ้

เพื่อการตลาด 
วัตถุประสงค์การน าไปใช ้ วิธีการ

น าไปใช ้
ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินาการ 

ปี 2559 ปี 2560 

เสียงของลูกค้าด้านการศึกษา (ของผู้เรียนปัจจุบัน) 

1. สถาบันสาธารณสุขแห่งแรก
ของประเทศ 

1.  จูงใจในการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษา 

ประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวนผู้สมัครในรอบ
ปีการศึกษา 

- งานบริหาร
การศึกษาฯ 
- งาน IT 

ระดับ สมัคร รับเขา้ ระดับ สมัคร รับเขา้ 

ป.ตรี 
ไทย 
ป.โท 
-ภาคปกติ 
-ภาคพิเศษ 
นานาชาต ิ
ป.โท 
ป.เอก 

1,559 
 

472 
210 
262 

 
140 
55 

217 
 

198 
98 
100 

 
46 
9 

ป.ตรี 
ไทย 
ป.โท 
-ภาคปกติ 
-ภาคพิเศษ 
นานาชาต ิ
ป.โท 
ป.เอก 

269 
 

239 
101 
103 

 
35 
43 

191 
 

119 
62 
57 

 
19 
19 

2. การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 2.  สร้างความเชื่อมั่นใน
การศึกษาของคณะฯ 

ร้อยละการได้งานท า
หลังส าเร็จการศึกษา 

- งานบริหาร
การศึกษาฯ 
 

ระดับ ผลลัพธ์ ระดับ ผลลัพธ์ 

ไทย 
ป.ตรี 
ป.โท 
นานาชาต ิ
ป.โท 
ป.เอก 

 
78.07 
79.75 

 
56.82 
86.67 

ไทย 
ป.ตรี 
ป.โท 
นานาชาต ิ
ป.โท 
ป.เอก 

 
66.67 
79.79 

 
33.33 
100 

3. ความหลากหลายของ
หลักสูตร 

3.  สร้างโอกาสทางเลือกใน
การเข้าศึกษาของผู้เรียน 

จ านวนนกัศึกษาที่เขา้
ศึกษาในหลักสูตร 

- งานบริหาร
การศึกษาฯ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับ ผลลัพธ์ ระดับ ผลลัพธ์ 

ไทย 
ป.ตรี 
ป.โท 
นานาชาต ิ
ป.โท 
ป.เอก 

 
219 
197 

 
45 
8 

ไทย 
ป.ตรี 
ป.โท 
นานาชาต ิ
ป.โท 
ป.เอก 

 
191 
119 

 
19 
19 
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ภาพที่ 4.1ก(3)-1 วิธีการใช้เสียงลูกค้าและข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อการตลาด (ต่อ) 
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีน ามาใช้ 

เพื่อการตลาด 
วัตถุประสงค์การน าไปใช้ วิธีการ

น าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เสียงของลูกค้าด้านการศึกษา (ศิษย์เก่า)  

1. ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานของศิษย์เก่า 

1.  ให้ลูกค้าเห็นโอกาส
ความก้าวหน้าในชีวิตเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาจากคณะฯ 

ประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวนผู้สมัครในรอบ
ปีการศึกษา 

- งานบริหารการศึกษา
ฯ 
 

ระดับ สมัคร รับเข้า ระดับ สมัคร รับเข้า ระดับ สมัคร รับเข้า 

ป.ตรี 
ไทย 
ป.โท 
-ภาคปกติ 
-ภาคพิเศษ 
นานาชาติ 
ป.โท 
ป.เอก 

1,559 
 

472 
210 
262 

 
140 
55 

217 
 

198 
98 
100 

 
46 
9 

ป.ตรี 
ไทย 
ป.โท 
-ภาคปกติ 
-ภาคพิเศษ 
นานาชาติ 
ป.โท 
ป.เอก 

269 
 

239 
101 
103 

 
35 
43 

191 
 

119 
62 
57 

 
19 
19 

ยังไม่ถึงวงรอบการเก็บข้อมูล 

เสียงของลูกค้าด้านการศึกษา (ผู้เรียนในอนาคต) 

1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันชั้นน าของประเทศ 

1.  สร้างความเชื่อมั่นใน
การศึกษาของคณะฯ 

เสียงลูกค้าด้านการวิจัย  

1. ความต้องการของแหล่งทุน 1. เขียนข้อเสนอการวิจัยที่
ถูกต้องตามเง่ือนไขโจทย์วิจัย
และกรอบการวิจัยของแหล่ง
ทุน 

น าไปพัฒนา
โครงการวิจัยที่
มีคุณภาพ 

จ านวนโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนวิจัย 

- คณะกรรมการวิจัย
และนวัตกรรม 
- งานวิจัยและวิชาการ 

-แหล่งทุนภายใน ม.มหิดล = 10 โครงการ 
(3,899,220.-บาท) 
-แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ในประเทศ) 
= 20 โครงการ (16,628,341.-บาท) 
-แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ต่างประเทศ) 
= 1 โครงการ (11,143,650.-บาท) 

-แหล่งทุนภายใน ม.มหิดล = 8 โครงการ 
(2,328,246.-บาท) 
-แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ในประเทศ) = 
31 โครงการ (10,354,991.54บาท) 
-แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ต่างประเทศ) 
= 2 โครงการ (13,026,347.-บาท) 

-แหล่งทุนภายใน ม.มหิดล = 5 โครงการ 
(1,142,100.-บาท) 
-แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ในประเทศ) 
= 22 โครงการ (18,024,896.75บาท) 
-แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ต่างประเทศ) 
= 3 โครงการ (12,442,014.20-บาท) 

2. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 2. ส่งมอบผลงานวิจัยที่ดีมี
คุณภาพและตรงเวลาให้กับ
แหล่งทุน 

น าไปปรับปรุง
กระบวนการ
ท างานวิจัย 

ระดับความพึงพอใจ
ของแหล่งทุน 

- คณะกรรมการวิจัย
และนวัตกรรม 
- งานวิจัยและวิชาการ 

-พึงพอใจเฉลี่ย = 4.38 -พึงพอใจเฉลี่ย = 4.34 -พึงพอใจเฉลี่ย = 3.88 

3. ความผูกพัน 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
แหล่งทุน 

พัฒนาระบบ
มาตรฐานการ
วิจัย และสร้าง
ศักยภาพ
อาจารย์ผู้วิจัย 

จ านวนโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

- คณะกรรมการวิจัย
และนวัตกรรม 
- งานวิจัยและวิชาการ 

25 โครงการ* (27,376,752.00 บาท) 
 แหล่งทุนภายใน ม.มหิดล (10 โครงการ)  
 แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ใน

ประเทศ) (14 โครงการ)  
 แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล 

(ต่างประเทศ)  (1 โครงการ)  

38 โครงการ# (23,945,584.54 บาท) 
 แหล่งทุนภายใน ม.มหิดล (8 โครงการ) 
 แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ในประเทศ)  

(28 โครงการ)  
 แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล 

(ต่างประเทศ)   (2 โครงการ) 

29 โครงการ# (29,186,935.85 บาท) 
 แหล่งทุนภายใน ม.มหิดล (8 โครงการ) 
 แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล (ใน

ประเทศ) (28 โครงการ)  
 แหล่งทุนภายนอก ม.มหิดล 

(ต่างประเทศ)   (2 โครงการ) 
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ด้านการศึกษา รองคณบดีท่ีรับผิดชอบฝ่ายการศึกษา หัวหน้างานการศึกษาฯ และประธานหลักสูตร สามารถ
รับ-ส่ง และแจ้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางไลน์กลุ่ม หรือ E-mail หรือติดต่อทางโทรศัพท์
ของท่ีท างาน หรือมือถือส่วนตัว และหากต้องการพิจารณาร่วมกันจะด าเนินการโดยการประชุมคณะกรรมการประธาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท/เอก ประจ าทุกเดือน หรือตามนัดหมายกรณีเร่งด่วนได้ 

ด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ และคณะกรรมการวิจัยและ
นวัตกรรม (ซึ่งมีผู้แทนจากภาควิชาร่วมเป็นกรรมการ) สามารถสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ และบริหารจัดการใน
ระบบและกระบวนการท านองเดียวกันกับงานการศึกษา นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยและวิชาการจ านวน 5 คนยังมี
หน้าท่ีรับผิดชอบต่างกัน สามารถให้บริการและประสานงานกับอาจารย์ผู้วิจัยในกรณีท่ีมีปัญหา หรือขอค าแนะน าใน
การด าเนินการวิจัยและจริยธรรมการการวิจัยได้โดยสะดวก หรือผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ได้โดยตรง  
          ด้านการบริการวิชาการ คณบดี รองคณบดีท่ีเกี่ยวข้อง หัวหน้าภาควิชา และเจ้าหน้าท่ี OPHETS  และ
คณะกรรมการบริหาร OPHETS  ได้น าข้อมูล ด้านการให้บริการ ช้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการบริหารงาน
บุคคล มาวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการ และได้ออกแบบระบบการสนับสนุนการให้บริการ ใหม่ในการรับท าวิจัย 
การจัดโครงสร้างองค์กร การพัฒนาคุณภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ การจัดท าประกาศคณะฯ ในการ
ให้บริการ การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการควบคุมต้นทุน  
4.1ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1ค(1) ผลการด าเนินการในอนาคต  

คณบดีมีนโยบายในการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินการเมื่อแรกเข้ารับต าแหน่งในปลายปี พ.ศ. 2560 
จัดให้มีการน าเสนอผลการด าเนินการในพันธกิจต่างๆ ใน 3 ปีย้อนหลังตามตัวชี้วัดผลการด าเนินการ (PA) ในการ
ประชุมสัมมนาบุคลากรประจ าปี รวมทั้งการด าเนินการของหลักสูตรและข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของการสัมมนาหลักสูตรทุกระดับ ข้อมูลด้านการวิจัย และข้อมูลการด าเนินงานบริการวิชาการ ข้อมูลด้านการเงิน 
และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการด าเนินการของคู่เทียบ ในการประชุมฯ จัดให้มีการแบ่งเป็นกลุ่มมีบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับในแต่ละกลุ่มในการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ น าเสนอ และบันทึกเป็นรายงานสรุป ผู้บริหารของ
คณะฯ (คณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ) น าข้อมูลต่างๆ ข้างต้น และข้อเสนอแนะเชิงมาตรการจากท่ีประชุมสัมมนา
บุคลากรมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี และระยะสั้น 4 ปี อย่างเหมาะสม และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  คณะฯ น าข้อเสนอแนะท่ีสื่อสารไปยังรองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานเพื่อให้รับทราบในแนวทางเดียวกัน ในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะฯ ตาม
แนวทางและแผนงานท่ีก าหนด โดยคณะฯ มีช่องทางสื่อสารท าความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากภาควิชาและหน่วยงานท่ีตรวจเยี่ยม ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ผลการด าเนินการในอนาคต
บรรลุเป้าหมายได้  
4.1 ค(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม 
 ในการด าเนินการระหว่างปี คณะฯ โดยคณบดีและผู้บริหารทุกระดับ ได้พัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องและ
การปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ้น โดยน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงมาตรการจากการประชุมสัมมนาบุคลากร 
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รวมท้ังผลการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างานชุดต่างๆ ภายใต้การก ากับของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลงานใหม่ๆ ท่ีส าคัญ ได้แก่  

ด้านการศึกษา จัดให้มีทบทวนข้อมูลผู้เรียน ระบุกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตรงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนมากขึ้น จัดให้มีกระบวนการเพิ่มเติมในการจัดท าแผนรองรับการตรวจประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อรองรับการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปตามแผนงาน เป็นต้น  

ด้านการวิจัย ด าเนินการออกประกาศฯ ใหม่ๆ ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนการเตรียม Manuscript และการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็นต้น คณะฯ ก าลังพัฒนาวารสารของคณะฯ ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 
กลุ่มท่ี 1 ไปสู่มาตรฐานสากล Scopus เพื่อรองรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสูงขึ้น ได้จัดมอบรางวัลการวิจัย
ดีเด่นของคณะฯส าหรับบุคลากรของคณะฯ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติ  

ด้านบริการวิชาการ คณะฯ ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการบริหารการเงินของ OPHETS 
และการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017  การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ เป็นต้น 
การด าเนินการต่างๆ รองคณบดีผู้รับผิดชอบ รายงานความก้าวหน้าในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ประจ าเดือน 

นอกจากนี้ คณะฯ โดยคณบดีประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
และนวัตกรรม ได้แก่ การร่วมมือกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (InT) จัดให้มี                    
Co-working space โดยการเปิดห้อง “MA-SHARE” ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมแนวคิด
เชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ของนักศึกษาและอาจารย์ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อการพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วย
และประชาชนในชุมชน การจัดตลาดนัดการวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้นักวิจัยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น  

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
4.2ก ข้อมูลและสารสนเทศ 
4.2ก(1) คุณภาพ 
 คณะฯ มีวิธีการจัดการสารสนเทศได้สารสนเทศท่ีแม่นย า ถูกต้อง เชื่อถือได้ คงสภาพ และเป็นปัจจุบัน ส าหรับเอกสาร
ท่ัวไป ฝ่ายสารบรรณในงานบริหารงานท่ัวไป ด าเนินการบริหารจัดการรับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในคณะฯ และกับ
หน่วยงานภายนอก และท าหน้าท่ีตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร เอกสารท่ีเป็นความลับ จะใส่ซองประทับตราลับให้ทราบหน้า
ซองเพื่อความปลอดภัย สารสนเทศจ าพวกรายงานการประชุม เลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้บันทึกและจัดท า
รายงาน และตรวจทานโดยประธานกรรมการ และรับรองรายงานการประชุมจากท่ีประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป และ
กรรมการสามารถแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้   

เอกสารจ าพวก ประกาศ กฏระเบียบ และข้อบังคับ จะยกร่างโดยผู้ท่ีรับผิดชอบและเกี่ยวข้องในงานนั้น ทวน
สอบโดยผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ และส่งตรวจทานจากฝ่ายนิติกรของคณะฯ ก่อนเสนอลงนามโดยคณบดี หรือหาก
เป็นเอกสารสัญญา หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน จะน าส่งมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจทานด้วย ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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 คณะฯ มีนโยบายในการลดการใช้กระดาษ สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดประสิทธิภาพ จึงได้
ด าเนินการจัดระบบสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การดูแลระบบ การเชื่อมต่อข้อมูลและสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ในก ากับของรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะฯท่ีเชื่อมต่อด้วยระบบ LAN & 
WIFI, Website, E-Office, PH LINE@, Facebook, ระบบการจองห้องเรียน-ห้องประชุม, ระบบการจองรถ, ระบบ
การแจ้งซ่อมบ ารุง เป็นต้น ซึ่งคณะฯจัดให้มีการส ารองตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการ สิทธิ์การเข้าใช้และการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและการสูญหายของข้อมูล    
4.2ก(2) ความพร้อมใช้งาน 
 คณะฯ ให้ความส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารองค์กรรับผิดชอบในการดูแลระบบ  ในด้าน Software พัฒนาระบบงานสารสนเทศโปรแกรม การให้ค าปรึกษา
การใช้ระบบ/โปรแกรม ให้บุคลากรและผู้บริหารสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท า Website ท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายท่ี www.ph.mahidol.ac.th ท้ังในระบบ Intranet ส าหรับบุคลากรของคณะฯ และ ระบบ Internet 
ส าหรับบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและคู่ความร่วมมือ ใช้ค้นหาข้อมูลและ
สืบค้นสารสนเทศได้สะดวกตามหมวดหมู่ท่ีจัดไว้อย่างเป็นระบบ และมีการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารองค์กรเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ปรับปรุงสารสนเทศให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเป็นประจ า
และอย่างต่อเน่ือง  
4.2ข ความรู้ขององค์กร 
4.2ข(1) การจัดการความรู้ 
 คณะฯ ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ จัดให้มีอบรม การอบมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้และการน าความรู้ไปใช้พัฒนาการ หรือการไปดูงาน หรืออบรม โดย
จัดเป็นเวที Share and Learn  นอกจากนี้รายงานเชิงความรู้และกิจกรรมต่างๆ จัดท าขึ้นและรวบรวมไว้ในหมวดคลัง
ความรู้เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข (Knowledge based system) มีปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ องค์ความรู้
ต่างๆ ท่ีได้จากงานวิจัยท่ีตีพิมพ์วารสารวิชาการท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     คณบดี มีนโยบายใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในองค์กรของคณะฯ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้รองคณบดีที่รับผิดชอบพันธกิจ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ เกี่ยวกับผลงาน องค์ความรู้ และงานวิจัย และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับบุคลาการสายสนับสนุน  
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายองค์ความรู้เดิม บูรณาการความรู้ เพื่อท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ๆน าไปสู่กระบวนการรวบรวม/จัดเก็บเข้าสู่ระบบคลังความรู้ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และใช้
ประโยชน์ต่อไป  
4.2ข(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร  
 คณบดี ก าหนดนโยบายและมุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้มีการจัดกิจกรรมเวที และประชุม
วิชาการ และแผนงานใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ในด้านการศึกษา โดยความ
รับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี การ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ท้ังหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
กระบวนการประเมินผลภายในคณะฯ โดยเพิ่มกระบวนการตรวจให้มีการเขียนรายงานประเมินตนเองในหมวดท่ี 1 -5 
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ซึ่งต่อยอดจากแผนงานการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมการรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 
เมื่อ 2 ปีก่อนและทบทวนต่อเนื่องมา เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับอาเซียน  

ด้านการวิจัย โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการตามกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
และขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ของ
บุคลากร ในประเด็นใหม่ๆ ท่ีเป็นท่ีสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านแผนงาน Share & Learn ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ด าเนินการมาเป็นปีท่ี 2 โดยน าความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ หรือสถาบันมาน าเสนอ บุคลากรรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น จัดปีละ 4-5 ครั้ง (2) จัดกิจกรรมมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณส าหรับคณาจารย์
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ จัดเป็นปีแรก และได้รับค าชื่นชมให้จัดเป็นประจ าทุกปีต่อไป และ (3) การจัด
กิจกรรมตลาดนัดงานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เป็นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายงานวิจัย 
และน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   

ด้านบริการวิชาการ คณบดีก าหนดนโยบายให้ปรับปรุงการบริหารจัดการและด าเนินงานของส านักงานบริการ
วิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) โดยปรับเปลี่ยนต าแหน่งการบริหารงานและการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับมาตรการท่ีเสนอแนะของท่ีประชุมสัมมนา
บุคลากรประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และขยายงานการฝึกอบรมให้กว้างขวางและรองรับลูกค้าระดับ
นานาชาติ โดยจัดต้ังศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่าย 
 ความรู้อันเกิดจากการด าเนินการกิจกรรมต่างของคณะฯ ท้ังภายในคณะฯ และกับภายนอกคณะฯ น ามา
ถ่ายทอด สื่อสาร และแบ่งปันผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ (1) การจัดการอบรมและศึกษาดูงานในหัวข้อท่ีเฉพาะด้านกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบัน GISTDA กรมพลาธิการทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เช่น การ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในงานสาธารณสุข ร่วมกับสถาบัน GISTDA คณาจารย์ท่ี
สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรออนไลน์ และต่อยอด
งานวิจัยโดยร่วมมือกับสถาบัน GISTDA ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันต่อไป (ผล) และทางสถาบัน 
GISTDA ได้รับความรู้งานทางด้านสาธารณสุขและไปพัฒนาขยายขอบข่ายงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้
ครอบคลุมและใช้ประโยชน์ในงานสาธารณสุขมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดการลงนามบันทึกความ
เข้าใจในความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย และมีกิจกรรมต่อเนื่องต่อไปในอนาคต (2) การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ และ LINE@ ของคณะฯ ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและติดตามสถานการณ์ ข้อมูล
ข่าวสาร และความรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง (3) การแจ้งข้อมูลในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯท่ี
เกี่ยวข้องกับนโยบาย ความคิดริเริ่มของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น โครงการย่ายนวัตกรรมโยธี เป็นต้น 
ยังประโยชน์ให้เกิดการบอกต่อ วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับผู้บริหารองค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจในกล
ยุทธ์และแผนงาน และโดยช่องทางนี้ถูกแบ่งปันต่อถึงระดับภาควิชาในการประชุมภาควิชาประจ าเดือนต่อไปด้วย 
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หมวด 5  บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร  
5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลงั  

คณะฯ มีระบบการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องมีการรับรองด้านอัตราก าลัง  ซึ่ง
จะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกปี โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับ
หัวหน้าภาควิชาประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรประจ าภาควิชา รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับเลขานุการคณะฯ ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร
ประจ าส านักงานคณบดี การจัดสรรอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และภาระงานตามพันธกิจของคณะฯ โดยบุคลากรของคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ต้องมีคุณวุฒิที่ตรง
กับต าแหน่งและสมรรถนะตามสายงาน บุคลากรทุกกลุ่มสายงานและทุกต าแหน่ง ต้องได้รับการประเมินทักษะและ
สมรรถนะ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของมหาวิทยาลัย  

คณะฯ มีการทบทวนกรอบอัตราก าลังที่ควรมี และขีดความสามารถของบุคลากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจหลักของคณะฯ มีการวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) ของขีดความสามารถและอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันกับขีด
ความสามารถและอัตราก าลังที่ควรมีในอนาคต มีการสื่อสารแผนความต้องการอัตราก าลัง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การ
ประชุม การแจ้งเวียนให้ทุกภาควิชา/หน่วยงานรับทราบ ตลอดจนมีการติดตาม ก ากับ เพื่อปรับปรุงแผนอัตราก าลังในทุกๆ 
ปี  จากผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทดแทน ในปี 2561 พบว่า คณะฯ ยังขาดอัตราก าลังในสายวิชาการ จ านวน 
6 คน ส่วนสายงานสนับสนุนมีจ านวนเพียงพอที่จะขับเคลื่อนภารกิจของคณะฯ คณบดีจึงมีนโยบายไม่เพิ่มจ านวนบุคลากร
กลุ่มสายสนับสนุน และใช้แนวทางการบริหารจัดการอัตราก าลังบุคลากรกลุ่มสายสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ
เกลี่ยอัตราก าลังจากหน่วยงานหนึ่งไปสู่อีกหน่วยงานหนึ่ง  

คณะฯ มีการจัดโครงสร้างอายุบุคลากรของคณะฯ ดังภาพที่ P.1ก(3)-1 และได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ปี 2562 -2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) โดยการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็น 4 มิติ  บนพื้นฐานแนวคิด
ของ HR Scorecard และแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource 
Management) ทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ของคณะฯ ดังภาพท่ี 5.1ก
(1)-1 ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากร การ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในคณะฯ  รวมถึงการถ่ายทอดแนวทางการ
วางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ให้แก่ทุกภาควิชาและหน่วยงานของคณะฯ รับทราบ   
5.1ก(2) บุคลากรใหม่  

คณะฯ มีระบบการขอจัดสรรอัตราก าลังของภาควิชา/หน่วยงาน โดยภาควิชา/หน่วยงานน าข้อมูลอัตราก าลังและ
ขีดความสามารถ ณ ปัจจุบันและแนวโน้ม 5 ปี ข้างหน้าของจ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ภาระงาน และ
แผนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรอัตราบุคลากรทดแทน  โดยพิจารณาร่วมกับการ
ก าหนดสมรรถนะ(ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ) ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ดังภาพท่ี 5.1ก(2)-1  
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ภาพท่ี 5.1ก(1)-1 เชื่อมโยงของระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

ระดับบุคคล 

 

งานทีสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ 

งานตามบทบาท
ภารกิจ 

งานที่ได้รับ
มอบหมาย

พิเศษ 

ระดับหน่วยงาน 

แผนที่ยุทธศาสตร์คณะ (Strategy Map) 

บทบาท หน้าที่ และภารกิจ
ที่สนับสนุนวิสัยทัศนแ์ละ

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

บทบาทหนา้ที่ ความ
รับผิดชอบของ

หน่วยงาน 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

กรณีผลงานต้องปรับปรุง               จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

แก้ไขหรือต้องพัฒนา                  

                                         - ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการพัฒนา/สอนงาน/พี่เลี้ยง 

                                         - บคุลากรพัฒนาตนเอง 

                                         - จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับ  

                                               Competency Gap 

 

กรณีผลงานดีเด่น         พัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง 

                              ยกย่องชมเชย/ให้รางวัล 

                             พิจารณาความดีความชอบ  

                             ประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง/ส่งเสริมความก้าวหน้า 

                                      

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยวัดผลงานตามตัวชี้วัดและ

คุณลักษณะการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
หลักที่ก าหนดในอัตราส่วน 80:20โดยใช้

แบบประเมิน  
ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 

ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินรับทราบ  พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน 
 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรใน
การปฏิบัติงานและส่งเสริมความคิดริเริ่ม
และนวัตกรรม  ได้แก่ 
- การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
 

ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในต าแหน่งและระดับ
ต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะเพื่อให้
บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/โครงการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดแผ่นดิน ค่าเป้าหมาย
ราชการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนยุทธศาสตร์คณะ 
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ภาควิชา/หน่วยงานต้องด าเนินการก าหนดคุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ 
หลังจากคณบดีอนุมัติ งานบริหารทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประชาสัมพันธ์การสรรหาผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อตอบสนองความหลากหลายของผู้สมัคร เช่น ส่ง
จดหมายไปยังสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะฯ ซึ่งผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการ
สมัครได้หลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์ ระบบสมัครงานออนไลน์ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับบุคลากรใหม่ ส าหรับ 
1) กลุ่มสายวิชาการ พิจารณาจาก ศักยภาพ ความสามารถ คุณวุฒิตามมาตรฐานการจัดจ าแนกการศึกษา: สาขาวิชา 
(International Standard Classification of Education (ISECD 2018) และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีการทดสอบการ
สอนและการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม MUPH ของคณะฯ 2) กลุ่ม
สายสนับสนุน มีการทดสอบทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับต าแหน่งและความต้องการของภาควิชา/หน่วยงาน เช่น 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม MUPH ของคณะฯ และในบางต าแหน่งมีการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ คณะฯ จัดให้มีการแนะน าบุคลากรใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ กลุ่มสาย
วิชาการมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนบุคคลเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มสายสนับสนุน มีหัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน 
คณะฯ จัดให้บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อภารกิจที่จะต้อง
ปฏิบัติ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรใหม่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัย และของคณะฯ รวมทั้ง
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในหน่วยงาน บุคลากรใหม่ มีการประเมินทดลองการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อที่ภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัดจะได้ทราบถึงศักยภาพและทักษะความสามารถในการท างาน
ของบุคลากรอย่างแท้จริง แล้วน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างแรงจูงใจที่จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความมั่นใจ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพึง
พอใจที่จะปฏิบัติงานในคณะฯ ต่อไป 
ภาพท่ี 5.1ก(2)-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดสมรรถนะกับการสรรหาบุคลากรใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง 

การก าหนดผลการปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับข้อตกลง
การปฏิบัติงาน 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ/

เป้าประสงค ์

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โดยน าสมรรถนะ (ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน)ไปใช้
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ประกาศหลักเกณฑ์ส าหรับ

ใช้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล 

ส ารวจความคิดเห็นในการแต่งตั้ง 
พร้อมสรุปผลเพื่อน าผลไป
ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ 

การก าหนดสมรรถนะ (ความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะ) ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
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5.1ก(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร  
 คณะฯ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ปี 2562 -2565 โดยรองคณบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ เลขานุการคณะฯ และงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้รวบรวมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร โดยได้เชื่อมโยงความสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ  โดยการน ายุทธศาสตร์ที่ 4 : Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออัตราก าลังและขีดความสามารถ โดยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน
ให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  มีทักษะและสมรรถนะตามที่คณะฯ ก าหนด คณะฯ มีการศึกษา
การกระจายอายุของบุคลากร ดัง ภาพที่ P.1ก(3)-1 และได้จัดท าโครงการค้นหาความต้องการของบุคลากร เพื่อจัดท า
ระบบสารสนเทศ เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากอัตราที่ก าลังทีจ่ะเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงาน  
 คณะฯ  มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่เปลี่ยนไปให้ มี
การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามพันธกิจ เช่น การเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการด้วยการส่งเสริมให้ก้าวสู่ต าแหน่งวิชาการ ศ. รศ. และ ผศ. การรับบุคลากรที่มี
ศักยภาพเพื่อบรรจุในต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์และสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ ส าหรับกลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะฯ สนับสนุนให้เปลี่ยนต าแหน่งให้ตรงกับทักษะความเชี่ยวชาญ และความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้ง
สนับสนุน ส่งเสริม และจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทุกกลุ่ม ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาในทุกด้าน เพื่อให้สามารถรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ โดยการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ทั้งในคณะฯ และหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 
Organization) เพื่อท างานทดแทนกันเมื่อมีความจ าเป็น ในการจัดเตรียมและบริหารในช่วงที่มีการเพิ่ม/ลดจ านวน
บุคลากร ภาควิชา/หน่วยงานจะมีการแบ่งภาระงานให้เหมาะกับสมรรถนะ และจ านวนบุคลากร  
5.1ก(4)  ความส าเร็จในงาน  
           คณะฯ จัดรูปแบบการท างานเป็น 2 ระบบงาน ให้รองรับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ของ
คณะฯ คือ ระบบงานหลัก เน้นสร้างผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ คือ 1) ระบบการจัดการหลักสูตร 2) ระบบบริหารงานวิจัย  
และ 3) ระบบบริการวิชาการ โดยท างานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในแต่ละระบบเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ระบบงานสนับสนุน เป็นระบบที่ขับเคลื่อนระบบงานหลักให้เคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 10 งาน ตามโครงสร้างองค์กร ดังภาพที่ 3 สารบัญ หน้า ด การบริหารงานทั้ง 2 ระบบ ผ่าน คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างานชุดต่างๆ  คณบดีและรองคณบดี พิจารณาตัดสินใจออกแบบระบบงานที่ส าคัญ ภายใต้
ขอบข่ายความรับผิดชอบตามพันธกิจของคณะฯ ประสานงานระหว่างกันในแนวราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานใน
แนวดิ่งตามล าดับชั้น จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด โดยในแต่ละระบบงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์ และ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ มีการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้แต่ละระบบงานบรรลุผลส า เร็จและตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ ตามที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 2.1ก(4)-7  
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 คณะฯ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยกระจายอ านาจไปยังรองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะฯ 
และหัวหน้างาน เพื่อรับผิดชอบและบริหารภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมี คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ และผู้แทนสายสนับสนุน เป็นคณะกรรมการสูงสุดก ากับกิจกรรมของคณะฯ โดยจัด
ให้มีการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุก 1 เดือน เพื่อก าหนดนโยบายต่างๆ รวมทั้งอนุมัติ และติดตามงาน/
โครงการที่ส าคัญๆ การจัดรูปแบบการท างาน ทั้ง 2 ระบบ ด าเนินการโดยการเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ และค่านิยม MUPH ของคณะฯ โดยคณบดี จัดท า PA กับทุกภาควิชา ติดตามผลการด าเนินการรายไตรมาส 
และหัวหน้าภาควิชาจัดท า PA กับบุคลากรในภาควิชา เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานในระดับภาควิชาและบุคคล มีส่วนในการ
ขับเคลื่อนคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่ได้ตั้งไว้ และเพื่อผลักดันการด าเนินงานของคณะฯ ให้ประสบผลส าเร็จ 
คณะฯ จึงได้มีการก าหนดระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ไว้ดงัภาพที ่5.1ก(4)-1 ภาพที ่5.1ก(4)-2  
ภาพท่ี 5.1ก(4)-1 กระบวนการท างาน ข้อก าหนด และตัวชี้วัดของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ข้อก าหนด ข้อมูลที่ส าคัญ ตัวชี้วัด 
การวางแผนอัตราก าลัง   
ด าเนินการตามนโยบายและข้อก าหนดของ
คณะฯ /มหาวิทยาลัย 

นโยบาย, ข้อก าหนด, แผน
อัตราก าลัง, ข้อมูลบุคลากร, ความ
ต้องการของหน่วยงาน 

- บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาพที่ 7.3ก-1) 

การสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากร 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตาม
คุณสมบัติของต าแหน่ง 

กรอบอัตรา, ระเบียบ,แนวปฏิบัติ,
ขั้นตอน, คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในการประเมินผลตาม PA ของบุคลากร (ภาพที่ 
7.3 ก-2) 

การพัฒนาความก้าวหน้า 
สายวิชาการ อาจารยม์ีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มคีวามสามารถด้านการ
สอน วิจัย และการบริการวิชาการ 
สายสนับสนุน บุคลากรมีความสามารถใน
การเรียนรู้ คิดริเริ่มพร้อมพัฒนาสมรรถนะ 
และวัฒนธรรมในการ 
ท างานที่หลากหลาย 

แผนพัฒนาบุคลากร, ระบบ 
สารสนเทศบุคลากร, ระบบ 
ปฏิบัติงานแทนกัน, ระบบ 
พี่เลี้ยง,  มาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง,  งบประมาณ 

- ร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ภาพที่ 7.3ก-1) 
- ผลงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (รูปที่ 7.1ก-4) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนที่ได้รับการอบรมพัฒนาตามวิชาชีพ  
(ภาพที่ 7.3ก-13) 
- งบประมาณเงินรายได้ด้านการพัฒนาบุคลากร (ภาพที ่7.3ก-10) 
- ร้อยละบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการพัฒนา (ภาพที่ 7.3ก-11) 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารค่าตอบแทน 
การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ประเมิน,ข้อตกลงภาระงาน, 
งบประมาณ 

- ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในการประเมินผลตาม PA ของบุคลากร  
  (ภาพที่ 7.3ก-2) 

การจัดสวัสดิการและการยกย่องชมเชย 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและ
ผูกพันกับองค์กร 

ระเบียบงานบริหารบุคคล, 
ข้อมูลด้านสวัสดิการ, 
สภาวการณ์ในปัจจุบัน, 
งบประมาณ 

- จ านวนความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากร (ภาพที ่7.3ก-6) 
 

นอกจากนี้คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ สนับสนุนให้ท างาน
ในกลุ่มงานที่ตนเองถนัด การสร้างทีมงานแบบ Cross Functional Team มุ่งเน้นพัฒนาให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซึ่งก่อให้เกิดความตั้งใจในการท างาน และบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เพราะเป็นงานที่ตนถนัด ท าให้
สามารถดึงความสามารถ และสมรรถนะหลักของตนมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการ
มุ่งผู้เรียน ผู้รับบริการอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย คณะสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร โดยการยกย่องชมเชย 
การให้รางวัลและส่ิงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ   
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ภาพที่  5.1ก(4)-2  การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกลยุทธ์ของคณะฯ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โครงการ/หลักสูตร ในการพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
เป็นองค์กรที่จัดการเรียนการสอนที่ดี
และ 
ตอบสนองต่อการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ปฐมนิเทศอาจารย์ 
- พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นResearch 

Based  Learning/Problem BasedLearning, Critical 
Thinking, Systematic Thinking 

- คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ 

- ปฐมนเิทศบุคลากรใหม่ 
- พัฒนาทักษะที่จ าเป็นกับการปฏิบัติงาน 
  สนับสนุนการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 
- พัฒนาสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
- คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ระบบคุณภาพกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เป็นผู้น าด้านการวิจัยทางสาธารณสุข
ศาสตร์ระดับเอเชีย 

- การขอทุนวิจัยและแหล่งทุน   
- การผลติและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

- การพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ 

 - ส่งเสริมเครือข่ายวิจัย/สถานวิจัย/กลุ่มวิจัยสถาบัน และวิจัยในชั้นเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากการปฏิบัติงาน 
- ความก้าวหน้า/ความรู้ใหม่ทางการวิจัย 
- การวิจัยสถาบันเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
- จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

เป็นศูนย์บริการ 
วิชาการระดับประเทศ 

ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการเพิ่มมูลค่า 
- การบริหารงาน และการพัฒนาทีมและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
- การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน 

เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล - จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ/คุณธรรมจริยธรรม 
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และทักษะผู้น า 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ 
(เก่งและดี) 

- อบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ - อบรมและพัฒนาเรื่องการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ที่สูงขึ้น/เปลี่ยนต าแหน่ง/ปรับระดับสูงขึ้น 

- โครงการ Happy Workplace :  กีฬาบุคลากร กีฬาเครือข่ายพญาไท โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี Coshem, คณะ
รอบรู้สุขภาพ 

- การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
- โครงการคุณภาพชีวิต กิจกรรม 5 ส การซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย 
- จัดสรรทุนศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม อบรม สัมมนาทั้งภายใน/ภายนอกประเทศ 
- การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ (กองทุน บริหารเงิน ดูแลสุขภาพกายและจิต ประกันชีวิต การออม อาชีพเสริมเพิ่มรายได้) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - การถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ 
- การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทั้งภายใน  ภายนอกคณะฯ/มหาวทิยาลัยฯ 
- การให้ค าแนะน า ปรึกษา สะท้อนผลงาน เสริมสร้างศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยงด้านการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ การขอ 

ก าหนดต าแหน่งวิชาการ และการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น/เปลี่ยนต าแหน่ง/ ปรับระดับสูงขึ้น 
สืบสานศิลปะและ 
วัฒนธรรมไทย 

- กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 

5.1ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร  
5.1ข(1)  สภาพแวดล้อมของการท างาน  
 คณะฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการสภาพแวดล้อมและความสุขของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน สร้างผลงานที่ดีและรู้สึกผูกพันกับคณะฯ โดยมีการด าเนินงานในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อ
ต่อการท างานของบุคลากร คณะฯ ได้มอบหมายให้ภาควิชา/หน่วยงานมีการจัดท าแผนและจัดกิจกรรม เพื่อปรับภูมิทัศน์
สถานที่ท างานให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นระบบการท างานที่คล่องตัว ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมมูลด้วยเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล ส าหรับการด าเนินตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะฯ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาการประชุมในคณะฯ เป็นไป
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ตามการประชุมสีเขียว (Green Meeting) และได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย การพัฒนาและรักษา
บรรยากาศการท างานให้เกื้อหนุนและปลอดภัยต่อการท างานของบุคลากรนั้น คณะฯ โดยรองคณบดีร่วมกับงานกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รับผิดชอบงานดูแลและติดตามประเมินผลงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของคณะ  เช่น ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโทรศัพท์และการสื่อสาร ระบบความ
ปลอดภัยในการท างานของบุคลากร ระบบการควบคุมป้องกันอัคคีภัย ระบบการจราจร ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
การรักษาความสะอาด และการจัดการด้านภูมิทัศน์ของคณะฯ รวมถึงการด าเนินการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ จัดท าโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ inverter ทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่มีอายุ
การใช้งานไม่ต่ ากว่า 10 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนและเริ่มด าเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในปีงบประมาณ 2561 
บุคลากรของคณะฯ ได้รับสวัสดิการข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ ดังภาพที่ P.1ก(3)-2 นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของคณะฯ ซึ่งผลด าเนินการดังภาพที่ 7.3ก-9  
5.1ข(2)  นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร  
 คณะฯ มีนโยบายเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและความรอบรู้สุขภาพ มีการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม การ
เสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบของกรมบัญชีกลาง 
และระเบียบ/ประกาศของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินประจ าต าแหน่ง ค่าอาหารท าการ
ล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ นอกจากนี้คณะฯ คณะฯ มีการทบทวนกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเรื่องการจัดสวัสดิการ มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกกลุ่ม เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังตารางที่ P.1ก(3)-2  โดยแต่งตั้ง คกก.สวัสดิการคณะฯ พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบดูแลด้าน
สวัสดิการให้แก่บุคลากรของคณะฯ คกก.สวัสดิการได้ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากร
แต่ละประเภท ได้แก่ กลุ่มสายวิชาการ กลุ่มสายสนับสนุน ต่อสวัสดิการที่คณะฯ จัดให ้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหาร
และจัดระบบในการจัดสวัสดิการ ให้ตอบสนองและเหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และแต่ละช่วงอายุ 
เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและมีก าลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
คณะฯ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดใีห้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน  
5.2  ความผูกพันของบุคลากร 
5.2ก  ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.2ก(1) วัฒนธรรมองค์กร  

คณะฯ ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย Mahidol Core Value และค่านิยมของคณะฯ MUPH  
โดยจัดให้บุคลากรใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย  เพื่อรับทราบและ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นอกจากวัฒนธรรม
องค์การของมหาวิทยาลัยแล้ว ค่านิยมของคณะฯ “MUPH” คณะฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม “MUPH” โดยบูรณาการการส่งเสริมการปฏิบัติตาม ค่านิยม “MUPH” ร่วมกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และงานสวัสดิการ จัดท าเป็นเป็นแผนงานในปีงบประมาณ 2559-2562 เพื่อใช้ค่านิยม MUPH เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนความผูกพัน อาจารย์บรรจุใหม่ของคณะฯ ต้องออกฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท 
เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการเรียนการสอน คณะฯ ให้ความส าคัญกับการ
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เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นการท างานเป็นทีม การเคารพเสียงผู้รับบริการและได้ให้โอกาสบุคลากรทุกระดับ ได้มี
ส่วนร่วมในการการบริหารจัดการ โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือเป็นหัวหน้าโครงการ ตามลักษณะของ
งาน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถท างานได้ตรงตามศักยภาพหรือความสามารถพิเศษของตน ท าให้
การบริหารจัดการแต่ละภารกิจนั้นๆ ประสบผลส าเร็จ เกิดความร่วมมือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และการแบ่งปัน
ทักษะความรู้ของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน สามารถใช้ประโยชน์จากความคิด วัฒนธรรม และ
ความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร มีการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตนตามค่านิยม “MUPH” ไปยัง
บุคลากรทุกกลุ่มและนักศึกษาหลายช่องทางทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิประชุมคกก.ประจ าคณะฯ เวที Meet 
the Team ประชุมหัวหน้างาน สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ เฟสบุ๊ค ไลน์ การสื่อสารผ่านทางระบบ e-office และเว็บไซต์
ของคณะฯ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกกลุ่ม และนักศึกษาของคณะฯ รับทราบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คณะฯ 
จัดขึ้น ดังภาพที ่5.2ก(1)-1   
ภาพที่ 5.2ก(1)-1  ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

การด าเนินการ วัตถุประสงค์ วิธีการ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

การสื่อสารระหว่างคณบดีกับประชาคมท่ีเปิดกว้าง    

1. การประชุมคกก.
ประจ าคณะฯ  

แจ้งเพื่อทราบคณบดี/รองคณบดีฝ่าย
ต่างๆ/หัวหน้าภาควิชา/ผู้แทน
คณาจารย์ประจ า/ผู้แทนบุคลากรกลุ่ม
สนับสนุน ส านักงานคณบดี/ผู้แทน
บุคลากรกลุ่มสนับสนุนภาควิชา 

การประชุมคกก.ประจ าคณะฯประจ าทุกๆ เดือน  
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  2. การรับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา   3. เรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุมครั้งที่ผ่านมา 

4. เรื่องพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายต่างๆ     

จ านวนคกก.ฯ เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละคกก.ฯ เข้าร่วม
ประชุม 

2. Meet the Team 
 
 
 
 

1. ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา และทัน
การเปลี่ยนแปลง 

2. เสร้างความเข้าใจที่ดี และถูกต้องให้
ประชาคมรับทราบ 

1. การประชาสัมพันธ์ จัดท าโปสเตอร์ติด
ประกาศตามบอร์ดภายในอาคารต่างๆ ลิฟท์ 
และแจ้งเวียนระบบ E-office 

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน  

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับ
ผิด ชอบเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร อาท ิ
LCD Projector และคอมพิวเตอร์ 

จ านวนบุคลากรของ
คณะฯ ที่เข้าร่วมรับฟังใน
เวที Meet the Dean   
 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ฟังจ าแนกตามสายงาน 
 

3.การประชุมหัวหน้างาน หัวหน้างานแต่ละงานรับทราบข้อมูล 
หรือนโยบาย ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่
คณะฯ แจ้งผ่านการประชุมคกก.
ประจ าคณะในแต่ละเดือน 

1. ลงนัดผ่านระบบ E-office หรือ ผ่านทางไลน์
กลุ่มหัวหน้างาน  

2. เลขานุการแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและจากประชุม 
คกก.ประจ าคณะฯ น าไปปฏิบัติและแจ้งให้
บุคลากรในสังกัดแต่ละงานด าเนินการต่อ 

จ านวนหัวหน้างานเข้า
ร่วมประชุม 

 

4. การส่งข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบ e-office 
และ Line @  

1. ช่วยลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร  
2. นัดการประชุมง่ายด้วยตารางนัด

หมาย 

งานบริหารทั่วไปน าข้อมูลภายในคณะ/หน่วยงาน
ภายนอก และมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ E-office 
เพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

จ านวนข้อมูลที่ส่งผ่าน
ระบบ e-office และ/หรือ 
Line @ 

ร้อยละของข้อมูลที่ผ่าน
ระบบ e-office และ/หรือ 
Line @ 

5.2ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน : 5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน 
ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดให้มีแนวทางการประเมินความผูกพัน 

โดยใช้เกณฑ์วัดปัจจัยความผูกพัน และความพึงพอใจตามแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการจ าแนกกลุ่มบุคลากรเป็น 
2 กลุ่ม คือกลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน มีปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในกลุ่มวิชาการ ได้แก่ หน้าที่
ความรับผิดชอบ เงินเดือน และความส าเร็จในงานที่ท า ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในกลุ่มสนับสนุน
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วิชาการ ได้แก่ เงินดือน ความภูมิใจในความเป็นมหิดล และหน้าที่ความรับผิดชอบ  เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ 2561 คณะฯ โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ท าการประเมินความต้องการของบุคลากร ทั้งกลุ่มสาย
วิชาการและกลุ่มสายสนับสนุน ในเชิงคุณภาพ  เพื่อใช้วางแผนการสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรของคณะฯ ดังภาพที่ 
5.2 ก(3)-1  
ภาพที่ 5.2ก(3)-1 แสดงการจัดท าแผนเพือ่สร้างความผูกพัน 
 

  

 
    

 
 
 
5.2ก(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
 คณะฯ มีระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรทุกกลุ่มงานให้สอดคล้องกับทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยตามภาพที่ 5.2ก(1)-1 โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับคณะฯ ระดับภาควิชา และ
หน่วยงาน มีก าหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดลงไปยังภาควิชาและหน่วยงาน (ทีมบริหารเยี่ยมชมภาควิชา PA Visit) เพื่อ
ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มีการรายงานผลการด าเนินการทุกไตรมาส และตัวชี้วัดตามผลผลิต 
(สงป.) ทุกเดือน และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบดังภาพที่ 2.1ก(1)-2 มีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน (PA) ระดับบุคลากรกับผู้บังคับบัญชา ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่คณะฯ ใช้ประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับภาควิชา หน่วยงาน และรายบุคคล แล้วน าผลมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ในแต่ละกลุ่มบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บุคลากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนาในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานและพัฒนา
สมรรถนะที่เหมาะกับต าแหน่ง ตลอดจนมีกระบวนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพทุกสายงาน โดยสนับสนุนทุนในการ
ผลิตต ารา และทุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ   คณะฯ มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบ
การจัดการผลการด าเนินการความผูกพันของบุคลากร ดังภาพที่ 5.2ก(4)-2     

5.2ข การพัฒนาบุคลากรและผู้น า  
5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
คณะฯ สนับสนุนและวางแผนระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม และทุกระดับ โดยการน าผลการประเมิน
สมรรถนะ การสอบถามความต้องการจากบุคลากร (Training need) รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาและเป้าหมาย
การบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา  

งานHR ส ารวจ

ปัจจัยท่ีมผีลตอ่

ความผูกพัน 

เก็บรวบรวม

ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดล าดับความส าคัญและก าหนดปจัจัยท่ีมีผล

ต่อความผูกพัน ความพงึพอใจและแรงจงูใจของ

บุคลากร 

จัดท าแผนปฏิบตักิาร

ประจ าป ี

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ภาควิชา/หน่วยงาน ด าเนินการตามแผน 
ติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและ

ปรับปรุงการด าเนนิงาน 
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ภาพที่ 5.2ก(4)-2  ระบบการจัดการผลการด าเนินการความผูกพันของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
การจัดการผลการ

ด าเนินการ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ กระบวนการผลักดันความผูกพัน วิธีการประเมินความผูกพัน 

ระบบการให้รางวัล 1. กลุ่มวิชาการที่ปฏิบัติงาน10 
ปีขึ้นไป  

2. บุคลากรรุ่นใหม่  ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 3-ถึง10 ปี และมีอายุ
ไม่เกิน 40 ป ี

กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
มีดังนี้  
1. พิจารณาจากประวัติการ

ท างาน/ผลงานดีเด่นที่สมควร
ได้รับการยกย่อง 

2. พิจารณาจากการปฏิบัติตาม
ค่านิยมMUPH”  

3. พิจารณาจากผลการปฏิบัติการ  

1. แต่งตั้งคกก.คดัเลือกบุคลากรดีเด่นระชาสัมพันธ์โครงการ   
2. หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างานหรือคณะบุคคลตั้งแต่ 10 คน

รับรองสามารถเสนอชื่อบุคลากรถึงคกก.โดยตรงได้   คกก.
คัดเลือกพิจารณาคัดเลือก 

3. กรณีไม่สามารถพิจารณาได้ตามกลุ่ม สามารถพิจารณา
รางวัลเพิ่มเติมในกลุ่มอื่นได้ แต่รางวัลตอ้งไม่เกินจ านวน
ก าหนดไว้ 

4. ประกาศผลการคัดเลือก  
5. บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกได้รับเงินรางวัล  

และก าหนดเป็นเกณฑ์ในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) บุคลากรต้องเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาไม่น้อยกว่าปีละ 50 
ชม. โดยการเข้ารับการอบรมทั้งภายในคณะฯ จัดขึ้น และภายนอกคณะฯ เป็นการอบรมในเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็น
ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกลุ่มสายงาน ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งคณะฯ โดยรองคณบดีที่
รับผิดชอบพันธกิจ ได้วางแผนและด าเนินการจัดโครงการพัฒนา ส าหรับการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้น าในปัจจุบันหรือ
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้น าในอนาคตแต่ละระดับ คณะฯ สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการบริหารที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ปี 2561 คณะฯ ส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP) จ านวน 2 คน และกลุ่มสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น 
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP) จ านวน 3 คน ผลดังภาพที่ 7.3ก-13 คณะฯ สนับสนุนระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ส าหรับบุคลากรและผู้น าของคณะฯ ได้แก่ 1) มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา 2) บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 3) มีระบบพี่เลี้ยงท าหน้าที่สอนและถ่ายทอดงานให้แก่บุคลากรใหม่ 4) มีการท างานแทนกันได้กรณี
ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่ 5) บุคลากรคนหนึ่งต้องสามารถท างานได้มากกว่า 2 งานขึ้นไป 6) กรณีบุคลากรลาออกต้องมี
การส่งมอบงาน และถ่ายทอดงานต่อไปยังผู้รับผิดชอบตามล าดับ 7) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม นอกจากคณะฯ 
จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์แล้ว ยังมุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการท างาน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้อง
กับหลักการบริหารที่โปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อสังคม รองคณบดีฯ ได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรและ
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มสายงานให้แก่หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ได้จัดให้บุคลากรเข้า
รับการพัฒนาในเรื่องที่ส าคัญๆอย่างต่อเนื่อง เช่น สายวิชาการ พัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ ด้านการจัดการเรียนสอน 
การวิจัย และการบริการความรู้สู่สังคม การบูรณาความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสาขาต่างๆ ในการสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้แก่ผู้เรียน 
รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง สายสนับสนุน  
พัฒนาใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานสนับสนุนอย่างเหมาะสมตรงกับงานที่รับผิดชอบ  

5.2ข (2) ประสิทธผิลของการเรยีนรู้และการพัฒนา  
 คณะฯ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรจากการเข้าร่วมโครงการอบรม ประชุม 
สัมมนา โดยคณะฯ ประเมินประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 3 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 การตอบสนอง โดย
ประเมินจากรอยละผูเขารวมอบรมเทียบกับเปาหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการพัฒนาบุคลากร ระดับที่ 2 การพัฒนาความรู
ที่ไดรับ โดยประเมินจากการถาม-ตอบ การร่วมอภิปราย ความสนใจท ากิจกรรมกลุ่ม ระดับที่ 3 การพัฒนาทักษะ โดย
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ประเมินจากการท ากรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงานให้ด าเนินการต่อหลังการเรียนรู้ และจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้คณะฯ มีวิธีประเมินประสิทธิผลโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการท างานร่วมกัน
เป็นทีม ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จราบรื่นอย่างรวดเร็ว และมีควมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของคณะฯ จากระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน และมีการถ่ายระดับการท างานจากคณะลงมาแต่ละ
หน่วยงานและถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เป็นส่วนที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการท างานเป็น
ทีม ร่วมแรงร่วมใจในการท างานให้ด าเนินงานจนได้ผลลัพธ์ที่ดี รวมทั้งน าไปสู่การได้รับรางวัลและสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นเงิน ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ส่งมอบผลลัพธ์การด าเนินงานที่มีคุณค่าแก่
ผู้รับบริการ 
5.2ข(3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  
 คณะฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการความก้าวหน้าของบุคลากรตาม มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ โดย 1) ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติและการให้โอกาสในการเรียนรู้ ทั้งในและนอกคณะฯ แก่บุคลากรระดับ
ผู้น าที่มีความรับผิดชอบสูงโดยมิได้ระบุก าหนดเป็นผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเป็นผู้น าที่มีความพร้อมด้วย
ศักยภาพ และเจตนารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติ 2) สนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่าง
ทั่วถึง โดยการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุกคน มีการกระจาย
ภาระงานเพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้และเพิ่มความช านาญงาน และเพื่อเปิดโอกาสบุคลากรรุ่นใหม่ได้ บ่มเพาะและ
ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรในการท าวิจัย การเพิ่มพูนความรู้ และศึกษาต่อ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพตามสายงาน/ต าแหน่ง คณะฯ โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนับสนุนให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการ
เสนอขอต าแหน่งตามระเบียบมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ศ. รศ. ผศ. 
สายสนับสนุน หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง ผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการพิเศษ เป็นต้น  
ผู้บริหารหรือผู้มีศักยภาพเป็นผู้บริหาร จะส่งเข้ารับอบรมตามหลักสูตรผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผลดังภาพที่ 7.3 ก-10 
ถึงภาพที่ 7.3 ก-13 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

69 
 

หมวด 6 การปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน  
6.1ก. การออกแบบหลักสูตร วิจัย บริการวิชาการ และกระบวนการ 
6.1ก(1) –(3) การจัดท าข้อก าหนด  กระบวนการท างานที่ส าคัญ และแนวคิดในการออกแบบ 

คณะฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้
ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2564  โดยใช้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วย
แนวคิด Experiential Learning และ Constructivism และวงจรคุณภาพ PDCA ในการออกแบบระบบเพื่อ
ขับเคลื่อนงานตามพันธกิจหลัก ด้านการศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ ให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์คือ บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และบริการวิชาการท่ีได้คุณภาพและมาตรฐาน กระบวนการท างานท่ีส าคัญคณะฯ มีดังนี้ 

การศึกษา คณะมีกระบวนการพัฒนา “หลักสูตร” และการจัดการเรียนการสอนโดยการทบทวนมาตรฐานการจัด
การศึกษาของ สกอ. เกณฑ์ AUN-QA และมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขา แล้วน าข้อก าหนดของเกณฑ์และวิชาชีพ
มาพิจารณาต้ังเป็นผลลัพธ์การจัดการศึกษา โดยใช้แนวคิด Experiential Learning และ Constructivism ในการ
ออกแบบการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน และการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backward Design เมื่อได้หลักสูตรท่ี
เป็นไปตามข้อก าหนดแล้ว ฝ่ายบริหารการศึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าระบบการบริหารและดูแล
นักศึกษา ต้ังแต่แรกเข้าจนถึงจบการศึกษา ด้วยแนวคิด TLC คือ Total Loving Care เพื่อสะท้อนแนวคิดสุขภาพ
แบบองค์รวม มีอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลในช่วงการเรียนท่ีศาลายา และช่วงท่ี 2 ซึ่งมาเรียนวิชาเฉพาะสาขาท่ีคณะ
สาธารณสุขสาสตร์ คณะมีนโยบายในการใช้คณะเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมเพื่อให้นักศึกษาทุกสาขา อาจารย์  และ
เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้การสร้างสังคมท่ีปลอดภัยในทุกด้านตามหลักการ COSHEM ผลการด าเนินงานและการสื่อสารท าให้
เกิดการพัฒนาทักษะ Soft Skill ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ของหลักสูตร และเกิดการเรียนการสอนท่ีมีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-1  

การวิจัยและนวัตกรรม คณะฯมีกระบวนการวิเคราะห์ต้นทุนของคณาจารยแ์ละหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เทียบเคียง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ และเป้าหมายกฎเกณฑ์ของแหล่งทุน ของมหาวิทยาลัย น ามาเป็น
เงื่อนไขการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์   ในการบริหารจัดการคณะมีการริเริ่มการพัฒนา
กระบวนการสนับสนุนนักวิจัย โดยการดูงานแนวทางของมหาวิทยาลัยชั้นน า เช่น NUS เพื่อให้ทีมของเจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนสามารถท าหน้าท่ี “ผู้จัดการโครงการ” ให้การสนับสนุนนักวิจัยและทีมวิจัยได้อย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ 
ทุกโครงการวิจัยมีการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีได้รับการรับรองจาก
มหาวิทยาลัย ส าหรับการวิจัยท่ีต้องใช้ห้องปฏิบัติการ คณะได้พัฒนาห้องปฏิบัติการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ESPReL มหาวิทยาลัย จ านวน 4 ห้อง คือ 1) ห้องปฏิบิตการ Bacteriology (2505)  2) ห้องปฏิบัติการ Cell 
Culture and Flow cytometry  3) ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2 และ 4) ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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 นอกจากนี้ คณะฯยังมีการพัฒนาการเผยแพร่งานวิจัยผ่านวารสารวิชาการของคณะฯ เพื่อให้มีมาตรฐานจาก TCI 
และ ACI ให้ไปสู่ Scopus  โดยเริ่มฉบับแรกของการท าตามข้อก าหนด Scopus ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ในการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ ดังภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-2 

บริการวิชาการ การให้บริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ คณะได้รับการรับรองจาก ISO ในเรื่องการตรวจ
สุขภาพ ส่วนการบริการศูนย์สุขภาพ มีการนวดประยุกต์ โดยได้รับการดูแลจากแพทย์แผนไทยท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ 
และแพทย์ท่ีมีมาตรฐานใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะท่ัวไปและด้านอาชีวอนามัย ให้บริการด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายร่วมบริการท่ีมีมาตรฐานผ่านการรับรองด้านต่างๆครบถ้วนถูกต้อง เช่นกัน  การสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ เป็นการจัดทีมงานเพื่อรายงานผลการปฏิบัติให้คกก.ประจ าคณะทุกไตรมาส และมีการส ารวจความ
พึงพอใจ ข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาดเป็นระยะๆ เพื่อน าข้อร้องเรียน ระดับความพึงพอใจมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นวัตกรรมในการให้บริการวิชาการ เกิดขึ้นจากการพูดคุยกับผู้ใช้บริการ การทบทวนนโยบายสาธารณสุข ท าให้
ทราบความต้องการในการปรับปรุงสมุดสุขภาพ และการพัฒนาลูกประคบท่ีมีกลิ่นและให้ความรู้สึกท่ีดีแตกต่างจาก
หน่วยบริการอื่น ดัง ภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-3  
ภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-1 กระบวนการท างานและแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 

กระบวนงานการออกแบบหลักสูตรท้ังหลกัสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาต ิ

ข้อก าหนดท่ีส าคัญ (Requirement) กรอบแนวคิด กระบวนการหลัก 

- หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ ตามกรอบ
มาตรฐาน สกอ. เกณฑ์ AUN-QA และมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละสาขา 
- อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีคุณวุฒิตรงหรอื

สัมพันธก์ับสาขาหลักสูตร 
- ความต้องการของตลาดและลูกค้า 
- นโยบาย/ยุทธศาสตรก์ารศกึษาระดับประเทศ 

กศธ. มหาวิทยาลัย 

 

การศึกษา 
ท่ี 
มุ่ง 
ผล 
ลัพธ์  

โดยใช้แนวคิด 
Experiential 
Learning และ 

Constructivism 

- ทบทวนรายละเอียดหลักสูตรเดิม 
- ส ารวจความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ศึกษาเกณฑ์กระทรวงศกึษาธกิารและเกณฑ์การประกนัคุณภาพทีเ่กี่ยวข้อง 
- ศึกษา พ.ร.บ.วิชาชีพ/สมาคมที่เกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

- จัดท าสรุปขอ้มูล เพื่อเป็นขอ้มูลน าเข้า 

บัณฑิตที่ส าเรจ็การศกึษามีคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามทีก่ าหนด
ในหลักสูตร (มคอ.2 และ มคอ.3/4) 

 - กระบวนการพัฒนาหลักสตูร         -  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ -กระบวนการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 
- กระบวนการท าสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/ ดษุฏีนิพนธ์ 

รายวิชาและหลกัสูตรด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนตรงตามวัตถุประสงค์ และได้ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูข้องนกัศึกษาตามทีก่ าหนด (มคอ.5 - 7) 

 - กระบวนการประเมนิผลสัมฤทธิ์การเรียนรูข้องนกัศึกษาที่ผ่านการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร  

พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณภาพตามที่
ก าหนด เป็นที่พึงพอใจของผูเ้รียน และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

 - ประชุมคกก.หลกัสูตรระดับปริญญาตรี/ปรญิญาโท/ปรญิญาเอก/ คกก.
คุณภาพการศกึษา 

- สัมมนาหลกัสูตรหาข้อสรุป/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของผูเ้รียน ผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์หลกัสูตร 

6.1ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
6.1ข(1)-(3) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ กระบวนการสนับสนุน และการปรับปรุงหลักสูตร วิจัย บริการ 

วิชาการ และกระบวนการ 
  คณะฯ ทบทวนการด าเนินงานด้านหลักสูตร วิจัย และบริการวิชาการของคณะฯ  โดยใช้ คกก. ในแต่ละ

พันธกิจ ได้แก่ คกก.คุณภาพการศึกษา คกก.วิจัย ในการบริหารกระบวนการการศึกษา และวิจัย ส าหรับบริการ
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วิชาการ จะมีคกก.ของแต่ละหน่วยงานดูแลบริหารจัดการติดตามปรับปรุงกระบวนการท างานและวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อมั่นใจในการด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการ 
และผลลัพธ์ ดังภาพที่ 6.1ข(1) – (3)-1 
ภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-2 กระบวนการท างานและแนวคิดในการออกแบบงานวิจัย 

ข้อก าหนดที่ส าคญั กรอบแนวคิด กระบวนการหลัก 

การฟังเสียงผู้ให้ทุนวจิัย 
 

นโยบายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัต ิส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554  

 
ระเบียบข้อบังคับประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่กี่ยวข้องกับ
การวจิัย และระเบียบของคณะ 

 Plan 
   คิดโจทย์วิจัย พัฒนาโครงการวิจัยเพือ่โจทย์ยุทธศาสตร์ แสวงหาทนุจากแหล่งทุนภายนอก และ

งบประมาณแผน่ดนิ 

 Do 

• คณะจัด คกก. 2 ชุด สนับสนนุ (คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ คณะอนุกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ) 

• พัฒนาทมีเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนนุนกัวิจัยท าหน้าที่ “ผูจ้ัดการโครงการ” 

• พัฒนานกัวจิัยรุ่นใหม่ผ่านทนุรวมกลุ่มวจิัย 

• นักวจิัยพ่ีเลี้ยงตามโครงการ Talent management 

• พัฒนาห้องปฏิบัตกิารตามเกณฑ์มาตรฐาน ESPReL มหาวิทยาลัย  

• พัฒนามาตรฐานวารสารวิชาการของคณะจาก TCI และ ACI ให้ไปสู่ Scopus  

 Check 
• รายงานทกุ 6 เดือนส่งรายงานฉบับสมบูรณเ์พื่อให้ผู้ทรงคุณวฒุิตรวจสอบคุณภาพ 

• รายงานผ่านแบบฟอรม์ RU ผ่านภาควิชามายังงานวิจัย 

 

Act 

• ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานขอ้มูลสากล สนับสนนุค่าตีพิมพ์ 

• คกก.จัดการความรู้ด าเนนิการให้นกัวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน  

• จัดท าเป็นคลังความรู้ ใน PHKLb เผยแพร่สูส่าธารณะโดยผ่านทาง website คณะ  

• การจดัการความรู้ด้านการวิจัยเกิดโจทย์วจิยัใหม่การพัฒนาโครงการวิจัยเพือ่เสนอขอแหล่งทุนภายนอก 
 

ภาพที่ 6.1ก(1)-(3)-3 กระบวนการท างานและการออกแบบการบริการวิชาการ 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ กรอบแนวคิด กระบวนการหลัก 

1. ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ 

มหาวิทยาลัย/คณะ เกี่ยวกับการ

ให้บริการวชิากร 

2.ระเบียบ/ประกาศ ของหน่วยงาน
ที่มารับบรกิารวิชากร 

3.ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 
การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
(Medical Check-up Services) 

 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ/ มาตรฐาน

เครื่องมือ 

 

Plan 

• การออกแบบหลักสตูรฝกึอบรม/บรกิารวิชาการ 

• การออกแบบรายละเอียดงานให้ตรงกับ TOR  

• การตรวจวิเคราะห์/บรกิารสขุภาพ 

• การจดัการเครื่องมือ 

• การรายงานผล 

• การประเมนิความพึงพอใจ 

• การพัฒนานวัตกรรมในการให้บรกิารวิชาการ 

 Do • ให้บริการลกูค้าตามก าหนด พรอ้มประเมนิความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้อผิดพลาด/ข้อร้องเรียน 

 Check • สรุปผลงานการจัดบรกิารวชิาการ  

 Act 
• ประชุม คกก.โครงการ /ภาควิชา/กรรมการ บริหารส านกังานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 

• พิจารณาปรับปรุงบริการตามการประเมินของลูกค้า 
 

6.1ค.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
คณะฯ มีกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก เริ่มจากการก าหนดคุณสมบัติตาม

ความต้องการ โดยพิจารณาถึงการตอบสนองต่อกระบวนงานตามพันธกิจหลัก ก าหนดคุณลักษณะของผู้ส่งมอบตาม
มาตรฐานและข้อก าหนด โดยผู้ใช้ หรือคกก.จัดท าTOR แล้วด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ ตามระเบียบ   คณะฯ 
จัดให้มีอบรมการใช้ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ มีการทบทวนประสิทธิภาพ ประเมินผู้ส่งมอบ ให้
ข้อมูลป้อนกลับ  ภาพท่ี  6.1 ค. ในการจัดหาสินค้า/บริการท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน แล้วจัดท ารายการ
สิ่งของส ารองในคลังพัสดุท าให้มั่นใจว่า ภาควิชา  และคณะฯสามารถจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติการวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ และการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อร้องเรียน ดัง ภาพที่ 7.4 ก4-1  และผู้เรียน 
ผู้ใช้บัณฑิต แหล่งทุนวิจัย และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ผลดังภาพที่ 7.2ก-1  
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ภาพที่ 6.1ข(1)-(3)-1 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์  การศึกษา  การวิจัย และการบริการวิชาการ 
กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนดส าคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ ์

การศึกษา-หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาต ิ

1. กระบวนการหลัก    

1.1 การพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร    1. รับฟังความตอ้งการ/ความคาดหวังและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูเ้รียนในอนาคต ผู้ใช้บัณฑิต และผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย หลักสูตรตรงตามความตอ้งการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

• จ านวนนกัศึกษาส าเรจ็การศึกษา 

• ภาวะการมีงานท าของนักศกึษา 

• ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงาน/องค์กรของผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

2. หลักสูตรพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

 3. หลักสูตรพฒันาสอดคล้องตามขอ้ก าหนดของพร.บ.วชิาชีพ/สมาคมทีเ่กี่ยวข้อง  

1.2 การจดัการเรียนการสอน   1. แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสตูร                           2.  ด าเนนิการจัดการศกึษาตามทีร่ะบุรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 

ความพึงพอใจของนักศกึษาตอ่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และสิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท า มอค.3/4 และมคอ.5/6 

 4. ประธานหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3/4 มคอ.5/6 และจัดท ามคอ.7 เมือ่สิ้นสุดการศึกษา     
5. ประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน 

 6. ทบทวนและวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

1.3 การฝกึปฏิบัติงานภาคสนาม 1. จัดท ารายละเอียดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)    2. ด าเนินการจัดฝึกปฏิบัติงานภาคสนามตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.4 

ความพึงพอใจของนักศกึษาตอ่ฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 

3.  ประเมินผลการนักศกึษา                          4.  ประเมนิการด าเนินการจัดฝกึปฏบัิติงานภาคสนามและปรับปรุง 

1.4 การท าสารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ ์

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                           2.  นศ.ท าวิทยานิพนธ์ตามที่ก าหนดในแผนการศกึษา นศ.สอบผ่านวิทยานิพนธแ์ละส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศกึษา ภายใน 3 ปี 

• จ านวนผลงานตีพิมพ์ของ
นักศกึษา 3.  ผ่านการสอบวิทยานพินธ์ตามขัน้ตอนทีบั่ณฑิตก าหนด      4.  ขอตีพิมพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

2. กระบวนการสนับสนนุ    

2.1 การคัดเลือกนกัศกึษา 1. ก าหนดแผนการรับนกัศึกษาใหม่     2.  แตง่ตั้งคกก.รับนกัศกึษาใหม่    3.  มีระเบียบการรับนักศกึษาใหม่ รับนักศกึษาได้ตามจ านวนทีก่ าหนด • จ านวนนกัศึกษาส าเรจ็การศึกษา 

2.2 การให้ค าปรกึษา 1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดแูลนกัศกึษา สัดสว่น 1:8  2.  ส ารวจความต้องการของนักศกึษา 
• จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา : นกัศึกษา 1 : 5 
• นักศกึษามีความพึงพอใจตอ่ระบบการให้

ค าปรึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 
• ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 

 3. ก าหนดปฏทิิน/กิจกรรม/เพือ่พบนักศกึษา             4.  ประเมนิความพึงพอใจนักศกึษา 

2.3 การจดัปัจจัยเกื้อหนุน 1. มีหน่วยงานตามภาระกจิรับผิดชอบให้บริการหรือจัดสิ่งเกือ้หนุน  2.  ส ารวจความคาดหวัง/ความตอ้งการของนกัศกึษา 

3.  ประเมินผลการด าเนนิการ/ทบทวนปรับปรุงภารกจิ 

2.4 การพัฒนาอาจารย์ 1. มีงบประมาณสนับสนนุโครงการพัฒนาทกัษะจัดการศึกษา        2.  ส ารวจความตอ้งการของอาจารย์  อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมพฒันา 
 จ านวนชั่วโมงการพัฒนาตนเอง 

 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อผ้สอน/รายวิชา/หลกัสูตร  3. มีการจัดอบรมทักษะด้านการศกึษา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้/ปี 

2.5 5 การควบคุมคณุภาพ 
การศกึษา 

1. หลักสูตรมีผลการด าเนินการบรรลเุป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตวับ่งชี้รวมทีก่ าหนดใน มคอ.2  - นักศกึษามีความพึงพอใจตอ่หลกัสูตร มีค่า
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 4 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.51 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทกุ 3-5ปี และเป็นไปตามเกณฑ์ TQF และ AUN-QA 

 3. ประเมนิหลักสตูรโดยการแต่งตั้งคกก.ร่วมประเมนิ         4.  ทบทวนผลประเมนิ วางแผนการปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศกึษา 
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การวิจัย 

1. กระบวนการหลัก 

1. การสนับสนนุการเสนอขอทุน
วิจัยจากแหล่งทนุวิจัย
ภายนอก 

1. จรรยาบรรณนักวจิัย และ จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ส านกังานคกก.วจิยัแห่งชาติ  จ านวนเงนิทนุวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ  จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการ 

 จ านวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ระดับความพึงพอใจของแหล่งทนุ 

2. ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย           3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะฯ จ านวนเงนิทนุวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน 

4. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยมหดิล ที่เกี่ยวขอ้งกับการวิจัย และประกาศของคณะฯ ทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัย 
 

2. การสนับสนนุการด าเนิน
งานวิจัย: การขอรับรอง 

1. จรรยาบรรณนักวจิัย ส านกังานคกก.วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 จ านวนโครงการวิจัยทีเ่สนอขอการรับรอง
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

จ านวนโครงการวิจัยทีถู่กร้องเรียน 

2. มาตรฐานคกก.จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) ส านกังานคกก.วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

3. มาตรฐานการด าเนนิงานของคกก.จริยธรรมการวจิัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนโครงการวิจัยทีเ่สนอขอการรับรองความ จ านวนโครงการวิจัยทีถู่กร้องเรียน 

4. มาตรฐานการด าเนนิงานของคกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 (เริ่มใช้วันที่ 11 ตุลาคม 2556)   5. คู่มือขอรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ฉบับปรับปรุงพ.ศ.
2554 

ปลอดภัยทางชีวภาพ เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ 

6. จริยธรรมการวิจัยทางชวีนริภัย / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ / แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการด าเนนิงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพนัธุวิศวกรรม โดย 
คกก.เทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ / แนวทางปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) โดย คณะอนกุรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ของมหาวทิยาลัย 

1.3 การพัฒนานกัวจิัยและกลุ่ม
วิจัย 

1. จรรยาบรรณนักวจิัย และ จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ส านกังานคกก.วจิยัแห่งชาติ  จ านวนนกัวิจัยรุ่นใหม่ได้ทนุสนับสนุนการวจิัย จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการของนกัวจิัยรุ่นใหม่
และกลุม่วิจัย 

2. จรรยาวชิาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ส านักงานคกก.วจิัยแห่งชาต ิ จ านวนกลุม่วิจัยที่ได้รับทนุสนับสนุนการวจิยั 

3. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยมหดิล ที่เกี่ยวขอ้งกับการวิจัย และประกาศของคณะฯ ทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัย  

4. ข้อบังคับ/ประกาศของแหล่งทุน อาทิ วช. สวทน., สกว., สวทช., สวก., และ สวรส.  

2.กระบวนการสนับสนุน 

2.1 การบริหารฐานขอ้มูลงานวิจัย
และวิชาการ/การรวบรวม
ข้อมูลผลงานวจิัยและการ
จัดท ารายงานวิจัย 

1. จรรยาวชิาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ ์

2. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ทีเ่กี่ยวข้องกับการวจิัย และประกาศของคณะฯ ที่เกี่ยวขอ้งกับการวิจัย ระดับชาต ิ ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

3. เกณฑ์คุณภาพ สกอ. สมศ. EdPEx จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ ์

4. ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย นานาชาต ิ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะฯ   

2.2 การสนับสนนุการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน

1. จรรยาบรรณนักวจิัย ส านกังานคกก.วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 จ านวนผลงานวิจัยทีเ่สนอขอรับทนุสนับสนนุการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ  

จ านวนผลงานวิจัยที่ไดร้ับทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวจิัยใน2. ข้อบังคับ/ประกาศ ของคณะทีเ่กี่ยวขอ้งกับการสนับสนนุการตีพมิพ์ 

http://www.biotec.or.th/biosafety/home/index.asp
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วารสารวิชาการ 3. ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยมหิดล  วารสารวิชาการนานาชาต ิ 

4. ยุทธศาสตร์พฒันา คณะฯ 

2.3 การจดัการความรู้และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณะ 

1. นโยบายการจดัการความรู้ของแหล่งทุน/ของมหาวทิยาลัมหิดลและของคณะฯ จ านวนองค์ความรูท้ี่ได้จากงานวิจัย จ านวนองค์ความรูท้ี่มกีารเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

2.4 การติดตามและประเมินผล
การสนับสนนุอย่างครบถว้น
ทุกประเดน็ 

1. จรรยาบรรณนักวจิัย ส านกังานคกก.วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 จ านวนโครงการวิจัยทีม่ีการรายงานความกา้วหน้า จ านวนโครงการวิจัยทีม่ีการ
ด าเนนิการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 2. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ทีเ่กี่ยวข้องกับการวจิัย และประกาศของคณะฯ ที่เกี่ยวขอ้งกับการวิจัย  

การบริการวิชาการ 

1.กระบวนการหลัก 

1.การออกแบบหลักสตูรฝกึอบรม/
ประชุมวิชาการ/บรกิารวิชาการ 

2..การออกแบบรายละเอียดงาน
ให้ตรงกับ TOR  

3.การตรวจวิเคราะห์/บรกิาร
สุขภาพ/การอบรม 

4. การจัดการเครื่องมือ/อุปกรณท์ี่
เกี่ยวขอ้งกับบรกิารวิชาการ
นั้นๆ 

 

1. ระเบียบ/ประกาศ/ขอ้บังคับ มหาวทิยาลยั/คณะ เกี่ยวกับการให้บรกิารวิชาการ 
2.ระเบียบ/ประกาศ ของหน่วยงานทีม่ารับบริการวิชากร 
3.ระบบคุณภาพตามบรกิาร  การบรกิารตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Medical Check-up Services) 
 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ/มาตรฐานเครื่องมือ (ISO 9001:2008) 

1. จ านวนโครงการฝึกอบรม/ประชมุวิชาการ/
บริการวิชาการ 
2. จ านวนสัญญา/ขอ้ตกลง 
 

1. จ านวนผู้เข้ารับบรกิาร 
2. จ านวนเงนิรายได้จากการบรกิาร
วิชาการ 
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ภาพที่  6.1 ค  กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

กระบวนการ วัตถุประสงค ์ วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม 
ความถี่ใน

การควบคุม 
วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 

ความ
ต้องการ 

ต้องการพัสดุที่มี
คุณภาพและตรงความ
ต้องการ 

1.ก าหนดคุณสมบัติพัสดุ
ให้ตรงความต้องการ 

ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2561 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

ทุกรายการ รายงานผลรับ
พัสดุแต่ละ
รายการ 

ภาควิชา/ 

ของผู้ใช้งาน  2.จัดท าแผนการใช้พัสด ุ สับดาห์แรก
ของทุกเดือน 

แผนการใช้พัสด ุ หน่วยงานใช้
พัสด ุ

การคัดเลือก คัดเลือกผู้รับจัดหาที่มี
ความรู้ความช านาญใน
พัสด ุ

เชิญผู้รับจัดหาที่ผลงานดี 
รู้พัสดุ นั้นๆมาเสนอราคา 

ทุกรายการ รายงานผลการ
คัดเลือก 

คกก.จัดหา
พัสด ุ

การจัดซ้ือ 1.จัดซื้อวัสดุมีคุณภาพ
ตรงความต้องการของ
ผู้ใช ้

1.วิธีตกลงราคา              
2. วิธีคัดเลือก 

ทุกรายการ รายงานผลการ
จัดหาต่อ คกก. 

คกก.จัดหา
พัสดุ/ 

 2.จัดซื้อให้ทันตาม
ก าหนด 

3.วิธีประกวดราคา /วิธี
พิเศษ 

 ประจ าคณะ เจ้าหน้าที่พัสด ุ

การจัดส่ง ส่งมอบพัสดุถูกต้อง 
ครบถ้วนตามข้อก าหนด
ของสัญญาและขอ้ตกลง 

ก าหนดระยะเวลาการส่ง
มอบพัสดุให้ชัดเจนและ
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง/
สัญญาซ้ือ/สัญญา
จ้าง 

ทุกรายการ รายงานผลการ
ตรวจรับ 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

การรับมอบ   รับมอบพัสดุตรงตาม
ก าหนดระยะเวลา 

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ 

รายละเอียด
คุณสมบัติของ 

ทุกรายการ รายงานผลการ
ตรวจรับพัสด ุ

คกก.ตรวจรับ
พัสดุ/ 

ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อตกลงของสัญญา 

ผู้ตรวจรับพัสดุ ท าการ
ตรวจรับพัสด ุ

พัสดุที่ท าการจัดซ้ือ   ผู้ตรวจรับพัสดุ 

การเก็บ
รักษา 

เก็บรักษาให้เป็น
หมวดหมู่เรียบร้อย 

1.บันทึกรายการ/จ านวน
รายละเอียด 

1.ทะเบียนคุมคลัง
พัสดุ 

ทุกรายการ รายงานทะเบียน
พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

และครบถ้วนถูกตอ้ง
ตาม บ/ชพัสด ุ

2.บันทึกทะเบียน
สินทรัพย์ 

2.ทะเบียนคุม
สินทรัพย์ 

   

การเบิกจา่ย เบิกจ่ายวัสดุในคลังให้
ภาควิชา/หน่วยงาน 1
ครั้ง/ด 

ภาควิชา/หน่วยงานเขียน
ใบเบิกวัสดุขออนุมัติเบกิ
ภายใน 

ปฏิทินการเบกิจ่าย
ประจ าป ี

เดือนละคร้ัง สรุปรายงานผล
การเบิกจา่ยวัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

อบรมพัฒนา ส่งมอบความรู้ และ
กลไกพันธกจิหลัก และ
พันธกิจเสริม 

การจัดการอบรม การ
จัดการความรู ้ตามพันธ
กิจ (การศึกษา และวิจยั) 

เอกสาร 
คู่มือ 

ตามความ
จ าเป็น 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ ให้ 
คกก.ที่
รับผิดชอบ 

งานแผนฯ  
งานบริหาร
การศึกษาฯ  
งานวิจัย 

6.1.ง. การจัดการนวัตกรรม 
คณะฯ โดยคณบดี ส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน รวมท้ังกลุ่ม cluster 3 กลุ่ม พัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม โดยการน าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ภาพที่ 2.1ก(1)_5  ใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในทุกหน่วยงาน มุ่งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ คณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ จัดท า 
AAR เพื่อทบทวน และหาโอกาสพัฒนาและวางแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ คณะฯ มีการคัดเลือกและสร้างนวัตกรรม
ต่อเนื่องจากกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ โดยพิจารณากระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อหลักสูตร/บริการ/
กระบวนการท างานหลักของคณะฯ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจากความรู้ที่มีอยู่ในตัว
ของบุคลากร (Tacit Knowledge) เป็นการสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ปีงบประมาณ 2561  ใน 
คณะฯ มีผลงานที่ได้รับการ จดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง และได้รับรางวัลในกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 โครงการ 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : 6.2ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

คณะฯ บริหารจัดการงบประมาณประจ าปีเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจหลัก ผาน คกก.พิจารณางบประมาณและ
ติดตามงบประมาณ โดยก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้เหมาะสมกับแผน กลั่นกรองแผนค าขอต้ัง
งบประมาณและแผนจัดสรรเงินรายได้ ติดตาม ควบคุม ก ากับเพื่อใช้งบประมาณอย่างคุมค่าเปนไปตามวัตถุประสงค
นอกจากนี้คณะสนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันภายในองค์กร ใหความส าคัญกับการอนุรักษพลังงาน และปฏิบัติตาม
นโยบาย Eco University ของมหาวิทยาลัย โดยคณะมีนโยบายลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ด้วยการปิดเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ท างานเวลา 17.00 น. ทุกวันท าการ ทั้งภาควิชาและหน่วยงาน ประหยัดน้ าประปา และน้ ามัน และรณรงค์ให้ผู้
บุคลากรและนักศึกษาเดินใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ต้ังแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลดังกล่าวนี้ งานกายภาพฯ 
งานการคลัง ฯ จัดส่งรายงานผลแจ้ง คกก.ประจ าคณะฯ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เพื่อวางแผนการอนุรักษ์
พลังงานในปีงบประมาณต่อไป พร้อมท้ังจัดส่งรายงานผลดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อค านวณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังภาพที่ 6.2ก-1 ผลการด าเนินการ คณะมีอัตราการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงานลดลงได้ตามเป้าหมาย (ภาพที่ 7.4 ก5-1)  

ด้านการศึกษา คกก.หลักสูตร คกก.คุณภาพการศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ต้นทุน
และรายได้ของหลักสูตร ตลอดจนแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยการเทียบเคียงกับหลักสูตรของสถาบันอื่น และฟังเสียง
ของนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

ด้านการวิจัย คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคกก.พัฒนาห้องปฏิบัติการท าหน้าท่ีก ากับ ติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนการวิจัย ส่วนของระบบความปลอดภัย ระบบไซเบอร์ ระบบสถานท่ีปฏิบัติงาน ความต่อเนื่อง
ของกิจกรรม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน คณะมีการจัดท าแผนและเข้าร่วมการซ้อมแผนของวิทยาเขต 

ด้านการบริการวิชาการ คกก.โครงการ/ ภาควิชา/ คกก.บริหารส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุม ก ากับ ติดตามการจัดบริการวิชาการ วิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ เปรียบเทียบกับแผนการ
จัดบริการวิชาการ นอกจากนี้น าความพึงพอใจ ความต้องการและข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ  เพื่อน ามาปรับการ
จัดบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ภาพที่ 6.2ก-1  กระบวนการควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  
พลังงาน วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม เคร่ืองมือควบคุม ความถี่ในการควบคุม วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไฟฟ้า ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

ก าหนดนโยบายการปิด-เปิดแอร์  
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ลดใช้
ไฟฟ้า/รณรงคเ์ดินใชบั้นไดลด
การใช้ลิฟต ์  

ใช้มาตรวัดไฟฟ้าเพื่อวดั
การใช้ไฟฟ้า 

อัตราการใช้ไฟฟ้า
ประจ าเดอืนจากกองคลัง 

รายงานค่าไฟฟ้าทกุเดอืน 

ผู้ช่วยคณบดี 
/นายชัยยศ  
กันยะบุตร 

น้ าประปา ลดการใชน้้ า รณรงคก์ารประหยัดน้ า ใช้มาตรวัดน้ าเพือ่
รวบรวมขอ้มูลการใชน้้ า 

อัตราการใชน้้ า
ประจ าเดอืนจากกองคลัง 

เอกสารขอ้มูล ECO 
INDEX 

น้ ามัน ลดการใช้
น้ ามัน 

ก าหนดนโยบายการลดใช้
น้ ามัน 

ข้อมูลการเบิกจ่าย
น้ ามัน 

อัตราการใชน้้ ามนั
ประจ าเดอืนจากงานคลัง 

เอกสารขอ้มูล ECO 
INDEX 

กระดาษ ลดการใช้
กระดาษ 

ลดการใชก้ระดาษ ระบบสารบรรณและ
รับส่งจดหมายออนไลน ์
จ านวน/เบิกกระดาษ 

ทุกเดือน การเบิกจ่ายกระดาษ
ประจ าเดอืนจากหน่วย
พัสด ุ

งานบริหาร
ทั่วไป 
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คณะฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการหลักทุกพันธกิจ และติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกไตรมาส 
(หมวด 2.1 ก (1-3)) อีกท้ังมีระบบตรวจสอบภายในทุกภาควิชา/หนวยงาน  ต้ังแต่ปี 2561 คณะจัดกระบวนการ
ควบคุมภายในระดับภาควิชา รายงานให้กับงานแผนพัฒนาฯ และรายงาน คกก.ประจ าคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
เป็นการบริหารความเสี่ยงภายใน และน าไปสู่การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาควิชา และน าไปวิเคราะห์
ความเสี่ยงระดับคณะต่อไป 
6.2ข.  การจัดการระบบสารสนเทศ : 6.2ข(1) ความเชื่อถือได้ 
 วิธีการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีแม่นย า ถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมใช้งาน โดยดูแลการเชื่อมต่อข้อมูล
และสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตให้พร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ ด้วยการพัฒนา
และดูแลระบบสารสนเทศองค์กร พัฒนาเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของส่วนงาน มีการส ารองข้อมูลและ
สารสนเทศตามวันและเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการ ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล รวมท้ังมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีวิธีการในการท าให้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ 
(ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์) ที่ใช้ในคณะฯ มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย โดยมีวิธีการดังนี้ 

วิธีการท าให้เชื่อถือได ้ วิธีการท าให้ปลอดภัย วิธีการท าให้ใช้งานง่าย บุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฮาร์ดแวร ์    

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์มม. พ.ศ. 2562-
2565 และก าหนดแผนการจัดหา
อุปกรณ์ Hardware และ Software 
เพื่อใช้ในงานสารสนเทศของคณะ 

 มีเจ้าหน้าที่ประจ าในการดูแล
บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา รวมทั้งมีฮาร์ดแวร์
ส ารองส าหรับการใช้งานและมี
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 มีจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ของ
บุคลากรและบริการ
หน้าชั้นเรียนของ
นักศึกษา 

 เจ้าหน้าที่จากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

 การรับประกันจากบริษัทที่ท า
สัญญาการดูแลรักษาเป็นรายป ี

 
 

ซอฟแวร ์    

จัดหาซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
และเหมาะสมกบัการใช้งานของคณะ 
 
 
 

 ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้องของ
มหาวิทยาลัย 

 ใชซ้อฟแวร์ที่ถูกต้องในการป้องกัน
ไวรัสของมหาวิทยาลัย 

 มีรหัสผ่านของแต่ละบุคคลในการ
เข้าใช้งาน 

 ออกแบบระบบที่ดี ลด
ความซับซ้อน สามารถ
ปฎิบัติงานได้ตามความ
ต้องการ 

 จัดการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน IT อย่าง
ต่อเนื่องทั้งเจ้าหน้าที่
และนักศึกษา 

 เจ้าหน้าที่จากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

 

6.2ข(2) ความปลอดภัยและการรักษาความความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
คณะฯ มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศท่ีอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยและเป็นความลับภายใต้ พรบ.การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้แบ่งข้อมูลสารสนเทศออกเป็น 2  กลุ่ม ได้แก่ 1. ข้อมูลส่วน
บุคคล บุคลากรและนักศึกษา เช่น เงินเดือน ภาษี เกรด ผ่านระบบ intranet ของมหาวิทยาลัยโดยใช้รหัสเดียวกับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการจัดการโดยระบบของมหาวิทยาลัย 2. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้ระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเงิน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
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และผู้บริหารคณะเท่านั้น โดยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบท่ีชัดเจน คณะฯค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล และระบบ
สารสนเทศทางด้านไซเบอร์ จึงได้ด าเนินการด้านความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ท่ี
แยกจากกัน 2 แห่งคืออาคาร 6 และอาคาร 1 ซึ่งได้ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด มีระบบส ารองไฟฟ้า มีระบบตรวจจับ
และป้องกันการบุกรุก ควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอื่น และมีเจ้าหน้าท่ีในการส ารวจและเฝ้าดูการบุกรุกของระบบ 
และ ส ารองข้อมูลระบบตลอดเวลา ท้ังระบบปฏิบัติการ, แอพลิเคชั่น, ค่าคอนฟิกต่างๆ, เซอร์วิส, ข้อมูล ตรวจสอบ/
Block การ Spam เช่น ส ารองฐานข้อมูลในระบบทุกวัน, ส ารองฐานข้อมูลในระบบแบบ Full Backup (หลังเวลา 
20:00 น.) ทุกเดือน, Update ฐานข้อมูลโปรแกรมป้องกันไวรัสทุกวัน, ส ารองฐานข้อมูลเว็บไซต์คณะทุกวัน เป็นต้น 
ในการนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในส่วนของสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 คณะได้จัดท าแผนการจัดซื้อ ระบบรักษา
ความปลอดภัยของเครือข่าย(Firewall) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท  
6.2ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 
6.2ค.(1)-(2) ความปลอดภัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
  คณบดีให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร นักศึกษาและผู้รับบริการ และมอบหมายให้
รองคณบดี งานกายภาพฯ รับผิดชอบด าเนินการตามภาพที่ 6.2ค(1)-(2)-1  มีการแต่งต้ังคกก.อ านวยการและ       
ค.อนุกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(COSHEM) เมื่อสิงหาคม 2561 จัดการอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ระดับผู้บริหารและระดับ
หัวหน้างาน อนุมัตเิงินรายได้ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการโครงการพัฒนาสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย เพื่อลดความ
เสี่ยง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ และจิตสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา 
เพื่อให้เกิดการสื่อสารความเสี่ยงและด าเนินการในระดับคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน เป้าหมายในปีแรก คือ นโยบาย
คณะฯปลอดภัย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงานภาควิชา/หน่วยงานปลอดภัย ระบบข้อมูลข่าวสารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การตรวจวัดด้านการยศาสตร์ ฝุ่น แสง 
เสียง ความร้อน ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยนักศึกษาท่ีมีทักษะและควบคุมดูแลโดยอาจารย์ของภาควิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย การซ้อมอพยพหนีไฟ การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมการ
ฝึกซ้อมดับเพลิง อบรมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าปลอดภัย เป็นต้น 
     คณะฯ ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยผ่านการสื่อสาร call tree และร่วมการฝึกซ้อม มีการตรวจสอบอุปกรณ์
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินต่างๆ อาทิ สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ธงสัญลักษณ์ นกหวีด ป้ายทางหนีไฟ ชุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้มีความพร้อมในภาวะฉุกเฉินตลอดเวลาท้ังในและนอกเวลาราชการ  โดยมีกระบวนการท่ี
ส าคัญ ข้อก าหนดท่ีส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการและผลลัพธ์ ดังภาพที่ 6.2ค(1-2)-1  ผลดังภาพที่ 7.4 ก5-2  
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2562 คณะก าลังเตรียมการด าเนินโครงการปรับพื้นทางเดินและหลังคาคลุมระหว่างอาคาร 
1, 2 และ 6 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากร นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ 
 คณะฯ ด าเนินการจัดเตรียมแผนความต่อเนื่อง (BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ 
สามารถด าเนินต่อเนื่องโดยไม่เกิดการหยุดชะงักเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และมีความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากร นักศึกษา
และผู้มาใช้บริการ ดังภาพที่ 6.2ค(1)-(2)-2  
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ภาพที่ 6.2ค(1)-(2)-1  กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์  
สถานที่ท างานให้ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน 

กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนดส าคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
สถานที่ท างานให้ปลอดภัย    
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย 

1. พรบ.ความปลอดภัย
สภาพแวดลอ้มการท างาน 

2. มาตรฐานบ าบัดน้ าเสีย และ
ก าจัดขยะ/สารพิษ 

1.อุปกรณ์พรอ้มใช้งาน ผลการด าเนนิการด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (การบ าบัดน้ าเสีย) 
รูปที่ 7.4 ก5-2  

จ านวนขอ้รอ้งเรียน 
(ตารางที่ 7.4ก4-2) 

 2.คุณภาพน้ าเสียหลังบ าบัดได้มาตรฐาน 
2.ระบบก าจัดขยะ/สารพิษ 1.คัดแยกและส่งก าจัดขยะสารพิษถกูวิธี    

2.ไม่มีขยะตกค้าง 

3. การดูแลความปลอดภัย จัดท า TOR ว่าจ้างบริษัทภายนอก 
จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการรักษาความปลอดภัย 

จ านวนขอ้รอ้งเรียนทรัพย์สิน
สูญหาย 

เตรียมความพรอ้มภาวะฉกุเฉนิ    

1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภัย 1. พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ. 2552 

1.อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน 
ร้อยละของอุปกรณ์ป้องกนั
อัคคีภัยได้รับการตรวจให้

พร้อมใช้งาน 
 2.มาตรการป้องกนัการเกิดอัคคีภัย

ในสถานศกึษา 
2.อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้
งาน 

2 ระบบแผนเผชิญเหตุฉกุเฉิน (แผนBCM) 3.อุปกรณ์เครือ่งช่วยในการหนีไฟ 1. มีจุดรวมพล   2. ทางหนีไฟโล่ง ไมม่ี
สิ่งกีดขวาง ปลอดภัย 

 
 
 

 

ภาพที่ 6.2ค(1)-(2)-2  การจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง  
( 
 
 
 

สาเหตุ ผลกระทบ การจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาวะฉุกเฉินทัว่ไป 
อัคคีภัย,น้ าท่วม/แผ่นดินไหว/
อาชญากรรม,การก่อวินาศกรรม/
การขู่วางระเบิด/ภัยทางการเมือง/
การปิดเส้นทางจราจร 

1.ด้านอาคาร/สถานที่  
กรณีไม่สามารถใช้
อาคาร/สถานที ่

2.ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ที่
ส าคัญ 
กรณีที่ไม่สามารถใช้
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

3.ผลกระทบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรณีไม่สามารถใช้
ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.ผลกระทบด้าน
บุคลากร กรณี
บุคลากรหลักไม่
สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ 

5.ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการ กรณีไม่
สามารถส่งมอบงานได้
ตามก าหนด 

1.จ าแนกของการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเป็น 3 ระดับ 
ระดับที่ 1 สื่อสารถึงบุคลากรในอาคารถงึระดับ

สถานการณ์ แตย่ังไม่ยุติการท างาน และการ
อพยพ 

ระดับที่ 2 สื่อสารถึงบุคลากรในอาคารถงึระดับ
สถานการณ์ และให้บุคลากรเตรียมพร้อมต่อ
การยุติการท างาน และการอพยพ และรอ
ยืนยันค าสั่งจากคณบดี 

ระดับที่ 3  คณบดีส่ังยุติการท างาน และการอพยพ 
2.จัดท าแผนปฏิบัตกิาร เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่างๆ  
ร่วมกับคณะกรรมการ BCM 

3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
3.1 สถานที่รองรับ 

-คณะในเครือข่ายพญาไท/ศาลายา 
3.2 วัสดุอุปกรณ์ 

-ขอยืมในหนว่ยงานในเครือข่ายพญาไท/มหิดล 
-จัดซื้อทดแทน 

3.3 สารสนเทศ 
-การน าข้อมูลส าคัญ ไว้ที่เซฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย  

3.4 บุคลากรหลัก 
 -การเตรียมบุคลากรส ารองท างานคู่ขนาน 

3.5 ผู้รับบริการ/การส่งมอบงาน 
-การต่อรอง/การเพิ่มเวลาท างาน/การเพิ่มบุคลากร
เฉพาะกจิ 

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้า
งาน ตามผัง Call Tree 
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หมวด 7 ผลลพัธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ : 
7.1ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า : 7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

ภาพที่ 7.1ก-1 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามพันธกิจด้านการศึกษา 
พบว่า ปีการศึกษา 2559 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน
วงรอบของหลักสูตร ป.ตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร
ไทย) และระดับป.เอก ต  ากว่าเป้าหมาย ส าหรับหลักสูตร
นานาชาติ พบว่า ตั้งแต่ปกศ 2557-2560 อัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายในวงรอบหลักสูตรป.โท (นานาชาติ) เป็นไปตาม
เป้าหมาย (ร้อยละ 100) ภาพที่ 7.1ก-1 โดยผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แสดง
ดังภาพที่ 7.1ข-4 และผลการได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติของนักศึกษาสูงกว่าคู่เทียบ ดังภาพที่ 7.1 ข-4.1 

ผลลัพธ์การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ของบัณฑิตในระดับป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปกศ.2557-
2560 มีผลลัพธ์ต  ากว่าเป้าหมาย ภาพท่ี 7.1ก-2   

ในปีการศึกษา 2560  คณะฯ  รับนักศึกษาใหม่ในระดับ
ปริญญาตรีได้ตามเป้าหมาย และมีแนวโน้มที ดีขึ้น ส่วน
นักศึกษาระดับมีจ านวนนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษายัง
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (ภาพที่ 7.1 ข-1 คณะฯ มีร้อยละการคง
อยู่ของนักศึกษาเมื อขึ้นชั้นปีที  2 ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  เป็นไปตามเป้าหมาย          
ภาพที่ 7.1 ข-2  คณะฯ ยังมีนักศึกษาในทุกระดับพ้นสภาพ
ก่อนส าเร็จการศึกษาแต่มีแนวโน้มที ลดลง ดังภาพที่ 7.1 ข-3   

 

 
ภาพที่ 7.1ก-2  ร้อยละของบัณฑิตในระดับป.ตรี โทและเอก ที ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปกศ.2557-2560) 

  

100.00 100.00 100.00 100.00 

90.40 

100.00 
97.10 99.38 

80.00

90.00

100.00

110.00

2557 2558 2559 2560 

อัตราการส า เ ร็ จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร  
หลักสูตรไทย ในระดับปริญญาตรี   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

100.00 100.00 100.00 100.00 

35.20 

47.30 
39.20 33.51 

0.00

50.00

100.00

150.00

2557 2558 2559 2560 

อัตราการส า เ ร็ จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร  
หลักสูตรไทย ระดับบัณฑิตศึกษา   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

100.00 100.00 100.00 100.00 

100.00 100.00 
100.00 100.00 

55.60 

25.00 

73.30 

26.32 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2557 2558 2559 2560 

อ ัตราการส า เ ร็ จการศึกษาภายในวงรอบหล ักสูตร  
หล ักสูตรนานาชาติ ร ะด ับบ ัณฑิตศึกษา   

เป้าหมาย 

ปรญิญาโท หลกัสตูรนานาชาต ิ(ภายใน 5 ปี) 

ปรญิญาเอก (ภายใน 6 ปี) 

95.00 95.00 95.00 95.00 

82.60 
63.50 

78.10 80.72 

0.00

50.00

100.00

2557 2558 2559 2560 

ร อ้ยละของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  ที่ได ง้านท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ปี   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

100.00 100.00 100.00 100.00 

66.70 
99.50 

79.80 70.89 
0.00

100.00

200.00

2557 2558 2559 2560 

ร อ้ยละของบัณฑิตในระดับปริญญาโท (ไทย)  ที่ได ้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ปี   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
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ภาพที่ 7.1ข-1 จ านวนของนักศึกษาในระดับป.ตรี โทและเอก ที รับใหม่ (ปีการศึกษา 2558-2561) 

  
ภาพที่ 7.1ข-2 ร้อยละของจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษา เมื อขึ้นชั้นปีที  2 ต่อ
จ านวนที รับเข้า (ปีการศึกษา 2557-2560)  

 

ภาพที่ 7.1ข-3 จ านวนของนักศึกษาที พ้นสภาพนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา (ปี
การศึกษา 2557-2560) 

 
ภาพที่ 7.1ข-4 จ านวนผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีการศึกษา 2557-2560) 

 

ภาพที่ 7.1ข-4.1 การได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา เทียบกับ
คู่เทียบ 

ปี ระดับ มหิดล ขอนแก่น 

2559 
ชาติ 2 0 
นานาชาต ิ 3 3 
รวม 5 0 

2560 
ชาติ 0 ไม่มผีลปรากฎ 
นานาชาต ิ 2 
รวม 2 

2561 

ชาติ 2 0 
นานาชาต ิ 8 2 
รวม 10 0 

 

ปี 2561 คณะฯมีจ านวนผลงานที่ได้รับการสนุนโครงการวิจัย จ านวน 30 โครงการ และจ านวนโครงการรับจ้างวิจัย 
จ านวน 23 โครงการ และมีจ านวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน ดังภาพที่ 7.1 ข-5  ผลงานวิจัยของอาจารย์และของ
นักศึกษาทุกคนต้อง ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนทุกโครงการ โดย คกก.จริยธรรมการวิจัยในคน ภาพท่ี 7.1 ข-7 

คณะฯ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 178 ฉบับ เป็นผลงานระดับชาติ 
จ านวน 90 ฉบับ และระดับนานาชาติ จ านวน 88 ฉบับ ซึ่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะฯ มีจ านวนมากกว่าคู่

100.00 100.00 100.00 100.00 

72.40 
52.00 

56.80 59.09 
0.00

200.00

2557 2558 2559 2560 

ร อ้ยละของบัณฑิตในระดับปริญญาโท (นานาชาติ)  ที่
ได ง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ปี   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

100 100 100 100 

100 100 
86.7 

86.67 

50

100

150

2557 2558 2559 2560 

ร อ้ยละของบัณฑิตในระดับปริญญาเอก (นานาชาติ)  
ที่ได ง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ปี   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

200 200 200 
200 

390 390 390 390 

174 

203 219 220 230 

167 
197 

129 100

200

300

400

2557 2558 2559 2560 

จ านวนของนักศึกษา รับใหม่ต่อจ านวนแผนที่ก าหนด  

เป้าหมาย ป.ตร ี เป้าหมาย ป.โท (ไทย) 
ป.ตร ี ป.โท (ไทย) 

30 
30 30 30 

28 

28 

28 
28 

39 

27 

45 

18 
26 

12 8 
14 

0

20

40

60

2558 2559 2560 2561 

จ านวนของนักศึกษาใหม่ ร ะดับบัณฑิตศึกษา 
(นานาชาติ)  (คน)   

เป้าหมาย ป.โท เป้าหมาย ป.เอก 
ป.โท (นานาชาต)ิ ป.เอก (นานาชาต)ิ 

100.00 

90.60 

88.60 

78.64 

95.20 

97.00 

87.30 

90.70 

100.00 100.00 100.00 100.00 

96.20 

100.00 100.00 100.00 

75.00
80.00
85.00
90.00
95.00

100.00

2557 2558 2559 2560 

ร อ้ยละของจ านวนการคงอยู่ของ นักศึกษา เมื่อขึ้น
ชั ้น ปีที่  2  ต่อจ านวนที่ รั บ เข า้ศึกษา ( เ ป้ าหมาย 

100%)   

ป.ตร ี ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาต)ิ ป.เอก (นานาชาต)ิ 

9 

86 

31 
24 11 

46 

24 
10 

0 

1 1 1 1 
4 

1 1 
0

50

100

2558 2559 2560 2561 

จ านวนของนักศกึษาทีพ่น้สภาพนักศกึษากอ่นส าเร็จการศกึษา 
(คน)  (เป้าหมาย 0 คน)  

ป.ตร ี ป.โท (ไทย) 

ป.โท (นานาชาต)ิ ป.เอก (นานาชาต)ิ 

100 100 100 100 

10 10 10 10 

64 
92 91 

71 

9 
9 7 

2 
0

40

80

120

2558 2559 2560 2561 

จ าน วนผลงานของผู ส้ า เ ร็ จกา รศึกษาร ะดับบัณฑิตศึกษา
ที่ ไ ด ร้ั บการตีพิมพ์ห รือ เผยแพร่  ( เ รื่ อ ง )   

เป้าหมาย ป.โท (ไทย) เป้าหมาย ป.เอก (นานาชาต)ิ 

ป.โท (ไทย) ป.เอก (นานาชาต)ิ 



คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

82 

 

เทียบ (U. of Malaya = 77 ฉบับ) สัดส่วนของผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่นับลา
ศึกษาต่อ)=0.64 เรื่องต่อคน สูงกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ และผลงานตีพิมพ์ของคณะฯ ได้รับการอ้างอิงต่อเรื่องโดยเฉลี่ย 7.05 
ครั้ง/ฉบับ โดยการผลงานตีพิมพ์ของคณะได้รับการอ้างอิงได้ตามเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
2557-2560 ภาพที่7.1 ก-3 นอกเหนือจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในปี 2561 คณะฯ มีผลงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรม
น าสู่การยื่นขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ จ านวน 2 เรื่องซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ดังภาพที่ 7.1 ก-4 และมีจ านวน
โครงการวิจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อวิทยานิพนธ์ จ านวน 4 โครงการ ดังภาพที่ 7.1 ก-5 ส าหรับผลลัพธ์การ
บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในปีงป. 2561 คณะฯ มีจ านวนลูกค้าของบริการตรวจสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น ส่วนบริการอื่นๆ มีจ านวนผู้รับบริการลดลง ภาพที่ 7.1 ก-6 
ภาพที่ 7.1ข-5 จ านวนโครงงานวิจัยที ได้รับและจ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2561 
 

 
ภาพที่ 7.1ข-7 จ านวนโครงการและระยะเวลาเฉลี ยในการด าเนินงานด้านการรับรองจริยธรรมการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2561 

  
ภาพที่ 7.1ก-3 ผลงานวิจัยของคณะฯ ที ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่และการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ปีปฏิทิน 2557-2562) 

  

31.671 
25.71 

31.609 
29.063 

38.484 

47.965 

0

10

20

30

40

50

60

2559 2560 2561 

จ านวนเงนิทนุทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนุน (ลา้นบาท) 

โครงการวจัิย รับจา้งวจัิย 

232 219 244 207 
203 

193 
215 169 

26 25 28 38 
3 1 1 0 

0

100

200

300

2558 2559 2560 2561 

จ านวนโครงการวิจั ยที่ได รั้บอ นุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในคน (โครงการ )   

ภาพรวม นักศกึษา 

คณาจารย ์ บคุลากรสายสนับสนุน 

31.25 
38.81 

31.61 
40.63 

0.00

20.00

40.00

60.00

2558 2559 2560 2561 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิจารณาอนุมตั ิ
จร ิยธรรมการวิจ ยัในคน (ว ัน)   

( เ ป้าหมาย = 60 ว ัน)  

149 

105 
145 

180 

173 174 169 178 

0

100

200

2558 2559 2560 2561 

จ านวนงานวิจัยและงานสร า้งสรรค์ที่ได รั้บการ
ตีพิมพ์หรือ เผยแพร่  (ฉบับ )   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

14 

26 

14 

36 

0

10

20

30

40

2558 2559 2560 2561 

จ านวนงานวิจั ยหรืองานสร า้งสรรค์ที่น าไปใช ้

ประโยชน์ /ถ่ ายทอดเทคโนโลยี /องค์ความรู สู้่

ภ าค รัฐและภาคเอกชน (ฉบับ )   

31 

41 

30 
25 

41 41 

0

10

20

30

40

50

2559 2560 2561 

จ านวนของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนุน 
(โครงการ) 

โครงการวจัิย รับจา้งวจัิย 
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 ภาพที่ 7.1ก-4 จ านวนผลงานวิจัยที สร้างนวัตกรรมน าสู่การยื นขอจดอนุ

สิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (เรื อง) 
 

ภาพที่ 7.1ก-5 จ านวนโครงการวิจัยสนับสนุนการเรียนการสอนเพื อ
วิทยานิพนธ์ (โครงการ)  

ภาพที่ 7.1ก-6 จ านวนผู้รับบริการการบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปี งป. 2560-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 35 
70 

100 

103 
78 87 90 

0

40

80

120

2558 2559 2560 2561 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได รั้บการตีพิมพ์ เผยแพร่  ( ไม่
นับรวมบทความ )  ระดับชาติ (ฉบับ )   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

104 

70 

75 80 

70 

96 

82 88 

0

200

2558 2559 2560 2561 

จ านวนงานวิจัยที่ได รั้บการตีพิมพ์ เผยแพร่   ( ไม่ นับ
รวมบทความ)  ระดับนานาชาติ (ฉบับ )   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

3.20 1.48 

6.00 
6.00 

3.15 4.27 

6.25 7.05 

0.00

10.00

2558 2559 2560 2561 

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได รั้บการอ า้งอิง  
(C I T A T I O N )  (ค รั้ง /ฉบับ )   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

0.70 0.50 0.55 0.60 

0.45 0.63 0.58 0.64 

0.00

1.00

2558 2559 2560 2561 

สัดส่วนของผลงานวิจั ยที่ได รั้บการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร

สายวิชาการ  (ไม่ นับลาศึกษาต่อ )   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

10 
11 

12 

0

5

10

15

2559 2560 2561 

จ านวนลกูคา้ของบรกิารตรวจสิง่แวดลอ้ม ปี งป. 
2559-2561 (ราย) 

258 
232 

0

40

80

120

160

200

240

280

2560 2561 

จ านวนผูรั้บการบรกิารตรวจสขุภาพทัง้หมด ปี งป. 
2560 - 2561(คน) 

7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ส าหรับผลลัพธ์ด้านการจัดห่วงโซ่อุปทาน  คณะฯ มอบหมายงานคลังและพัสดุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดการบริหารพัสดุ สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา และวิจัยของคณะฯ  ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปีงป. 2557-2560  

พบว่า สามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมาย ท าให้การส่งมอบได้ตรงเวลามากกว่า

ร้อยละ 90  (ภาพท่ี 7.1ค-2) 

1 

2 

1 

2 

0

2

4

2560 2561 

จ านวนผลงานวิจั ยที่ส ร า้ งนวัตกรรมน าสู่ก ารยื่นขอ
จดอนุสิทธิบั ต ร /สิทธิบั ต ร /ลิขสิทธิ์  ( เ รื่อ ง )   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

10 
9 

4 

2559 2560 2561 

จ านวนโครงการวิจ ยัสน ับสนุนการเรียนการ
สอนเพื่อว ิทยานิพนธ์ (โครงการ)  
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ผลลัพธ์กระบวนการสนับสนุนด้าน IT เพื อ
สนับสนุนพันธกิจของคณะฯ โดยผลการด าเนินงานด้านการ
สนับสนุนเครื องคอมพิวเตอร์ที บริการบุคลากร นักเรียน 
ระบบ Network จ านวนผู้เข้าชม Website จ านวนการ
อบรม และระดับความพึงพอใจต่อ Website  ฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าและคลังความรู้ PHKLB มีผลการด าเนินงาน แสดง
ดังภาพท่ี 7.1ค-3  และภาพที่ 7.1-16 7.1 ค-4 

ภาพที่ 7.1ค-2 ผลการบริหารพัสดุ (ปี 2558-2561) 

  
ภาพที่ 7.1ค-3 ผลการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558-2561 

ตัวชี้วัด 
2558 2559 2560 2561 

แนวโน้ม ตั้งแต่ป ี
2556-2561 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์  
จ านวนเครื่อง Com Hardware 

บริการ นศ. 175 175 175 137 0 107 0 90 
นศ.ใช้คอมส่วนกลางน้อยลง ใช้ Mobile@Tablet มากขึ้น 
ท าให้ไม่มาใช้ให้คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 

บริการบุคลากร 10 96 96 96 0 96 0 96  

ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0  
Network 

 จ านวนจุด wireless 55 50 55 54 - 54 0 54  

 จ านวนคร้ังการ 
down ท้ังระบบ 

0 0 0 0 - 0 0 0 
 

Website 

 จ านวนคร้ังผู้เข้าชม - - 40,000 49,707 50,000 56,950 100,000 204,899  

 ร้อยละความพึงพอใจ 5 2.69 5 3.25 5 3.60 4 4.13  

Training 

 จ านวนเรื องที อบรม 5 2 0 0 3 4 4 4  

ภาพที่ 7.1ค-4  ผลการให้บริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558-2561 

ตัวชี้วัด 
2559 2560 2561 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
จ านวนคร้ังของผู้เข้าชม website คณะฯ 40,000 49,704 50,000 56,950 100,000 204,899 

ผู้ติดตาม   facebook ปชส.คณะฯ 3,000 3,499 3,500 คน 3,733 3,800 4,026 
ผู้เข้าชม website PHKLb 100,000 144,086 120,000 165,735 120,000 99179 

จ านวนหน้า การเผยแพร่ความรู้ ใน  website คณะ 80 109 100 126 150 193 

 
9,000 9,680 300 9,680 9,800 9,843 

 
1,800 1,844 2,000 2,041 50 2,109 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Software คณะ 
 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
3.5 

 
3.44 

56653 

54065 53709 

52000

54000

56000

58000

2559 2560 2561 

จ านวนผูรั้บบรกิารนวดแผนไทยประยกุตท์ัง้หมด 
ปี 2559 - 2561 (คน) 
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2 5 5 8  2 5 5 9  2 5 6 0  2 5 6 1  

ระยะ เวลาเฉลี่ยการ จัดซื้อ จัดจ า้ง  (วัน )   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

100 100 100 100 

90 90 
95 

93.33 
85

90

95

100

105

2558 2559 2560 2561 

ร อ้ยละการส่งมอบตรงตามเวลาที่ก าหนด   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
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7.2 ผลลัพธ์ดา้นลูกค้า  : 7.2ก ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลกูค้า   
 คณะมีผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพันธกิจของคณะฯ โดยใน

ปีการศึกษา 2560 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ มีผลการด าเนินงานสูงกว่า
เป้าหมายหลายด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นนักศึกษาคณะสาธาณสุขศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร  ด้าน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อบรรยากาศการเรียนรูมี้ผลประเมินความพึงพอใจต่ ากว่าปีที่ผ่านมา และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ต่อปัจจัยเกื้อหนุนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญและเป็นประโยชน์ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังภาพที่ 7.2ก-1 
ภาพที่ 7.2ก-1 ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในด้านต่างๆ ปกศ. 2557-2560 

  
 

  
 

  
 

  

3.51 3.51 3.51 3.51 

4.05 4.30 

4.60 

4.58 4.42 
4.34 

4.38 

4.73 
4.80 

4.34 

4.38 

4.75 

3.00

4.00

5.00

2557 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการ เ ป็น นักศึกษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม .มหิดล   

เป้าหมาย ป.ตร ี

ป.โท ป.เอก (นานาชาต)ิ 

3.51 3.51 3.51 3.51 

3.85 3.76 3.91 3.94 

4.17 

4.30 

4.44 4.44 
3.89 

4.30 4.43 4.47 
4.26 4.30 

4.58 

3.00

4.00

5.00

2557 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต่อการ
บริหาร จัดการของหลักสูตร   

เป้าหมาย ป.ตร ี ป.โท (ไทย) 

ป.โท (นานาชาต)ิ ป.เอก (นานาชาต)ิ 

3.51 3.51 3.51 3.51 
3.93 

4.27 

4.16 

4.10 

3.99 4.48 
4.24 

4.23 

3.59 

4.37 

4.36 
4.33 

4.06 

4.70 

4.50 
4.17 

3.00

4.00

5.00

2557 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต่อการ
จัดการ เ รียนการสอนของหลักสูตร   

เป้าหมาย ป.ตร ี

ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาต)ิ 

ป.เอก (นานาชาต)ิ 

3.51 3.51 3.51 3.51 
3.87 

4.27 

3.96 3.94 

4.18 

4.48 

4.45 

4.43 

3.73 

4.37 4.42 

4.47 4.24 

4.70 4.59 
4.33 

3.00

4.00

5.00

2557 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ รายวิชา   

เป้าหมาย ป.ตร ี ป.โท (ไทย) 

ป.โท (นานาชาต)ิ ป.เอก (นานาชาต)ิ 

4.00 

4.00 4.00 4.00 3.99 4.05 

4.25 4.21 

4.25 4.33 4.41 
4.45 

3.67 

4.44 
4.41 

4.52 

4.21 
4.18 

4.48 
4.27 

3.00

4.00

5.00

2557 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์   

เป้าหมาย ป.ตร ี
ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาต)ิ 
ป.เอก (นานาชาต)ิ 

4.00 4.00 4.00 4.00 

3.00 
3.48 3.62 

3.67 

2.50

3.50

4.50

2557 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ เผยแพร่ข อ้มูล
ข่ าวสารส าคัญและ เ ป็นประโยชน์   

เป้าหมาย ป.ตร ี

4.00 

4.00 4.00 4.00 

3.26 
3.23 3.23 

3.46 

4.34 

3.74 3.95 

3.78 

4.60 

3.74 
3.95 

3.78 

4.24 

3.74 3.95 

3.78 

3.00

4.00

5.00

2557 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ ปัจ จัย เกื้อห นุน   

เป้าหมาย ป.ตร ี

ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาต)ิ 

3.51 

3.51 

3.51 3.51 
3.34 

3.63 3.72 

3.28 

3.64 

3.34 

4.17 

3.74 3.64 

3.34 

4.17 

3.74 3.64 

3.34 

4.17 
3.74 

3.00

3.50

4.00

4.50

2557 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศการ
เ รียนรู  ้  

เป้าหมาย ป.ตร ี ป.โท (ไทย) 

ป.โท (นานาชาต)ิ ป.เอก (นานาชาต)ิ 
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ภาพที่ 7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับป.ตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF ปกศ.2560-2561 

 

ภาพที่ 7.2ก-3 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของแหล่งทุน (ภาครัฐ) 
ปีงบประมาณ 2559-2561 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของคณะ มีผล

การด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.2 ก-2)  ส าหรับด้าน
การวิจัย และด้านการบริการวิชาการ พบว่า ในปีงบประมาณ 
2561 พบว่า  ผลการประเมินความพอใจด้านการวิจัยของแหล่ง
ทุนสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.2ก-3) และ ร้อยละของ
ผู้รับบริการอบรมระดับนานาชาติและระดับชาติมีความพึงพอใจ
สูงกว่าเป้าหมาย  ร้อยละของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพฯ มีความ
พึงพอใจต่ ากว่าเป้าหมาย  อย่างไรก็ตาม ระดับความพึงพอใจ  
(ระดับคะแนน 1-5) ของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 
งป.2557-2560  สูงกว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนผล
การประเมินความพึงพอใจของบริการนวดแผนไทยประยุกต์ 
พบว่า สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ภาพที่ 7.2ก-4)  

ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อคณะฯ 
พบว่า นักศึกษาในทุกระดับมีระดับความผูกพันของนักศึกษาสูง
กว่าเป้าหมาย มีจ านวนศิษย์เก่าที่มาเป็นวิทยากร และสนับสนุน
ทุนการศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ภาพที7่.2 ก-5) 

ภาพที่ 7.2ก-4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่มีความพึงพอใจ ปี 2558-
2561 

 
 

 
 

  

ภาพที่ 7.2ก-5 ความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีต่อคณะฯ 

   
 

 

4.21 4.26 4.24 4.23 4.36 
4.02 

3

4

5

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ระดับความพึงพอใจของผู ใ้ช บ้ัณฑิตระดับป .ตรี  โท 
เอก ตามกรอบ T Q F  ปีการศึกษา 256 0   

( เ ป้ าหมาย = 4 .00)   

2560 2561 

4.00 4.00 

4.20 

4.38 4.34 

3.88 

3.50

4.00

4.50

2559 2560 2561 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของแหล่งทุน  (ภาค รัฐ )    

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

80.00 80.00 80.00 80.00 

87.00 86.57 86.14 

87.60 

95.00 95.00 95.00 95.00 

90.44 89.64 90.81 

86.91 

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

2558 2559 2560 2561 

ร อ้ยละของผู รั้บบริการที่มีความพึงพอใจ  

เป้าหมาย-วเิทศฯ/ภาควชิา วเิทศ 

เป้าหมาย-ศนูยส์ขุภาพฯ ศนูยส์ขุภาพฯ 

4.2 4.2 4.2 4.2 

4.38 4.42 4.40 

4.46 4.4 

4.49 4.50 4.52 

4

4.2

4.4

4.6

2557 2558 2559 2560 

ความพงึพอใจของผูม้ารับบรกิารตรวจสขุภาพเคลือ่นทีแ่ละนวด
แผนไทยประยกุต ์ปี งป.2557-2560 

เป้าหมาย นวดแผนไทยประยกุต ์

ตรวจสขุภาพเคลือ่นที ่ 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  :7.3ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
ปีงบประมาณ. 2561  คณะฯ มีบุคลากร จ านวน 290 คน  มีการกระจายจ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 

138 คน สายสนับสนุน 152 คน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสนับสนุนมีอายุระหว่าง 40-55 
ปี สายวิชาการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับป.เอก มีต าแหน่งวิชาการ ศ: รศ: ผศ.:อ. และต าแหน่งงานสายสนับสนุน 
(ภาพที่ 7.3ก-1 โดยในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ ได้มีการเสนอขอต าแหน่งวิชาการดัง
ภาพที่ (7.3ก-1.1) ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตาม PA ของบุคลากร งป. 2558-2561 อยู่ในระดับสูงกว่า
เป้าหมาย (ภาพท่ี 7.3ก-2) พันธกิจการวิจัย ปีงป. 2558 พบว่า ร้อยละบุคลากรสายวิชาการของคณะฯที่ได้ทุนวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ภาพที่ 7.3ก-3)   
ภาพที่ 7.3ก-1 บุคลากรสายวิชาการและสนับสนนุของคณะฯ ปีงป. 2558-2561 
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ภาพที่ 7.3ก-1.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้เสนอขอและได้รับต าแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ 2561  

ต ำแหน่ง เสนอขอ (คน) ได้รับ (คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22  5 

รองศาสตราจารย์ 18 11 

ศาสตราจารย์ 10 0 

รวม 50 16 
 

ภาพที่ 7.3ก-2 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในการประเมินผลตาม PA ของบุคลากร ปีงบประมาณ 2558-2561 

 
 คณะฯ จัดสวัสดิการบุคลากร ได้แก่ การเยี่ยมไข้ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสถานที่ออกก าลังกาย (ฟิต
เนส อาคาร 1ชั้น 10 แอโรบิคอาคาร1 ชั้น 1)  โดยมีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากรประจ าปีงป. 2558-2561 แสดง
ดังภาพที่ 7.3ก-5  คณะฯมีผลประเมินความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยของสายวิชาการมีคะแนน 7.50 คะแนน 
และสายสนับสนุนวิชาการมีคะแนน 8.68 คะแนน (คะแนนเต็ม 10) ซึ่งสูงกว่าคะแนนในภาพรวมในระดับ
มหาวิทยาลัย (วิชาการ =7.28 คะแนน และสายสนับสนุน = 7.31 คะแนน)  ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการประเมินความพึงพอใจเชิงคุณภาพร่วมกับการส ารวจความต้องการของ
บุคลากร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมของคณะระดับปานกลาง(ตามรายงานโครงการ
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ค้นหาความต้องการของบุคลากร เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) บุคลากรมี
ความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากร 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านสุขภาพ และด้านการพัฒนาบุคลากร 
(ภาพที่ 7.3ก-6) คณะฯ มีการขับเคล่ือนความผูกพันของบุคลากรผ่านการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 คณะฯ จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนโครงการท านุ
บ ารุงฯ ดัง บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามเป้าหมาย (ภาพที่ 7.3ก-7 และภาพที่ 7.3ก-8 )  
 

ภาพที่  7.3ก-3 ร้อยละสายวิชาการได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกคณะฯ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

ภาพที่ 7.3ก-5  ค่าใช้จ่ายสวัสดิการบุคลากรประจ าปี งป. 2558-2561  
 

 
ภาพที่ 7.3ก-6 จ านวนความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากร (3 ล าดับแรก) 
ปี งป. 2561 

 

ภาพที่ 7.3ก-7 จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ปี งป. 
2558-2561 

 

ภาพที่ 7.3ก-8 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงป. 2558-2561 

 

ภาพที่ 7.3ก-9  งบประมาณคณะฯ ที่สนับสนนุโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงป. 2558-2561 
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ภาพที่ 7.3ก-10 งบประมาณพัฒนาบุคลากร ปีงป. 2558-2561 

 

ปีงบประมาณ 2561 คณะฯ จัดสรรงบประมาณ 
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ดังภาพที่ 
7.3ก-10  

คณะฯ ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยคณะฯ/มหาวิทยาลัย ประชุม
วิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
เป็นการพัฒนาตนเอง  โดยคณะฯ ก าหนดให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา 
ความรู้อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี  โดยก าหนดเป็นข้อตกลง
การปฎิบัติงานรายบุคลากรทุกคน ในปีงบประมาณ 2561 
พบว่า บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ใน
ประเทศ/ต่างประเทศ และประมาณร้อยละ 82 ของ
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ในประเทศ/
ต่างประเทศ ส าหรับผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการและ/
หรือน าเสนอผลงานวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.3
ก-11)     

คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีบุคลากรสาย
วิชาการของคณะฯ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จ านวน 
16 ราย (ภาพที่ 7.3ก-12) และคณะฯ เตรียมบุคลากรเพื่อ
เป็นผู้บริหารโดยในปีงบประมาณ2561 คณะฯ ส่งบุคลากร
สายวิชาการ 2 คน เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง และส่งบุคลากรสายสนับสนุน 2 คน เข้าอบรม
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (ภาพที่ 7.3ก-13)  

ภาพที่ 7.3ก-11 ร้อยละบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการพัฒนา จ าแนกตาม
บุคลากร ปีงป.2558-2561 

 

 
ภาพที่ 7.3ก-12 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 

ภาพที่ 7.3ก-13 จ านวนบุคลากรได้รับพัฒนาทักษะบริหารเพื่อเตรียม
ผู้บริหารของคณะ จ าแนกตามบุคลากร 2558-2561  
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5.94 

2.32 
2.26 1.58 0.46 

5.50 5.44 6.45 6.40 

0.00

5.00

10.00

2558 2559 2560 2561 

จ านวนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรต่อ
งบประมาณที่ใช จ้่ าย ทั้งหมด จ าแนกตามบุคลากร  

ปี งบประมาณ 2557 -2560  (แสนบาท)   

สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

100.00 100.00 100.00 100.00 

93.90 
93.80 

100.00 100.00 

85.70 
79.90 

70.10 

82.00 

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

2558 2559 2560 2561 

ร อ้ยละของบุคลากรที่ได รั้บการ พัฒนาความรู  ้ ใน
ประ เทศ/ต่างประ เทศ   

เป้าหมาย สายวชิาการ สายสนับสนุน 

80.00 80.00 80.00 80.00 

93.92 
93.84 

61.27 

0.00 

85.71 

79.88 

11.46 0.00 0.00

40.00

80.00

120.00

2558 2559 2560 2561 

ร อ้ยละของบุคลากรที่ เข า้ ร่ วมประชุมวิชาการและ /
หรือน า เสนอผลงานวิชาการในประ เทศและ

ต่างประ เทศ   

เป้าหมายสายวชิาการ วชิาการ สนับสนุน 

1 1 
3 

0 
3 

1 2 3 2 
0 

11 

5 

ศ. รศ. ผศ. 

จ านวนอาจารย์ที่ได รั้บการ เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  
(คน)   

2558 2559 2560 2561 

2 

0 0 0 
1 

3 
2 2 

วชิาการ สนับสนุน 

จ านวนบุคลากรได รั้บการ พัฒนาทักษะด า้น
บริหาร   

2558 2559 2560 2561 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร : 7.4ก การน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร 
ปี 2561  ผู้บริหารของคณะฯ สื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น  ผ่านช่องทางที่หลากหลายตาม

ภาพที่ 1.1ก(1)-3  ผลการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรของคณะฯ แสดงดังภาพที่ 7.4 ก1-1  นอกจาก
ช่องทางดังกล่าวคณบดียังเปิดโอกาสให้สื่อสารโดยตรงกับคณบดี  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารงานของทีมบริหาร ในปีงบประมาณ 2560-2561 คะแนนอยู่ระหว่าง 7.19-7.82 จากคะแนนเต็ม 10 แสดงดัง
ภาพที่ 7.4 ก1-2 

คณะฯ ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ในการสื่อสารข้อมูลขององค์กรให้กับบุคลากรของคณะฯ 
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผ่าน Websiteของคณะฯ Social Network  และการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการเจาะตลาดใหม่ ผลการด าเนินการ แสดงดังภาพท่ี 7.4ก1-3 

ภาพที่ 7.4ก1-1 การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ 
ปีงบประมาณ 2559-2561 

ป ี เรื่อง จ านวน  

2559 Meet the Dean 159 คน 

สัมมนาบุคลากร “ร่วมคิด ร่วมสร้าง รว่มท า”       222 คน 

2560 Meet the Admin. Team 192 คน 

สัมมนาบุคลากร “รวมพลัง ร่วมสร้างบัณฑิต
สาธารณสุขยุค 4.0” 

213 คน 

การเยี่ยมภาควิชา  13 ภาควิชา 

2561 Meet the Team   (3 ตุลาคม 2562) 126 คน 

 สัมมนาบุคลากร  178 คน 

 การเยี่ยมภาควิชา  13 ภาควิชา 
 

ภาพที่ 7.4ก1-2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีม
บริหาร  ปีงบประมาณ 2560-2561 

ทีมบริหาร 
ปีงป. 2560-
2561  

คณบด ี 7.74±2.20 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 7.71±2.03 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 7.45±2.04 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 7.18±2.20 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม 7.19±2.41 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.22±2.02 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย 7.82±1.94 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 7.24±2.13 
 

 คณะฯ ติดตามผลการบริหารผ่านการก ากับติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์  ตามตัวชี้วัด Corporate 
KPIs โดยในปีงป. 2561 ผลของ Corporate KPIs สูงกว่าเป้าหมาย (ภาพที่7.4 ก2-1) คณะฯ ใช้กลไกการบริหาร
ความเสี่ยง ERM ร่วมกับการบริหารเพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยในปี 2561 พบว่า คณะฯ บริหาร
ความเสี่ยงส าเร็จร้อยละ 66.67 โดยผลบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และด้านการปฎิบัติตามกฎระเบียบสามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จร้อยละ 100 (ภาพที่ 7.4ก2-2)  การก ากับดูแลเรื่องการเงินประจ าปี ผ่านที่ประชุมคกก.ประจ า
คณะฯ และคณะกรรมการงบประมาณ  มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  และการใช้จ่ายเงิน (แบบสงป.) ประจ าทุก
เดือนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ และมหาวิทยาลัย ผลการก ากับติดตามด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ภาพที่ 7.4ก2-3)  และคณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ 
EdPEx ปี 2559-2561 มีผลคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที 7.4ก2-1) 
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ภาพที่ 7.4ก1-3   ผลงานการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2558 – 2561  

การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 

1.เว็บไซต์คณะฯ  

 จุลสารคณะฯ 4 เล่ม/ปี 4 เล่ม/ปี 4 เล่ม/ปี 2 เล่ม/ปี 0 

 Galleryภาพคณะฯ 96 งาน/ปี  194 งาน/ปี 236 งาน/ปี 236 งาน/ปี 

 ปฏิทินสัปดาห์น้ีมีอะไร 52/สัปดาห์/ ปี - 52/ สัปดาห์/ ปี 52/ สัปดาห์/ ปี 52/ สัปดาห์/ ปี 

2. การประชาสัมพันธด์้วย Social Network/สื่อโทรทัศน ์  

 Facebook ประชาสัมพันธ์คณะ 300 กิจกรรม/ ป ี - - 550 กิจกรรม/ป ี 270 กิจกรรม/ป ี

 การเผยแพร่ความรูผ้่านสื่อโทรทัศน ์ 12 เรื่อง 12 เรื่อง 19 เรื่อง 11 เรื่อง 15 เรื่อง 

 การเผยแพร่ความรูผ้่านIPTV 3 เรื่อง - 5 เรื่อง 2เรื่อง 2เรื่อง 

3. การประชาสัมพันธผ์่านเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ  

 ร้อยละการรับรู้ของประชาคมในคณะฯ  
- Line@  
- e-office 
- Line Group  
- Facebook ประชาสมัพันธ ์
- Website คณะสาธารณสุขศาสตร ์
- Poster 

60% 80% 80% 80%  
91.50% 
74.50% 
59.60% 
57.40% 
53.20% 
  3.10% 

 จ านวนเรื่อง/โครงการทีด่ าเนินการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก      

• ในระดับประเทศ (กิจกรรมภายในคณะ) 70 เรื่อง/ปี 30 เรื่อง/ปี 134 เรื่อง/ปี 78 เรื่อง/ปี 111 เรื่อง/ปี 

• ระดับนานาชาต ิ(กิจกรรมของต่างประเทศ) 40 เรื่อง/ปี 15 เรื่อง/ปี 60 เรื่อง/ปี 43 เรื่อง/ปี 41 เรื่อง/ปี 
 

ภาพที่ 7.4ก2-1 ร้อยละ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมาย ประจ าปีงป. 2558-
2561 
 

ภาพที่ 7.4ก2-2 ร้อยละจ านวนความเสี่ยงที่ควบคุมได้ (ความเสี่ยงลดลง) 
ปีงบประมาณ 2558-2560 

 

ภาพที่ 7.4ก2-3 ร้อยละความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน ปีงบประมาณ 2558-2561 

 

ภาพที่ 7.4ก2-1 ผลการประเมินคณะฯตามเกณฑ์ EdPEx  ประจ าปี 2557-2561 
 

ปี พ.ศ. เป้าหมาย (คะแนน) ผลลัพธ์ (คะแนน) 
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ร อ้ยละของการบริหารความเสี่ย งที่ควบคุมได  ้
ปี งบประมาณ 2558  –  25610  ( เ ป้ าหมาย 80%)   

ดา้นกลยทุธ ์ ดา้นการด าเนนิงาน 
ดา้นการเงนิ ดา้นการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ 
ภาพรวม 

95.00 95.00 95.00 95.00 

81.07 
100.00 97.89 100.00 

0.00

100.00

200.00

2558 2559 2560 2561 

ร อ้ยละความส า เ ร็ จของการก ากับติดตามการใช จ้่ าย
งบประมาณให เ้ ป็นไปตามแผน ปีงบประมาณ 

2558 -2561   
เป้าหมาย ผลลัพธ ์

80.00 
85.00 85.00 85.00 

80.53 

89.81 
93.44 

87.52 
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ร อ้ยละของ C o r p o r a t e  K P I  ที่บ รรลุ เ ป้ าหมาย 

ระหว่าง ปีงบประมาณ 2557 -2560   

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
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คณะฯ โดยผู้บริหารในทุกระดับควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ (P.1ก(5)-1) ใน
กระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน คณะฯ มีผลการตรวจสอบด้านการเงิน จาก สตง. และผู้ตรวจสอบภายใน 
ทุกปี ไม่พบประเด็นเรื่องการทุจริต หรือปฏิบัติผิดระเบียบในประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบและไม่พบข้อร้องเรียนใน
แต่ละกระบวนงานตามพันธกิจที่ส่งผลกระทบเชิงลบ   ผลการด าเนินงานของคณะฯ แสดงดังภาพที่ 7.4ก4-1 
ภาพที่ 7.4 ก(4)-1 การด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน ปีงป. 2558-2561 

กฎระเบียบตามพันธกิจ 2558 2559 2560 2561 
จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน ปรับปรุงตามเกณฑ์ TQF     
หลักสูตรไทย (ป.ตรี/ป.โท) 100 100 100 100 
หลักสูตรนานาชาติ (ป.โท/ป.เอก) 100 100 100 100 
ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในคณะฯ   100 100 
จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA โดย
มหาวิทยาลัย 

 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คณะฯ (โครงการ) 232 219 244 207 
จ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการวิชาการ 0 0 0 0 
การับรองการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้มาตรฐาน ISO   ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
จ านวนเรื่องที่ สตง. ให้ตรวจสอบ 0 0 0 0 
จ านวนเรื่องที่ ศูนย์ ตรวจสอบภายในให้แก้ไข 0 0 0 0 
จ านวนเรื่องการถูกด าเนินคดีกรณีทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 0 0 
จ านวนเรื่องการถูกร้องเรียนกรณีทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 0 0 
จ านวนเรื่องการถูกร้องเรียนด้านการบริหารบุคคล 0 0 0 1 
จ านวนวนเรื่องที่บุคลากรมีการถูกสอบสวนว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง 0 0 0 0 

 

       คณบดีและผู้บริหารทุกระดับ ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรของ
คณะฯ และนักศึกษา  การอบรมบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน การอบรมเรื่องการประเมินความโปร่งใส 
(ITA) ซึ่งส่งผลให้ไม่พบข้อร้องเรียนของการด าเนินงานด้านจริยธรรมของคณะฯ ภาพท่ี 7.4 ก(4)-1 

ภาพท่ี 7.4 ก (4) -2 ผลการด าเนินการด้านจริยธรรมของคณะฯ ปีงบประมาณ 2558-2561 
ผลการดาเนินการด้านจริยธรรมในด้านต่างๆ 2558 2559 2560 2561 

จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารที่ปฏิบัติผิดหลักจริยธรรมของคณะฯ 0 0 0 1 

จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารที่ทุจริตด้านการเงิน 0 0 0 0 

จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จัดจ้าง 0 0 0 0 

จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารที่บริหารงานไม่โปร่งใส 0 0 0 1 

จ านวนบุคลากรที่ถูกให้ออกจากงานเนื่องจากการกระท าผิด 0 0 0 0 

คณะฯ ให้ความส าคัญต่อสังคมและชุมชนโดยใน
ปีงบประมาณ 2560 คณะฯ จัดท าโครงการ University 
Engagement จ านวน 19 โครงการ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพที่ 7.4ก5-1 คณะฯ
ค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยด าเนินการตาม
นโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย  

ภาพที่ 7.4ก5-1 จ านวนโครงการที่เปน็ University Engagement 
ปีงบประมาณ 2558-2561 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

2558 14 10 

2559 5 16 

2560 10 16 

2561 10 19 
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โดยในปี  2561  อัตราการใช้ทรัพยากรและพลังงานของคณะฯ ได้แก่ น้ ามัน ไฟฟ้า และน้ าประปา ลดลงได้ตาม
เป้าหมาย ส่วนผลของการใช้กระดาษมีการใช้ลดลงแต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย ภาพที่ 7.4ก5-1  คณะฯ ติดตามดูแลเรื่อง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ 2558-2561 คุณภาพน้ าทิ้งและของเสียจากคณะฯ อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ภาพที่ 
7.4ก5-2 

ภาพที่ 7.4ก5-1 ร้อยละของการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง ปีงบประมาณ 
2558-2561  

 

ภาพที่ 7.4ก5-2 ผลการด าเนินการด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปีงบประมาณ 
2558-2561 

 
ภาพที่ 7.4ข-1 ร้อยละผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ไปสู่การปฏิบัติงานตามพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 2558-2561 

 
 
 

ภาพที่ 7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560-2561 

 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนางานตามพันธกิจและ
พัฒนากลุ่มภารกิจ ผลส าเร็จการด าเนินโครงการ และการใช้
จ่ายงบประมาณ ปี2561 ร้อยละ 79.87 และ 36.77
ตามล าดับ  ภาพที่ 7.4ข-1 ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ (KPI)  ปีงบประมาณ 2558-2561 และ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  ปี2559-2562 ผลการ
ด าเนินการตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย แสดงดังภาพที่ 7.4 ข-2 
ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 
7.4ข-3 ผลการด าเนินงานของ Corporate KPI ใน
ปีงบประมาณ 2559-2561 แสดงดังภาพที่ 7.4 ข-4 และ 
ผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
ภาพท่ี 7.4 ข-5   
ภาพที่ 7.4ข-3 ร้อยละผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ คณะฯ 

 
 

 

9
.0

0
 

1
2

.8
0

 

0
.5

0
 

1
8

.0
0

 

1
1

.0
0

 

4
.4

8
 

0
.5

0
 

1
9

.5
0

 

1
0

.0
0

 

1
.9

6
 

0
.5

0
 1
1

.0
0

 

4
 4
.5

 

0
.5

 

4
 

TOTAL
SUSPENDED

SOLIDS VALUE

TKN น ้าเสยี GREASE&OIL
VALUE

BOD

ผลการดูแลการด า เนินการด า้นธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม  ปี งบประมาณ 2558 -2561   

2558 2559 2560 2561 

เป้าหมาย <  30 เป้าหมาย <  35 เป้าหมาย <  20 เป้าหมาย < 20 

6
2

.9
7

 

2
9

.7
9

 6
1

.7
0

 

1
9

.7
8

 

9
1

.4
9

 

6
3

.6
2

 

7
9

.8
7

 

3
6

.7
7

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

รอ้ยละความส าเร็จ รอ้ยละการใชง้บประมาณ 

ร อ้ยละผลส า เ ร็ จของการด า เนินการโครงการ
ขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์  ไปสู่การปฏิบั ติงานตามพันธ

กิจและการใชจ้่ ายงบประมาณโครงการ  
ปี งบประมาณ 2558 -2561   

2558 2559 2560 2561 

6
6

.6
7

 

5
0

.0
0 

1
0

0
.0

0
 

5
0

.0
0 

4
1

.0
3

 

4
5

.4
5

 8
3

.3
3

 

3
3

.3
4

 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรท์ี ่4 

ร อ้ยละของจ านวนตั วชี้วั ดที่บ ร รลุ เ ป้ าหมาย 
( เ ป้ าหมาย ปี  256 0  =  85%, เ ป้ าหมาย ปี  2561  

=85%)   

ผลลัพธ ์ปี 2560 ผลลัพธ ์ปี 2561 

น ้ำมัน กระดำษ ไฟฟ้ำ น ้ำประปำ 

3
.8

0
 

-1
0

.7
0

 

-8
.2

0
 

-2
6

.3
0

 

9
.3

0
 

1
.9

0
 

-3
.5

0
 

-6
.4

0
 

8
.7

0
 

1
.4

0
 

6
.3

0
 

6
.1

0
 

3
.4

1
 

-1
1

.6
1

 

1
3

.6
5

 

8
.6

8
 

ร้ อ ย ล ะ ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ พ ลั ง ง า น ที่ ล ด ล ง  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 8 - 2 5 6 1  
( เ ป้ า ห ม า ย  =  5 . 5 )   

2558 2559 2560 2561 

80.00 80.00 
80.00 85.00 

50.00 

50.00 
66.67 

50.00 
50.00 

71.43 

64.29 

66.67 

20.00 

60.00 

100.00 

100.00 

50.00 
71.43 

33.33 

0.00 
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2558 2559 2560 2561 

ร อ้ยละของผลการด า เนินการตั วชี้วั ดตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ปี งบประมาณ 2558 -2561    

เป้าหมาย 

ศกึษา 

วจิัย 

บรกิารวชิาการ 



คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

95 
 

ภาพที ่7.4 ข-4  ร้อยละของ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด Corporate KPI 
ปี 2559  (ร้อยละ 85) ปี 2560  (ร้อยละ 85) ปี 2561  (ร้อยละ 85) 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

1.จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการทีได้จากเครือข่าย 

180,000 บาท/
คน 

221,447.00 (100) 185,000 บาท/
คน 

334,760.53 (100) 329,642.86 
บาท/คน 

322,697.68 
บาท/คน 

2.จ านวนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในแต่ละปี
ปฏิทินต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

0.50 (70 ชิ้น) 87 (100) 0.55 (75 ชิ้น)    74 (98.67) 0.60 
ชิ้น /คน  

0.47 ชิ้น/คน 

3.ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุน
ภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ 

4 จาก 5 5 4 จาก 5 4  (100) 4.2 4.00 

4.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับกาตรวจประเมิน 
AUNQA ภายในมหาวิทยาลัย (1 จาก 18 
หลักสูตร) 

1 1 (100) 2 1  (50.00) 18 3 

5. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ของหลักสูตร/
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

4.50 4.12 (91.56) 4.50 4.23 (100.00) 4.4 
 

4.18 
 

6. จ านวนหน่วยบริการที่ได้รับรอง
มาตรฐานในระดับสากล 

1 1 (100) 1   1 (100) 1 1 (100) 

7.จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการ
วิชาการ 

9,000,000 
บาท/ปี 

1,509,215.68 
(16.77) 

9,000,000 
บาท/ปี 

16,220,196.20 
(100) 

9,000,000 บาท 18,377,948.31 
บาท 

8. ระดับความผูกพันของบุคลากร 7 7.72 (100) 8 7.38 (92.25) 8.50  
  

7.70 

9.คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx 
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน 

>250 

Process 151-
210/Result 61-

80 270 

Process Brand 2 
=151-175 Result 
= 81-100    (275 

คะแนน) 

300 

Band 2 (2B) 
Process 151-
175 และ Band 

1 (1A) Res 

คิดเป็นร้อยละ  89.81  93.44  87.52 
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ภาพท่ี 7.4.ข-5  ผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558-2561   

ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ส่วนงานปี 

2559 (ร้อยละ 
85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือนไม่

ก ำหนดเป้ำหมำย 
1 ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
ส่วนงานปี 

2560 (ร้อยละ 
85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จ
การ

ด าเนินงา
น (บรรลุ/
ไม่บรรลุ) 

เป้าหมาย 
ส่วนงาน             

ปี 2561 (ร้อย
ละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

  
 สรุปภาพรวม  34 ตัวชี้วัด 

บรรลุ 21 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 61.76) 

ไม่บรรล ุ13 
ตัวชี้วัด(ร้อยละ 
38.24) 

35 ตัวชี้วัดบรรลุ 24 ตัวชี้วัด(ร้อยละ 
68.57) 

ไม่บรรลุ 11 
ตัวชี้วัด           
(ร้อยละ31.43) 

 
39 ตัวชี้วัด 

บรรลุ 16
ตัวชี้วัด 

ไม่บรรลุ 21 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research 
with global and social impact 

 
14 ตัวชี้วัด 

บรรลุ 8 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 57.14) 

 ไม่บรรลุ 6 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
42.86)  

13 ตัวชี้วัด  บรรลุ 9  
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
69.23) 

  ไม่บรรลุ
เป้าหมาย  
   4 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 30.77) 

 
 
13 ตัวชี้วัด บรรลุ 3  

ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 45.45) 

  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
   10 ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 54.55) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally 
– competent graduates 

7  ตัวชี้วัด บรรลุ 
5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 

71.43) 

  ไม่บรรลุ 2 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
28.57) 

9 ตัวชี้วัด             
(24 ตัวย่อย) 

บรรลุเป้ำหมำย 6 
ตัวชี้วัด (รอ้ยละ 
66.67) 

ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 3 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
33.33) 

11ตัวชี้วัด              บรรลุเป้ำหมำย 
5 ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 45.45) 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย 6 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
54.55) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
Excellence in 
professional 
services and social 
engagement 

 

6  ตัวชี้วัด( ไม่ตั้งเป้ำ 1 ตัวชี้วัด )
บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ร้อยละ 50 

ไม่บรรลุ 3 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ
50) 

6 ตัวชี้วัด  บรรลุเป้ำหมำย 6 ตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ 100) 

    (ไม่มี)  6 ตัวชี้วัด บรรลเุป้ำหมำย 5 
ตัวชี้วัด (รอ้ยละ 83.33 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย 1
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
16.67) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for 
sustainable organization  

7 ตัวชี้วัด –บรรลุ 
5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 

71.43) 

ไม่บรรลุ 2 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ

28.57) 

จ ำนวน 6 
ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้ำหมำย 
3  ตัวชี้วัด 

(ร้อยละ 50) 

ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 3    

ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
50) 

จ านวน 9 
ตัวชี้วัด  

บรรลุเป้าหมาย 
3  ตัวชี้วัด 

(ร้อยละ 33.34) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
44.44) 

*หมายเหตุ อยู่ในรายงานผลส าเร็จตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปี 2561 หน้า 9 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด : 7.5ก ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด   
           คณะฯ โดยทีมบริหารและคณะกรรมการก ากับงบประมาณ  ได้ติดตามควบคุมก ากับการด าเนินการตามพันธ
กิจหลักเพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี คณบดี ได้ก ากับติดตามกระบวนการจัดเก็บรายได้  และควบคุมรายจ่ายของ
คณะฯอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนประกาศก าหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้ง การทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ OPHETS การก าหนดอัตราการจัดสรรเงินรายได้
จากการฝึกอบรมให้จัดสรรเข้าคณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และจากการรับท าวิจัย ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 15 การคิด
ต้นทุนในการให้บริการวิชาการต้องมีอัตราก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ส่งผลให้ จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการ
วิชาการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 7.5 ก (1)-1) 
ภาพที่ 7.5 ก (1) -1   ร้อยละของ Corporate KPI จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 

ตัวชี้วัด Corporate KPI 
ปี 2559   ปี 2560  (ร้อยละ 85) ปี 2561  (ร้อยละ 85) 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

จ านวนผลตอบแทนจากการ
ให้บริการวิชาการ  (บาท/ปี) 

9,000,000.00  1,509,215.68  
(ต่ ากว่าเป้า 16.77 %) 

9,000,000.00  16,220,196.20  
  (สูงกว่าเป้า 80.22 %) 

9,000,000.00 18,377,948.31  
(สูงกว่าเป้า 104.20 %) 

คณะฯ มีสถานะการเงินงบประมาณ ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ และเงินรายได้ของคณะฯ 
เปรียบเทียบกับรายจ่าย แสดงให้เห็นถึงแสดงถึงผลการด าเนินการที่ดีขึ้น แสดงดังภาพที่ 7.5ก (1)-2   คณะฯ มีการ
วิเคราะห์จ าแนกเงินรายได้จากระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนพันธกิจ โดยแบ่งหมวดเป็นรายได้หลักสูตร 
รายได้จากการวิจัย  รายได้จากการบริการวิชาการ และรายได้จากการบริหารจัดการ ดังภาพที่ 7.5ก (1)-3  
รายได้คณะจากการบริหารจัดการอิ่นๆ พบว่ารายได้จากการบริหารสินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   

ภาพที่ 7.5ก(1)-2 สถานะการเงินงบประมาณและเงินรายได้ของคณะฯ ปีงป. 2559-2561 

  
รูปที่ 7.5ก (1)-3 เงินรายได้ส่วนงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ าแนกตามพันธ
กิจ ปีงบประมาณ 2559-2561 

 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อการบริหารจัดการครอบคลุม
ทุกพันธกิจของคณะฯ ให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 ผล
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ดังภาพ 7.5 ก (1)-7 และผลการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
และกลุ่มภารกิจ ดังภาพที่ 7.5 ก (1)-8 

196,529,193.49 200,066,879.86 

175,289,224.93 

175,225,477.12 171,295,204.14 171,792,397.19 

2559 2560 2561 

สถ าน ะก า ร เ งิ น ง บป ร ะม าณแผ่ น ดิ น ขอ งคณะสา ธ า รณสุ ข ศ าสตร์  
ปี ง บ ป ร ะม าณ  2 5 5 9 - 2 561   

รายได้ รายจ่าย 

183,462,831.81 

193,530,005.73 

187,495,725.12 

180,762,665.92 

191,393,363.89 

180,501,026.16 

2559 2560 2561 

สถานะการ เ งิ น ราย ไ ด้ของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์  
ปี งบประมาณ 2559 -2561   

รายได ้ รายจ่าย 

9.44 

85.85 

80.96 

30.68 

5.51 

10.297 

48.474 

88.539 

23.286 

5.275 

7.834 

37.376 

98.043 

18.278 

7.984 

0.00 20.0040.0060.0080.00100.00120.00

การศกึษา 

วจิัย 

บรกิารวชิาการ 

รายไดอ้ืน่ๆ 

รายไดท้ีไ่มเ่กดิจากการด าเนนิการ 

เงินรายได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี งป.2559-2561 
2561 2560 2559 
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ภาพที่ 7.5ก(1)-7 งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานที่จัดสรรเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนางานตามพันธกิจ 
ปีงบประมาณ 2558-2561 

 

ภาพที่ 7.5ก(1)-8 งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานที่จัดสรรตาม
ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในการพัฒนางานตามพันธกิจและ
กลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ 2560-2562 

 
       นอกจากนี้คณะฯ มีการก าหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญระยะสั้นและระยะยาวของคณะฯ  2558-2561  
ตัวชี้วัดระยะสั้น ได้แก่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  ปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 มีแนวโน้มเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม และ
สูงกว่าเป้า เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ 2561  ส าหรับอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดรายได้ ในปี 2561 เปรียบเทียบปี 
2560 พบว่ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ภาพที่ 7.5 ก (1) - 9 ตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญระยะสั้นและระยะยาวของคณะฯ  2559-2561 ตัวชี้วัดทางการเงินระยะสั้น 

ตัวชี้วัด 
2558 2559 2560 2561 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพท ์

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มากกว่า 2 5.23 มากกว่า 2 6.32 มากกว่า 2 11.55 มากกว่า 2 17.14 

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อ
ยอดรายได้ 

มากกว่า 
0.05 

-0.11 มากกว่า 
0.05 

-0.04 
มากกว่า 
0.05 

-2.66 มากกว่า 
0.05 

-2.93 

ตัวชี้วัดทางการเงินระยะยาว 

ตัวชี้วัด 
 2558 2559 2560 2561 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์ ผลลัพธ ์ ผลลัพธ ์ ผลลัพท ์

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของทุนรวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 0.18 0.29 0.26 0.76 

ก าไรสะสม เพิ่มขึ้นทุกปี(บาท) 242,899 207,271 177,133 177,143 

มูลค่าของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นทุกปี (บาท) 336,611 333,076 318,120 313,761 
 

  ภาพท่ี7.5ก2  จ านวนนักศึกษาที่สมัครและรับเข้าหลักสูตร ปี กศ. 2559-2560 (คน) 

ปีการศึกษา 2559 2560 

 สมัคร รับเข้า สมัคร รับเข้า 

ป.ตรี 1559 217 191 269 

ป.โท (ไทย) 472 198 119 239 

ป.โท (นานาชาติ) 140 46 19 35 

ป.เอก (นานาชาต)ิ 55 9 19 43 
 

      คณะฯ ได้น าข้อมูลเสียงลูกค้าและข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อการตลาด ภาพ
ที่ 4.1ก(3)-1 มาทบทวนปรับปรุงผลการด าเนินการใน
การวางแผนด้านการตลาด เพื่อเพิ่มและรักษาลูกค้า
ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ในปี 
2561 มีผลการด าเนินการด้านการตลาดดังนี้  พันธกิจ
ด้านการศึกษา  1) ปีการศึกษา  2560  คณะฯ 
สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ได้ตามเป้าหมาย (ภาพที่7.5ก2) และมีระดับคะแนน Admission เฉลี่ยสูงกว่าคู่เทียบ(ภาพที่7.5ก2-1) 2) มีการ

906,000.00 
1,150,000.00 

515,300.00 465,000.00 

 
1,214,000.00  

269871.92 
209822.85 

327810.45 

179877.87 

0 

2558 2559 2560 2561 2562 

งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ปีงบประมาณ 2558-2561 (บาท) 

รายได ้ รายจา่ยจรงิ 

50,000 

116,300 

90,000 

259,000 

130,000 

180,000 

60,000 

95,000 

 170,000.00  

 420,000.00  

 384,000.00  

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ง บ ป ร ะม าณ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ส่ ว น ง าน จั ด ส ร รขั บ เ คลื่ อ นยุ ท ธ ศ าสต ร์  
ปี ง บ ป ร ะม าณ  2 5 6 0 - 2 561  ( บ าท )   

2562 2561 2560 
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ปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่  มีแผนปรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ผู้เรียนเช่น จัดท าหลักสูตรภาคพิเศษ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบางราย 
วิชาแบบออนไลน์ (โปรแกรม SPOC)  ท าความร่วมมือหลักสูตรโปรแกรม 2 ปริญญากับมหาวิทยาลัยเกียวโต และ
การรับฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างชาติ  การร่วม active recruitment กับบัณฑิต
วิทยาลัย ในประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  3) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกระดับขึ้น webpage การจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแนะน าหลักสูตรในงานมหิดลวิชาการ/Health camp 
พันธกิจด้านการวิจัย   คณะฯ การจัดประชุมและแลกเปลี่ยนงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 30 โครงการ (ภาพที่ 7.5 ก (2)-2) ซึ่งเป็นโครงการจากแหล่งทุนภายนอก
จ านวน 25 โครงการและแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 5 โครงการ (ภาพที่ 7.5 ก (2)-4)   คณะฯ มีรายได้
จากการวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงดังภาพที่ 7.5ก(2)-3   
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ โดยด ารงคุณภาพของบริการที่ด าเนินการ
อยู่ เพื่อให้เกิดการโฆษณาจากผู้ที่เคยมาใช้บริการ นอกจากนี้ใช้ช่องทาง สื่อออนไลน์ เวปไซต์และหน่วยการตลาด
ภายนอก ในการติดต่อกับผู้สนใจ ให้จัดการอบรมตามความเชี่ยวชาญ หรือ การอบรมนานาชาติ  ในปี 2561 การ
บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีลูกค้าใหม่ในบริการตรวจสิ่งแวดล้อมการนวดแผนไทยประยุกต์ 
และการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามภาพที่ 7.5 ก(2)-5 ถึง  ภาพที่ 7.5 ก(2)-7  
 ภาพที่ 7.5ก (2)-1 ช่วงคะแนน Admission (ต่ าสุด-สูงสุด) ปีการศึกษา 2559-2561 ของคณะฯ และคู่เทียบ  

สถาบัน สาขาวิชา 2559 2560 2561 

ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย +SD ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย +SD ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย +SD 

ม.มหิดล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(สาขาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม) 18,715.0 

17,822.0 
+ 400 18,526.5 

16,863.2 
+ 737 18,162.5 

16,601.4 
+ 576 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 19,065.0 

17,961.9 
+ 433 19,807.0 

18,056.3 
+ 565 19,079.4 

16,304.2 
+ 1095 

ม.ขอนแก่น สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
18,421.0 

16,989.4 
+ 569 16,781.0 

15,128.1 
+ 899 16,626.4 

15,498.9 
+ 442 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

18,860.0 
16,940.2 

+ 605 18,140.0 
16,384.1 

+ 582 18,729.1 
15,701.7 
+ 1012 

 

ภาพที่ 7.5ก(2)-2 จ านวนโครงการวิจยัจ าแนกตามแหล่งทุนภาครัฐและ
เอกชน 

 
 
 

ภาพที่ 7.5ก2-3 จ านวนเงินวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนนุจากภาครัฐ
และเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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แหล่งทุนภายในสถาบันฯ 

ภาครัฐ-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ไทย) 

ภาครัฐ-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ต่างประเทศ) 

ภาคเอกชน-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ไทย) 

ภาคเอกชน-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ต่างประเทศ) 

จ ำนวนโครงกำร 

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บทุ น จ า ก แหล่ ง ทุ น ภ าค รั ฐ แ ล ะ เ อ กชน  ทั้ ง
ใ นป ร ะ เ ท ศแล ะต่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ปี ง บ ป ร ะม าณ  2 5 5 9 - 25 61  
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0.70 

0.00 

1.14 
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11.87 

0.00 
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แหล่งทุนภายในสถาบันฯ 

ภาครัฐ-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ไทย) 

ภาครัฐ-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ต่างประเทศ) 

ภาคเอกชน-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ไทย) 

ภาคเอกชน-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ต่างประเทศ) 

เงินทุนวิจัย (ล้ำนบำท) 

จ า น วน เ งิ น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร สนั บ สนุ น จ ากภ าค รั ฐ แ ล ะ เ อ กชน  
ทั้ ง ใ นป ร ะ เ ท ศและ ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  ปี ง บ ป ร ะม าณ  2 5 5 9 - 256 1   

2561 2560 2559 



คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

100 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.5-11 7.5ก(2)-4 จ านวนโครงการวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุนภาคในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 2559-2561 

 

ภาพที่ 7.5-12 จ านวนลูกค้าเก่าและใหม่ของบริการตรวจสิ่งแวดล้อม  
ปี งป. 2559-2561 

 
ภาพที่ 7.5-13 จ านวนผู้มารับบริการนวดแผนไทยประยกุต์ ปี 2559 – 2561 
 

 

ภาพที่ 7.5-14 จ านวนลูกค้าเก่าและใหม่ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ  ปี 
งป. 2559-2561 
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ภายในสถาบนัฯ ภายนอกสถาบนัฯ รวม 

จ ำนวนโครงกำรวจิยัทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนุนจำกแหลง่ทนุ
ภำยในและภำยนอกสถำบนัฯ ปี2559-2561 
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ลกูคา้เกา่ ลกูคา้ใหม ่ รวมทัง้หมด 

จ ำนวนลกูคำ้เกำ่และใหมข่องบรกิำรตรวจสิง่แวดลอ้ม 
ปี งป. 2559-2561 
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ลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ รวมท้ังหมด 

 จ านวนผู้มารับบริการนวดแผนไทยประยุกต์ ปี 2559 – 2561 (คน) 

2559 2560 2561 

132 127 124 
114 

1 4 6 
11 

80

120

160

2558 2559 2560 2561 

จ านวนหน่วยงาน (ลกูคา้เกา่/ใหม)่ ทีเ่ขา้รับบรกิาร
ตรวจสขุภาพ ปี 2558-2561 (หน่วยงาน) 

ลกูคา้ใหม ่ ลกูคา้เกา่ 



ภาคผนวก 

ทีมบริหารส่วนงาน วาระปี 2561-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งบริหาร : คณบดี 

ชื่อ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

ต าแหน่งบริหาร : รองคณบดี 

ชื่อ รศ.ธราดล เก่งการพาณิช 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูรายละเอียดตามค าสั่งคณะฯ ที่ 28/2562  

 ตามหน้าที่ล าดับที่ 1 
 

ต าแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 

ชื่อ รศ.ดร.พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักดิ์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูรายละเอียดตามค าสั่งคณะฯ ที่ 28/2562  

 ตามหน้าที่ล าดับที่ 2 
 

ต าแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  

ชื่อ รศ.ดร.สุนีย์  ละก าปั่น 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูรายละเอียดตามค าสั่งคณะฯ ที่ 28/2562  

 ตามหน้าที่ล าดับที่ 3 
 

ต าแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 

ชื่อ ผศ.ดร.ณัฐกมล  ชาญสาธิตพร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูรายละเอียดตามค าสั่งคณะฯ ที่ 28/2562  

 ตามหน้าที่ล าดับที่ 4 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม 

ชื่อ ผศ.ดร.ทัศนีย์  ศิลาวรรณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูรายละเอียดตามค าสั่งคณะฯ ที่ 28/2562  

 ตามหน้าที่ล าดับที่ 5 
 

ต าแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

ชื่อ รศ.ดร.จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูรายละเอียดตามค าสั่งคณะฯ ที่ 28/2562  

 ตามหน้าที่ล าดับที่ 6 
 

ต าแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย 

ชื่อ รศ.ดร.มธุรส  ทิพยมงคลกุล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูรายละเอียดตามค าสั่งคณะฯ ที่ 28/2562  

 ตามหน้าที่ล าดับที่ 7 
 

ต าแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ ผศ.ดร.อังสนา  บุญธรรม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูรายละเอียดตามค าสั่งคณะฯ ที่ 28/2562  

 ตามหน้าที่ล าดับที่ 8 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




