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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  

เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2562 

..................................................................... 

            คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2562 (ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

การประกันคุณภาพของคณะฯ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 - เมษายน 2563  ซึ่งจากรายงานผลการตรวจประเมินคณะฯ 

มีผลคะแนน ดังน้ี 

           1. กระบวนการอยู่ในแถบคะแนนที่ 2 (151–200) ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 

2B (151 - 175) ซึ่งแสดงว่า คณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของเกณฑ์ 

แต่มีบางพื้นที่ (กระบวนการ) หรือบางหน่วยงานที่เร่ิมมีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ องค์กรมีการพัฒนา  

ทิศทางการปรับปรุงทั่วไปเป็นแบบตั้งรับปัญหา    

           2. ผลลัพธ์อยู่ ในแถบคะแนนที่  1 (0–125) ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ            

1A- (81 - 100) แสดงว่าคณะฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานอยู่บ้างส าหรับบางพื้นที่ (กระบวนการ)  ที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของเกณฑ์ แต่โดยทั่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ    
 

โอกาสพัฒนาที่ส าคัญหรือประเด็นที่สมควรพิจารณา
ทบทวนในส่วนของกระบวนการด าเนินการ 

โอกาสพัฒนาที่ส าคัญหรือประเด็นที่สมควรพิจารณา
ทบทวนในส่วนของผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมี

ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ตลอดจนระบบงานหลกัและระบบงาน

สนับสนุนของคณะฯ ยังไม่ครอบคลุมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกจิ 
ค่านิยม ตลอดจนความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้ครบทุกประเด็น
ตามที่คณะฯ ได้ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร การจัดท า
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องและครอบคลุมเชื่อมโยง
ดังกล่าว จะช่วยให้แผนปฏบิัติงานและโครงการตา่งๆ ของคณะฯ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ตลอดจนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ 

2.คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในการเรียนรู้
ระดับองค์กรโดยใช้ข้อมูลจริง เ พ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ไม่พบการทบทวนประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
ระบบงานที่ส าคัญต่างๆ ทั้งในเรื่องการการสื่อสาร การฟังเสียง

1 .คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญและสะท้อนความส าเร็จของ
องค์กรหลายด้าน เช่น ผลลัพธ์ส่วนแบ่งตลาด ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์การสร้างความผูกพนัในพันธกจิด้านการวจิยั
และด้านบริการวิชาการ  ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  ผลลัพธ์ความผูกพันของบุคลากร  
ผลลัพธ์ของการด าเนินการสร้างบรรยากาศการท างานของ
บุคลากร  ผลลัพธ์ในเรื่องจ านวนข้อร้องเรียนสถานที่ฝึกปฏิบัติ 
จ านวนข้อร้องเรียนของนกัศึกษา จ านวนครั้งการละเมิดจริยธรรม
การวิจัย เป็นต้น 

2.คณะฯ มีผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในหลายด้าน ได้แก่  
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น ผลการบริหารพัสดุ, ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนนุ 
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โอกาสพัฒนาที่ส าคัญหรือประเด็นที่สมควรพิจารณา
ทบทวนในส่วนของกระบวนการด าเนินการ 

โอกาสพัฒนาที่ส าคัญหรือประเด็นที่สมควรพิจารณา
ทบทวนในส่วนของผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมี

ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ 
ลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้า คุณภาพ
ระบบการจัดเก็บและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ 
การทบทวนกระบวนการท างานดังกล่าวนี้ จะช่วยให้คณะฯ 
สามารถพัฒนากระบวนการและระบบที่มีอยูแ่ล้วให้ดียิง่ขึ้น และ
เลือกใช้แนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการลดต้นทุน 
และส่งเสริมการบรรลุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน การคลงั ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

3. คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบ ในการเลือก 
จัดเก็บ และปรับใช้ตัวชี้วัดที่ส าคัญในการสะท้อนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ส าคัญต่างๆ เช่น 
ตัวชี้วัดที่เทียบเคียงกับข้อมูลของคู่เทียบ การมีแนวทางที่เป็น
ระบบดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ มีข้อมูลจริงที่พร้อมใช้งานเพ่ือ
พัฒนากระบวนการท างาน ตลอดจนการตัดสินใจในความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตวัใน
การด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ 

 

และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศการเรียนรู้,  
ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร เช่น ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละของบุคคลากรที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงาน  งบประมาณการพัฒนาบคุลากรสาย
สนับสนุน, ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร 
และความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น  ผลการด าเนินงานของ 
Corporate KPI ปีงบประมาณ 2559 –2561 , และผลการ
ด า เนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ด้านการน า       
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

3. คณะฯ มีผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มไม่คงที่ ได้แก่ ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้งานท า จ านวนผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้รับการตีพิมพ์  ผล
การด าเนินการการมุ่งเน้นบุคลากร ที่ ได้แก่ จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เต็มเวลา,  จ านวนอาจารย์, จ านวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารว่มประชุมวชิาการ
และน าเสนอผลงานฯ ผลลัพธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 
ร้อยละของ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละของการ
บริหารความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ผลลัพธ์ด้านการเงินของคณะฯ
การเงินของคณะฯ 

4 . คณะฯ ไม่แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการแสดงผลลัพธ์ที่
ส าคัญหลายด้าน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรกับคู่แข่งหรือคู่เทียบ ใน
ด้านศักยภาพและความผูกพันของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่ม
บุคลากรต่าง ๆ   ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ การมีข้อมูลเปรียบเทยีบ
ดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ มองเห็นล าดับในการแข่งขันและส่วน
แบ่งตลาด และก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสม  
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 

            คณบดีพร้อมทั้งคณะผู้บ ริหาร และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ได้น าโอกาสพัฒนาที่ส าคัญหรือประเด็นที่สมควร
พิจารณาทบทวนในส่วนของกระบวนการด าเนินการ  และโอกาสพัฒนาที่ส าคัญหรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนใน
ส่วนของผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ มาวางแผนในการพัฒนาโดยน าแนวทาง PDCA 
และข้อมูลจริง มาใช้ในการทบทวนระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน  รวมทั้งน าข้อมูลจริง จากการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด ผลการด าเนินการจากระบบการบริหารความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในมา
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วิเคราะห์ (SWOT) เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ คณบดีได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การบริหารคณะฯ และจัดท าแผนพัฒนาระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา และเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และแผนปฏิบัติการทั้งแผนระยะสั้นและระยะ
ยาว ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญแล้วดังน้ี 
             1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2562 -2565 ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
             2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 -2563 และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
             3. การทบทวนและก าหนดตัวชี้วัด Corporate KPIs  และการรายงานผลการด าเนินการรายเดือน 
 รายไตรมาส และรายปี   
             4. การก าหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุน ในการด าเนินการต าม
แผนปฏิบัติการทั้งงานประจ า และงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
             5. การทบทวนระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน โดยใช้แนวทาง PDCA และข้อมูลจริง เพื่อก าหนด
ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ในการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดของระบบงาน และก าหนดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือ
วิธีการท างานใหม่ และเกิดประสิทธิภาพของการท างาน และการถ่ายทอดเพื่อการเรียนรู้ ระบบการท างานเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ ได้แก่ 
               5.1 ระบบงานหลัก ตามพันธกิจหลัก  ได้แก่ พันธกิจการศึกษา พันธกิจวิจัย และพันธกิจบริการวิชาการ 
               5.2 ระบบงานสนับสนุน ได้แก่ ระบบงานด้านบุคลากร ระบบการค านวณต้นทุนการศึกษา 
                    ระบบการค านวณต้นทุนการให้บริการตรวจสุขภาพ /ต้นทุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
                    ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ การควบคุมครุภัณฑ์  ระบบการรายงานการบริหารการใช้จ่าย 
                    งบประมาณ  ระบบการรายงานผลการด าเนินการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการให้บริการด้าน 
                    ห้องปฏิบัติการ ระบบงานด้าน IT ระบบงานด้านกายภาพและความปลอดภัย  ระบบงานด้านการ 
                    ประชาสัมพันธ์ ระบบงานด้านสารสนเทศ  
             6. การปรับโครงสร้างส านักงานคณบดี  โดยมีการจัดตั้งงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ และจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อน า
ข้อมูลการรายงานมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารแต่ละระดับ 
         

จากผลการด าเนินตามแผนพัฒนาปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ในปี 
2562- 2563 คณะฯ จึงมุ่งมั่นที่จะมีการทบทวนตนเองและวางแผนการพัฒนาคณะฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของคณะฯในการเป็น “คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ ในปี 2564” และสนับสนุนการการบริการลูกค้าใ นพั นธ
กิจการศึกษา พันธกิจการวิจัย และพันธกิจบริการวิชาการให้เกิดความพึงพอใจ ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว  ดังจะ 
เห็นได้จากผลการด าเนินงานทุกภารกิจของหน่วยงานได้ส าเร็จลุล่วง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
                                           .................................................................................  
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โครงร่างองค์กร 
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P.1 ลักษณะองค์กร: 
ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาปนาขึ้นเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เป็นสถาบันการศึกษาด้านการ
สาธารณสุขศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
ทางด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เปิดด าเนินงานมา 72 ปี มี“ต้นราชพฤกษ์” เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ าคณะฯ  
(1) ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของคณะ มี 3 ประเภท ได้แก่ 

1. การจัดการศึกษา   จัดการศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

2 หลักสูตร 13 หลักสูตร 5 หลักสูตร 
        ทุกหลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
AUN-QA โดยคกก.ประเมินภายในส่วนงานและมีหลักสูตรปริญญาโทของคณะฯ จ านวน 3 หลักสูตร ไ ด้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัย และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับนานาชาติ อีก 
1 หลักสูตร 
            ความส าเร็จด้านการจัดการศึกษา คือ ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประ สงค์ตามเป้าหมาย ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ 

2. การวิจัย  
     1. ผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัยด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ผ่านการด าเนินการวิจัยเชิง บูรณากา ร

และนวัตกรรมด้วยจริยธรรมการวิจัย  
     2. ส่งมอบรายงานผลการวิจัยใ ห้กับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและ

ต่างประเทศ 
     ความส าเร็จด้านการวิจัย คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดความ รู้

ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเ ชิง
พาณิชย์ การผลักดันนโยบายและขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ  

3. การบริการวิชาการ  
     1.การบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี นวดแผนไทยประยุกต์ การจัดบริการหน่ วย

บริการร่วมของ สปสช. 
     2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
     3. การรับท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
     4. การจัดโครงการอบรมตามความเช่ียวชาญระดับชาติและนานาชาติ  
     5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขภาวะชุมชนและความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยสร้างการมีส่วนร่วมแบบผูกพันกับ

ชุมชน  
      ความส าเร็จด้านการบริการวิชาการ คือ การมีรายได้เพ่ิมข้ึน และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 
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ภาพท่ี P.1ก (1)-1  ผลิตภัณฑ์หลัก และกลไกการส่งมอบ  
ผลิตภัณฑ์หลัก ความส าคัญท ี่มีผลต่อความส าเร็จของคณะฯ กลไกการส่งมอบ  

การศึกษา   
หลักสูตรปริญญาตรี  
 

 บัณ ฑิตมีคุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ตาม
เป้าหมายของหลักสูตรและมหาวิท ย าลั ย
ตามมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ 

 จ านวนช่ัวโมงที่นศ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ (Activity Transcript) 

 ภาวะการมีงานท าและศึกษาต่อ 

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทค โนโลยี
สารสนเทศ รับนโยบายมาก ากับดูแลด้านกศ .ในหลักสูตรปริญญาตรี งาน
บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาสนับสนุนการบริหาร หลักสูตร ร่วมกับ
กองบริหาร การศึกษาและกองกิจการนักศึกษา    มีค กก.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ก าหนดนโยบายและแผนงาน เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการ จัดกศ.  
ด าเนินการ จัดกศ .และสนับสนุน กิจกร รมเสริมหลักสูตร   โดย คกก.ร ะดับ
ปริญญาตรี   และคกก.กิจการ นศ. เ พ่ือให้ ได้บัณ ฑิตตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร และมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตร ฐานวิชาชี พแ ล ะ
วิชาการ  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- ปริญญาโท   
- ปริญญาเอก 

 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่
หลักสูตรและมม.ก าหนด 

 คุณภาพงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์ 

 ผลงานตีพิมพ์และอ้างอิง 

 การได้ทุน/รับรางวัลของนศ.  
 

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายรองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการ
ประจ าบัณ ฑิตวิทยาลัย และคกก.กิจการ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เ พ่ือรับ
นโยบายมาก ากับดูแล มีงานบริหารการศึกษาและกิจการนศ . ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานในบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนการบริหารและจัดการ  ผ่าน ค
กก.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการก าหนดนโยบายและแผนงานการ พั ฒน า
คุณภาพการจัด กศ.   มีคกก.ระดับบัณฑิตศึกษา(โท เอก) ก ากับดูแลคุณภา พ
หลักสูตร  โดยมีค กก.บริหารหลักสูตรรับผิดชอบการจัดกศ.และสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณ ฑิตตามคุณลักษณะที่ พึงปร ะสง ค์ ข อ ง
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ  

การวิจัย  
- รายงานผลการวิจัย 
 

 การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพ่ือ 
- การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพ  

- การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
- การต่อยอดเชิงพาณิชย์  
- การผลักดันนโยบายและขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศ 
 

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายงานให้ร องคณบดีฝ่ายวิ จัยและนวัตกรรม เป็น ผู้
ก ากับ ดูแล บริหารงานวิจัยและวิชาการ โดยผ่านคกก.วิ จัยและนวัตกรรม ท า
หน้าที่ก าหนดทิศทางการขับเค ล่ือนและพัฒนาผลการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ และ
เ พ่ือการ วิ จัยต่อยอ ดเ ชิง พาณิ ชย์ ให้ส อ ดค ล้ อง กับ TRL (Technology  
Readiness Level)  และ SRL(Societal Readiness Level)  นอกจากนี้  ยัง
ก ากับการจัดท าระบบสนับสนุนงานวิ จัย  โดยงานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ (1) 
แสวงหาและเผยแพร่ ข้อมูลที่เ ก่ียว ข้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและแหล่งทุนวิ จัยทั้ ง
ในและต่างประเทศ (2) พัฒนาศักยภาพการท าวิ จัยและปัจจัยเ อ้ือ เช่น ทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์ (3) พัฒนาคุณภาพวารสารสาธารณ สุขสู่ระดับนาน าช า ติ 
(4) เช่ือมประสานนักวิจัยและผลการวิจัยกับภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูง  

การบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
1. ก าหนดนโยบายและควบคุมก ากับ คกก.บริหารส านักงานบริการเทคโน โล ยี  

 สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (OPHETS) ผ่าน คกก ประจ าคณะฯ 
2. บริหารและด าเนินงานโดย ผอ. OPHETS และหน่วยงานสนับสนุน จ า ก  
   ส านักงานคณบดี 
 

          - ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  
          - นวดแผนไทยประยุกต์  

- ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้าน 
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
-รับท าวิจัยและโครงการที่ปรึกษา 

    -รายได้ 
    - สร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ  
 

การจัดหลักสูตรอบรมตามความ
เช่ียวชาญระดับชาติ  

- รายได้ 
- สร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ  

คกก ของภาควิชา/ การประชาสัมพันธ์/ ส านักงานบริการบริการวิชาการ และ 
คกก ประจ าคณะฯ  

การจัดหลักสูตรอบรมตามความ
เช่ียวชาญระดับนานาชาติ 

   - รายได้ 
   - เครือข่าย 

     - สร้างภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติและ 
      การเป็นผู้น าเชิงวิชาการด้านสาธารณสุข 
    - การต่อยอดงานวิจัย  

- ความร่วมมือด้านการศึกษา 

คณะฯ โดยคณบดี มอบหมายงานให้ร องคณบดีฝ่ายวิเทศสัม พันธ์และ พั ฒน า
เครือข่ายเป็น ผู้ก ากับดูแล และบริหาร งาน การ จัดหลักสูตร อบรมนาน า ช า ติ
ด าเนินการโดยศูนย์อบรมสาธารณ สุขและส่ิงแวดล้อมนานาชาติ  โดยผ่าน  3 
กลไกหลัก ดังนี้  
       1 ผ่านกลไกกระทรวงการต่างประเทศ  
      2. ผ่านคู่ความร่วมมือ  
       3. ผ่านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของคณะฯ  
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 

(3)  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุข-  
     ศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ (To offer an outcome based Public Health    
     Education via being Health Literate Faculty) 
2. ส ร้ า งก า ร ย อ มรั บ ก า ร เป็ น คณะส า ธ าร ณ สุ ขศ า ส ต ร์ชั้ น น า ด้ าน ก าร ศึกษา    

การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม จัดบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภบิาล เพื่อสขุ
ภาวะของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาต ิ

    (To be visible as a leader in public health education, integrative and innovative 
research, professional academic services on the basis of good governance to 
promote health and longevity and the betterment of mankind) 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

(Mission) 

 

 

ค่านิยม 

(Core Value) 

M = Mastery รู้แจ้ง รู้จริง 
U = Unity & Uniqueness น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน มีอัตลักษณ์ 
P = Public Mind จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตส านึกส่วนรวม 

H = Happiness & Healthy ท างานอย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
(True success is in the application of learning for the benefit of mankind) 

ปรัชญา 

(Philosophy) 
 
 
  
 
 
 
 
 

ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the land) 

  

ปณิธาน 

(Determination) 

เป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรูด้้านสขุภาพ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2564 (Be a leader in promoting population health through 
being Health Literate Faculty in ASEAN Countries by 2021) 

 

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

เชี่ยวชาญการจดัการเรยีนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม 

พัฒนาความรอบรู้ด้านสขุภาพ และขับเคลื่อนชมุชนสุขสภาวะ (Specialized in offering 

excellent program, conducting, integrative and innovative research, and providing 

academic services in the area of public health and environmental  sciences to 

enhance health literacy, and mobilize healthy community) 

  
   
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   
   
 

สมรรถนะหลัก 

(Core competencies) 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยม  สมรรถนะหลัก 
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 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
              ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  คณะฯ มีบุคลากรรวมท้ังหมด  309 คน มีการจัดแบ่งช่วงอายุของบุคลากร 
ช่วงอายุ 25- 42 ปี (Generation Y)  ช่วงอายุ 58-76 ปี (Baby Boomer) และช่วงอายุ 43-57 ปี (Generation X) 
และยังมีการจัดกลุมช่วงอายุการท างานในคณะ บุคลากรสายวิชาการ 134 คน สายสนับสนุน 175 คน รายละเอียด 
ดัง ภาพท่ี P.1ก(3)-1 และ P.1ก (3)-2 แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ และ P.1ก(3)-3 และ P.1ก (3)-
4 แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

  ภาพท่ี P.1ก (3)-1 แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ  

สายวิชาการ 
จ านวน/คน วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) 

ป.โท ป.เอก < 25 25-42 43-57 >58 
อาจารย์ 41 5 36 0 19 19 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 3 37 0 13 23 4 
รองศาสตราจารย์ 50 2 48 0 1 26 23 
ศาสตราจารย ์ 3 0 3 0 0 1 2 
รวม 134 10 124 0 33 69 32 

 
ภาพ P.1ก (3)-2 แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ 

 
สายวิชาการ 

จ านวน/คน วุฒิการศึกษา ระยะเวลาปฏิติงานงาน (ปี) 
ป.โท ป.เอก < 5 6-15 16-20 21-25 >25 

อาจารย์ 41 5 36 17 14 5 4 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 3 37 3 20 4 8 5 
รองศาสตราจารย์ 50 2 48 1 7 10 16 16 
ศาสตราจารย ์ 3 0 3 0 0 1 1 1 
รวม 134 10 124 25 37 20 29 23 

 
 
 
 
 
 

    ภาพท่ี P.1ก(3)-3 แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน 

สายสนับสนุน 
จ านวน/คน วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) 

ต่ ากว่า 
 ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก <,25 25-42 43-57 >58 

ข้าราชการ 9 3 5 1 0 0 0 8 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 84 1 39 42 2 2 40 35 7 

พนักงานส่วนงาน 21 7 10 4 0 0 16 5 0 
ลูกจ้างเงินงบประมาณ 23 19 3 1 0 0 1 13 9 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 6 6 0 0 0 0 1 5 0 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 32 18 13 1 0 1 11 18 2 

รวม 175 54 70 49 2 3 69 84 19 
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   ภาพท่ี P.1ก(3)-4  แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 

สายสนับสนุน 
จ านวน/

คน 
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน     (ปี) 

ต่ ากว่า 
 ป.ตรี 

ป.ตรี ป.
โท 

ป.เอก < 5 6-15 16-20 21-25 >25 

ข้าราชการ 9 3 5 1 0 0 0 0 5 4 
พนักงานมหาวิทยาลัย 84 1 39 42 2 15 40 12 4 13 

พนักงานส่วนงาน 21 7 10 4 0 6 13 1 1 0 
ลูกจ้างเงินงบประมาณ 23 19 3 1 0 2 0 0 9 12 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 6 6 0 0 0 1 3 2 0 0 

ลูกจ้างชั่วคราวเงิน
รายได้ 

32 18 13 1 0 32 0 0 0 0 

รวม 175 54 70 49 2 56 56 15 19 29 

 
2. ปัจจัยความผูกพันของบุคลากร 5 อันดับ  (   อันดับ 1=,มากสุด  )                                  
   ภาพท่ี P.1ก (3)-5    ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการต่ออายุ     

สายวิชาการ                                            ปัจจัยความผูกพัน ต่อ อายุ  (ปี) 
25-42   43-57   > 58   

1.มีความก้าวหน้าในการท างาน 1. มีความม่ันคงในการท างาน 1. มีความม่ันคงในการท างาน 

2.มีความม่ันคงในการท างาน 2. มีความก้าวหน้าในการท างาน 2. มีความก้าวหน้าในการท างาน 

3.หน่วยงานมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 3.  ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา    

     และเพ่ือนร่วมงาน 

3. หน่วยงานมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 

4.ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 

  และเพ่ือนร่วมงาน 

4. ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทาย 

    ความสามารถ 

4.ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 

   และเพ่ือนร่วมงาน 

5. ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทาย 
    ความสามารถ 

5.มีความก้าวหน้าในการท างาน 5. ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทาย 
    ความสามารถ 

 

ภาพท่ี P.1ก (3)-6    ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการต่อระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน       
สายวิชาการ                                            ปัจจัยความผูกพัน ต่อระยะเวลาทีป่ฏบิัติงาน  (ปี) 

< 5   6-15   16-20  ป 21-25  ป >25  ป 
1.ได้รับการยอมรับจาก  
   ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน  
   ร่วมงาน 

1. หน่วยงานมีชื่อเสียง 
    เป็นท่ียอมรับ 
    

1.มีความมั่นคงในการท างาน 1. มีความมั่นคงในการ 
   ท างาน 

1. มีความมั่นคงในการ 
   ท างาน 

2. ได้รับมอบหมายงานท่ีมี 
  ความท้าทาย 
  ความสามารถ 

2. ได้รับการยอมรับจาก 
   ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน 
   ร่วมงาน 

2. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นท่ี 
    ยอมรับ 

2. หน่วยงานมีชื่อเสียง 
    เป็นท่ียอมรับ 

2. มีความก้าวหน้าใน 
   การท างาน 

3. หน่วยงานมีชื่อเสียง 
   เป็นท่ียอมรับ 

3. มีความก้าวหน้าในการ 
   ท างาน 

3. มีความก้าวหน้าในการ 
   ท างาน 

3. ได้รับมอบหมายงานท่ี 
    มีความท้าทาย 
    ความสามารถ 

3. ได้รับการยอมรับจาก  
    ผู้บังคับบัญชาและ  
    เพื่อนร่วมงาน 
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สายวิชาการ                                            ปัจจัยความผูกพัน ต่อระยะเวลาทีป่ฏบิัติงาน  (ปี) 
< 5   6-15   16-20  ป 21-25  ป >25  ป 

4.  มีความก้าวหน้าในการ 
    ท างาน 

4. มีความมั่นคงในการ 
   ท างาน 

4. ได้รับการยอมรับจาก 
    ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน 
    ร่วมงาน 

4. ได้รับการยอมรับจาก 
    ผู้บังคับบัญชาและ 
    เพื่อนร่วมงาน 

4. หน่วยงานมีชื่อเสียง 
    เป็นท่ียอมรับ 

5. มีความมั่นคงในการ 
   ท างาน 

5. ได้รับมอบหมายงานท่ีมี
ความท้าทายความสามารถ 

5. ได้รับมอบหมายงานท่ีมี 
   ความท้าทายความสามารถ 

5. ความก้าวหน้าใน 
      การท างาน 

5. ได้รับมอบหมายงานท่ี 
    มีความท้าทาย 
    ความสามารถ 

 

 ภาพท่ี P.1ก (3)-7    ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนต่ออายุ     
สายสนับสนุน                                                   ระดับความผูกพัน ต่อ อายุ (ปี) 

< 25 25-42 43-57 >58 
1. มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 1. มีหัวหน้าท่ีดี 1. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นท่ี 

    ยอมรับ 
1. มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 

2. มีหัวหน้าท่ีดี 2. มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 2. มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 2. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นท่ี 
    ยอมรับ 

3. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นท่ี 
   ยอมรับ 

3. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นท่ี    
   ยอมรับ 

3. มีหัวหน้าท่ีดี 3.ได้รับมอบหมายงานท่ีมีความท้า 
   ทายความสามารถ 

4.ได้รับมอบหมายงานท่ีมีความ      
  ท้าทายความสามารถ 

4. ได้รับมอบหมายงานท่ีมีความท้า 
   ทายความสามารถ 

4. มีความมั่นคงในการท างาน 4. มีความมั่นคงในการท างาน 

5. มีความมั่นคงในการท างาน 5. มีความมั่นคงในการท างาน 5.ได้รับมอบหมายงานท่ีมีความท้า   
   ทายความสามารถ 

5. มีหัวหน้าท่ีดี 

 

ภาพท่ี P.1ก (3)-8    ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการต่อระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน       
สายสนับสนุน                                         ระดับความผูกพันต่อระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ปี) 

< 5 6-15 16-20 21-25 >25 
1.มีหัวหน้าท่ีดี 1.  มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 1. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็น 

    ท่ียอมรับ 
1. มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 1. หน่วยงานมีชื่อเสียง 

    เป็นท่ียอมรับ 
2. มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 2. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็น 

   ท่ียอมรับ 
2. มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 2. หน่วยงานมีชื่อเสียง   

    เป็นท่ียอมรับ 
2. มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 

3. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็น 
   ท่ียอมรับ 

3. มีหัวหน้าท่ีดี 3. มีหัวหน้าท่ีดี 3. มีหัวหน้าท่ีดี 3. มีความมั่นคงในการ 
    ท างาน 

4.ได้รับมอบหมายงานท่ีมี   
ความท้าทายความสามารถ 

4. ได้รับมอบหมาย งา น ท่ีมี
ความท้าทายความสามารถ 

4. ได้รับมอบหมายงา น ท่ีมี
ความท้าทายความสามารถ 

4. มีความมั่นคงในการ 
   ท างาน 

4.มีหัวหน้าท่ีดี 

5. มีความมั่นคงในการ 
    ท างาน 

5. มีความมั่นคงในการ    
   ท างาน 

5. มีความมั่นคงในการ 
   ท างาน 

5. ได้รับมอบหมายงานท่ี 
    มีความท้าทาย 
    ความสามารถ 

5. ได้รับมอบหมายงานท่ี 
    มีความท้าทาย 
    ความสามารถ 

 

บุคลากรของคณะฯได้รับสวัสดิการข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ ดังภาพท่ี P.1ก(3)-9 
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ภาพท่ี P.1ก(3)-9 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 
สวัสดิการ /สิทธิปร ะโยชน ์ : วิธีการส าหร ับบุคลากร ทุกสายงาน ทุกคน  ข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย  : วิธีการ  

ข้าร าชการ  พน ักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง  
1.1 ค่าตอบแทนอื่น อาทิ เง ินประจ าต าแหน่ง ค่าท าการลว่งเวลา ค่าสอน  
1.2 เง ินสวัสดกิารประเภทตา่ง  ๆได้แก ่ค่าเลา่เรยีนบตุร ค่ารกัษาพยาบาล ปร ะกัน

อุบัติเหตุส  าหรบัผู้เดินทางไปปฏิบัตงิานนอกเขตกรงุเทพฯ และต่างประเทศ เง ิน
สนับสนุนการพฒันาบุคลากรประชมุวิชาการ ตีพ ิมพแ์ละน าเสนอผลงาน 

1.3 กองทุนสวสัดิการ โดยคกก.สวัสดกิารคณะ ฯ ดูแลทางดา้นสวัสดิการแกบุ่คลากร 
ได้แก่ เย่ียมไข ้พวงหรดี ค่าตอบแทนลว่งหนา้พนักงานขบัรถ และใหเ้งนิของขวญัใน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่  คนละ 2000 บาท สวัสดิการยืดหยุ่น รายละ 5,000บาท/ปี 

1.4 ส่งเสรมิความกา้วหน้าและให้ก  าลงัใจแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัตงิานดี/ดีเดน่ดว้ย
การน าผลการประเมนิบุคลากรประกอบการพิจารณาขึน้เงนิเดอืน / เง ินโบนัส / 
เล ื่อนร ะดับ และเลือ่นต าแหน่ง 

1.5 สิทธิปร ะโยชนท์ดแทนส าหรบัผู้ประกนัตน “กองทุนประกนัสงัคม”  (ยกเวน้
ข ้าร าชการ)  ตามนโยบายมหาวทิยาลยั เช ่น ประกนัสงัคม 

1.6 จัดสถานที่ออกก าลัง Fitness ให้แก่นักศกึษาและบุคลากร 
1.7 จัดตลาดนัดสรา้งสขุเดือนละคร ัง้ ให้บุคลากรน าสนิคา้มาจ าหน่าย 
1.8 สนับสนุนการรวมกลุม่สรา้งเสรมิสุขภาพ เช ่น แอโรบิค ผักสวนครวั ธรรมะสขุใจ 
1.9 การตรวจสุขภาพประจ าปีให้แกบุ่คลากรทุกคน 
1.10  เง ินช่วยค่าครองชพีเพ ือ่บุคลากรที่มรีายได้น้อย 

 
 

1.1 ตั้งคกก.อ านวยการและคณะอนุกรรมการบรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อม 
พลังงาน การเฝ้าระวัง และป้องกนัโรคความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
(COSHEM) 

1.2 ประกาศของคณะ เร ือ่ง “นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามยัของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.3 การประกาศใชช้อ่งทางการสือ่สารด้วย Line@ เพ ื่อการสือ่สารภายในคณะฯ  
1.4 จัดอบรมหลักสตูรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัผูบ้รหิาร และ

ร ะดับหัวหน้างาน 
1.5 มอบหมายรองคณบดดีูแลงานด้านกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ให้เอือ้ตอ่สขุภาวะ

และความปลอดภัย เพ ื่อจัดท าโครงการพฒันาคณะสาธารณสขุศาสตรป์ลอดภยั 
(การ ส ารวจความเสีย่ง ฝ ึกอบรมการดับเพลิงข ัน้ตน้ อบรมเชงิปฏิบัตกิาร
ฝึกซ้อมดบัเพลงิ การซอ้มอพยพหนีไฟ การด าเนินการห้องปฏบิัติการ ห้องเรยีน 
ห้องธุรการปลอดภัย ฯลฯ) 

1.6 จัดอบรมการดแูลด้านสขุภาพของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผ ูท้ี่มคีวามเสีย่งดา้น
สุขภาพจากฝุ่น PM 2.5  

1.7 คณะฯ เข ้ารว่มการบรหิารความตอ่เนื่องในการด าเนินงาน BCM 
(Bus iness continuity Management) ของมหาวิทยาลยั 

1.8 คณะฯเข้าร ่วมในกระบวนการแจ้งเหตุฉกุเฉนิ (Call tree) ในกลุ่มเคร ือขา่ยมหิดล-พญา
ไท 

1.9 ประกาศเพือ่สรา้งความปลอดภัยในการเขา้ -ออกอาคาร และลานจอดรถ 
อาคารสาธารณสุขวศิิษฏ์ (อาคาร 1) และอาคารสวัสดิ ์แดงสว่าง (อาคาร7)  

1.10การ จัดอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่ผ ู้เก ี่ยวข ้อง เช ่น การ
จัดการ เร ื่องขยะติดเช ื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด การขับขีป่้องกนั
อุบัติเหตุ 

1.11การแจกหมวกนริภัยให้บุคลากร โดยภาควิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
1.12ติดตั้งกล้องวงจรปิด ร ะบบ CCTV ทุกอาคาร และบรเิวณที่เป็นมุมอบั 
1.13การ เฝา้ระวงัโดยต ารวจตรวจตู้แดง 

สร ้างเสร ิมสุขภาพ กาย ใจ แก่บ ุคลากรทุกคน ในคณะสาธารณสุขศาสตร  ์
1.11 คกก.ท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม จัดกิจกรรม ทางดา้นศาสนา ประเพณ ีและวัฒนธรรม 
       เช ่น งานวันปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต ์งานมุฑติาจิต งานวันสถาปนา งานวันมหิดล 

(4) สินทรัพย์  
อาคารสถานที่ เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ 

 อาคารจ านวน 9 อาคาร/ห้องเรียน 30 ห้องเรียน /  
 ห้องประชุม 25 ห้อง/ห้องเธียเตอร์ 300 ที่นั่ง 1 

ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการ 22 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

• software ที่จ าเป็นใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ /การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/ระบบLAN 
ระบบ Wireless 

• เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / ระบบ LAN ระบบ 
Wireless 

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

• ระบบ LAN ระบบ Wireless 

 อุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์ IT ประจ าห้องเรียน/
ห้องประชุมของแต่ละอาคาร พ้ืนที่ออกก าลังกาย 

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาทิ GC,AAS, 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล  
 ห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องเธียเตอร์/ห้องพัก พ้ืนที่

ออกก าลังกาย/พ้ืนที่ใช้สอยภายนอกอาคาร 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
 การด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์น ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการก ากับการด าเนินงาน
ของคณะฯ ดังภาพท่ี P.1ก(5)-1 
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ภาพท่ี P.1ก(5)-1 กฎระเบียบข้อบังคับท่ีส าคัญ  
พันธก ิจ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังค ับส าค ัญมาใช้ในการก  าก ับการด  าเนินงานของคณะฯ 
การศ ึกษา 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 

2. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 

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

4. พ.ร.บ.สาขาวิชาชีพที่เกีย่วข้อง 

5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวมาตรฐานหลักสูตร ได้แก่ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และแก้ไขเพิ่มเติม 

6. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 และ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

7. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนินการทีเ่ปน็เลิศ ฉบับป ี2558 - 2561    

8. เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA  (Version 3) ฉบับป ี2557 

9. จรรยาบรรณคณาจารย์ 2551 

10. ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย มม. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 

11. ข้อบังคับ มม.ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 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.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
7. พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
8. ข้อบังคับ มม. ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 
9. ข้อบังคับ มม. ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2561 
10. ประกาศ มม. เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวิจยัของ มม. พ.ศ. 2560 
11. ประกาศ มม.เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราเงนิค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจยัของ

มหาวิทยาลัยและส่วนงานทีจ่ัดเก็บจากโครงการวิจัยทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

12. ประกาศ มม. เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุ และค่าใช้สอย ที่ใช้เงนิอุดหนุนการ 
วิจัย พ.ศ. 2560 

 

13. ประกาศ มม. เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอนแทน  และค่าใช้
สอย  ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของ มม. พ.ศ. 2560 

14. ประกาศ มม. เร่ือง การก าหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 
2560 

15. ประกาศ มม. เร่ือง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

16. ประกาศ มม. เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจ้างพสัดุและการบริหาร
พัสดุส าหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทนุอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพฒันา
จากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561 

17. ประกาศ มม. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอตัราการจดัสรร ผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พ.ศ. 2561 

18. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑแ์ละอัตราการจดัเก็บและ
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้
จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงนิอุดหนุนจากแหลง่ทนุภายนอก
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

การบรกิาร
วิชาการ 

1. พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. ข้อบังคับ มม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใหบ้ริการรับท าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ 

พ.ศ.2561 
3. ข้อบังคับ มม. ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงนิ พศ.2551 และ(ฉบับที่ 2) 

พศ.2556  
4. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2561 
5. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหบ้ริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 
6. ประกาศคณะฯ เร่ือง การจัดสรรเงนิรายได้ที่จดัเกบ็จากการจัดอบรมระดับชาติและ

นานาชาติพ.ศ.2561 
7. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงนิ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับท าวิจยัและการบริการทางวิชาการของคณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ พ.ศ.2562 

8. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยของศูนย์สขุภาพและบริการวิชา
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 
 

9. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานศูนย์สขุภาพ
และบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 

10. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการในการให้การ
บริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562 

11. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการเคร่ืองมือ
และห้องปฏิบัติการ ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พศ. 2560 

12. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการเคร่ืองมือ
และห้องปฏิบติัการ งานบริหารเคร่ืองมือกลางส าหรับ อาจารย์และนักศึกษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ.2561(ฉบับเพิ่มเติม) 

14. ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนของหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 

15. ประกาศคณะฯ เร่ือง นโยบายด้านความปลอดภัยหอ้งปฏิบติัการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

16. คู่มือคุณภาพ ISO 9001:2008 การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่(Medical 
Check-up Services) 

การบรหิาร 1. พ.ร.บ. มม. พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่เติม  2.  พรบ. ตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ มม. เร่ือง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) พ.ศ.2559 
3. ประกาศ มม. เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ มม. 
4. ประกาศ มม. เร่ือง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหดิล 

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

8. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุง 2558 
9. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
10. ราชกิจจานุเบกษา เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก

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

และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 
12. คู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 
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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 ในปี พ.ศ. 2559 คณะฯ ปรับโครงสร้างด้วยการจัดกลุ่มภาควิชาเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจ
ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม และในปี พ.ศ. 2562 
คณะฯ ได้ทบทวนโครงสร้างบริหารงานและการก ากับดูแลคณะฯ ของปี พ.ศ. 2559 และปรับโครงสร้างบริหารงาน
และการก ากับดูแลคณะฯ ใหม่   

การก ากับดูแลการบริหารคณะฯ ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคกก.ประจ าคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี 7 คน หัวหน้าภาควิชา 13 คน ผู้แทนคณาจารย์ประจ าจากการเลือกต้ัง 4 คน ผู้แทนสายสนับสนุนจากกา ร
เลือกต้ัง 2 คน รวม 28 คน การบริหารและการก ากับนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล สู่การปฏิบัติตามระบบงานหลัก
และระบบงานสนับสนุน เพ่ือด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุน รวมท้ังมีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของคณะฯ ผู้รับผิดชอบตาม
ระบบงานหลักและระบบการสนับสนุนมีการรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร/คณะ กรรมการตามล าดับ คณบดี
รายงานผลการด าเนินการของคณะฯ โดยตรงต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

การก ากับดูแลตามพันธกิจ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย รับผิดชอบบริหาร ก ากับ สนับสนุน 
ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด และมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ ท้ังในระดับภาควิชาและหน่วยงานให้
ด าเนินการตามนโยบายของคณะฯและเป้าหมายท่ีก าหนด การบริหารงานอยู่ภายใต้ระบบการบริหารความเส่ียงของคณะฯ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ด้าน การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ คกก.ของแต่ละผลิตภัณฑ์ด าเนินการบริหาร 
จัดการ ติดตามก ากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานเสนอในการประชุมคกก.ประจ าคณะ ฯทุก
เดือน และรายไตรมาส คณะฯ มีการรายงานผลสต่อมหาวิทยาลัยตามรายไตรมาส ดังภาพท่ี P.1ข(1)-1   
ภาพท่ี P.1ข(1)-1 ชื่อคณะกรรมการด าเนินการบริหาร ติดตามก ากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผล การ 

ด าเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก 
หลักสูตร วิจัย บริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริหาร 1. คกก.วิจัยและนวัตกรรม 
2. คกก.บริหารกองทุนการพัฒนาการวิจัย 
3. คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
4. คกก.บริหารห้องปฏิบัติการกลาง 
5. กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
6. คณะท างานพัฒนาวารสารสาธารณสุขศาสตร์เข้าสู่

ฐานข้อมูลสากล Scopus 
7. คกก.พัฒนาและสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือ

ทางวิชาการ 
8. คกก.ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิัติการเคมีและชีววิทยา 
9. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพคณะ 

สาธารณสุขศาสตร์ 
10.คกก.ส่งเสริมนวัตกรรมวิจัยเชิงพาณิชย์ 

1. คกก.บริหารส านักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

2. คกก.บริการวิชาการระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน 

3. คณะท างานจัดท าโครงการสร้าง
ค วาม เ ข้าใจและพัฒนาโครงการ 
University Social Engagement  

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

1. คกก.พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. คกก.ตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร (AUNQA) ภายในส่วนงาน  
3. คกก.กล่ันกรองหลักสูตร 
4. คกก.หลักสูตรปริญญาตรี 
5. คกก. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
6. คกก.กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. คกก.บริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร  
2. คกก.บริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร  
3. คกก.บริหารหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร 
4. คกก.พิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

หลักสูตรปริญญาโท 
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(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
      คณะฯ จ าแนกกลุ่ม ผู้รับบริการส าคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ ด้านการศึกษาจ าแนกผู้เ รียนตาม
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 ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี นวดแผนไทยประยุกต์ และตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 2) อบรมตามความเช่ียวชาญระดับชาติ 3) อบรมตามความเช่ียวชาญระดับนานาชาติ       
(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร 

คณะฯ ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงมีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเร็จของคณะฯ ในการก าหนดหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์
และระบบงานหลักร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของการด าเนินการของหลักสูตร การ
วิจัยและการบริการวิชาการ ดังภาพท่ี P.1ข(3)-1 
ภาพท่ี P.1ข(3)-1 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร 

ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ข้อก าหนดที่ส าคัญ กลไกท ี่ส าคัญต่อการสื่อสาร 
ผู้ส่งมอบ     
การศึกษา: 
ผู้ส่งมอบระดับปริญญาตรี  
กองบริหารการศึกษา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์/ 
คณะศิลปศาสตร์/ 
คณะสังคมศาสตร์ ฯ มม. 
แหล่งฝึกงาน 

 จัดกระบวนการคัดเลือก นศ. 
 จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป และกลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด 
 ผลิตนศ.ระดับปริญญาตรีได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  
 ร่วมมือในการนิเทศ สอน ดูแลให้นศ.

ได้ประสบการณ์ตามก าหนดของ
หลักสูตร และร่วมประเมินผล 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร AUN-QA 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  

 ประกาศ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา  

 พ.ร.บ.วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 Website   
 E-mail / Facebook/line 
 หนังสือราชการ   
 การประชุมวิชาการ 
 สัมมนาวิชาการ 

ผู้ส่งมอบ ระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
แหล่งฝึกงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

 จัดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
 จัดการเรียนการสอนตามแผนการ

ศึกษา ท่ีหลักสูตรก าหนด 

 ผลิต นศ. ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  

 ร่วมมือในการนิเทศ สอน ดูแลให้ 
นศ.ได้ประสบการณ์ตามก าหนดของ
หลักสูตร และร่วมประเมินผล 

 

 

การวิจัย : 
ผู้ส่งมอบ:  
- ผู้วิจัยของคณะฯ 

 เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน 
 ด าเนินการวิจัยตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 จัดท ารายงานผลการวิจัย 

 ด าเนินการวิจัยตามนโยบายของแหล่ง
ทุน และยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด าเนินการวิจัยด้วยจรรยาบรรณและ
จริยธรรมการวิจัยที่ดี 

 ปฏิบัติตามข้อบังคับการวิจัยอย่าง
เคร่งครัด 

 ส่งมอบรายงานผลการวิจัยตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 คณะฯ แจ้งการรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนโดย
บันทึกถึงภาควิชา ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ E-mail และ
ระบบออนไลน์ 

 คณะฯ บรรจุข้อมูล เอกสาร
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การวิจัย การขอจริยธรรมการ
การวิจัย แบบฟอร์มต่างๆ ใน 
Website ของคณะฯ เพ่ือให้
ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน  
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ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ข้อก าหนดที่ส าคัญ กลไกท ี่ส าคัญต่อการสื่อสาร 
การบริการวิชาการ 
ส า นั ก ง า น บ ริ ก า ร เ ท ค โ นโลยี
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ดล้อม 
(OPHETS)   

 OPHETS จัดบริการวิชาการตามกรอบ
สัญญา (TOR) และควบคุมมาตรฐานการ
บริการวิชาการ  

 ผลงานต้องครบถ้วนตาม TOR ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ ถูกต้อง เสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

 ความพึงพอใจ และความผูกพันของ
ลูกค้า 

- การประชุมปรึกษาหารือ 
- ส่งมอบเอกสาร TOR 
- ตรวจสอบยืนยันทางโทรศัพท์ 
- ส่งเอกสาร E-mail และทาง 

Line 
- ประเมินความพึงพอใจและ

ความผูกพันในบริการ  
อบรมตามความเช่ียวชาญ/อบรม
นานาชาติ 
ผู้ส่งมอบคือคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ออกแบบหลักสูตรการอบรมตามความ
ต้องการของลูกค้า และกรอบแนวคิดเชิง
วิชาการ 

 หลักสูตรมีความครอบคลุมทั้งการ
บรรยายและการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

 ผู้บรรยายมีคุณสมบัติและความ
เช่ียวชาญตามประเด็นที่บรรยาย 

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

คู่ความร่วมมือ    
การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี: 
กองบริหารการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา  
 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
คณะสังคมฯ ม.มหิดล  
 
แหล่งฝึกงานและแหล่งเรียนรู้ในเขต
เมืองและในชุมชน           

 
 

 ประสานงานและร่วมมือการบริหารศึกษา 

 ประสานและร่วมมือจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และพ้ืนฐานวิชาวิทย์-
คณิต 

 ร่วมจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ
เสริมทักษะทางวิชาชีพ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร AUN-QA 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  

 Website   

 E-mail / Facebook/line 

 หนังสือราชการ   

 การประชุมวิชาการ 

 สัมมนาวิชาการ 

ระดับบัณฑิตศึกษา :  
  บัณฑิตวิทยาลัย 
 แหล่งฝึกงาน แหล่งเรียนรู้ในเขตเมือง
และในชุมชน และสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ          

 ประสานงานและร่วมมือการบริหารศึกษา 

 จัดการเรียนการสอน ร่วมจัด
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเสริม
ทักษะการวิชาการและวิจัย 

 ประกาศ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา 

 พระราชบัญญัติวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 

การวิจัย   
คู่ความร่วมมือ: 
- กองบริหารการวิจัย กองคลัง      

ม.มหิดล 
- สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

 ให้การสนับสนุนในการเสนอ
โครงการวิจัยต่อแหล่งทุน และการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

 ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรด้านการวิจัย 
ผู้วิจัยร่วม อุปกรณ์/เครื่องมือ วัตถุดิบ 
เทคโนโลยี 

 ด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือ
ของข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติ
ร่วมกัน 

 ผลประโยชน์จากการวิจัยเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน 

ติดต่อส่ือสาร และเจรจาความ
ร่วมมือ ทั้งผ่านคณะฯ เป็น
ผู้ด าเนินการ และ/หรือโดยตัว
ผู้วิจัยเอง 

การบริการวิชาการ 
- ภาควิชาของคณะฯ 
- หน่วยงานเครื่องมือกลางคณะฯ 
- รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน 
- ห้องแล็ปของเอกชน 
- รถ x-ray ของเอกชน   
-ส านักงานหลักประกันสุขแห่งชาติ 
 (สปสช.) 

 ภาควิชามอบให้อจ.ผู้เช่ียวชาญด าเนินการ 
และควบคุมมาตรฐานบริการ 

 หน่วยงานเครื่องมือกลาง ควบคุมคุณภาพ
เครื่องมือและมาตรฐานบริการ 

 รพ.เวชศาสตร์ฯจัดระบบบริการทางการแพทย์
เช่ือมต่อตามความต้องการของลูกค้า 

 ห้องแล็ป และ รถ x-ray เอกชน
ด าเนินการตาม TOR และมาตรฐาน  

 ปฏิบัติครบถ้วนตาม TOR ควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ ถูกต้อง เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

- การประชุมปรึกษาหารือ 
- ส่งมอบเอกสาร TOR 
- ตรวจสอบยืนยันทางโทรศัพท์ 
- ส่งเอกสาร e-mail และทาง 

Line  

อบรมตามความเชีย่วชาญ/อบรม
นานาชาติ 

 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการอบรม
ตามความต้องการของลูกค้า และกรอบ
แนวคิดเชิงวิชาการ 

 ผู้บรรยายมีคุณสมบัติตามข้อก าหนด
ของหลักสูตร และความเช่ียวชาญตาม
ประเด็นที่บรรยาย 
 

การประชุมปรึกษาหารือ 
- โทรศัพท์ 
- ส่งเอกสาร e-mail จดหมาย
ราชการ 
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ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ข้อก าหนดที่ส าคัญ กลไกท ี่ส าคัญต่อการสื่อสาร 
คู่ความร่วมมือคือองค์กรรัฐและ
เอกชนทั้งระดบัชาตแิละระดับ
นานาชาติ 

P.2  สภาวการณ์ขององค์กร:  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(1)  ล าดับในการแข่งขัน  
 การด าเนินการด้านกศ. และการวิจัย จัดให้มีคู่เทียบหลักในประเทศ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. และ คู่
เทียบในระดับนานาชาติ ได้แก่ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงจะท าการเทียบเคียงผลงานวิจัยท่ีไ ด้รั บ
การตีพิมพ์, ค่า H-index โดยคณะฯ เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกท่ีไ ด้รับความนิยมสูง สุดในการสมัครเข้าศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ของประเทศ  และจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ดังภาพท่ี P.1ข(2)-1  
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน   
 คณะฯมีการศึกษาข้อมูลด้านการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในด้านการตลาด  การแข่งขัน การเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ การปกครอง ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ SWOT ในทุกพันธกิจ ผ่าน
กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในแต่ละพันธกิจท่ีจะมีผลต่อสถานการ ณ์
แข่งขัน  แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของพันธกิจหลัก ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

การศึกษา 

ภายใน 
การปรับตัวของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
การไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานของอาจารย์มีจ านวนสูงขึ้น 

ภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
การเพิ่มขึ้นของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา  
การเปลี่ยนแปลงของ Generation ของผู้เรียน  

วิจัย 
ภายใน สัดส่วนของคณาจารย์ท่ีเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้ท าวิจัยน้อยลง 

ภายนอก การปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ท่ีเน้นการสร้างนวัตกรรมและการต่อยอดเชิงพาณิชย์  

การบริการวิชาการ 
ภายใน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับท าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 แผนด้านการตลาดยังมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  

ภายนอก การแข่งขันจากหน่วยงานท่ีมีการให้บริการวิชาการท่ีคล้ายกันค่อนข้างสูง 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

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

ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) และในช่วง ไตรมาส 
ท่ี 3 ของปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสต ร์
ของมหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็น 2 แผน คือ
แผนงานประจ า และแผนงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ    
 คณะฯปรับปรุงผลการด าเนินงานผ่านกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน รายเดือน รายไตรมาส มีการใช้กระบวนการ PDCA และการตรวจประเมินคุณภาพภาย ในการปรับปรุง
ผลการด าเนินการ ดังนี้  

 

ผลิตภัณฑ์ ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
การศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรี  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

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

การวิจัย 
งานวิจัยเชิงบูรณาการและนวัตกรรม 

คณะฯ จัดระบบการปรับปรุงการด าเนินการด้านการวิจัย ผ่านการสัมมนาบุคลากรของคณะ วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการท่ีผ่านมา น าเสนอทิศทางและข้อปรับปรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ คกก.วิจัยและ
นวัตกรรม พิจารณาและทบทวนเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ มาตรการ และเสนอแผนงาน/กิจกรรม ระยะ 4 ปี และ
ประจ าปีงบประมาณ เสนอต่อคณะฯ เพื่อพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามท่ีก าหนด 

การบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขฯ  

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

2) อบรมตามความเชี่ยวชาญระดับชาติ คณะฯ ทบทวนจ านวนของหลักสูตร และส่งเสริมให้ภาควิชามีการจัดหลักสูตรอบรมมากขึ้น โดยใช้ความรว่มมอื
จากหน่วยงานภายนอกและความเชี่ยวชาญของภาควิชา ท าให้มีหลักสูตรเพิ่มขึ้น และมีการบริหารรายได้ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศของคณะฯ  

3)  อบรมตามความเชี่ยวชาญระดับ
นานาชาติ 

คณะฯ ทบทวนผลประเมินความพึงพอใจด้านวิชาการ ออกแบบหลักสูตรการอบรมตามความเชี่ยวชาญของ
คณะฯ และความต้องการของผู้รับบริการ ส่งเสริม ให้มีความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์กรรอบรู้สุขภาพ 

 
ภาพท่ี P.2ข(1)  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯ  

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์(คุกคาม/จุดอ่อน) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(จุดแข็ง/โอกาส) 
หลักสูตร  

1. หลักสูตรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (ลูกค้าจะเลือก
เรียนท่ีไหนก็ได้) 

1. หลักสูตรของคณะฯ ทุกระดับและทุกสาขาสอนให้นักศึกษามี
ความสามารถในการท าวิจัยและคิดเป็นเชิงระบบ 

2. หลักสูตรยังไม่ได้การรับรองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
AUN QA  

2. คณะฯ มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

3. หลักสูตร MPH ได้รับการรับรองโดยเครือข่ายสถานการศึกษาภูมิภาค
เอเซียแปซิฟิค APACPH และ AUN QA ระดับนานาชาติ 

4. คณะฯ มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกบัเครือข่าย
สถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ระดับนานาชาติ 

วิจัย 
1. การวิจัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic Research และ Applied research 

แต่นโยบายการประเมินของรัฐบาล ก าหนดเป็น TRL และ SRL   
1. คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการ ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและการ

วิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  



   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล  

 

17 

 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์(คุกคาม/จุดอ่อน) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(จุดแข็ง/โอกาส) 
2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี Impact สูงมีจ านวนน้อย 
3. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากและหลากหลาย แต่การตีพิมพ์

ผลงานวิจัยท่ีท าร่วมกับนักศึกษายังมีจ านวนน้อย 

2. คณะฯมีวารสารท่ีอยู่ใน TCI กลุ่ม 1 และ ACI  
3. มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท าวิจัย 

การบริการวิชาการ 
1. หน่วยการตลาดยังขาดขีดความสามารถในการแข่งขันและการประชา

สัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
2. การแข่งขันทางด้านบริการการวิชาการท่ีคล้ายคลงึกันมีจ านวนมาก 

1. มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย ตามความต้องการท้ังด้าน
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

2. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความทันสมัยพร้อมจัดบริการ  
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. การพัฒนาคนให้รอบรู้ด้านสุขภาพในสังคมอัจฉริยะ (SMART Society)   
2. ขาดข้อมูลด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีอยู่ในระบบ

เทคโนโลยีและมีความเป็นปัจจุบัน  

1. มีเครือข่ายความร่วมมือและวิชาการในการสร้างสังคมสุขภาวะ   เช่น อ าเภอสูงเนิน  
2. มีนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาให้คณะเป็นคณะรอบรู้สุขภาพและ

รับผิดชอบต่อสังคม 
ระบบปฏิบัติการ  

1. การบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสาขาต่างๆ ในการสร้างเสรมิสขุ
ภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเพื่อการตัดสนิใจท่ีเป็นระบบ 
3. การขาดระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้เพือ่การใช้ทรัพยากรด้าน

การเงิน การคลัง ครุภัณฑ์ ฯลฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวิจัยสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน 
2. มีวัฒนธรรมของคณาจารย์และศิษย์เก่าท่ีเชื่อมโยงกันจากรุ่นสู่รุ่น 

 



    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 

18 
 

รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงด้านกระบวนการ (Key Theme – Process Items)   
(ตามข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ  ปี 2562) 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
 

โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

1. Key Theme – Process Items        
1. ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ตลอดจนระบบงาน

หลักและระบบงานสนับสนุนของคณะฯ ยังไม่
ครอบคลุมเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
ตลอดจนความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้ครบทุก
ประเด็นตามที่คณะฯ ได้ก าหนดไว้ในโครง ร่าง
องค์กร 

 คณบดีมีการทบทวนยุทธศาสตร์  ได้ก าหนดเป้าประสงค์ 
และจัดแผนแผนปฏิบัติการตามแผนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 
-2565  โดยแยกเป็นแผนปฏิบัติงานประจ า และแผน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์ในแต่ละปีที่ชัดเจนทั้ง Corporate KPIs และตัวชี้วัด
ส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ คณะฯ มีการ
ทบทวนระบบงานและก าหนดระบบงานใหม่เป็นระบบหลัก 
3 ระบบงาน ได้แก่ระบบงานหลักด้านการศึกษา ระบบงาน
หลักด้านการวิจัย รับงานหลักด้านการบริการวิชาการ และ
ระบบงานสนับสนุน และสื่อสารให้กับทุกภาควิชา/หน่วยงาน
ทราบ โดยการประชุมผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ทีมบริหาร 2.

   คณบดีและ 
ทีมบริหาร 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

คณะกรรมการก ากับแผนและงบประมาณ  3. คณะกรรมการ
ประจ าคณะ และ 4. หัวหน้างาน  

2. คณะฯไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบ
ในการเรียนรู้ระดับองค์กรโดยใช้ข้อมูลจริงเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น ไม่พบการ
ท บ ท ว นป ระสิ ท ธิ ภ าพป ระสิ ท ธิ ผ ล ของ
ระบบงานที่ส าคัญต่าง ๆ ทั้งในเร่ือง การสื่อสาร 
การฟังเสียงลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้า  คุณภาพระบบการจัดเก็บ 
และความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ  
 

1.  คณบดีมีการท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบตัิงาน (PA) 
ระหว่างคณบดี กับอธิการบดี คณบดีกับหัวหน้าภาควิชา 
/หัวหน้างาน  

2.  หัวหน้าภาควิชา /หัวหน้างาน จัดท า PA กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยระบุตัวชี้วัดส าคัญที่มีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ คณะฯ  

3.  มีการติดตามตัวชี้วัด โดยการรายงานผลการปฏิบัติง าน 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นรายเดือน รายไตรมาส 
และรายปี รวมถึงมีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกปี เพื่อการคาดการณ์
ผลการปฏิบัติงานล่วงหน้า  

4.  คณบดีมีการน าเสนอผลการด าเนินการต่อคณะกรรมก าร
ประจ าคณะ อธิการบี รวมทั้งบุคลากรทั้งคณะ ในการ
สัมมนาบุคลากรประจ าปี  และในเวทีพบประชาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
คณบดี  
ทีมบริหาร 
และหัวหน้างาน 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

5.  คณบดีได้ประชุมร่วมกับหัวหน้างานในการทบทวน
ระบบงานและกระบวนงานที่ส าคัญ ซึ่งผลการประชุม ได้
มีการทบทวนระบบงานและกระบวนงานเพื่อตอบส นอง
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ   

6. คณะฯ ได้จัดให้มีการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลจริงจาก ทุ ก
ระบบงานมาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   

7.  ผลลัพธ์การท าระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระดับ
องค์กรโดยใช้ข้อมูลจริงจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ได้แก่ 
 7.1 ระบบการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

     7.2.ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชีวัดของ
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ และระบบงานสนับสนุน
ได้แก่ 

     1)  ด้านการจัดการศึกษา 
     2)  ด้านการวิจัย 
     3)  ด้านการบริการวิชาการ 
     4)  ระบบการค านวณต้นทุนการศึกษา 
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ระหว่างการ
ด าเนินการ 

5) ระบบการค านวณต้นทุนการให้บริการตรวจ 
          สุขภาพ /ต้นทุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 

    6) ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ การควบคุม
ครุภัณฑ์ 

    7) ระบบการรายงานการบริหารการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

  8) ระบบการรายงานผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง 

3. คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ เป็น
ระบบในการเลือก จัดเก็บ และปรับใช้ตัวชี้วัดที่
ส าคัญในก ารส ะท้ อ นป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ส าคัญ
ต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดที่เทียบเคียงกับข้อมูลของ   
คู่เทียบ  

1. คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัด  Corporate KPIs ของแผน
ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดที่ส าคัญ ของระบบงานหลักและ
ระบบงานสนับสนุน และได้วางระบบสารสนเทศ โดยมี
การออกแบบและวางระบบในการจัดเก็บข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์จัดท าเป็นสารสนเทศ 
เพื่อที่ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน โดยมีการ
ถ่ายทอด ไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ และได้มีการ
วิ เ ค ราะห์ ผ ล ก ารด า เ นินง านเพื่ อ ส ะท้ อ นให้ เห็น
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงานแ ล ะ

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณบดี 
   และทีมบริหาร 
2. คณะกรรมการ 
    ประจ าคณะ 
3. หัวหน้างาน 
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ระหว่างการ
ด าเนินการ 

กระบวนการท างาน ในที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมหัวหน้างาน  
รวมทั้งการน าเสนอต่ออธิการบดี และนายกสภา 
(รายละเอียดเอกสารแนบ PPT ของคณบดีที่น าเสนอ) 

2.  คณะ ฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการคัดเลือกตัวชี้วัด ในแต่
ละพันธกิจเพื่อที่จะเทียบเคียงกับข้อมูลของคู่เทียบ  โดย
ทบทวนจากคู่เทียบที่มีอยู่เดิม  

รองคณบดีที่
รับผิดชอบในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง 
 

2. Key Theme – Result Items      
1. คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญและ 

สะท้อนความส าเร็จขององค์กรหลายด้าน เช่น 
ผลลัพธ์ส่วนแบ่งตลาด  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า ผลลัพธ์การสร้างความผูกพันในพันธกิจ 
ด้านการวิจัยและ ด้านบริการวิชาการ  ผลลพัธ์
ด้านความปลอดภัย และการเตรียมพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉนิ  ผลลัพธ์ความผูกพันของบุคลากร  
ผลลัพธ์ของการด าเนินการสร้างบรรยากาศการ
ท างานของบุคลากร ผลลัพธ์ในเร่ืองจ านวนข้อ

คณบดี ได้มอบหมายให้รองคณบดีที่ก ากับงานแต่ละงาน 
และหัวหน้างาน ทบทวนการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ถูกก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ ระบบงานหลัก ระบบงานสนับสนุน และ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่หมวด 1 ถึงหมวด 6 รวมทั้งการท า
แบบส ารวจเพิ่มเติม เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงผลลัพธ์ 
เพิ่มเติม และน าข้อมูลผลลัพธ์ไปใช้ในการวางแผนจัดท า
โครงการพัฒนาในปีต่อไป เช่น 
1. แผนพัฒนาในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในพันธกิจด้าน 
   การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ  

   
 
 

 

รองคณบดีที่
รับผิดชอบในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง 
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ด าเนินการ 

ร้องเรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติ จ านวนข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา จ านวนคร้ังการละเมิดจริยธรรม
การวิจัย เป็นต้น 

2. แผนการสร้างความผูกพันในพันธกิจด้านการวิจัย 
3. แผนการสร้างความผูกพันในพันธกิจด้านบริการวิชาการ   
4. แผนด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อม 
    ต่อภาวะฉุกเฉิน   
5. แผนการสร้างความผูกพันและการสร้างบรรยากาศการ 
    ท างานของบุคลากร 

2. คณะฯ มีผลลัพธ์ที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายใน
หลายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
เช่น ผลการบริหารพัสดุ, ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัย
เกื้อหนุน และ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อบรรยากาศการเรียนรู้ ,  ด้านการมุ่งเน้น
บุ ค ล าก ร เ ช่ น  ร้อ ย ล ะข อ งบุค ลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงาน  งบประมาณการพัฒนาบุคลากร 

คณบดี ได้มอบหมายให้รองคณบดีและหัวหน้างาน จัดท า
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยท าเป็น
งาน R2R เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานหลัก และ
ระบบงานสนับสนุน  
 
 

   
 

 

คณบดี 
รองคณบดีที่
รับผิดชอบในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง 
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แล้ว
เสร็จ 
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สายสนับสนุน, ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร  การ
ก ากับดูแลองค์กร และ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เช่น  ผลการด าเนินงานของ  
Corporate KPI ปีงบประมาณ 2559 –2561, 
แ ล ะ  ผ ล ก ารด า เ นินการตัวชี้วั ดตามแผน
ยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏบิตั ิ

3. คณะฯ มีผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มไม่คงที่ ได้แก่ ร้อย
ละของบัณฑิตที่ได้งานท า  จ านวนผล ง าน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ รับการตีพิมพ์  ผลการ
ด าเนินการการมุ่งเน้นบุคลากร ที่ ได้แก่  จ านวน
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เต็ม
เ ว ล า ,  จ านว นอ าจารย์ , จ านว นผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานฯ  ผลลัพธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ   ร้อยละของ 
Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละของ

คณบดี ได้มอบหมายให้รองคณบดีและหัวหน้างาน ทบทวน
วิธีการจัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์ การก าหนดค่าเป้าหมาย และการ
วิเคราะห์ และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 และ
ข้อ 2 

   
 

 

รองคณบดีและ
หัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง 
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เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

การบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ผลลัพธ์ด้าน
การเงินของคณะฯ 

4. คณะฯ ไม่แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการ
แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญหลายด้าน เช่น ด้าน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรกับคู่แข่ง หรือคู่
เทียบ  ในด้านศักยภาพและความผูกพันของ
บุคลากรจ าแนกตามกลุ่มบุคลากรต่าง ๆ   

คณะ ฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการคัดเลือกตัวชี้วัด ในแต่ละ
พันธกิจเพื่อที่จะเทียบเคียงกับข้อมูลของคู่เทียบ  โดยทบทวน
จากคู่เทียบที่มีอยู่เดิม คณะฯ อยู่ระหว่างด าเนินการในการ
เลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญในการเทียบกับคู่เทียบ 
 

   
 

คณบดีและรอง
คณบดี 

ข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนารายหมวด      
หมวด 1 การน าองค์กร      
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง      
1.   ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการ

ประเมินและทบทวนประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การสื่อสารแต่ละรูปแบบกับบุคลากรและลูกค้ าที่
ส าคัญในทุกพันธกิจ 

1. คณะฯ มีการปรับโครงสร้างส านักงานคณบดี มีการจัดตั้ง
งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เพื่อรับผิดชอบใน
การน าสารสนเทศที่ส าคัญสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าในแต่ละ
พันธกิจ 
2. มีการก าหนดชองทางการสื่อสาร รวมทั้งมีจัดท าแบบ
ส ารวจเพื่อการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่างๆ 

  
 

 คณบดีและหัวหน้า
งานสื่อสารองค์กร 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

2. ไม่พบว่าแนวทางในการด าเนินงานที่ท าให้เกิ ดการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังของคณะฯ ได้รับการถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรที่ รับผิดชอบครบทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้
บรรลุพันธกิจทั้ง 3 ด้าน  

        นอกจากน้ียังไม่พบการทบทวนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานดังกล่าวครบทุ ก
ระบบงานที่ส าคัญ  

 ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 1, 2 

  
 

 เลขาคณบดีก าหนด
วันประชุม 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

     

1.ไม่พบว่าคณะฯ มีการทบทวนปรับปรุงองค์กรโดย
ใช้ข้อมูลจริงอย่างเป็นระบบ ในเร่ืองการก ากับ
ดูแลองค์กร เช่น ไม่พบการทบทวนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญต่าง ๆ  

 

  ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ1, 2 

  
 

 

 คณบดี ทีมบริหาร
และ คกก.ประจ า
คณะฯ 

2. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการ
ประเมินผลการด าเนินการของผู้น าระดับสูง  

1. เดิมคณบดีได้มอบหมายให้สภาอาจารย์คณะฯ ประเมินผล
การด าเนินการของผู้น าในระดับสูง  

  
 

 

 -สภาอาจารย์ 
-สภาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

2. ในปี 2562 คณะฯ ได้จัดตั้งให้มีสภาบุคลากรสายสนับสนุน 
และได้มอบหมายให้ท าหน้าที่ในการประเมิน  โดยก าหนดให้
มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

3. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการ
ก าหนดและระบุชุมชนที่ส าคัญ  

 

ในการก าหนดชุมชน คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ก าหนด
แนวทางให้เลือกชุมชน โดยมีพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร และที ่
อ าเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจากเป็นสถานที่ตั้ง
ของคณะฯ และการท าโครงการต่าง ๆร่วมกับชุมชน ก็จะเป็น
ลักษณะของการบูรณาการร่วมกันในสาขาความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรสายวิชาการ ตามพันธกิจด้านการจัดการเ รียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ  

  
 

 

 คณบดีกับรองคณบดี
ฝ่ายการคลัง รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาฯ 
ประธานหลักสูตร สม.
ไทยและนานาชาติ 

หมวด 2 กลยุทธ์      
2.1 การจัดท ากลยุทธ์      
1. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการรับ 

ฟังข้อมูลสารสนเทศจากผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญใน
พันธกิจการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อมา
ใช้ในการวางแผนและการพิจารณากลยุทธ์  

คณบดี ได้ออบแบบและวางระบบในการรับฟัง/จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญในแต่ละพันธกิจ ได้มีการมอบหมายให้รอง
คณบดีที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจติดตามข้อมูลส าคัญมา
น าเสนอในที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการ

   
 

 

คณบดี 
ทีมบริหาร 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ประจ าคณะ และน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการเพื่อ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  

2. คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงตารางเวลา 
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ใน
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 การ
เปลี่ยนแปลงส าคัญใดที่สถาบันได้วางแผนไว้ใน
ด้านหลักสูตร บริการลูกค้า และการตลาดซึ่งจะ
ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และวิธีการ
ในการสร้างสมดุลที่ เหมาะสมระหว่างความ
ต้องการที่หลากหลายและแข่งขันกันเองใน
คณะฯ  

ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 1 

  
 

 

 คณบดี และทีม
บริหาร 

3. ไม่พบว่าคณะฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนระบบงานที่ส าคัญต่ างๆ 
ครอบคลุมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
ตลอดจนความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้ครบทุก
ประเด็นตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร  

ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 1 

  
 

 

 คณบดี และทีม
บริหาร 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ      
1. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการ

ก าห นดแ ผ นด้ านก ารพัฒ นาบุ ค ล าก รที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว มี
ความเป็นระบบ  
คณะฯ มีการระบุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไว้
ในภาพที่  5.1ก(4) -2 แต่ไม่มีปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ  

ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 1 

  
 

 

 คณบดี และทีม
บริหาร 

2. ไม่พบว่าคณะฯ มีการก าหนดแผนยุทธศาส ตร์
และแผนปฏิบัติการระยะสั้นโดยใช้กรอบเวลา 
4 ปี ส าหรับ พ.ศ. 2562-2565 รวมทั้งการ
ก าหนดโครงการและตัวชี้วัดที่ส าคัญโครงก าร 
เน่ืองจากมีการก าหนด Corporate KPIs ที่
แตกต่างไปจากแผนยุทธศาสตร์พ.ศ. 2559-
2561  

ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 1 

  
 

 

 รองคณบดีและ
หัวหน้างานทุกฝ่าย 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

3. ไม่พบว่า คณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบ ใน
การติดตาม ปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัติการ
ไปปฏิบัติ  

ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 1 

  
 

 

 - คณบดี และทีม
บริหาร 

หมวด 3 ลูกค้า      
3.1 เสียงของลูกค้า      
1. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการรับ

ฟังเสียงลูกค้าในอนาคต โดยเฉพาะในพันธกิจ
ด้านวิจัยและการบริการวิชาการ  

อยู่ระหว่างจัดท าแผนด าเนินการตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Result Items ข้อ 1 

   
 

 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ 
และงานบริหาร
การศึกษา 

2. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการ
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่ง
สารสนเทศความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แขง่ 
เพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการท างานหรือหลักสูตร
และบริการให้ดีขึ้น โดยสร้างวงจรการประเมิน
และปรับปรุง 

อยู่ระหว่างจัดท าแผนด าเนินการตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Result Items ข้อ 1 

   
 

 

รองคณบดีฝ่ายการ
ศึกษฯ ฝ่ายวิจัย 
และงานบริหาร
การศึกษา 
งานวิจัย และ ผจก. 
OPHETS 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า      
1. ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างเป็นระบบในก าร

สนับสนุนลูกค้าอย่างครอบคลุมครบทุกพันธกิจ
ในการสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับส นุน
จากคณะฯ การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้
คณะฯ สามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มต่างๆด้าน
ความต้องการใช้สารสนเทศและการสนับส นุน
ต่างๆ ทั้งเร่ืองหลักสูตรและบริการของคณะฯ  

อยู่ระหว่างจัดท าแผนด าเนินการตามที่อธิบายไว้ในหมวด 2.1 
ข้อ 1 

   
 

 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ ฝ่ายวิจัย 
และงานบริหาร
การศึกษา 
งานวิจัย และ ผจก. 
OPHETS 

2. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น  

อยู่ระหว่างจัดท าแผนด าเนินการตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Result Items ข้อ 1 

   
 

 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ ฝ่ายวิจัย 
และงานบริหาร
การศึกษา 
งานวิจัย และ ผจก. 
OPHETS 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 

     

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร 

     

1. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการ
คัดเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูลลูกคา้
และตลาดและวิธีการใช้ข้อมูลสารสนเทศรวมถึง
ข้อมูลที่ประมวลผลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อมูล
สารสนเทศหรือกลุ่มออนไลน์เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้นและเพื่อสนับสนุนก าร
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง  

ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 2 

  
 

 

 คณบดีและหัวหน้า
งานทุกงาน 

2. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการ
วัดผลการด าเนินงานของคณะฯ เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิดเช่น การ
พิจารณาว่าระบบปฏิบัติการและกลไกการเก็บ
ข้อมูลและวัดผลของคณะฯ สามารถตอบสนอง

1. คณะมีการตั้งหน่วยงานสื่อสารองค์กร 
2. มีการจัดท าระบบงานสารสนเทศ การก าหนดขั้นตอนการ

ด าเนินการ และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 

  
 

 

 คณบดีและหัวหน้า
งารสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกคณะฯ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินการและการ
ส่งมอบงานแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้ 

3. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการคาดการณ์ผล
การด าเนินการในอนาคตของคณะฯ เช่น ไม่พบ
การทบทวนผลการด าเนินการและข้อมูลเชิง
เป รีย บ เที ย บแล ะ เชิ งแ ข่ง ขันที่ ส าคัญเพื่ อ
คาดการณ์ผลการด าเนินการ ตลอดจนไม่พบ
แนวทางในการตอบสนองหากผลการด าเนินงาน
มีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์กับผลการ
ด าเนินการจริง  

คณะมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการคาดการณ์ผล
ก ารด า เ นินก ารตามพั นธกิจและ มีการติ ดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อน าผลมาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท ารายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อที่ ประชุมทีมบริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อให้ร่วมพิจารณาและมีก าร
ปรับปรุง แผนให้สอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

  
 

 

 
 

คณบดี 
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และหัวหน้างาน 

4. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางด าเนินการอย่างไรใน
การน าข้อมูลผลการด าเนินการมาทบทวนเพื่อ
น าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของเร่ือ งที่
ต้องน าไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและถ่ายทอดสู่

ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 2 

  
 

 

 คณบดีและหัวหน้า
งารสารสนเทศและ
การสื่อสาร 



    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 

34 
 

โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลและน าไปเป็นโอก าส
สร้างนวัตกรรม 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ 

     

1.ไม่พบแนวทางที่ เป็ นระบบในก ารท บ ท ว น 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของกระบวนการจัดการสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้ เช่น คุณภาพและความพร้อม ใช้
งานของข้อมูลและสารสนเทศ ความพร้อมใช้งาน
ของข้อมูล การจัดการความรู้ และวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ตลอดจนการเรียนรู้ระดับองค์กร 

ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามที่ได้อธิบายไว้ใน Key 
Theme – Process Items  ข้อ 2 

  
 

 

 คณบดีและหัวหน้า
งารสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

หมวด 5 บุคลากร      
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร      
1. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการ

ส ารวจความต้องการและการก าหนดแผนก าร
ด าเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
และมีระบบในการด าเนินการเพื่อสร้างค วาม

1.  คณะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ COSHEM  ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในเร่ืองของสถานศึกษาปลอดภัย การดูแล
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  และต้องมีการ

  
 
 

 

 1.รองคณบดีที่ 
2.รองคณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

มั่นใจด้านสุขภาพ สวัสดิการ และความสะดวก
ในการเข้าถึงสถานที่ท างานของบุคลากรอย่าง
ครอบคลุมในทุกวิทยาเขต   

รายงาน ความก้าวหน้าต่อประชุมคณะกรรมการป ระจ า
คณะ ทุกเดือน 

2.  คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ  ซึ่งมีหน้าที่ใน
การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมในด้านต่าง 

3.  ในแต่ละปี ก าหนดให้งานบริหารทรัพยากรบุคลร่ว มกับ
สภาบุคลากรสายสนับสนุน จัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าผลการประเมิน 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องไปจัดท าแผนพัฒนา 

 3. งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

2.  ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในก าร
ก าห นดนโ ย บ ายแ ละสิท ธิป ระ โย ชน์  ให้
เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร ที่
แตกต่างกันตามสายงาน  

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดระบบ โดยได้มีการจัดท าแบบส ารวจ 
และด าเนินการไปแล้วในเร่ืองสวัสดิการยืดหยุ่นให้กับ
ข้าราชการและลูกจ้าง 
 

   
 

 

1.รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2.งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร      
1. ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการ

ก าหนดปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร ตามกลุ่มที่หลากหลายแตกต่างกัน

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนงานในการสร้างความผูกพัน 
โดยได้มีการจัดท าแบบส ารวจในปี 2563 เรียบร้อยแล้ว และ
มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน 

   
 

1.รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2.งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

อย่างไร เช่น กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มเจ้าหน้าที่
ทั่วไป หรือกลุ่มประเภทการจ้าง  

 

2.  ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการวัด
เพื่อประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการอย่างไรในแต่ละ
กลุ่มและแต่ละประเภทของบุคลากร รวมไปถึง
การใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อประเมินและปรับปรุง
ความผูกพันของบุคลากร และไม่มีระบบที่
ชัดเจนในการจัดการผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เชื่อมโยงกับทักษะของบุคลากรและ
สมรรถนะของคณะ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้มีการจัดท าแบบส ารวจในปี 
2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการจัดท าแผนปรับปรุง 

   
 

1. รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

2. งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

หมวด 6 การปฏิบัติการ      
6.1 กระบวนการท างาน      
1.  ไม่พบว่าคณะฯ มีกระบวนการจัดการห่วงโซ่

อุปทานที่ เป็นระบบ  เช่น การด าเนินการให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดการ

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เป็น
ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนในทุกพันธกิจ 

   
 

รองคณบดีที่ก ากับ
พันธกิจ และหัวหน้า
งานทุกงาน 
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โอกาสพัฒนาข้อเสนอแนะ  
 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ปรับปรุงและการจัดการกับผู้ส่งมอบ ตามภาพที่ 
6.1 ค  

2. ไม่พบว่าคณะฯ มีระบบหรือวิธีการที่เป็นระบบใน
ก ารจัด ก ารนวั ตกรรม ทั้ ง นวั ตก รรมที่ เป็น
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ เป็นองค์ความรู้ หาก
คณะฯ มีวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและ
สามารถเผชิญต่อความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ 

อยู่ระหว่างด าเนินการโดยคณบดีได้มอบหมายรองคณบดฝี่าย
คุณภาพการศึกษาด าเนินการในการออกแบบระบบ 

   
 

คณบดีและรอง
คณบดีฝ่ายคุณภาพ
การศึกษา 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ      
1.ไม่พบว่า “การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล” ของคณะฯ ครอบคลุมทุกกลุ่ม
บุคลากร และระบบงานทั่วทั้งองค์กร เช่น ที่
วิทยาเขตสูงเนิน  

1.คณะฯ ได้ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 

2.ระบบงานส าคัญต้องมีการรายงานผลการด าเนินการเป็น
รายเดือน รายไตรมาส และรายงานประจ าปี 

  
 

 คณบดี รองคณบดี
ทุกฝ่าย หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้า
งาน 

2.ไม่พบแนวทางที่ เป็นระบบในการสร้างความ
น่าเชื่อถือของระบบสารสนเทศและสินทรัพย์ของ

1.คณะมีการปรับโครงสร้างส านักงานคณบดี 
   โดยจัดตั้งงานสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร 

  
 

  คณบดี 
เลขานุการคณะ 
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ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยังไม่

ด าเนินการ 
สถานะการด าเนินการ 
แล้ว
เสร็จ 

 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

คณะฯ ที่ครอบคลุมทั้งหมด เช่น เว็บไซต์  
อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ห้อง
ประชุม ศูนย์วิ จัย  และห้องปฏิบัติการท าง
วิทยาศาสตร์  

   งานเทคโนโลยีการศึกษา  งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
2 .มีการก าหนดภาพหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงสร้าง 
   รายละเอียดเอกสารแนบภาระงานของหน่วยงาน 

หัวหน้างาน
สารสนเทศและ
สื่อสารองค์กร 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ : 
7.1 ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า : 7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ ผู้เรียนตามพันธกิจด้านการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561 อัตราการส าเ ร็จการศึกษาภายใน
วงรอบของหลักสูตร ป.ตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย) และระดับป.เอก ต  ากว่าเป้าหมาย ส าหรับหลักสูตร
นานาชาติ พบว่า ต้ังแต่ปกศ. 2557-2560 อัตราการส าเ ร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตรป.โท (นานาชาติ) เป็นไปตาม
เป้าหมาย (ร้อยละ 100) ภาพท่ี 7.1ก-1 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แสดง
ดังภาพท่ี 7.1ข-4 และผลการได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาสูงกว่าคู่เทียบ ดังภาพท่ี 7.1 ข-4.1  

ผลลัพธ์การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตในระดับป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปกศ.
2557-2561 มีผลลัพธ์ต  ากว่าเป้าหมาย ภาพท่ี 7.1ก-2  
ภาพที 7.1ก-1 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร 
หลักสูตรไทยและนานาชาติ 

 

 

 

ภาพที่ 7.1ก-2 ร้อยละของบัณฑิตของคณะฯ ที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

 

 
 

ในปีการศึกษา 2561  คณะฯ  รับนักศึกษาใหม่ในระดับ
ปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ไ ด้ตามเป้าหมาย 
(ภาพท่ี 7.1 ข-1) คณะฯ มีร้อยละการคงอยู่ของนัก ศึกษา
เมื อข้ึนช้ันปีที  2 ส าหรับนักศึกษาระ ดับบัณฑิ ต ศึก ษา 
หลักสูตรนานาชาติ  เป็นไปตามเป้าหมาย   และดีข้ึนจากปีที 
ผ่านมา (ภาพท่ี 7.1 ข-2)  คณะฯ มีนักศึกษาในทุกระดับพ้น
สภาพก่อนส าเร็จการศึกษา ดังภาพท่ี 7.1 ข-3 และคณะฯ มี
ผลงานผู้ส าเ ร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที ไ ด้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ดังภาพท่ี 7.1 ข-4 
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ภาพท่ี 7.1ข-1 จ านวนของนักศึกษาในระดับป.ตรี โท และเอกที่รับใหม ่ต่อจ านวนแผนที่ก าหนดไว้ (ปีการศึกษา 2559-2562) 

 
 

ภาพท่ี 7.1ข-2 ร้อยละของจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษา เมื่อ
ข้ึนช้ันปีที่ 2 ต่อจ านวนที่รับเข้า (*ปีการศึกษา 2559-2562) 

 

ภาพท่ี 7.1ข-3 จ านวนของนักศึกษาที่พน้สภาพนกัศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา (ปีกศ. 2559-2562) 

 
ภาพท่ี 7.1ข-4 จ านวนผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ (ปี กศ.2559-2562)   

ภาพที่ 7.1 ข -4.1 : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล ปีงบประมาณ 2561  -2562 

 

ในปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรของคณะฯ ทุก
หลักสูตรได้รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานระ ดับ
สากล AUN-QA โดยผู้ประเมินภายใน 100% และได้รับการ
ประเมินรับรองคุณภาพฯ จากคณะกรรมการตรวจประ เมิน
ใ น ระ ดับม หา วิทยา ลัย  ดั ง ภาพ ท่ี  7.1ข -4.2 และ
คณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก ดังภาพที  7.1ข-
4.1  

ภาพที่ 7.1ข -4.2 : จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินโดย
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561  -2562 
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จ านวนของนักศึกษาใหม่ระด ับ บัณ ฑิต ศึก ษา 
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ร้อยละของจ านวนการคงอยู่ขอ งนักศึกษา เมื่ อ ข้ึน
ชัน้ปีท่ี 2 ต่อจ านวนท่ีรับเข ้า ศึกษา 

( เป้าหมาย 100%)

ป.ตรี ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาติ) ป.เอก (นานาชาติ)
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จ ำนวนของนกัศกึษำทีพ้่นสภำพนกัศกึษำก่อนส ำเร็จ
กำรศกึษำ (คน)  (เป้ำหมำย 0 คน) 
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จ านวนของนักศึกษา รับใหม่ต ่อจ านวนแ ผน ท่ี
ก าหนดไว ้
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จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำ เ ร็ จกำรศึกษำระดบั
บัณฑิตศึกษำที่ ได ้ร ับกำรตีพ ิมพ์หรือ เผยแพร่  
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ป.โท (ไทย) ป.เอก (นานาชาติ)



 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

41 

 

ภาพที่ 7.1ข-5 จ านวนโครงงานวจิัยที่ได้รับและจ านวนเงนิ
สนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2563 

 

 

ภาพที่ 7.1 ข-6 จ านวนโครงงานวจิัยที่ได้รับและจ านวนเงนิ
สนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2563 

 

ปี 2562 คณะฯมีจ านวนผลงานที ไ ด้รับการสนั บสนุ น
โครงการวิจัย จ านวน 32 โครงการ และจ านวนโครงการรับจ้าง
วิจัย จ านวน 25 โครงการ และมีจ านวนเงินทุนที ไ ด้รับกา ร
สนับสนุน ดังภาพท่ี 7.1 ข-5  ผลงานวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาทุกคนต้องได้รับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนทุกโครงการ โดย คกก.จริยธรรมการวิจัย
ในคน โดยในปีที ผ่านมาระยะเวลาเฉลี ยในการพิจารณาอนุมั ติ
จริยธรรมการวิจัยในคน 34.92 วัน ภาพท่ี 7.1 ข-7 คณะฯ มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชา ติ
และนานาชาติ 194 ฉบับ เป็นผลงานระดับชาติ จ านวน 100 
ฉบับ และระดับนานาชาติ จ านวน 94 ฉบับโดยสัดส่วนของ
ผลงานวิจัยที ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจ าน วน
บุคลากรสายวิชาการ คือ 0.67 และผลงานตีพิมพ์ของคณะฯ 
ได้รับการอ้างอิงต่อเรื องโดยเฉลี ย 7.49 คร้ัง/ฉบับ ซึ งเป็นไปตาม
เป้าหมาย และมีแนวโน้มเพิ มข้ึน (ภาพท่ี 7.1 ก-3) นอกเหนือจาก
ผลงานวิจัยที ได้รับการตีพิมพ์ ในปี 2562 คณะฯ มีผลงานวิจัยที 
สร้างนวัตกรรมน าสู่การยื นขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ 
จ านวน 4 เรื อง ดังภาพท่ี 7.1 ก-3 นอกจากนี้ในปี 2562 คณะฯ 
มีจ านวนโครงงาน วิจัย ที สนั บสนุน การ เรี ยนการสอน เ พื อ
วิทยานิพนธ์จ านวน 22 เรื อง ภาพท่ี 7.1ข-6ส าหรับผลลัพธ์การ
บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม ในปีงป. 
2562 คณะฯ มีจ านวนลูกค้าของบริการตรวจสิ งแวดล้อมและ การ
ตรวจสุขภาพเพิ ม ข้ึนส่วนบริการคลินิกนวดแผนไทยประยุก ต์มี
จ านวนผู้รับบริการลดลง ภาพท่ี 7.1 ก-6 

ภาพที่ 7.1ข-7 จ านวนโครงการและระยะเวลาเฉล่ียในการด าเนินงานด้านการรับรองจริยธรรมการวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2562 
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จ ำนวนเงินทุนที่ไดร้บัทนุสนบัสนุน (ล้ำนบำท)
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จ ำนวนโครงกำรวจิยัท ีไ่ดร้บัอนมุตัจิำก
คณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยัในคน (โครงกำร) 
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ระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ใ นกำ รพ ิจ ำรณำอนุมตั ิ
จร ิยธรรมกำรวจิ ัยในคน (วนั)  

( เป้ำหมำย = 60 วนั)
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ภาพที่ 7.1ก-3  ผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ/เผยแพร่/ถา่ยทอดและการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ปีปฏิทิน 2560-2562) 

  

  

  
ภาพที่ 7.1ก-6 จ านวนผู้รับบรกิารวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ งแวดล้อมปีงบประมาณ 2560-2563  

  
 

 

 

 
  

105
145

180 140

174 169 178 194

100

200

300

2559 2560 2561 2562

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสร รค์ท่ี ได ้ร ับก าร
ตีพิมพ์ห รือเผยแพร่ (ฉบับ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์

1

2

3

1

2

4

0

5

2560 2561 2562

จ านวนผลงานวิจัย ท่ีสร ้างนวัตกร รมน า สู ่การยื่ นขอ
จดอนุสิทธิบัตร/ สิทธิบ ัต ร/ ลิข สิท ธิ์ ( เร่ือง)

เป้าหมาย ผลลัพธ์

1.48

6.00

6.00
6.00

4.27

6.25

7.05 7.49

0.00

5.00

10.00

2559 2560 2561 2562

จ านวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ท่ีได ้รั บการอ ้า งอิง  
(CI TA TI O N) (ครั ้ง/ฉบับ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์

0.50

0.55

0.60 0.60

0.63

0.58

0.64 0.67

0.00

0.50

1.00

2559 2560 2561 2562

สัดส่วนของผลงานวิจัย ท่ีได ้ร ับกา รตีพ ิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดั บนานา ชาติ ต่อจ านว นบุคลาก ร

สายวิชาการ (ไม่ นับลาศึกษาต่อ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์

35

70
100

60

78 87 90 100

0

40

80

120

2559 2560 2561 2562

จ าน วนผลงาน วิจัยที่ ไ ด ้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ไม่นับ
รวมบทความ) ระดับชาติ  (ฉบับ )

เป้าหมาย ผลลัพธ์

70

75

80 80

96

82

88 94

0

50

100

150

2559 2560 2561 2562

จ านวนงานวิจัย ท่ีได ้รับการตีพิมพ ์ เ ผยแพร่ (ไม่ นับ
รวมบทความ) ระดับนานาชาติ (ฉบับ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์

21812 21442
26704

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2560 2561 2562

จ านวนผูรั้บการบริการตรวจสุขภาพทัง้หมด 
ปี งป. 2560 - 2562 (ราย)

124 123
150

0

40

80

120

160

2560 2561 2562

จ านวนผูร้ับการบริการตรวจสขุภาพทัง้หมด ปี งป. 2560 - 2563
(หน่วยงาน)

67 62 68

0

20

40

60

80

100

120

2560 2561 2562

จ านวนลูกคา้ของบริการตรวจส ิง่แวดลอ้ม 
ปี งป. 2559-2562 (ราย)

54,065
53,709

51,386

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

2560 2561 2562

จ านวนผูรั้บบริการคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ 
ปีงป. 2559 -2562 (คน)
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7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ส าหรับผลลัพธด์้านการจัดหว่งโซ่อปุทาน  คณะฯ มอบหมายงานคลังและพัสดรุ่วมกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งจัดการ

บริหารพัสดุ สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา และวิจัยของคณะฯ  ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปีงป. 2560-2563  พบว่า 
สามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิตี่าง ๆ  ได้ตามเป้าหมาย ท าให้การส่งมอบได้ตรงเวลามากกว่าเปา้หมาย
ที่ตั้งไว้  (ภาพที่ 7.1ค -1)  
ผลลัพธ ์กระบวนการสนบัสนุนด้าน IT เพื่อสนบัสนนุพันธกิจของคณะฯ ยังคงใหบ้รกิารสนับสนนุ hardware และ software 
แม้ว่าในปจัจุบันจ านวนนักศึกษาที่มาใชบ้รกิารนอ้ยลงเนือ่งจากนักศึกษานิยมใชอุ้ปกรณ์สว่นตวั ซึ่งผลการด าเนนิงานแสดง
ดังภาพที ่7.1ค-2  และภาพที ่7.1 ค -3 

ภาพที่7.1ค-1 ผลการบริหารพสัดุ (ปีงบประมาณ 2560 -2563) 

 
ภาพท่ี 7.1ค-2 ผลการด าเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559-2563  

ต ัวชี้ว ัด  

2559 2560 2561 2562 2563 
แนวโน ้ม ต ั้งแต ่ป ี 

2558-2562 

เป ้าหมาย ผลลัพธ ์ เป ้าหมาย ผลลัพธ ์ เป ้าหมาย ผลลัพธ ์ เป ้าหมาย ผลลัพธ ์ เป ้าหมาย 
ผลลัพธ ์ 
(รอบ 6 
เด ือน) 

 

Hardware  

จ านวนเครื่อง Com                                                                                                                

 บริการ นศ. 175 137 0 107 0 90 0 55 10 - -  

 บริการบุคลากร 96 96 0 96 0 96 0 96 5 - คงที  

 ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - คงที  

Network  

 จ านวนจุด wireless 55 54 - 54 0 54 50 197 10 - + 

 จ านวนครั้งการ 
down ท้ังระบบ 

0 0 
- 0 0 0 0 0 

 
- 

- คงที   

Website (intranet)  

 จ านวนครั้งผู้เข้าชม 40,000 49,707 50,000 56,950 100,000 204,899 150,000 156,080 150,000 33,514 + 

 ความพึงพอใจ 
website (intranet) 

5 3.25 5 3.60 4 4.13 4 3.84 4 ** 
+ 

Training  

 จ านวนเรื องที อบรม 0 0 3 4 4 4 4 8 6 4 +  
 

95 95 95 95

100 100 100 100

90

95

100

105

2560 2561 2562 2563 (6 เดือน)

รอ้ยละกำรส่งมอบท ีต่รงเวลำ

เป้าหมาย ผลลัพธ์
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ng

2560 2561 2562 2563

ระยะเวลำเฉลีย่กำรจดัซือ้จดัจำ้ง (วนั)

เป้าหมาย ผลลัพธ์
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ภาพที่  7.1ค-3 ผลการให้บริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558-2563  

ตัวชี้วัด 

2559 2560 2561 2562 2563 แนวโน้ม 
ตั้งแต่ป ี 

2559-2563 
เป้า 

หมาย 
ผลลัพธ์ 

เป้า 
หมาย 

ผลลัพธ์ 
เป้า 

หมาย 
ผลลัพธ์ 

เป้า 
หมาย 

ผลลัพธ์ 
เป้า 

หมาย 

ผลลัพธ์
(รอบ 6 
เด ือน) 

จ านวนครั้งของผู้เข้าชม 
website คณะฯ 

40,000 49,704 50,000 56,950 100,000 204,899 
150,00

0 
156,080 

150,00
0 

33,514 + 

ผู้เข้าชม website PHKLb 100,000 144,086 120,000 165,735 120,000 99,179 10,000 143,619 2,000 2,454 + 
จ านวนหน้า การเผยแพร่

ความรู้ ใน  website คณะ 
80 109 100 126 150 193 200 272 150  + 

 
9,000 9,680 300 9,680 9,800 9,843 10,000 10,899 250 - + 

 
1,800 1,844 2,000 2,041 50 2,109 50 2,114 50 - + 

ระดับ /  ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
Software ของคณะ 

- - - - 3.5 3.44 3.5 4.11 4 - 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า :   

คณะมีผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพันธกิจของคณะฯ โดยในปี
การศึกษา 2561  คณะฯ มีผลความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ สูงกว่าเป้าหมายหลายด้าน ได้แก่ 
ด้านการเป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ปัจจัยเก้ือหนุนและการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารส าคัญและเป็นประโยชน์ ดังภาพท่ี 7.2ก-1 
ภาพที่ 7.2ก-1  ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในด้านต่างๆ ปกศ. 2557-2561 

  

  

  

  

3.51 3.51 3.51 3.51

4.30

4.60

4.58

3.56

4.34 4.38 4.73 4.53
4.34 4.38

4.75

4.45

3.00

4.00

5.00

2558 2559 2560 2561

ความพึงพอใจของนักศึกษา ในกา ร เป็น นักศึ กษา 
คณะสาธารณ สุขศาสตร์ ม .มหิดล

เป้าหมาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก (นานาชาติ)

3.51 3.51 3.51 3.51

3.76 3.91

3.94
3.96

4.30

4.44 4.44

4.374.30

4.30
4.43

4.55

4.26 4.30
4.58

4.22

3.00

4.00

5.00

2558 2559 2560 2561

ความพึงพอใจของนักศึกษา ใน ภาพ รวมต่อ
การบริหารจัดการศึกษาข องหลักส ูต ร

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

3.51 3.51 3.51 3.51

3.76 3.91 3.94 3.96

4.30

4.44

4.43
4.37

4.30
4.30

4.43

4.55
4.30 4.30

4.58

4.22

3.00

4.00

5.00

2558 2559 2560 2561

ความพึงพอใจของนักศึกษา ใน ภาพ รวมต่อ
การจัดการเรียนการสอน ของหลัก สูต ร

เป้าหมาย ป.ตรี ป.โท (ไทย)

ป.โท (นานาชาติ) ป.เอก (นานาชาติ)

3.51 3.51 3.51 3.51

4.27
3.96 3.94 4.06

4.48

4.45

4.43
4.27

4.37 4.42 4.47
4.14

4.70 4.59

4.33

4.00

3.00

4.00

5.00

2558 2559 2560 2561

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีม ี ต่อ รายวิ ชา

เป้าหมาย ป.ตรี ป.โท (ไทย)

ป.โท (นานาชาติ) ป.เอก (นานาชาติ)

4.00 4.00 4.00 4.00
4.05 4.25 4.21

3.96

4.33
4.41

4.45

4.384.44 4.41
4.52

4.07
4.18

4.48
4.27

4.29

3.00

4.00

5.00

2558 2559 2560 2561

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ม ีต่อ
ประสิท ธิภ าพการสอนของอาจาร ย์

เป้าหมาย ป.ตรี ป.โท (ไทย)

ป.โท (นานาชาติ) ป.เอก (นานาชาติ)

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3.00
3.48 3.62 3.67

3.37

2.50

3.50

4.50

2557 2558 2559 2560 2561

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อกา รเ ผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารส า คัญและ เป็ นป ร ะโยชน์

เป้าหมาย ป.ตรี

4.00 4.00 4.00
4.00

3.23 3.23 3.46 3.36

3.74
3.95 3.78

4.26

3.74
3.95 3.78

3.46
3.74

3.95 3.78

3.36

3.00

4.00

5.00

2558 2559 2560 2561

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีม ี ต่อ
ปัจจัย เกื้อห นุน

เป้าหมาย ป.ตรี ป.โท (ไทย)

ป.โท (นานาชาติ) ป.เอก (นานาชาติ)

3.51
3.51 3.51 3.51

3.63 3.72

3.28
3.47

3.34

4.17

3.74

4.26

3.34

3.34

4.17
4.33

3.34 3.34

4.17

3.86

3.00

3.50

4.00

4.50

2558 2559 2560 2561

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีม ี ต่อ
บรรยากาศการเรียนรู ้

เป้าหมาย ป.ตรี ป.โท (ไทย)

ป.โท (นานาชาติ) ป.เอก (นานาชาติ)
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คณะฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิตในระดับปริญญาตรีต ่ากว่าเป้าหมาย แต่ความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้
บัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอกของคณะฯสูงกว่าเป้าหมาที ต้ังไ ว้ (ภาพที่ 7.2 ก-2)  ส่าหรับด้านการวิจัย และด้านการ
บริการวิชาการ พบว่า ในปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการวิจัยของแหล่งทุนสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพ

ที่ 7.2ก-3) และ ร้อยละของผู้รับบริการอบรมระดับนานาชาติและระดับชาติ และร้อยละของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพฯ มีความ

พึงพอใจสูงกว่าเป้าหมาย  โดยระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื อนที  ปี งป. 2559-2563  สูงกว่า

เป้าหมาย และมีแนวโน้มดีข้ึน ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของบริการนวดแผนไทยประยุกต์ และความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการจัดประชุม/อบรม พบว่า สูงกว่าเป้าหมายที ต้ังไว้ (ภาพที่ 7.2ก-4 และ ภาพที่ 7.2ก-4-1) 
ภาพที่ 7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับป.ตรี โท 
เอก ตามกรอบ TQF ปกศ.2560-2562 

 

ภาพที่ 7.2ก-3 คะแนนความพงึพอใจเฉล่ียโดยรวมของแหล่งทุน 
(ภาครัฐ) ปีงบประมาณ 2559-2562  

 
ภาพที่ 7.2ก-4 ความพึงพอใจเฉล่ียของผู้มารับบรกิารวิชาการ 
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อบรม ปีงป. 2559-2563 
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ภาพที่ 7.2ก-5 ความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ ภาพที่ 7.2ก-6 ความผูกพันของลูกค้าที่มารับบรกิารซ า้  

  

 
 

 
 

ภาพที่ 7.2ก-7 หน่วยงานทีใ่ห้ทนุวิจยัอย่างต่อเนือ่ง ปีงประมาณ 2559-2562 

 ชื่อหน่วยงาน 2559 2560 2561 2562 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

กระทรวงศึกษาธิการ_ม.มหิดล 
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(8 โครงการ) 
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(5 โครงการ) 
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(5 แผนงาน) 
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11,143,650.00 

(1 โครงการ) 
13,026,347.00 

(2 โครงการ) 
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(4 โครงการ) 
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2,750,007.00 
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(17 โครงการ) 

8,541,600.00 

(14 โครงการ) 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

7,943,315.00 
(2 โครงการ) 

493,220.00 
(1 โครงการ) 

- 76,000.00 
(1 โครงการ) 

U.S.Civilian Research & Development 
Foundation: CRDF Global 

- - 574,675.10 
(1 โครงการ) 

103,387.80 
(1 โครงการ)  
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ภาพที่ 7.2ก-8 ความผูกพันของลูกค้าในการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั นในกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม ่(การจัดอบรมซ า้) 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร :7.3ก ผลลัพธ์ด้ารการมุ่งเน้นบุคลากร 
ปีงบประมาณ. 2562  คณะฯ มีบุคลากร จ านวน 309 คน  มีการกระจายจ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 134 คน 

สายสนับสนุน 175 คน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะฯ ท้ังสายวิชาการและสนับสนุนมีอายุระหว่าง 43--57 ปี สายวิชาการ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับป.เอก มีต าแหน่งวิชาการ ศ: รศ: ผศ.:อ. และต าแหน่งงานสายสนับสนุน (ภาพท่ี 7.3ก-1) โดย
ในปีงบประมาณ 2562 บุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ ได้มีการเสนอขอต าแหน่งวิชาการดังภาพท่ี (7.3ก-1.1)  ผลการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรตาม PA ของบุคลากร งป. 2559-2562 อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพท่ี 7.3ก-2) 
ภาพที่ 7.3ก-1 บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนของคณะฯ ปีงป. 2558-2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
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ภาพที่ 7.3ก-1.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้เสนอขอและได้รับต าแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ 2561-2563 
 ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ( 6 เดือน) 

เสนอขอ (คน) ได้รับ (คน) เสนอขอ (คน) ได้รับ (คน) เสนอขอ (คน) ได้รับ (คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 22  5 3 3 3 2 

รองศาสตราจารย์ 18 11 2 3 2 1 

ศาสตราจารย์ 10 0 - - - - 
รวม 50 16 5 6 5 3 

 

 

ภาพที่ 7.3ก-2 ผลการประเมินสมรรถนะของบคุลากรในการประเมนิผลตาม PA ของบุคลากร ปีงบประมาณ 2559-2562 

 

ภาพที่ 7.3ก-3 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการบุคลากรประจ าปีงป.2558-
2563 

 

คณะฯ จัดสวัสดิการบุคลากร ได้แก่ การเย่ียมไข้ การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี และสถานท่ีออกก าลังกาย (ฟิตเนส 
อาคาร 1ช้ัน 10 แอโรบิคอาคาร1 ช้ัน 1)  โดยปีงป.2562 
มีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากรเพ่ิมข้ึน แสดงดังภาพท่ี 
7.3ก-3  คณะฯ ได้ประเมินผลความผูกพันของบุคลากร
สายวิชาการและสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2562 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ มีระดับ
ความผูกพันสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพท่ี 7.3ก-4) และปัจจัย
ท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการและ สาย
สนับสนุนท่ีมีอายุระหว่าง 43-57 ปี คือ หน่วยงานมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และมีความมั่นคงในการท างาน 
ส าหรับกลุ่มบุคลากรสายวิชาการท่ีมีอายุระหว่าง 25-42 ปี 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน คือ  มีความก้าวหน้าและมี
ความมั่นคงในการท างาน และปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีอายุงานมากกว่า 16 ปีข้ึนไป 
คือ ความั่นคงในงาน และปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีอายุน้อยกว่า  25 ปี คือ การมี
หัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานท่ีดี (ภาพท่ี 7.3ก-5)  โดย
คณะฯ มีการขับเคล่ือนความผูกพันของบุคลากรผ่านการ
จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังส้ิน 17 กิจกรรม  
(ภาพที่ 7.3 ก-10) 

ภาพที่ 7.3ก-4 ระดับความผูกพันของบุคลากร 2558-2562  
(ปี 2561 คณะฯมีส ารวจจากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์)
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ภาพที่ 7.3ก-5 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน จ าแนกตามช่วงอายุ ปี 2562 

 

 

 

 

ในปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพท่ี 7.3-6) โดยบุคลากรสาย
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วิชาการทุกกลุ่มอายุและทุกกลุ่มอายุงานมีความพึงพอใจเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบมากท่ีสุด (ภาพที 7.3 ก-7) ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอายุระหว่าง 25-57 ปี มีความพึงพอใจเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบมากท่ีสุด บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีอายุมากกว่า 58 ปี มีความพึงพอใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอา ยุ
น้อยกว่า 25 ปี ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอายุงาน ระหว่าง 6-20 ปี มีความพึงพอใจเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ
มากท่ีสุด และกลุ่มท่ีมีอายุงานต้ังแต่ 21 ปีเป็นต้นไป และอายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อมใน
การท างานมากท่ีสุด (ภาพท่ี 7.3ก-8) 

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังภาพท่ี 7.3 ก-11 โดยในปีท่ีผ่านมามี
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงงานวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ดังภาพท่ี 7.3ก-9 
ภาพที่ 7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและความพงึพอใจต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก  ปีงบประมาณ 2558-2562 (ปี 2561 คณะฯส ารวจจากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์) 

  

ภาพที่ 7.3ก-7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามอายุ และปีปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2558-2562  
                    (ปี 2561 คณะฯส ารวจจากแบบสอบถามเปน็การสมัภาษณ)์ 
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ภาพที่ 7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนจ าแนกตามอายุ และปีปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2558-2562  
        (ปี 2561 คณะฯส ารวจจากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ)์ 

 

 
ภาพที่ 7.3ก-9 ร้อยละบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการพฒันา จ าแนกตามบุคลากร ปีงป.2558-2562 

  
ภาพที่ 7.3ก-10 จ านวนโครงการด้านท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ปี งป. 2558-2562
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สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน รวม
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร  
ในปี 2562 ผู้บริหารของคณะฯ ส่ือสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย  โดยผู้บริหารของ

คณะฯ ส่ือสารกับบุคลากรของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 7.4 ก1-1  นอกจากช่องทางดังกล่าวคณบดียังเปิดโอกาสให้ส่ื อสาร

โดยตรงกับคณบดี  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมบริหารโดยสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2562 คะแนนประเมินของทีมบริหารอยู่ระหว่าง 6.59-7.34 จากคะแนนเต็ม 10 แสดงดังภาพที่ 7.4 ก1-

2 และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานเพื่อตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังภาพที่ 7.4 ก1-3 นอกจากนี้  
งานทรัพยากรบุคคลของคณะฯ  ได้ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารส่วนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
การบริหารท่ีมีธรรมาภิบาล และระบบบริหารงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน มีระดับคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 3.89 
คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ดังภาพที่ 7.4 ก1-3.1 

 

ภาพที่ 7.4ก1-1 การส่ือสารระหวา่งผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2559-2562  

ปี เร ื่อง จ านวน  

2559 Meet the Dean 159 คน 
สัมมนาบุคลากร “ร ่วมคิด ร ่วมสร ้าง ร ่วมท า”       222 คน 

2560 Meet the Admin. Team 192 คน 

สัมมนาบุคลากร  “รวมพลัง ร่วมสร้างบัณฑิต
สาธารณสุขยุค 4.0” 

213 คน 

การเยี่ยมภาควิชา  13 ภาควิชา 

2561 สัมมนาบุคลากร  178 คน 
การเยี่ยมภาควิชา  13 ภาควิชา 

2562 Meet the Team   (3 ตุลาคม 2561) 126 คน 

สัมมนาบุคลากร  161 คน 
การเยี่ยมภาควิชา (17-30 ต.ค. 2561) 13 ภาควิชา  

ภาพที่ 7.4ก1-2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีม
บริหาร ปีงบประมาณ 2561-2562 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

ทีมบร ิหาร  
ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 

คณบดี 7.74 6.96 
รองคณบดี  7.34 
รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 7.71 6.75 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 7.45  

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา  6.68 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ 7.18 6.86 
รองคณบดีฝ่ายคลังฯ 7.19 6.89 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ 7.22 6.59 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 7.82 7.14 
รองคณบดีฝ่ายทรพัยากรบุคคลฯ 7.24 6.63 

 
ภาพที่ 7.4ก1-3 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานเพื่อตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
ภาพที่ 7.4ก1-3.1 ความพงึพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมบรหิาร ปีงบประมาณ 2562 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

ความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2562 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารส่วนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน การบริหารทีมี่ธรร
มาภิบาล และระบบบริหารงานของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
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มีการบริหารจัดการอยา่งโปร่งใสและมธีรรมาภบิาล
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคีวามพร้อมตอ่การด าเนนิงาน

สร้างภาพลกัษณ์ของคณะให้เป็นสถาบนัวชิาการชัน้น าด้านสาธารณสขุ
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานฯ

มีการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะให้เกิดความยัง่ยนื
สร้างเสถียรภาพด้านการเงินการคลงัที่เพียงพอตอ่การด าเนนิงานฯ

พัฒนาระบบสนบัสนนุที่มคีณุภาพน าไปส ูค่วามเป็นเลศิ
ความพงึพอใจในด้านการบรหิารงานเพื่อตอบยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัมหดิล 

2562 2561
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ภาพที่ 7.4ก1-4 ผลการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2559-2563  

การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2559 2560 2561 2562 
2563 

(รอบ 6 เด ือน) 

1.เว็บไซตค์ณะฯ   
 จุลสารคณะฯ 4 เล่ม/ปี 4 เล่ม/ปี 2 เล่ม/ปี 0 0 3 เล่ม 

 Galleryภาพคณะฯ 96 งาน/ปี 194 งาน/ป ี 236 งาน/ปี 236 งาน/ปี 323 งาน/ ปี 155 งาน  
 ปฏิทินสัปดาห์น้ีมีอะไร 52/สัปดาห์/ ปี 52 ชิ้น/ ปี 52 ชิ้น/ ปี 52 ชิ้น/ ปี 52 ชิ้น/ ปี 25 ชิ้น 

2 . การประชาสัมพนัธด์ว้ย Social Network/ส่ือโทรทศัน ์   

 Facebook ประชาสมัพนัธ์คณะ 300 กิจกรรม/ ปี - 550 กิจกรรม/ป ี 270 กิจกรรม/ปี 810 กิจกรรม/ ปี 426 กิจกรรม 

 การ เผยแพร ่ความร ู้ผ ่านสื่อโทรทัศน์ 12  เร ื่อง  19 เร ื่อง  11 เร ื่อง  15  เร ื่อง  19 เร ื่อง/ ปี 8 เร ื่อง  

 การ เผยแพรค่วามร ู้ผ ่านIPTV/Facebook Live  3  เร ื่อง  5 เร ื่อง  2 เร ื่อง  2 เร ื่อง  16 เร ื่อง/ ปี 6 เร ื่อง  
 การ เผยแพร ่ความร ู้ผ ่านสื่อส ิ่งพ ิมพ์ออนไลน์     14 เร ื่อง/ ปี 67 เร ื่อง  

3. การประชาสัมพนัธผ์า่นเครอืขา่ยทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ   
 จ านวนเร่ือง/โครงการที่ด าเนินการประชาสมัพันธ์เชิงรุก       

• ในระดับประเทศ (กิจกรรมภายในคณะ) 70 เร่ือง/ปี 134 เร่ือง/ปี 78 เร่ือง/ปี 111 เร่ือง/ปี 301 เร่ือง/ปี 188 เร่ือง/6 เดือน 

• ระดับนานาชาติ (กิจกรรมของต่างประเทศ) 40 เร่ือง/ปี 60 เร่ือง/ปี 43 เร่ือง/ปี 41 เร่ือง/ปี 63 เร่ือง/ปี 20 เร่ือง/6 เดือน 
 

ภาพที่ 7.4ก1-5 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ  ของคณะสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

 

ภาพที่ 7.4ก1-6 ความพึงพอใจต่อช่องทางการส่ือสาร 
ปีงบประมาณ 2562 (เป้าหมาย 4 คะแนน) 

 
ภาพที่ 7.4ก1-7 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ช่องทางการส่ือสาร ปีงบประมาณ 2562 (เป้าหมาย 4 คะแนน) 

 

คณะฯ ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ในการ
ส่ือสารข้อมูลผ่านการประ ชา สัมพันธ์ ผ่านเ ค รือ ข่าย ท้ั ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติเ พ่ือการเจาะตลาดลูกค้าใหม่ ซ่ึงผลการ
ด าเนินการ แสดงดังภาพท่ี 7.4ก1-4   

นอกจากนี้ คณะฯ มีการส่ือสารข้อมูลขององค์กรให้ กับ
บุคลากรของคณะฯ และผู้เรียน ผ่าน Line@MUPH  Website 
ของคณะฯ และ Social Network อ่ืน ๆ   โดยในปีงบประมาณ 
2562 คณะฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ พบว่า ช่องทางหลัก ท่ี
นักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรู้ 
 ข้อมูลข่าวสารจากคณะฯ คือ Facebook ของคณะฯ 
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และบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนรับรู้ผ่านช่องทาง Line@MUPH มากท่ีสุด (ภาพท่ี 7.4ก1-5) โดยมีผลประเมินความ
พึงพอใจต่อช่องทางการส่ือสาร  ดังภาพท่ี 7.4ก1-6  และประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของช่องทางการ
ส่ือสาร (ภาพท่ี 7.4ก1-7) 

คณะฯ ติดตามผลการบริหารผ่านการก ากับติดตามตัวช้ีวัดท่ีส าคัญตามยุทธศาสตร์  ตามตัวช้ีวัด Corporate KPI จ านวน 

9 ตัวช้ีวัด ตามท่ีรายงานมหาวิทยาลัย พบว่า ในปีงป. 2562 ผลการด าเนินงานของคณะฯ มี Corporate KPI สูงกว่าเป้าหมายและ
ดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 คณะฯ ด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และก าหนด Corporate KPI ใหม่ 
เป็น 10 ตัวช้ีวัด ซ่ึงผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกล่าว เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา(ภาพที่ 7.4ก2-1 และภาพที ่7.4 ข -4)  คณะฯ ใช้

กลไกการบริหารความเส่ียง ERM ร่วมกับการบริหารเพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยในปี 2562 พบว่า คณะฯ มีผล

ด้านการบริหารความเส่ียงดีข้ึน (ภาพที่ 7.4ก2-2)  การก ากับดูแลเร่ืองการเงินประจ าปี ผ่านท่ีประชุมคกก.ประจ าคณะฯ และ

คณะกรรมการงบประมาณ  มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน (แบบสงป.) ประจ าทุกเดือนเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และมหาวิทยาลัย ผลการก ากับติดตามด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และ
ใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 คณะฯ มีความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนไ ด้ร้ อย

ละ 49.53 (ภาพที่ 7.4ก2-3)  คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2559-2562 มีผลคะแนนการ

ประเมินดังภาพที่ 7.4ก2-4 
ภาพที่ 7.4ก2-1 ร้อยละของ Corporate KPI ที่บรรลุ
เป้าหมาย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2562 

 

ภาพที่ 7.4ก2-2 ร้อยละจ านวนความเส่ียงที่ควบคุมได้ (ความเส่ียงลดลง)
ปี งบประมาณ 2558-2562 

 

 

ภาพที่ 7.4ก2-3 ร้อยละความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน ปีงบประมาณ 2558-2563  
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ภาพที่ 7.4ก2-4 ผลการประเมินคณะฯตามเกณฑ ์EdPEx  
ปีงบประมาณ 2559-2562 

 
 

ปี 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลลัพธ์ (คะแนน) 

2559 ≥250 process: 151-210  Results: 61-80 

2560 ≥270 
Process Brand 2  =151-175   

Result = 81-100 

2561 ≥300 
Process Brand 2B  =151-175   

Result = 101 – 125 

2562 ≥300 
Process Brand 2 B =151-175   

Result 1A - = 81-100 

คณะฯ โดยผู้บริหารในทุกระดับควบคุมก ากับให้มี
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ (P.1ก(5)-1) ใน
กระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน คณะฯ มีผลการ

ตรวจสอบด้านการเงิน จาก สตง. และผู้ตรวจสอบภายใน ทุกปี 

ไม่พบประเด็นเร่ืองการทุจริต หรือปฏิบัติผิดระเบียบใน

ประเด็นท่ีต้องมีการตรวจสอบและไม่พบข้อร้องเรียนในแต่ละ
กระบวนงานตามพันธกิจท่ีส่งผลกระทบเชิงลบ   ผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ แสดงดังภาพที่ 7.4ก4-1       

คณบดีและผู้บริหารทุกระดับ ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และส่ง เสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร โดยมีกิจกรรมท่ีครอบคลุมต้ังแต่การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรของคณะฯ และนักศึกษา  

การอบรมบุคลากรใหม่ท้ังสายวิชาการและสนับสนุน การอบรมเร่ืองการประเมินความโปร่งใส ( ITA) ซ่ึงส่งผลให้ไม่พบข้อร้องเรียน

ของการด าเนินงานด้านจริยธรรมของคณะฯ ภาพที่ 7.4 ก4-2  
 

ภาพที่ 7.4ก(4)-1 การด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2558-2562  
กฎระเบียบตามพันธกิจ 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน ปรับปรุงตามเกณฑ์ TQF      
  - หลักสูตรไทย (ป.ตรี/ป.โท) 100   100   100  100   100   
- หลักสูตรนานาชาติ )ป.โท/ป.เอก(    100     100    100   100    100  

ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในคณะฯ   100 100 100 
จ านวนหลักสูตรที่ ได้รับการตร วจประเมินภายในตาม เกณฑ์ AUN-QA โดย
มหาวิทยาลัย 

 1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

6 
หลักสูตร 

จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คณะฯ (โครงการ)  232 219 244 207 186 
จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านการวิจัย 0 0 0 0 1 

จ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการวิชาการ 0 0 0 0 0 
การับรองการให้บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ได้มาตรฐาน ISO   ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
จ านวนเรื่องที่ สตง. ให้ตรวจสอบ 0 0 0 0 0 

จ านวนเรื่องที่ ศูนย์ ตรวจสอบภายในให้แก้ไข 0 0 0 0 0 

จ านวนเรื่องการถูกด าเนินคดีกรณีทุจริตจัดซ้ือจัดจ้าง 0 0 0 0 0 

จ านวนเรื่องการถูกร้องเรียนกรณีทุจริตจัดซ้ือจัดจ้าง 0 0 0 0 0 

จ านวนเรื่องการถูกร้องเรียนด้านการบริหารบุคคล 0 0 0 0 1 

จ านวนวนเรื่องที่บุคลากรมีการถูกสอบสวนว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง 0 0 0 0 0  

ภาพที่ 7.4ก(4)-2 ผลการด าเน ินการด้านจริยธรรมของคณะฯ ปีงบประมาณ 2558-2562   
ผลการด าเนินการด้านจร ิยธรรมในด้านต่างๆ 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารท่ีปฏิบัติผิดหลักจริยธรรมของคณะฯ 0 0 0 1 0 

จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารท่ีทุจริตด้านการเงิน 0 0 0 0 0 

จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง 0 0 0 0 0 

จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารท่ีบริหารงานไม่โปร่งใส 0 0 0 1 0 

จ านวนบุคลากรท่ีถูกให้ออกจากงานเน่ืองจากการกระท าผิด 0 0 0 0 0 
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ภาพที่ 7.4ก5 จ านวนโครงการทีเ่ป็น University 
Engagement ปีงบประมาณ 2558-2562   

ปีงบประมาณ  เป ้าหมาย ผลลัพธ์ 

2558  14  10  

2559 5  16 

2560  10  16 

2561 10  19 

2562 15  39 

2563 (6 เดือน) 6 (ร ะบบปิด ร อตร วจสอบ) 
 

 
คณะฯ ให้ความส าคัญต่อสังคมและชุมชนโดยรอบของ คณะ ฯ 

โดยในปีงบประมาณ 2562  คณะฯ จัดท าโครงการ University 

Engagement จ านวน 39 โครงการ ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ภาพที่ 7.4ก5  
คณะฯ ค านึงถึงผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมโดยด าเนินการ

ตามนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยโดยในปี  2562  
อัตราการใช้ทรัพยากรและพลังงานของคณะฯ ได้แก่ กระดาษ และ
น้ าประปา ลดลงได้ตามเป้าหมาย ส่วนผลของการใช้น้ ามันและไฟฟ้า  

มีการใช้เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ร้อยละของการใช้น้ ามัน กระดาษ และไฟฟ้า ลดลง

ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ภาพที่ 7.4ก5-1 และคณะฯ มีการติดตามดูแลเ ร่ืองธรรมชาติส่ิงแวดล้อม โดยต้ังแต่ 2558-2561 

คุณภาพน้ าท้ิงและของเสียจากคณะฯ อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ภาพที่ 7.4ก5-2 
 

ภาพที่ 7.4ก 5-1 ร้อยละของอัตราการใช้พลังงานลดลง 
ปีงบประมาณ2559-2563   

ภาพที่ 7.4ก5-2   ผลการด าเนินการด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2559-2563  

 
ภาพที่ 7.4ข-1  ร้อยละผลส าเร็จของการด าเนนิการโครงการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติงานตามพนัธกิจและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 2558-2562 

 

ภาพที่ 7.4ข-2  ร้อยละของตัวช้ีวัด MUKPI ที่บรรลุเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560-2562 
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คณะฯ มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติผ่านโครงการ/
กิจกรรมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนางานตามพันธ
กิจและพัฒนากลุ่มภารกิจ ผลส าเร็จการด าเนินโครง การ 

และการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ร้อยละ55.31 และ 

71.77 ตามล าดับ ภาพที่  7.4ข -1 ภายใต้ข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด MUKPI ปีงบประมาณ 2558-2562 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ปี 2559-2562 
พบว่าร้อยละของผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีบร รลุ

เป้าหมาย สูงข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา แสดงดังภาพที่ 7.4 ข -2   

ภาพที่ 7.4ข-3 ร้อยละผลการด าเนนิการตัวช้ีวัดตามแผนยทุธศาสตร์คณะฯ 

 

และภาพที่ 7.4 ข -5  ส าหรับผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์จ าแนกตามพันธกิจ พบว่า ผลงานทางด้านการ
บริการวิชาการและการช้ีน าสังคมสูงกว่าเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ดังภาพที่ 7.4ข -3  

ภาพที่ 7.4ข-4 ตัวช้ีวัด Corporate KPI ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 และ 2562  
(เป้าหมายความส าเร็จ = 80.00) 

Corporate KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2561 ปี 2562 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1      Research and Innovation 
1 1.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น PI 

(Principal Investigator) ของโครงการท่ีได้รับ
เงินทุนวิจัย 

ร้อยละ  - 18.98 75.92 15 14.17 94.46 

2 1.3 ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ เรื่อง - - - 3 4 100.00 
3 1.5 International Publication (per years) เรื่อง 80 66 82.50 80 81 100.00 

4 1.9 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

บาท/
คน 

329,642.85 322,697.68 97.90 346,816.48 340,292.16 98.12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education 
5 2.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
ร้อยละ 15 5.56 37.06 5 

(1 หลักสูตร) 
5.26 100.00 

6 2.3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจ
ประเมินโดยมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 11.11 11.22 26 
(5 หลักสูตร) 

26.32 100.00 

7 2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ - - - - ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 
8 3.4 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีได้รับใบรับรอง

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

9 4.13 ค่า Net Income เป็นบวก บาท เป็นบวก -29,697,115.94 100.00 เป็นบวก 2,925,089.47 100.00 
10 4.15 ร้อยละของห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้

สารเคมี ท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 
ESPReL 

ร้อยละ 25 9.09 36.36 25 27.27 100.00 

รวม ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 90.00 
 

80.00 80.00 80.00 85.00 85.00

50.00 50.00

66.67
50.00

72.73
50.00

71.43
64.29 66.67

78.57

20.00

60.00

100.00 100.00 100.00

50.00
71.43

33.33

0.00

88.89

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2558 2559 2560 2561 2562

ร ้อยล ะของผลการด าเนิน การตัวชี้ ว ัด ต ามยุท ธศ าสต ร์  ค ณะ

ส าธารณสุข ศ าสต ร์  ปี งบประมาณ 2559-2562

เป้าหมาย การศึกษา
วจิัย บริการวชิาการ
ชี้น าสังคมและสรา้งเสรมิสุขภาพ
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ภาพที่ 7.4.ข-5  ผลการด าเน ินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558-2562  (ปีงบประมาณ 2558-2562)  

(*หมายเหตุ อยู่ในรายงานผลส าเร็จตามขอ้ตกลงผลการปฏิบตัิงาน (Performance Agreement) ปี 2562 หน้า 11) 

ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 
  

 สรุปภาพรวม  
35 ตัวช้ีวัดบรรลุ 24 ตัวช้ีวัด(ร้อยละ 
68.57) 

ไม่บรรลุ 11 
ตัวชี้วัด           
(ร้อยละ31.43) 

 
39 ตัวชี้วัด 

บรรลุ 16
ตัวช้ีวัด 

ไม่บรรลุ 21 
ตัวชี้วัด 

40 ตัวช้ีวัด 
บรรลุ 31 ตัวช้ีวัด (77.50)/ไม่บรรลุ 

8 ตัวช้ีวัด (20.00) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in 
research with global and social 
impact  

13 ตัวช้ีวัด บรรลุ 9  
ตัวช้ีวัด (ร้อย
ละ 69.23) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4 ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 30.77) 

 
 

13 ตัวช้ีวัด 

บรรลุ 3  
ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 

45.45) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
10 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 
54.55) 

14 ตัวช้ีวัด บรรลุ 11 ตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ 78.57) 

ไม่บรรลุ 3 
ตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ 
21.43) 

1.1 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยในปีงบประมาณต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  

บาท/คน 334,202.17 334,760.53 บรรลุเป้าหมาย 329,642.85 322,697.68 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

346,816.48 345,448.10 บรรลุเป้าหมาย 

1.2 จ านวนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ในแต่ละปีปฏิทิน 

(ฉบับ)
ชิ้น/คน 

0.51 0.50 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

0.6 0.48 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

0.6 0.60 บรรลุเป้าหมาย 

1.3 จ านวนดัชนีการอ้างอิงต่อ
บทความวิจัยในแต่ละปี
ปฏิทิน 

(ฉบับ)
ครั้ง/ชิ้น 

6 5.5 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6 5.91 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 6 6.5 บรรลุเป้าหมาย 
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

1.4 จ านวนสัญญาโครงการวิจัยท่ี
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/
เอกชน 

ฉบับ/ปี 

3 36 บรรลุเป้าหมาย 35 24 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

35 15 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1.5 ระดับความพึงพอใจของ
แหล่งทุนภาครัฐในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

ระดับ
(เต็ม 5) 

4 4 บรรลุเป้าหมาย 4.2 4  ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 4 4 บรรลุเป้าหมาย 

1.6 แสดงถึงประโยชน์จาก
ผลกระทบของงานวิจัยต่อ
สังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 
5 ปีท่ีผ่านมา 

 

--เชิงอรรถ---  -เชิงอรรถ---- ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

--เชิงอรรถ--- -เชิงอรรถ----  --เชิงอรรถ--- -เชิงอรรถ----  

1.7 จ านวนเงินจากการรับจ้าง
วิจัย 

บาท 
25,000,000.00 32,889,955.33 บรรลุเป้าหมาย 25,100,000.00 53,513,511.77 บรรลุ

เป้าหมาย 
25,150,000 39,596,628.07 บรรลุเป้าหมาย 

1.8 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง (ไม่
นับซ้ า) 

70 116 บรรลุเป้าหมาย 100 66 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

60 43 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1.9 ค่า h-index ของส่วนงาน 
จ านวน 

14 15 บรรลุเป้าหมาย 15 15.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

15 18 บรรลุเป้าหมาย 

1.10 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ก่อให้เกิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ชิ้น/เรื่อง 
1 1 บรรลุเป้าหมาย 2 2 บรรลุ

เป้าหมาย 
3 4 บรรลุเป้าหมาย 

1.11 จ านวนผลงานวิจัยใหม่ท่ี
น าไปสู่การปรับนโยบายการ

ชิ้น(ไม่
นับซ้ า) 

2 2 บรรลุเป้าหมาย 3 0 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4 7 บรรลุเป้าหมาย 
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

บริหารระดับส่วนงาน 
กระทรวง หรือระดับประเทศ 
และท่ีมีผลกระทบต่อสังคม  

  

1.12 สัดส่วนของผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติตอ่
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

เรื่อง/คน 

0.47 0.78 บรรลุเป้าหมาย 0.7 0.36 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

0.44 0.33 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1.13 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ต าแหน่งอาจารย์  

คน 
143 141 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
140 137.00 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
133.50 134 บรรลุเป้าหมาย 

1.14 สัดส่วนร้อยละ  อาจารย์ : 
ผศ. : รศ. : ศ.  

32.17:34.27:31.47
:2.1 

35.46:32.62:3
0.5:1.4 

 34.29 : 31.43 : 
32.14 : 2.14 

33.94 : 31.02 : 
32.85 : 2.19 

 35.58 : 
31.46 : 

30.71 : 2.25 

32.09 : 30.6 : 
35.07 : 2.24 

บรรลุเป้าหมาย 

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

9 ตัวช้ีวัด (24 ตัวย่อย) บรรลุเป้าหมาย 
6 ตัวช้ีวัด (ร้อย
ละ 66.67) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 3 
ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 
33.33) 

11ตัวช้ีวัด              บรรลุเป้าหมาย 
5 ตัวช้ีวัด (ร้อย
ละ 45.45) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 6 
ตัวช้ีวัด (ร้อย
ละ 54.55) 

11 ตัวช้ีวัด บรรลุ 7 ตัวช้ีวัด(ร้อยละ 63.63)   
ไม่บรรลุ 4 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 36.36) 

2.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล  

ร้อยละ 
10 5.56 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
18 18.00 บรรลุ

เป้าหมาย 
100 (19 
หลักสูตร) 

94.74 (18 
หลักสูตร) 

บรรลุเป้าหมาย 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ของ

ระดับ 
(เต็ม 5) 

4.20 4.23 บรรลุเป้าหมาย    - 4.35 บรรลุเป้าหมาย 
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

หลักสูตร/ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

2.3 อัตราการได้งานท าตรงสาย
วิชาชีพ/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิต
ภายใน 1 ปี  
 

ร้อยละ 

92.00 93.61 บรรลุเป้าหมาย 92.5 90.36 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

96 80.41 บรรลุเป้าหมาย 

2.4 อัตราผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 

         

 ระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 

23 26.19 บรรลุเป้าหมาย 26 50.00 บรรลุ

เป้าหมาย 

30 40 บรรลุเป้าหมาย 

 ระดับปริญญาเอก 
ร้อยละ 

100 100 บรรลุเป้าหมาย 100 110.53 บรรลุ

เป้าหมาย 

100 100 บรรลุเป้าหมาย 

2.5 ร้อยละของศิษย์เก่าท่ีร่วม

พัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 

(Alumni Engagement 

Index) 

ร้อยละ 

15 37.50 บรรลุเป้าหมาย 20 16.40   ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

20 15.11 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

2.6 อัตราการเรียนจบในวงรอบ

หลักสูตรของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร) 
ปี
การศึกษา 
(ทุก

หลักสูตร) 

   16 หลักสูตร จ านวน นศ.

ระดับป. โท =43 

คน/ นศ.ท้ังหมด  

246 คน และ 

นศ.ป.เอก = -  

คน/นศ.ท้ังหมด  

12 คน 

  - บรรลุเป้าหมาย 

2.7 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดท าตาม
เกณฑ์มาตรฐาน Outcome-
based education 

หลักสูตร 
   3 19 บรรลุ

เป้าหมาย 
5 19 บรรลุเป้าหมาย 

2.8 จ านวนรายวิชา/บทเรียน 
MOOCs ท่ีเปิดสอนให้
ประชาชนท่ัวไปลงทะเบียน
เรียน 

รายวิชา/
บทเรียน 

   1 -   ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2 0 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2.9 จ านวนรายวิชาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีท่ีมีการใช้ 

MOOCs หรือ Blended 

learning  

รายวิชา 

   3 -   ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

9 4 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

2.10 จ านวนอาจารย์ใหม่ท่ีผ่านการ

อบรมการเป็นอาจารย์ใหม่

และทักษะการเป็นครูภายใน 

คน 

   4 28 บรรลุ

เป้าหมาย 

4 21 บรรลุเป้าหมาย 
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

3 ปี หลังได้รับการบรรจุเป็น

อาจารย์ 

2.11 Academic Mobility 

 คน 

23 109 บรรลุเป้าหมาย 30 101 บรรลุ

เป้าหมาย 

74 54 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in 

professional services and social 

engagement 

(ไม่มี)  6 ตัวช้ีวัด บรรลุ

เป้าหมาย 5 

ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 

83.33 

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 1

ตัวช้ีวัด (ร้อย

ละ 16.67) 

    6 ตัวช้ีวัด บรรลุ 6 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 100.00) 

 

3.2 ผลตอบแทนจากการ
ให้บริการวิชาการ 

บาท 
9,000,000 16,220,196.20 บรรลุเป้าหมาย 9,000,000 18,377,948.31 บรรลุ

เป้าหมาย 
9000000 32,638,444 บรรลุเป้าหมาย 

 
รายได้จากการบริการ
วิชาการ บาท 

75,000,000 129,580,259.7
0 

 75,000,000  
134,556,558.6

7  

บรรลุ
เป้าหมาย 

75000000 102,821,219                    

 รายจ่ายจากการบริการ
วิชาการ 

บาท 
66,000,000 113,360,063.5

0 
 66,000,000 116,178,610.3

6 
บรรลุ

เป้าหมาย 
66000000 70,182,775                     

3.3 จ านวนสัญญาท่ีเกิดขึ้นใหม่
ของโครงการ/กิจกรรมทาง

วิชาการหรือวิชาชีพท่ีมี
การบูรณาการแบบองค์
รวมระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน/ประชา

ฉบับ 

5 41 บรรลุเป้าหมาย 25 29 บรรลุ
เป้าหมาย 

25 30 
  

บรรลุเป้าหมาย 



    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

66 
 

ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

สังคม (ต้องมีข้อตกลง
ชัดเจน หรือสัญญาจ้าง  

3.4 จ านวนรางวัลหรือนโยบาย
ระดับชาติ/นานาชาติ ท่ี
เกิดจากโครงการหรือ
กิจกรรมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

รางวัล/
นโยบาย 

1 3 บรรลุเป้าหมาย 1 0 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1 1 บรรลุเป้าหมาย 

3.5 จ านวนศูนย์บริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ท่ีได้รับ
การรับรองความเป็นเลิศ
ระดับชาติ/นานาชาติ    

ศูนย์ 

0 1 บรรลุเป้าหมาย 1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

1 1 บรรลุเป้าหมาย 

3.6 จ านวนโครงการท่ีเป็น 
University Engagement 

โครงการ 10 20 บรรลุเป้าหมาย 10 บันทึกในระบบ 
29 โครงการ 
(รับรอง 1 

โครงการ/ผ่าน
คัดกรอง 19 

โครงการ /แก้ไข
ปรับปรุง 4 

โครงการ/ไม่ผ่าน
คัดกรอง 5 
โครงการ) 

ผ่านคัดกรอง 
19 โครงการ 

15 39 บรรลุเป้าหมาย 
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in 
management for sustainable 
organization 

บรรลุ
เป้าหมาย 

3  
ตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ 

50) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
3    ตัวช้ีวัด (ร้อย

ละ 50) 

จ านวน 9 
ตัวช้ีวัด  

บรรลุเป้าหมาย 
3  ตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ 33.34) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 4 
ตัวช้ีวัด (ร้อย
ละ 44.44) 

  9 ตัวชี้วัด บรรลุ 7 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ77.78) 
ไม่บรรลุ 1 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 11.11) 
และรอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย 1 

ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 11.11) 

4.1 ระดับความผูกพันของ

บุคลากร (เฉพาะกลุ่ม 

Talent) 

ระดับ 

(เต็ม 10) 

8 7.38 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

8.5 7.70 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

8.5 7.58 บรรลุเป้าหมาย 

4.2 ข้อมูลงบการเงิน  5,000,000.00 8,209,673.02 บรรลุเป้าหมาย 320,000,000 9,344,093.12 บรรลุ
เป้าหมาย 

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 

 311,915,075.49 บรรลุเป้าหมาย 

 
จ านวนรายได้ 

บาท 
310,000,000.00 105,225,547.7

4 
  354081809.17  0 349,750,465.83  

 
จ านวนค่าใช้จ่าย  
(รวมค่าเสื่อม) 

บาท 
305,000,000.00 97,015,874.72   344737716.05   37,835,390.34  

 
ค่าเสื่อมราคา บาท     40176462.33   28,633,100.03  

 จ านวนรายได้-ค่าใช้จ่าย บาท     9344093.12   66,468,490.37  
 จ านวนรายได้-(ค่าใช้จ่าย-

ค่าเสื่อม) 
บาท 

   300,000,000 49520555.45   349,750,465.83  

4.3 ร้อยละของการใช้จ่ายงบ
ลงทุนเป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
95 87.78 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
95 98.98 บรรลุ

เป้าหมาย 
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

4.3.1 

ร้อยละของการใช้จ่ายงบ
ลงทุนเป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่าย (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

ร้อยละ 

100 95.89  100 100  100 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

  จ านวนผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

บาท 
11,700,000.00 11,219,361.18  4,495,700 4,495,700.00     

  จ านวนแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ (เงิน

งบประมาณแผ่นดิน) 
บาท 

11,700,000.00 11,700,000.00  4,495,700 4,495,700.00  26317300 26317300.00  

4.3.2 

ร้อยละของการใช้จ่ายงบ
ลงทุนเป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่าย (เงินรายได้ส่วน

งาน) 

ร้อยละ 90 79.67  100 
93.97 

 

    

  จ านวนผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน) บาท 

0 395,160.25  295,000 66,240.19 
 

 ไม่ได้รับ
จัดสรร

งบประมาณ 

  

  จ านวนแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ (เงินรายได้

ส่วนงาน) 
บาท 

496,000.00 496,000.00  295,000 
 

70,490.00 
 

    

4.4 PA ด้าน IT 
Infrastructure 
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

4.4.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่วนงาน
พัฒนาหรือจัดหามาใช้งาน 

ระดับ
(เต็ม 5) 

4.1 3.65 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

        4.2 3.66 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 3.45 บรรลุเป้าหมาย 

4.5 ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 

ร้อยละ 

88.89 88.89 บรรลุเป้าหมาย 88.89 
(16/18*100) 
 

77.78 
 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

72.22 
(13*100/1

8) 

77.78 บรรลุเป้าหมาย 

4.6 คะแนนการประเมิน 
EdPEx 

คะแนน 

270 Process Brand 
2  =151-175 
Result = 81-

100  

บรรลุเป้าหมาย 300 Band 2 (2B) 
Process 151-

175 และ Band 
1 (1A) Result 

101-125 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

300 Process 
2B(151-175 

และ Result A- 
(81-100) 

 

4.7 ระดับการรับรู้/ความเข้าใจ
ในภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอก 

ระดับ
(เต็ม 5) 

3.75 MU กรอก
ข้อมูล 

 4  รอผลจาก 
MU 

4.25 รอข้อมูลจาก 
MU  

 

  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 

 
3.75 3.00  4      

  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

 
3.75 ม. ไม่ได้

ประเมิน 
 4      
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ข้อตกลงตาม KPIs 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 

4.8 จ านวนบุคลากรท่ีได้มีการ
พัฒนาศักยภาพผ่าน

กิจกรรมต่างๆ ณ 
ต่างประเทศ 

คน 

   6  50 บรรลุ
เป้าหมาย 

 
4 

 
42 

บรรลุเป้าหมาย 

4.8.1 สายวิชาการ คน    4 47.00  43 37  

4.82 สายสนับสนุน คน    2  3.00  2 5  

4.9 การรยงานต้นทุนหลักสูตร
ต่อนักศึกษา 1 คน (Unit 
cost) 

หลักสูตร 
   1 1 บรรลุ

เป้าหมาย 
2 2* บรรลุเป้าหมาย 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
 ภาพท่ี 7.5ก(1)-1  รายได้รับจริง (เงินรายได้คณะ และเงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ปี 2559 -2562 

 

7.5ก ผลลัพธ ์ด ้านการ เง ินและตลาด  
7.5 ก (1) ผลการด าเนินการด้านการเงิน   
                ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ มีเงินรายได้คณะ
และเงินงบประมาณแผ่นดิน(ที่ได้รับจริง) รวม 375.47 
ล้านบาท และสูงกว่าค่าเป้าหมาย เป็นรายได้จากงบประมาณ
เงินแผ่นดินจ านวน 205.70 ล้านบาท และเงินรายได้คณะ(จาก
การด าเนินงาน) จ านวน 169.78 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมาย ภาพที่ 7.5ก(1)-1   
     ในส่วนของการเสนอขอต้ังงบประมาณ เพ่ือด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 -
2563 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ประจ า ปี 
2562 จ านวน 182.76 ล้านบาท ซ่ึงสูงกว่างบประม าณท่ี
ได้รับจัดสรรในปี 2561 จ านวน  29.74 ล้านบาท ในส่วน
ของงบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รับจัดสรรในปี 2562 จ านวน 
121,97 ล้านบาท ซ่ึง สูงกว่าท่ีไ ด้รับจัดสรรในปี 2561 
จ านวน  3.17 ล้านบาท   ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 
คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 147.70 
ล้านบาท และได้รับงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 116.24 
ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน(ภาพท่ี 7.5ก(1)-2 และ ภาพ
ท่ี 7.5ก(1) -3)    เนื่องจากคณะฯ มีการควบคุมต้นทุน
ค่าใ ช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการ 
และการประหยัดค่าไฟฟ้า  

ภาพท่ี 7.5ก(1)-2  งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร ปี 
2559 -2563 

 

ภาพที่ 7.5ก(1)-3  งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร ปี 2559-2563 
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ภาพที่ 7.5 ก (1)-4 จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคา) 

รายการ 
เป้าหมาย 

 (ล้านบาท)  
                                     ผลตอบแทน  

ผลปี 2559   ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562  
จ านวนผลตอบแทนจาก
การให้บรกิารวิชาการ  
(ล้านบาท/ปี) 

9.00 15.09 
(สูงกว่าเป้าหมาย 
80.22 %) 

16.22 
  (สูงกว่าเป้าหมาย 
80.22 %) 

18.38 
(สูงกว่าเป้าหมาย 
104.20 %) 

13.15 
(สูงกว่าเป้าหมาย
46.11 %) 

คณะฯ โดยทีมบริหารและคณะกรรมการก ากับงบประมาณ  ได้ติดตามควบคุมก ากับการด าเนินการตามพัน ธกิจ
หลักด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมท้ัง การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ระบบงานหลักและระบบงาน
สนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดี โดยในปีงบประมาณ 2562  คณะฯ มีการทบทวนประกาศก าหนดอัตราการ
จัดเก็บรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสร้างรายได้ รวมท้ัง การทบทวนกระบวนการบริหารจั ดการ 
OPHETS การก าหนดอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการเข้าคณะฯ ได้แก่ การฝึกอบรมก าหนดให้จัดสรร
รายได้เข้าคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และการรับท าวิจัย จัดสรรรายได้เข้าคณะฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 รวมถึงการก าหนด
ราคาการให้บริการวิชาการโดยอิงจากข้อมูลต้นทุนการจัดบริการวิชาการ  และก าหนดให้มีอัตราก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ต่อการจัดบริการวิชาการ  ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ ซ่ึงเป็น ตัวชี้วัด Corporate KPI ของคณะฯ สูง
กว่าเป้าหมาย ภาพท่ี 7.5 ก (1)-4 

คณะฯ มีการวิเคราะห์จ าแนกการจัดเก็บเงินรายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจ  คณะฯ มีรายได้ในพัน ธ กิจ
บริการวิชาการปี 2562 สูงกว่าปี 2561 จ านวน 4.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ส่วนรายได้ตามพันธกิจวิจัยและรายได้
จากการด าเนินงานอ่ืน ก็มีแนวโน้มสูงกว่าเป้าหมายท่ีคณะฯ ต้ังไว้ท่ี  ดังภาพท่ี 7.5ก (1)-5  และคณะฯ จัดสรรงบประมาณ
ท้ังเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือการบริหารจัดการ ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะฯ ให้การด าเนินงานบรรลุผล
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 มีการจัดสรรเงินรายได้ส่วนงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ และกลุ่มภารกิจ ดังภาพท่ี 7.5 ก (1)-6 

 

ภาพที่ 7.5ก (1)-5 เงินรายได้จ าแนกตามพนัธกิจ           
ปีงบประมาณ 2559-2562  

ภาพที่ 7.5ก1-6 เงินรายได้ส่วนงานที่จัดสรรขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์และกลุ่มภารกิจกิจ ปีงบประมาณ 2560-2563 

  
คณะฯ มีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน แสดงดัง ภาพท่ี 7.5ก (1)-7 พบว่า คณะฯ มี อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

ปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมจากปีงบประมาณ 2561 แสดงให้เห็นว่าในปี งบประมาณ 2562 คณะฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน มีกระแส
เงินสดรับซ่ึงประกอบไปด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ มีเพียงพอต่อการจ่ายช าระหนี้ระยะส้ัน  และคณะฯ มีอัตราส่วนก าไร
สุทธิ และ Net Income (รายได้-ค่าใช้จ่าย=ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ) มีแนวโน้มสูงข้ึน  
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คณะฯ มีผลการด าเนินงานและการบริหารสินทรัพย์ถาวรท่ีมีประสิทธิภาพกว่าปี 2561 ส่วน ROA อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม ปีงบประมาณ 2562  มีแนวโน้มสูงข้ึนจากปีงบประมาณ 2561 โดยมีอัตราอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถา วร 
มูลค่าของสินทรัพย์รวม และ EBITDA ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่ายในปีงบประมาณ 2562 มีแนวโน้มสูง
กว่ากว่าปีงบประมาณ 2561  และในปีงบประมาณอัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของทุน  (Debt to Equity Ratio มีแนวโน้ม
น้อยลงกว่าปี 2561   
ภาพที่ 7.5ก(1)-7 รายงานการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  ปี 2559 -2562 

รายการ 
 

เป้า/หน่วยนบั 2559 2560 2561 
2562 

แนวโน้ม 

1. สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

 1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) > 2เท่า 6.32 11.55 17.14 29.72  
2. ความสามารถในการท าก าไร(Profitability Radio) 

 2.1 อัตราส่วนก าไรสุทธิ เป็นบวก -0.04 -2.66 -2.93 1.65  
 2.2  Net Income (รายได้-ค่าใช้จ่าย=ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ) ล้านบาท -18.37 -10.39 -29.87 6.34  

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(Efficiency Radio) 

 3.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset 
Turnover) 

> 1 เท่า 1.38 1.43 1.31 1.41  

 3.2  มูลค่าของสินทรัพย์รวม     300 ล้าน 333.08 318.12 313.76 321.09 
 

 3.3 ROA อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม > ร้อยละ 5 -5.52 -3.27 -9.46 1.98  
  3.4 EBITDA ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่าย  เป็นบวก 

(ล้านบาท) 

 24.00 30.91 10.49 44.18 
 

4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Radio or Financial Radio) 
  4.1  อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของทุน  (Debt to Equity 
Ratio) 

 

< 1 เท่า  0.29 0.26 0.76 0.21  

 
ภาพที่ 7.5ก2 จ านวนนักศึกษาทีส่มัครและรับเข้าหลักสูตร ปีกศ. 
2559-2561 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

สมัคร  ร ับเข ้า สมัคร  ร ับเข ้า สมัคร  ร ับเข ้า 

ป .ตร ี 1559 217 191 269 2081 232  

ป .โท (ไทย) 472 198 119 239 530 344 

ป .โท 
(นานาชาต)ิ 

140 46 19 35 62 52 

ป .เอก 
(นานาชาต)ิ 

55 9 19 43 29 11 
 

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีผลการด าเนิน การ
ด้านการตลาดดังนี้   พันธกิจด้านการศึ กษา  1)  ปี
การศึกษา 2561 มีจ านวน นักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรฯ ของคณะฯ ทุกระดับมากกว่าท่ีรับเข้า (ภาพ
ท่ี 7.5ก2)โดยคะแนนคะแนน Admission ของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มีคะแนนสูงสุด-ต่ าสุดสูงกว่าคู่เ ทียบ 
(ภาพท่ี 7.5ก2-1) และมีค่าเฉล่ียของคะแนน Admission 
สูงกว่าคู่เทียบ   (ภาพท่ี7.5ก2-2) อย่างไรก็ตาม คณะฯ  

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานในระดับสากล AUNQA เพ่ือใช้เป็นกลไกในการท าการตลาดด้านการศึกษาต่อไป ดัง
ภาพท่ี 7.1ข4-1 และ ภาพท่ี 7.1ข4-2 
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ภาพที่ 7.5 ก(2)-1 ช่วงคะแนน Admission (ต่ าสุด-สูงสุด) ปีการศึกษา 2559-2562 ของคณะฯ และคู่เทียบ  
 สาขาวชิา 2559 2560 2561 2562 

สูง ต า่ สูง ต า่ สูง ต ่า สูง ต ่า 

ม.มหิดล 
สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

18,715 17,324 18,527 15,356 18,162.50 15,785.10 20,668.80 16,665.30 

 
สาขาวชิาอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย 

19,065 17,316 19,807 17,369 19,079.40 14,168.30 20,043.40 17,013.20 

ม.ขอนแก่น 

สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์อนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

18,421 16,372 16,781 13,675 16,626.40 15,043.10 17,154.30 16,533.90 

สาขาวชิาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

18,860 16,251 18,140 15,710 18,729.10 14,759.70 17,806.80 16,908.50 

 

ภาพที่ 7.5ก(2)-2ช่วงคะแนน Admission (ต ่าสุด-สูงสุด) ปีการศึกษา 2559-2561 ของคณะฯ และคู่เทียบ  
สถาบัน สาขาวิชา 2559 2560 2561 2562 

ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
+SD 

ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
+SD 

ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
+SD 

ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
+SD 

ม.มหิดล สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
( ส า ข า เ อ ก อ นามัย
สิ่งแวดล้อม) 18,715.0 

17,822.0 
+ 400 18,526.5 

16,863.2 
+ 737 18,162.5 

16,601.4 
+ 576 

20,668.80 18,667.1 
\+ 2,001.75 

สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 19,065.0 

17,961.9 
+ 433 19,807.0 

18,056.3 
+ 565 19,079.4 

16,304.2 
+ 1095 

20,043.40 18,528.3 
+ 1,515.10 

ม.ขอนแก่น ส า ข า วิ ช า อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อม 18,421.0 

16,989.4 
+ 569 16,781.0 

15,128.1 
+ 899 16,626.4 

15,498.9 
+ 442 

17,154.30 16,844.1 
+ 310.20 

สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 18,860.0 

16,940.2 
+ 605 18,140.0 

16,384.1 
+ 582 18,729.1 

15,701.7 
+ 1012 

17,806.80 17,357.7 
+ 449.15  

ภาพที่ 7.5ก(2)-2 จ านวนโครงการวิจยัจ าแนกตามแหล่งทนุภาครัฐและเอกชน 
ปีงป. 2559-2562  

 

  

พันธกิจด้านการวิจัย   คณะฯ ได้รับ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 32 โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการ
จากแหล่งทุนภายนอกจ านวน 27 โครงการ
และแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 5 
โครงการ (ภาพท่ี 7.5ก(2)-2 และภาพท่ี 7.5
ก(2)- 4)   คณะฯ มีรายได้จากการวิจัย
จ าแนกตามแหล่งทุนภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชน แสดงดังภาพท่ี 7.5ก(2)-3   
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แหล่งทุนภายในสถาบันฯ

ภาครัฐ-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ไทย)

ภาครัฐ-ทุนภายนอกสถาบันฯ …

ภาคเอกชน-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ไทย)

ภาคเอกชน-ทุนภายนอกสถาบันฯ …

จ านวนโครงการ

โครงการวจิ ัยที่ไ ด้ร ับทุนจ ากแหล่งทุนภาค รัฐ และ
เอกชน ท ัง้ในประเทศและต่า งป ระเทศ ปีงบประมาณ 

2559 -256 2
2562 2561 2560 2559
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ภาพที่ 7.5ก (2)-3 จ านวนเงินวิจัยทีไ่ด้รบัสนับสนนุจากภาครฐัและอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ปีงป. 2559-2562 

ภาพที่ 7.5ก(2)-4 จ านวนโครงการวิจยัจ าแนกตาม
แหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงป.2559-2562 

 
 

ภาพที่ 7.5ก (2)-5 จ านวนลูกค้าเก่าและลูกค้าใหมข่องบริการ
ตรวจส่ิงแวดล้อม ปี งป. 2559-2563

 

ภาพที่ 7.5ก (2)-6 จ านวนผู้มารับบริการนวดแผนไทยประยุกต์ 
ปีงป. 2559 – 2563 

 

ภาพที่ 7.5ก (2)-7 จ านวนหน่วยงาน (ลูกค้าเก่าและใหม)่ ที่เข้า
รับบริการตรวจสุขภาพ ปีงป.2560-2563 

พัน ธ กิจ ด้านกา ร บ ริ กา ร วิช ากา ร   ใ ช้ วิ ธีกา ร
ประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ โดยค านึง คุณภาพและ
มาตรฐานของบริการท่ีด าเนินการอยู่ และเป็นกลไกด้าน
การตลาดของคณะฯ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในบริกา รน า สู่
การมาใ ช้บริการซ้ า และเป็นการโฆษณาเพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผู้รับบริการ  นอกจากนี้ใช้ช่องทาง ส่ือออนไลน์ เว็บไซต์และ
หน่วยการตลาดภายนอก ในการติดต่อกับผู้สนใจ โดยในปี 
งบประมาณ 2562 หน่วยบริการของคณะฯ ได้รับการรับรอง
ในระดับชาติ และห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมี ท่ีได้รับ  

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL ดังแสดงในภาพท่ี 7.5ก (2)-10  ซ่ึงผลการให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมของคุณพบว่า   มีลูกค้าใหม่ในบริการตรวจส่ิงแวดล้อม การนวดแผนไทยประยุกต์ และการเข้ารับบริการตรวจ
สุขภาพ การบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และบริการเคร่ืองมือกลาง ตามภาพท่ี 7.5 ก(2)-5 ถึง ภาพท่ี 7.5 ก(2)-9 
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จ านวนโครงการวิจัยท่ีไดรั้บทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบนัฯ ปี 
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ลูกคา้เกา่ ลูกคา้ใหม่ รวมทัง้หมด

จ านวนลูกคา้เกา่และใหมข่องบริการตรวจสิง่แวดลอ้ม ปี งป. 
2559-2563

2559 2560 2561 2562 2563 (6 เดือน)
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ลูกคา้เกา่ ลูกคา้ใหม่ รวมทัง้หมด

จ านวนผูม้ารับบริการนวดแผนไทยประยุกต ์ปี 2559 – 2563 (คน)

2559 2560 2561 2562 2563 (6 เดือน)
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แหล่งทุนภายในสถาบันฯ

ภาครฐั-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ไทย)

ภาครฐั-ทุนภายนอกสถาบันฯ 
(ต่างประเทศ)

ภาคเอกชน-ทุนภายนอกสถาบันฯ (ไทย)

ภาคเอกชน-ทุนภายนอกสถาบันฯ 
(ต่างประเทศ)

เงินทุนวิจยั (ล้านบาท)

จ าน วน เงิน ว ิจัยที่ ไ ด ้รับการสนับสนุน จากภาค รัฐแล ะเอกชน  ทัง้ใน
ประเทศแล ะต่างป ระเทศ  ปี งบประมาณ 2559-2563
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จ านวนหน่วยงาน (ลกูค้าเก่าและใหม)่ ทีเ่ข้ารบับรกิาร
ตรวจสขุภาพ ปีงป.2560-2563

ลูกคา้ใหม่ ลูกคา้เกา่
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ส าหรับการสร้างเครือข่ายฯ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ ด้านวิชาการ เช่น การแลกเปล่ียนนักศึกษา การวิจัย 
และการจัดอบรม โดยในปีงบประมาณ 2560-2562 คณะฯ มีกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
(MOU)  ภาพท่ี 7.5ก (2)-11 

ภาพที่ 7.5ก (2)- 8 : จ านวนหน่วยงานที่มารับบริการซ้ า (บริการเครื่องมอืวิทยาศาสตร์) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

(หน่วยงาน) 

ผลการด าเนินงาน 
2559 2560 2561 2562 

จ านวนหน่วยงานที่มารับบริการซ้ า บริการเครื่องมือ 2 5 4 9 12 
จ านวนหนว่ยงานทีม่ารบับริการทั้งหมด 5 11 8 17 23 

ภาพที่ 7.5ก (2)- 9 : จ านวนหน่วยงาน(ลูกค้าเก่า/ใหม)่ เช่า/ใช้บริการเครือ่งมอืกลาง (หน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(หน่วยงาน) 

ผลการด าเนินงาน 
2559 2560 2561 2562 

จ านวนหน่วยงานลูกค้าเก่า เช่า/ใช้บริการ       2 3 2 2 3 

จ านวนหน่วยงานลูกค้าใหม่เช่า/ใช้บริการ       5 8 6 15 20 
 

ภาพที่ 7.5ก (2)-10 : หน่วยบริการได้รับการรับรองมาตรฐาน ปี 2559 -2562  
ล าดับ รายการรายการ เป้าหมาย ผลด าเนินการ 

2559 2560  2561 2562 
1 หน่วยบริการที่ได้รับใบรบัรองมาตรฐานระดับชาติ 1 หน่วย 1 1 1 1 
2 ห้องปฏิบัติการทีมี่การใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความ

ปลอดภัย ESPReL  
ห้อง 1 1 2 6 

 
ภาพที่ 7.5ก (2)-11 การด าเนินกิจกรรมลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางด้านวิชาการ (MOU) 

ล าดับที่ ประเทศ 2560 
(2017) 
ลูกค้าเก่า 

2560 
(2017) 

ลูกค้าใหม่ 

2561 
(2018) 
ลูกค้าเก่า 

2561 
(2018) 

ลูกค้าใหม่ 

2562 
(2019) 
ลูกค้าเก่า 

2562 
(2019) 

ลูกค้าใหม่ 

รวมจ านวน 
(ครั้ง) 

1. จีน - 1 - 1 - - 2 

2. ญ่ีปุ่น 1 1 - 1 - 1 4 

3. ไต้หวัน 1 3 - - - - 4 

4.  ไทย  -  -  -  2  -  -  2  

 5.  อินโดนีเซีย  -  -  -  2  -  -  2  

 รวม  จ านวน (ครั้ง)  2  5  -  6 -  1 14  

จ านวน 
(ประเทศ) 

2  3  -  4 -  2   

 
 

 

 



 



ภาคผนวก 

 

1. แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. 2562-2565  (ฉบับทบทวน ผ่านที่ประช ุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที่ 11/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) 

2. เป้าหมายตัวช ี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2565 

3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563  

4. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 



 

แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตร  พ.ศ. 2562-2565 

STRATEGIC PLAN FOR FACULTY OF PUBLIC HEALTH 

2019 – 2022 

 

 (ฉบบัทบทวน ผานทีป่ระชมุคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 11/2562 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 แผนยุทธศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร   พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน) 

 

 

 

ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
หลักสูตร  

1. หลักสูตรดานสาธารณสุขสวนใหญ มีลักษณะคลายคลึงกัน 
    ลูกคาจะเลือกเรียนที่ไหนก็ได 

1. หลักสูตรของคณะฯ ทุกระดับและทุกสาขาสอนใหนกัศึกษา 
    มีความสามารถในการทาํวิจยัและคิดเปนเชิงระบบ 

2. หลักสูตรยังไมไดการรับรองตามเกณฑการประกันคุณภาพ 
    ระดับหลักสูตร AUN QA 

2. คณะฯ มีประสบการณในการจัดการศึกษา หลักสูตร 
    นานาชาติ ระดับบณัฑิตศึกษา 

 3. หลักสูตร MPH ไดรับการรบัรองโดยเครือขายสถาน 
    การศึกษาภูมิภาคเอเซียแปซิฟค (APACPH ) 

 4. คณะฯ มีความรวมมือในการจดัการเรยีนการสอนรวมกับ 
    เครือขายสถาบันการศึกษาที่มีชือ่เสยีง ระดับนานาชาติ 

วิจัย 
1. การวิจัยของคณะฯ เปนลักษณะ Basic Research และ  
   Applied research แตนโยบายการประเมินของรัฐบาล  
   กําหนดเปน TRL และ SRL   

1. คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการชั้นนาํทางวิชาการและการ 
   วิจัยดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

2. ผลงานวิจัยตีพิมพของคณะฯ ที่ตีพิมพในวารสารทีมี่ Impact  
   สูงมีจํานวนนอย 

2. คณะฯ มีวารสารที่อยูใน TCI กลุม 1 และ ACI 

3. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากและหลากหลาย แต 
   การตีพิมพผลงานวิจยัทีท่ํารวมกับนักศึกษายังมีจาํนวนนอย 

3. มีความรวมมือกับภาคเอกชนในการทําวิจัย 

การบริการวิชาการ 
1. หนวยการตลาดยังขาดขดีความสามารถในการแขงขันและการ 
   ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานดานบริการ 
   วิชาการ 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตามความ 
    ตองการทั้งดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

2. การแขงขันทางดานบรกิารการวิชาการที่คลายคลึงกันมี 
   จํานวนมาก 

2. เครื่องมือวิทยาศาสตรมีความทันสมัยพรอมจดับริการ 

3. การตรวจทางหองปฏบิัติการอยูระหวางการพัฒนาใหไดรับ 
    การรับรองตามมาตรฐานสากล 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
1. การพัฒนาคนใหรอบรูดานสุขภาพในสงัคมอัจฉริยะ 
    (SMART Society)   

1. มีเครือขายความรวมมือและวิชาการในการสรางสังคมสขุ 
    ภาวะ เชน สูงเนิน 

2. ขาดขอมูลดานสขุภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีอ่ยูใน 
    ระบบเทคโนโลยีและมีความเปนปจจบุัน 

2. มีนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาใหคณะ ฯ เปนคณะ 
    รอบรูสุขภาพและรับผิดชอบตอสังคม 

ระบบปฏิบัติการ และบุคลากร 
1. การบูรณาการความเชีย่วชาญของบุคลากรในสาขาตางๆ ใน 
   การสรางเสริมสุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดลอม 

1. คณาจารยเชีย่วชาญวิชาการและวิจัยดานสาธารณสขุ และ 
    สิ่งแวดลอมทุกดาน 

2. การพัฒนาและจัดการฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจทีเ่ปนระบบ 2. มีวัฒนธรรมของคณาจารยและศิษยเกาทีเ่ชือ่มโยงกัน 
    จากรุนสูรุน 

3. การขาดระบบการบริหารจัดการและการเรยีนรูเพ่ือการใช 
   ทรัพยากรดานการเงิน การคลัง พัสดุ ฯลฯ ที่มีประสทิธิภาพ 

 

  

ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
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1. จัดการศึกษามุงผลลัพธดานสาธารณสุขศาสตร โดยการเปนคณะสาธารณสุขศาสตรรอบรู
ดานสุขภาพ (To offer an outcome  
based Public Health Education via being Health Literate Faculty) 

2. สรางการยอมรับการเปนคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นนาํดานการศึกษา    
การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม จัดบริการวิชาการบนพ้ืนฐานระบบธรรมาภบิาล เพ่ือสขุ
ภาวะของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ 

    (To be visible as a leader in public health education, integrative and 
innovative research, professional academic services on the basis of good 
governance to promote health and longevity and the betterment of 
mankind) 

 

 

 

พันธกิจ 

(Mission) 

 

 

 

คานิยม 

(Core Value) 

M = Mastery   รูแจง รูจริง 
U = Unity & Uniqueness นํ้าห น่ึ งใ จเดีย วกั น คว าม เป นอั นห น่ึง อั น

เดียวกัน มีอัตลักษณ 
P = Public Mind  จิตสาธารณะ  มีความรับผิ ดชอบตอสังค ม 

จิตสํานึกสวนรวม 

H = Happiness & Healthy ทํางานอยางมีความสุข มีสุขภาวะที่สมบูรณ 

ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปประยุกตใช เพื่อประโยชนสุขแกมวล
มนุษยชาติ (True success is in the application of learning for the 
benefit of mankind) 

ปรัชญา 

(Philosophy) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

ปญญาของแผนดิน (Wisdom of the land) 
  

ปณิธาน 

(Determination) 

เปนผูนําในการสงเสริมสุขภาพปวงชน ดวยการเปนคณะสาธารณสุขศาสตรรอบรู
ดานสุขภาพในกลุมประเทศอาเซียน ป 2564 (Be a leader in promoting 
population health through being Health Literate Faculty in ASEAN 
Countries by 2021) 

 

วิสัยทัศน 

(Vision) 

เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ดานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม พัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ และขับเคลื่อนชุมชนสุขสภาวะ 
(Specialized in offering excellent program, conducting, integrative 
and innovative research, and providing academic services in the area 
of public health and environmental sciences to enhance health 

literacy, and mobilize healthy community) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมรรถนะหลัก 

(Core competencies) 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน   พันธกิจ  คานิยม  สมรรถนะหลัก 
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ประเด็นยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Academic and Entrepreneurial 
Education 

Goal :  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ 
             คณะสาธารณสุขศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล 

ยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตร 1 
Research and Innovation 

Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมดานสาธารณสุขระดับสากล 

 

3 

Policy Advocacy and Leaders in 
Professional/ Academic Services 

Goal :  ผูนําดานการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เพ่ือสังคมที่ไดมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร 

 

4 ยุทธศาสตร 

Management for Self-Sufficiency and  
Sustainable Organization 

Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดานระบบ  
             การเงิน ทรัพยสิน และทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal) 
1. เพ่ือเพ่ิมงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจดัการและสนบัสนนุงานวิจัยที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กลยุทธ (Strategic Initiatives)  มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) 

1. ขับเคลื่อนการสรางงานวิจัยผานกลุมภารกจิ
สงเสริมสุขภาพ กลุมภารกจิปองกันและ
ควบคุมโรค และกลุมภารกิจอาชวีอนามัย
และสิ่งแวดลอม ที่บูรณาการสหสาขา 

 1.1 สรางกลไกขับเคลื่อนการสรางงานวิจยัผานกลุมภารกิจ (cluster) 
และการบูรณาการสหสาขา 

 1.2 เพ่ิมศักยภาพอาจารยและนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมและงาน
สรางสรรคทางการสาธารณสขุ เชน การสืบคนทรพัยสินทาง
ปญญา การรอบรูดานสุขภาพ การสรางกลุม/เครือขายการวิจัย
ของนักวิจัย 

2. วิจัยมุงเปาและนวัตกรรม โดยความรวมมือ
กับเครือขายระดับชาติ นานาชาติ และ
ภาคเอกชน 

 2.1 สนับสนุนการทําวิจัยรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนและ
เครือขายระดับชาติ/นานาชาติ โดยคณะฯ เปนศูนยกลางประสาน
การสรางเครือขายวิจัย 

 2.2 สรางคูความรวมมือในการทําวิจัยระหวางสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศ 

 2.3 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจยัและนวัตกรรมเชิงพาณชิย 
(Commercialization) 

3. สรางระบบสนับสนนุการวิจัยแบบบูรณา
การเบ็ดเสร็จและครบวงจร 

 3.1 จัดใหมีระบบสนับสนนุการทาํวิจยั การตีพิมพผลงานวิจยัและการ
จดทรัพยสินทางปญญา 

 3.2 จัดใหมีระบบฐานขอมูลผลงานวิจัย น วัตกรรม และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรที่ใหบคุคลภายนอกเขาถึงไดงาย เชน จัด
ขอมูลไวบนหนาเวปไซตคณะฯ (Internet) 

 3.3 จัดต้ังหนวย สนับ สนุนก ารบริ หาร โครงการวิ จัย  (Grant 
management office) 

 3.4 ผลักดันการเขาถึงแหลงทุนภาครัฐและเอกชน 
 3.5 จัดใหมีคูมือการบริหารโครงการวิจยั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สําหรับการประสานงานกับแหลงทุนทั้งในและตางประเทศ 
 3.6 ผลักดันวารสารของคณะฯ และของภาควิชา เขาสูฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ (Scopus) 
4. สรางความเปนเลิศ (center of 

excellence) ดานการวิจยัและนวัตกรรม
ดานการสาธารณสุข 

 4.1 จัดใหมีกลไกในการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรที่มีความ
สนใจหรือ มีความเ ชี่ยวชาญในดานเ ดียวกัน  เ พ่ือพูดคุ ย 
แลกเปลี่ยน และนําไปสูการสรางความเปนเลิศ 

 4.2 สนับสนุนสถานที่และงบประมาณเบือ้งตน สําหรบัการสรางความ
เปนเลิศ 
 
 

ยุทธศาสตร ที่ 1 : World Class Research and Innovation in Public Health 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมดานสาธารณสุขระดับสากล 

 

วัตถุประสงค  กลยุทธ ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบติัการ ตามแผนยุทธศาสตร ป 2562 – 2565  
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือเพ่ิมงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพระดับสากล 

1.ขับเคลื่อนการสรางงานวิจัยผาน
กลุมภารกิจสงเสริมสุขภาพ กลุม
ภารกิจปองกันและควบคุมโรค 
และกลุมภารกิจอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ที่บูรณาการสหสาขา 

**1.1รอยละของบคุลากรสายวิชาการทีเ่ปน PI (Principle   
       Investigator) ของโครงการที่ไดรับเงินทนุวิจัย 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและสนับสนนุงานวิจัยที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. วิจัยมุงเปาและนวัตกรรม โดย
ความรวมมือกับเครือขาย
ระดับชาติ นานาชาติ และ
ภาคเอกชน 

**1.2 ผลงานวิจัยถูกอางอิงโดย International  
       Organization 

 3. 3.สรางระบบสนบัสนนุการวิจยั
แบบบูรณาการเบ็ดเสรจ็และครบ
วงจร 

**1.3 ผลงานวิจัยที่นาํไปใช 
 

 34 สรางความเปนเลศิ (center 
of excellence) ดานการวิจัย
และนวัตกรรมดานการ
สาธารณสุข 

   • เปนนโยบายระดับชาติ 

   • เปนนโยบายระดับนานาชาติ 
   • ประโยชนในสังคม 
    • ประโยชนในเชิงพาณิชย 

  **1.4 Citation per publication (5 years) 
  

 
 **1.5 International Publication (per year) 

     • จํานวนผลงานตีพิมพทัง้หมด 
       • จํานวนผลงานตีพิมพทีอ่ยูในฐานขอมูล Web of         

        Knowledge 
       • จํานวนผลงานตีพิมพทีอ่ยูในฐานขอมูล Scopus 
  **1.6 International Publication per academic   

     staff (5 years trend) 
  • จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount) 
  • จํานวนบุคลากรสายวิชาการคํานวณ FTE 
  **1.7 จํานวนผลงานวิจยัตีพิมพ (Publication) ที ่

    ตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ 
  **1.8 จํานวนผลงานวิจยัตีพิมพ (Publication) ที ่ 

     ตีพิมพในวารสารทีอ่ยูใน Q1 
  • จํานวนผลงาน ตีพิมพในวารสาร Q1 ใน Journal 

Citation Reports 
  • จํานวนผลงานตีพิมพในวารสาร Q1 ใน Scimago 

Journal & Country Rank 
  **1.9 จํานวนเงินทนุสนับสนนุการวิจัยในปงบประมาณ 

   ตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ   
  1.10 จํานวนนกัวิจัยสําเรจ็รูปที่เพ่ิมขึ้นในแตละป (Tier 2) 
  1.11 รอยละการติดตาม output จากโครงการวิจัย 

   ตามที่ไดระบุไวในสัญญารับทนุ (จากทกุแหลงทนุ) 
  • จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมดของสวนงาน 
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  • จํานวนโครงการวิจัยท่ีมีการติดตาม output ของสวน
งาน 

  1.12 จํานวนกลุมวิจัย MU-Multi-Research-Centers 
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  •  จํานวนนักวิจัยสําเร็จรูป (Tier 1) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPLs  ยุทธศาสตร ที่ 1  จํานวน 8 ตัวชี้วัด 
              ** สีแดง เปน Corporate KPIs ที่คณะกําหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
             ** สีมวง เปนCorporate KPIs ที่คณะกําหนดเพิ่ม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร   ป 2562-2565 

โครงการ 
ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ / หนวยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผูรับผิดชอบหลัก หนวยงาน 
1. โครงการผลักดันงานวิจยัสูการตีพิมพใน

วารสารมาตรฐานสากล (PA สวนงาน)   
        รองคณบดีฝายวิจยัและ

นวัตกรรม 
งานวิจัยและวิชาการ 

2. โครงการสรางชุมชนแหงการเรียนรูบนสื่อ
สังคมออนไลนและการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะการเขียนบทความตีพิมพใน
วารสารวิชาการ 

         หัวหนาภาควิชาอนามัย

ชุมชน  

 ภ.อนามัยชุมชน  

3. โครงการจัดต้ังศูนยสนับสนนุการวิจัย
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service for 
Research Support Center) 

      รองคณบดีฝายวิจยัและ
นวัตกรรมรวมกบัรอง
คณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
และเครือขาย 

งานวิจัยและวิชาการ
รวมกับงานวิเทศ
สัมพันธ 

4. โครงการพัฒนาทกัษะนกัวิจยั (อบรม 
Implementation sciences and 
Community-based participatory 
research (CBPR)) 

       รองคณบดีฝายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

5. โครงการยกระดับวารสารสาธารณสุข
ศาสตรใหเขาสูฐานขอมูล Scopus 

      รองคณบดีฝายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

6. โครงการตลาดนัดวิจยัสูนวัตกรรมสงเสริม
สุขภาพ 

        รองคณบดีฝายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

7. โครงการสรางความรวมมือดานการวิจยักบั
เครือขาย 

        รองคณบดีฝายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย         รองคณบดีฝายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

9. โครงการสนับสนุนการหาแหลงทุน
(ภาครัฐและภาคเอกชน) 

    รองคณบดีฝายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

10. โครงการขับเคลือ่นงานวิจัยที่ไดรบัทนุ ไปสู 
     การใชประโยชนเชิง พาณิชย 
 

    รองคณบดีฝายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

11. โครงการการพัฒนาศูนยวิจยัรวมกับ 

     มหาวิทยาลัยชัน้นาํของโลกทัง้ระดับคณะ  
     และ ระดับภาควิชา 

      

*หมายเหตุ สีแดง คือโครงการที่ปรับเพ่ิมใหม 
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              กลยุทธ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) 

1. พัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมี 
   ศักยภาพดานการศึกษาอยางมืออาชีพ  
   โดยมีทักษะดาน 21st Century Skills  
   Entrepreneurship, Internationalization  
   and Management of Education and  
   Student Affairs 

   1.1 เรงพัฒนาอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ ตาม   
        The 21st Century Skills 
   1.2 จัดเวทีเพ่ือพัฒนาใหอาจารยผูสอนมีศักยภาพดาน            
         การศึกษาเขาใจใน มคอ.2 ที่ใชในการจดัการเรยีนการ 
         สอน ฯลฯ 
 

2. ออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการ ที่มีความ 
    ยืดหยุน มีความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งใน 
    และตางประเทศ สงเสริมการศึกษาเพ่ือเปน 
   ผูประกอบการ และตอบสนองตอการ 
   เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทย 

   2.1 ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ  
        สงเสริมการบูรณาการหลักสตูรเพ่ือตอบสนองความตองการ 
        ของสังคม 
   2.2 กําหนดคุณลักษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงคของคณะฯ สอดรับ 
        กับสังคมและตลาดแรงงานใหชดัเจน เพ่ือใหทุกหลักสูตร2.3  
        ดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั 
   2.4 สอดแทรกแนวคิด Health Literate Faculty และ  
         Entrepreneurship ในเนือ้หาของหลักสตูร  
   2.5  สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานทั้ง 
         ในและตางประเทศเพ่ือการออกแบบหลักสตูร 
         เรงพัฒนาทักษะทางดาน public health soft skills  
         ใหแกนักศึกษา 

3. ผลักดันใหหลักสูตรไดรับการรับรองตามเกณฑ  
    มาตรฐานระดับสากล 

   3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับใหไดมาตรฐานสากล  

4. สรางระบบนิเวศนทีเ่อื้อตอการเรียนรูดวย 
    เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศความเปน 
    นานาชาติ และ Smart Faculty 
 

   4.1 สราง co-working space และกิจกรรมสําหรับนักศึกษาทุก 
        หลักสูตรไดทํางานรวมกัน/นําเสนอ/แสดงผลงาน  
   4.2 ปรับปรุงระบบ IT จัดทําฐานขอมูลของสวนกลาง หองเรียน  
        หองปฏิบัติการ สื่อ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานหลักสูตร 
   4.3 ปรับปรุงหองเรียน และพ้ืนที่ในคณะฯ ใหเอื้อตอการเรียน 

5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัด 
   กิจกรรมนักศึกษาใหตอบสนองตอการเปน  
   Global Citizen และ Global Talents 
 
 

   5.1 จัดเวทีนําเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ และสนบัสนนุ 
        ใหนักศึกษาไปนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 
   5.2 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนานาชาติ 
   5.3 พัฒนาศักยภาพดานภาษาองักฤษใหนักศึกษาทุกระดับต้ังแต 
        ชั้นปที่ 1 

6. สรางความรวมมือกับเครือขายศิษยเกา เพ่ือรวม 
   พัฒนานักศึกษาและคณะสาธารณสุขศาสตร 

   6.1 จัดต้ังหนวยศิษยเกาสัมพันธ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและ 
        ความผูกพัน 
   6.2 สรางชองทางการเพ่ิมพูนวิชาการและความชวยเหลือทา    
        วิชาการสําหรับศิษยเกาคณะฯ 

 

วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบติัการตามแผนยุทธศาสตร ป 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร ที่ 2 : Academic and Entrepreneurial Education 
   Goal : บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะสาธารณสุขศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 

1.เพ่ือพัฒนาหลกัสูตรดาน
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ สอดคลอง
กับความจําเปนของสังคมและ
ความตองการของลูกคา 

1. พัฒนาอาจารยและบคุลากรสายสนับสนนุ
ใหมีศักยภาพดานการศึกษาอยางมืออาชีพ 
โดยมีทักษะดาน 21st Century Skills, 
Entrepreneurship, Internationalization 
and Management of Education and 
Student Affairs 

**2.1 รอยละของอาจารยทีมี่ระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพอาจารย (อยางนอยระดับ 2) 
(MUPSF - Professional Standard 
Framework 

  **2.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล                   

2. เพ่ือจัดการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับคุณลักษณะของ
ลูกคา 

2. ออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการ ที่
มีความยืดหยุน มีความรวมมือระหวาง
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ สงเสรมิ
การศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการ และ
ตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงโครงสรางของ
สังคมไทย 

**2.3 รอยละของหลักสูตรที่ ไดรับการตรวจ
ประเมินโดยมหาวิทยาลัย  

 3. ผลักดันใหหลักสูตรไดรับการรับรองตาม

เกณฑมาตรฐานระดับสากล 

**2.4 ร อยละของหลักสูตรที่ได ร ับการ ต ร วจ

ประเมินโดยสวนงาน 

 4. สรางระบบนิเวศนทีเ่อื้อตอการเรียนรูดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศความเปน
นานาชาติ และ Smart Faculty 
 

**2.5 รอยละของสวนงานที่มีหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือก
เรี ย น ไดต า มค วา มต อ งก า ร  (Flexi 
programs) อยางนอย 1 หลักสูตร/สวน
งาน  

 5. พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและกระบวนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาใหตอบสนองตอการเปน 
Global Citizen และ Global Talents 

2.6 จํานวนโครงการ/กิจกรรม สงเสริมความ
เปน นาน าชา ติ ครบ  3 ด าน  (ดา น
การศึกษ า วิจัยแ ละการเ คลื่อนยา ย
นักศึกษา) 

 6. สรางความรวมมือกับเครือขายศิษยเกา 
เพ่ือรวมพัฒนานกัศึกษาและคณะสาธารณสุข
ศาสตร 

2.7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลีย่นทั้ง inbound 
และ outbound 

  
   • นักศึกษา inboundระยะ เวลาต้ังแต 

12 สัปดาหขึ้นไป 

   • นักศึกษา inbound ระยะเวลานอย
กวา 12 สัปดาห 

   • นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต 
12 สัปดาหขึ้นไป 

   • นักศึกษา outbound ระยะเวลานอย
กวา 12 สัปดาห 

  **2.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีถู่ก
พัฒนาใหเปน  Global Citizen และ 
Global Talents 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 

  **2.9 รอยละของสวนงานที่จดั
กระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนอง
ตอการเปน  Global Citizen, Global 
Talents และ Entrepreneurship ตาม
จํานวนชั่วโมงที่กําหนด 

  **2.10 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

   • นักศึกษาชั้นปที่ 1 
   • นักศึกษาชั้นปที่ 2 
   • นักศึกษาชั้นปที่ 3 
   • นักศึกษาชั้นปที่ 4 
  **2.11 ความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพ

บัณฑิต (รอยละที่ตอบระดับ มาก-มาก
ที่สุด) 

  2.12 จํานวนโครงการที่ศิษยเกากลับมาพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

  2.13 ความผูกพันของศิษยเกาและศิษยปจจบุัน

ที่มีตอมหาวิทยาลยั  (รอยละที่ตอบระดับ 

มาก-มากที่สุด) 

   • ความผูกพันของศิษยปจจุบนัทีมี่ตอ
มหาวิทยาลัย 

   • ความผูกพันของศิษยเกาที่มีตอ
มหาวิทยาลัย 

  2.14 บทเรียนหรอืรายวิชาทีเ่ปน  
e–Learning (รอยละตอรายวิชาทั้งหมด
ของสวนงาน) 

หมายเหตุ :    ** หมายถึง Corporate KPIs  ยุทธศาสตร ที่ 2  จํานวน 6 ตัวชี้วัด 
                 ** สีแดง เปน Corporate KPIs ที่คณะกําหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
                 ** สีมวง เปนCorporate KPIs ที่คณะกําหนดเพิ่ม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  ป 2562 - 2565 

 

โครงการ 
ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ / หนวยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผูรับผิดชอบหลัก หนวยงาน 
1. โครงการพัฒนาจดัการเรยีนการสอน

สูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล 
(PA สวนงาน)   

        รองคณบดีฝายการศึกษาฯ งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
51st  APACPH conference 2019   

      รองคณบดีฝายวิเทศ
สัมพันธและพัฒนา
เครือขาย 

งานวิเทศสัมพันธ 

3. โครงการพัฒนาฐานขอัมูลศิษยเกา
คณะสาธารณสุขศาสตร 

       รองคณบดีฝายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4. โครงการการพัฒนารายวิชาออนไลน
แบบ MOOC  (SPOC/MOOC) 

        รองคณบดีฝายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5. โครงการพัฒนาหลักสตูร Double 
degree, non degree 

        รองคณบดีฝายการศึกษา
รวมกับรองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธและพัฒนา
เครือขาย 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

6. โครงการสูการรับรองตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสตูร 
AUN QA 

        รองคณบดีฝายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา
(พัฒนาบุคลิกภาพ) 
 (PA ป 62 ภาคNU) 

      หัวหนาภาควิชารวมกับรอง
คณบดีฝายการศึกษาฯ 

ภาควิชาโภชนวิท
ยารวมงานบรหิาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา ให
ตอบสนองตอการเปน  Global 
Citizen/Talents  (MUHIDEF)  

        รองคณบดีฝายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

9. โครงการพัฒนานกัศึกษา ป.ตร ีให
ผานภาษาองักฤษ  
 

    รองคณบดีฝายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal) 
1. เพ่ือบริหารจดัการงานบรกิารวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแบบเบ็ดเสร็จ ไดมาตรฐานสากล และอยางมืออาชพี 
2. เพ่ือบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่ตอบสนองความตองการและเปนทีย่อมรบัของสังคมระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ (Strategic Initiatives)  มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) 

1. สรางระบบขับเคลื่อนและสนับสนุนแบบ
เบ็ดเสร็จและครบวงจร 

 1.1 ปฏิรูปโครงสรางและกลไกการบริการวิชาการ 

 1.2 พัฒนาระบบสนบัสนนุการบริการวิชาการทีมี่ประสิทธิภาพ
แบบเบ็ดเสรจ็และครบวงจร 

 1.3 
1.4 
 

สรางระบบธรรมาภบิาลในการบรกิารวิชาการ 
จัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ (expert data) และจัดบริการให
คําปรึกษาเชิงลกึ 

2. มุงสูการรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ
ทุกประเภท 

 2.1 พัฒนาการใหบริการวิชาการเพ่ือสูมาตรฐานสากล 

3. ขยา ยศัก ยภา พแล ะกา รเข าถึงบริก าร สู
กลุมเปาหมาย 

 3.1 มีหนวยงานทําการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก โดยระบุ
กลุมเปาหมายใหชัดเจน 

 3.2 
 

สรางระบบการประเมินคุณภาพการบรกิารวิชาการอยาง
สมํ่าเสมอ 

 3.3 สรางความผูกพันเพ่ือรักษากลุมลูกคา/เปาหมายเดิมไว  
 3.4 สรางบริการใหมที่ตอบสนองตอลูกคาในอนาคต เชน  การ

บริการวิชาการเพ่ือการสรางสุขภาพ และชะลอวัย 
4. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการ

บริการวิชาการฯ 
 4.1 จัดทําซอฟตแวรฐานขอมูลกลางและขอมูลการประเ มินผล 

(สรางระบบขอมูลกลาง) 

 4.2 เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางภาคีในการบริการ
วิชาการ 

 4.3 การประเมินศักยภาพของภาคีเครือขายในการใหบริการ
วิชาการ 

5. ขยายบริการวิชาการฯ ที่กอใหเกิดผลเชิง
พาณิชย 

 5.1 สรางทัศนคติและกระบวนการเชิงธุรกิจสําหรับบุคลากร 

 5.2 สงเสริมการบริการวิชาการเ พ่ือใหเกิดผลเชิงพาณิชย 
(startup) 

 5.3 
5.4 

สราง co-working space 
การสรางแบรนดสาธารณสุขศาสตร 

6. สรางควา มเขม แข็ง ของบุคลา กรในกา ร
ใหบริการวิชาการ 

 6.1 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการและ
ใหบริการวิชาการใหสอดคลองไดมาตรฐานและอยางมืออาชพี 
(coaching/training/mentoring) 

วัตถุประสงค  กลยุทธ ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบติัการ ตามแผนยุทธศาสตร ป 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร ที่ 3 : Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services 
   Goal :  ผูนําดานการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพ่ือสังคมที่ไดมาตรฐานสากล 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ 
ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือบรหิารจดัการงานบรกิาร
วิชาการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม
แบบเบ็ดเสรจ็ ไดมาตรฐานสากล และ
อยางมืออาชีพ 

1. สรางระบบขับเคลื่อนและ
สนับสนุนแบบเบด็เสรจ็และครบ
วงจร 

3.1 การสราง Good Practice ของระบบการ
บริการวิชาการ 

  **3.2 จํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและ
ระดับสากล ที่ถูกสรางโ ดยสวนงาน /
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือบริการวิชาการสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอมที่ตอบสนองความตองการ
และเปนที่ยอมรบัของสังคมระดับชาติ
และนานาชาติ 

2. มุงสูการรับรองมาตรฐานสากลใน
ระบบบริการทกุประเภท 

**3.3 จํ า น ว น น โ ย บ า ย ชี้ นํ า สั ง ค ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่สํา คัญระดับชาติและ
นานาชาติ 

 3. ขยายศักยภาพและการเขาถงึ
บริการสูกลุมเปาหมาย 

**3.4 รอยละของหนวยบรกิารวิชาการที่ ไดรับ
ใบรั บร องมาต รฐ าน ระดั บช าติ แล ะ
นานาชาติ 

   • ชาติ 
   • นานาชาติ 
 4. สรางความรวมมือกับภาคี

เครือขายในการบรกิารวิชาการฯ 
**3.5 จํานวนชิ้นงานทีเ่กดิจากทรัพยสินทาง

ปญญาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีที่
เพ่ิมขึ้นและ/หรือที่นาํไปขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจที่มีประโยชนตอสังคม
ระดับประเทศ  

 5. ขยายบริการวิชาการฯ ที่
กอใหเกิดผลเชิงพาณิชย 

3.6 รายรับที่เกิดจากทรพัยสนิทางปญญาและ/
หรือการถายทอดเทคโนโลยทีี่เพ่ิมขึ้นและ/
หรือที่นําไปขับเคลือ่นเศรษฐกิจที่มี
ประโยชนตอสังคมระดับประเทศ 

 6. สรางความเขมแข็งของบุคลากร
ในการใหบริการวิชาการ 

3.7 รอยละของโครงการบรกิารวิชาการที่สราง
รายไดใหกับสวนงานและมหาวิทยาลยั 

หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPIs  ยุทธศาสตร ที่ 3  จํานวน 4 ตัวชี้วัด 
               ** สีแดง เปน Corporate KPIs ที่คณะกําหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
               ** สีมวง เปนCorporate KPIs ที่คณะกําหนดเพิ่ม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2562 - 2565 

โครงการ 
ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ / หนวยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผูรับผิดชอบหลัก หนวยงาน 
1. โครงการ "หนูนอยผูพิทักษโรงเรยีน

หางไกลโรคหนอนพยาธิและยุงราย" 
     หัวหนาภาควิชาปรสติ

วิทยาฯ 
ภาควิชาปรสิตวิทยาฯ 

2. โครงการพัฒนาหองปฏบิัติการกลางให
ไดมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 
17025:2017 

       รองคณบดีฝายวิจยั
และนวัตกรรม  

งานบริหารเครื่องมือ
กลาง 

3. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหทางจลุ
ชีววิทยาตามมาตรฐานสากล (PA ป 62) 

       หัวหนาภาควิชาจลุ
ชีววิทยา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

4. โครงการพัฒนาศูนยรอบรูดานสขุภาพ
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

       รองคณบดีฝายการ
คลังและกิจการสังคม 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
ผลักดันนโยบายพ้ืนที่ (อําเภอสงูเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา และจงัหวัด
กรุงเทพมหานคร) 

       รองคณบดีฝายการ
คลังและกิจการสังคม 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

6. โครงการพัฒนาตนแบบบรกิารปฐมภมิู
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

       คณบดี  

7. โครงการ "เด็กๆ รวมใจ ปลอดภัยจาก
โรคพยาธิ" 

      หัวหนาภาควิชาปรสติ
วิทยาฯ 

ภาควิชาปรสิตวิทยาฯ 

8. โครงการจิตอาสาสอนสุขอนามัย
นักเรียนพิการมองเห็น กรุงเทพฯ 
 (ภ. อนามัยชุมชน) 

      หัวหนาภาควิชา
อนามัยชุมชน 

ภ.อนามัยนชมุชน 

9. โครงการจัดต้ังหนวยบรกิารรวม สปสช.
และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

      คณบดี OPHETS 

10. โครงการจัดบริการวิชาการที่สรางรายได
ใหกับสวนงาน 

     คณบดี OPHETS 

11. โครงการการพัฒนา Health Literate 
Faculty ที่ พญาไท 

    คณบดี OPHETS 

12.  โครงการพัฒนา Health Literate 
District and Healthy District ที่สูง
เนิน 

    คณบดี OPHETS 

13.  โครงการพัฒนาศูนยวิจัยฝกอบรมดาน 
Implementation Sciences ณ คณะฯ 

    คณบดี OPHETS 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal) 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสรางและระบบงานที่ตอบสนองตอพันธกจิหลักและการขับเคลือ่นยุทธศาสตรทีย่ืดหยุนและมีประสิทธิภาพโดย

ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหตอบสนองตอการขับเคลื่อนพันธกิจ ใหบรรลุวิสัยทัศนของคณะฯ 
3. เพ่ือสรางความม่ันคงทางการเงินดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) 
1. Administration & Governance      

1.1 ปรับโครงสรางของคณะฯ ใหเกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพในการขบัเคลื่อนพันธกิจใหบรรลวิุสัยทัศน
ของคณะฯ 

1.1 เรงปรับโครงสรางคณะฯ เพ่ือขับเคลือ่นพันธกิจใหบรรลุ
วิสัยทัศนของคณะฯ 

1.2 ออกแบบ Central Operating System ตามแนวคิดเชงิ
ธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพสูง ลดความซ้าํซอน และคลองตัว   

1.2 สราง Central Operating System  

2. Talent Workforce 2. ดานบุคลากร (HR) 
2.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และ ระบบ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ที่สอดคลองกับสมรรถนะ
และผลการประเมิน 

2.1 การวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมกับพันธกิจของ
คณะฯ ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุวิสยัทศัน 

2.2 ปลูกฝงคานิยมองคกร คุณธรรม และจริยธรรม ของ
บุคลากรทุกระดับ 

2.2 เรงพัฒนาและสงเสริมบคุลากรใหมีคุณภาพและ
ศักยภาพ 
 

  2.3 วิเคราะหประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถของ
บุคลากร (ดึงขอมูลจากนามานุกรม, PA) เพ่ือใหสอดรับ
กับกลุมภารกิจ (cluster) 

  2.4 การพัฒนาสายสนับสนนุดวย R2R 

  2.5 การจัดสรรงานวิจยัและงานบริการใหทุกภาควิชาไดมี
สวนรวมตามความถนดั/ความสามารถ ใหบุคลากรที่
เหมาะสมกับงาน 

  2.6 การพัฒนาบคุลากรในเรื่องตาง ๆ  

   - ออกแบบหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 

   - การใชเทคโนโลยี 

   - ทักษะเรื่องการตลาด/ธุรกิจ/การประชาสัมพันธ 
อยางมืออาชีพ 

   - การสรางนวัตกรรมดานสุขภาพ 

   - ทักษะภาษาและการสื่อสาร 

   - ทักษะดานการบริหารการจัดการ 

วัตถุประสงค  กลยุทธ ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบติัการ ตามแผนยุทธศาสตร ป 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร ที่ 4 : Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
   Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดานระบบ การเงินทรัพยสิน และทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน 
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กลยุทธ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) 
   - คุณธรรม/จริยธรรม/จิตสํานึก คานิยม MUPH ใน

การทํางาน และเพ่ือสวนรวม 
  2.7 ผลักดันบุคลากรใหสามารถทาํงานแบบ  

cross functional team, Interdisciplinary team 
  2.8 กําหนดนโยบายการสรรหา คัดเลือกบคุลากรของคณะฯ

ใหชัดเจ น เ พ่ือ ใหไดคน เกง คนดี เหมาะสมกั บ
วัฒนธรรม/คานิยมขององคกร คือ MUPH 

  2.9 การพัฒนาระบบประเมินผลของบุคลากรใหมีความ
ชัดเจน โปรงใส พรอมกําหนดเกณฑการประเมิน 

   - บุคลากรใหม 

   - บุคลากรปจจุบัน 

  2.10 มีความชัดเจนของนโยบาย 

   - การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีผลการปฏบิัติงานทีสู่ง 

   - ผลตอบแทนสอดคลองกับผลการปฏิบั ติงานที่ มี
ประสิทธิผลสูง 

  2.11 นโยบายดานปจจัยเอื้อ (work life balance) 

   - Flexible time 
   - การสรางสุขในองคกร (Happy workplace) 
    

  2.12 จัดกิจกรรมและสื่อสารเปนระยะใหบุคลากรทุกระดับมี
ความเขาใจ เขาถึง และรวมพัฒนาตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรของคณะฯ 

   - เวทีแลกเปลี่ยน (KM) ความเชี่ยวชาญในการทํางาน 

   - พัฒนาระบบการประเมิน ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของบุคลากร 

   - จัดกิจกรรมเพ่ือรวมพลังบุคลากรในทางสรางสรรค 
พรอมเปดใจ รับฟง โดยไมมีอคติ 

  2.13 ทบทวนเรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเปน
ปจจุบัน พรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบ 

  2.14 จัดทําฐานขอมูลกลางของบุคลากร (สาขาความ
เชี่ยวชาญ) 
 
 

3. การเงินและบริหารสินทรัพย 3. ดานการเงินและจัดหารายได 
 3.1 แสวงหาแหลงรายได ในประเทศ และตางประเทศ ดาน

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  
3.1 จัดระบบบริหารจดัการแบบเบ็ดเสรจ็ทางการเงิน grant 

office (หนวยกลางทางการเงิน) 
 3.2 สรางรายไดจากผลิตภณัฑและนวัตกรรมสุขภาพ 

สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
3.2 การสรางความเขาใจเกี่ยวกบัระเบียบการเ งินใหแก

บุคลากร 
 3.3 สรางความรวมมือทางการตลาด การคา และการลงทนุ

กับภาคีเครือขาย 
3.3 วิเคราะหขอมูลทางการเ งิน  เ พ่ือใชบริหารจัดการ

หลักสูตรและงานบริการวิชาการ 
 3.4 ลดรายจายที่ไมกระทบตอการดําเนินงานตามพันธกิจ 3.4 ระบบสนับสนุน (เงิน, คน, ของ, การจดลิขสิทธ์ิ) การ

ผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย นักวิจัยรุน ใหมและการ
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กลยุทธ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) 

ตีพิมพ 
  3.5 มีหนวยประสานเครือขาย เจรจาแหลงทุน  จัดหา

โครงการวิจัย/บรกิารวิชาการ/รายไดและการตลาดเชิง
รุก 

  3.6 จัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้นและประชุมวิชาการ 
(ระดับชาติและนานาชาติ) เพ่ือหารายได โดยจัดทาํเปน
แผนระยะยาวตลอดป 

  3.7 จัดระบบบริหารจัดการวารสารทั้งหมดของคณะฯ 
เพ่ือใหมีคุณภาพและสรางรายได 

  3.8 จัดทําเรื่องจุดคุมทุน (รายรับ-รายจาย) ในดานของ
การเงินของหลักสตูรปริญญาตรี 

  3.9 กอต้ังหนวยกลางในการบรหิารจัดการบัณฑิตศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จและใชทรัพยากรรวมกัน 

  3.10 ปรับคาธรรมเนียมรายหลักสูตร 

    

  3.11 จัดโค รงส รางพ้ื นฐา น (infrastructure, working 
space) บรรยากาศ สิ่งเอื้อเพ่ือทําวิจัยและกลไกในการ
สรางแรงจูงใจ 

  3.12 จัดบริกา รตาง ๆ แบบ ครบวงจ รและมี สิ่งดึงดู ด 
บรรยากาศ มีจุดเดนภายในคณะฯ 

  3.13 จัดทําศูนยผลิตและจําหนายสินคาของคณะฯ เชน 
อาหารเพ่ือสุขภาพ น้ํา ของที่ระลึก ฯลฯ 

  3.14 จัดทําแผนประชาสัมพันธสําหรับบริการตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ 

  3.15 วางแผนการจัดหารายไดอื่น ๆ และลดรายจายที่ ไม
จําเปน 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   4. ดานสารสนเทศ (IT) 
4.1 สรางระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศทกุพันธกิจของคณะ 

กับมหาวิทยาลยั เพ่ือสรางคลงัขอมูล (Data 
warehouse) 

4.1 ขยายศักยภาพของ Server ที่ใชในการเรียนการสอน
ทางไกล 

4.2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพันธกิจของบุคลากร 

4.2 ขยายระบบ Infrastructure ที่รองรับฐานขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) และการบริการวิชาการ 

4.3 สรางระบบความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

4.3 Database ของระบบ back office ของคณะฯ 

   - บุคลากร 

   - ผูเชี่ยวชาญและความสนใจ 

   - ศิษยเกา 

   - งานวิจัย 

   - บริการวิชาการ 

   - ระบบบริการจดัการภายใน เชน ระบบจองหองประชุม 
หองเรียน ระบบแจงซอม ระบบจองรถ เปนตน 

   - ฐานขอมูลแหลงทุนวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
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กลยุทธ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) 
  4.4 หนวยสนับสนุนการทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน 

เชน ออกแบบ ลงขอมูลในโปรแกรม ถายทํา ตัดตอ 
  4.5 ต้ังกลุมพัฒนาบุคลากรทางดาน IT 

  4.6 พัฒนาเว็ปไซตสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะฯ 

  4.7 พัฒนา Applications for Health Literacy  

5. ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย   
5.1 จัดสภาพแวดลอมขององคกรใหเอื้อตอการทาํงาน 

สุขภาพ และความปลอดภัย  
5.1 สรางคณะฯ สีเขียว (Green Faculty)  

5.2 สรางตนแบบองคกรเชิงนิเวศ  ความปลอดภยั และความ
รอบรูดานสุขภาพ 

5.2 กําหนดนโยบายและมาตรการดานความปลอดภัยใน
คณะฯ ผานการทํางานของคณะกรรมการอาํนวยการ
และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
พลังงาน การเฝาระวังและปองกันโรค ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

6. Branding   
6.1 สราง MUPH Brand เปนขององคกร 6.1 ใชมาตรการของยุทธศาสตรที่ 3 ขอ 5.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาคผนวก 94 
 



 แผนยุทธศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร   พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน) 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 : Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

Goal :  การบริหารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพดานระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน 
 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ 
ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสรางและ
ระบบงานที่ตอบสนองตอพันธกิจ
หลักและการขับเคลื่อนยทุธศาสตรที่
ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. Administration & 
Governance    

**4.1 การจัดลําดับดานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของกลุมสถาบันอดุมศึกษาทีเ่ขา
รับการประเมิน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให
ตอบสนองตอการขบัเคลื่อนพันธกิจ 
ใหบรรลุวิสัยทัศนของคณะฯ 

1.1 ปรับโครงสรางของคณะฯ ให
เกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพในการขบัเคลื่อนพันธ
กิจใหบรรลุวิสัยทัศนของคณะฯ 
 

**4.2 รอยละของสวนงานที่มีระบบธรรมา 
ภิบาล 

3. เพ่ือสรางความม่ันคงทางการเงิน
ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ออกแบบ Central Operating 
System ตามแนวคิดเชิงธุรกจิ ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ลดความซ้าํซอน 
และคลองตัว   

**4.3 มหาวิทยาลัยไดรบัรางวัล TQC หรือ ไดรับการ
รับรอง AUNQA ระดับสถาบัน 

 2. Talent Workforce 4.4 จํานวนสวนงานที่ไดรับรางวัล TQC 
 2.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล (HRM) และ ระบบพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD) ที่สอดคลอง
กับสมรรถนะและผลการประเมิน 

**4.5 Green University Rankings 

 2.2 ปลูกฝงคานิยมองคกร คุณธรรม 
และจริยธรรม ของบุคลากรทกุ
ระดับ 

4.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ Central 
Operating System 

 3. การเงินและบริหารสินทรัพย  มีฐานขอมูล Business Intelligence สําหรบั
ใชในการติดตามและการตัดสนิใจ ครอบคลมุ
ทั้ง 5 ฐานขอมูล 

 3.1 แสวงหาแหลงรายได ใน
ประเทศ และตางประเทศ ดาน
การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

4.7 รอยละของสวนงานที่มีระบบการทาํงานตาม 
Central Operating System และเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลยั 

 3.2 สรางรายไดจากผลิตภณัฑและ
นวัตกรรมสุขภาพ สาธารณสขุ และ
สิ่งแวดลอม 

**4.8 รอยละความสําเร็จของการเปน Digital 
Convergence University 

 3.3 สรางความรวมมือทางการตลาด 
การคา และการลงทุนกับภาคี
เครือขาย 

4.9 ระดับการรับรูภาพลักษณ Brand MAHIDOL 

 3.4 ลดรายจายที่ไมกระทบตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ 

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 

 4.1 สรางระบบเชือ่มโยงขอมูล
สารสนเทศทกุพันธกิจของคณะ กับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสรางคลังขอมูล 
(Data warehouse 

**4.10 รอยละความสําเร็จของโครงการตาม
ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย 

 4.2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธ
กิจของบุคลากร 

**4.11 รอยละของบุคลากรที่เปน Global Talents 

 4.3 สรางระบบความม่ันคงปลอดภยั
ของสารสนเทศ และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 • บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา 

     * บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจัย 
   • บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม 

Talent) 
 5. ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย **4.12 รอยละของสวนงานที่มีคา EBITDA เปนบวก 
 5.1 จัดสภาพแวดลอมขององคกรให

เอื้อตอการทํางาน สุขภาพ และ
ความปลอดภัย 

**4.13 รอยละของสวนงานที่มีคา Net Income เปน
บวก 

 5.2 สรางตนแบบองคกรเชงินิเวศ  
ความปลอดภัย และความรอบรูดาน
สุขภาพ 

**4.14 รอยละของสวนงานที่มีคา ROA  มากกวารอย
ละ 5 

 6. Branding  **4.15 รอยละของหองปฏิบติัการที่มีการใชสารเคมี ที่
ไดรับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 

 6.1 สราง MUPH Brand เปนของ
องคกร 

 • จํานวนหองปฏบิติัการทีใ่ชสารเคมี ที่
ไดรับมาตรฐานความปลอดภยั ESPReL 

   • จํานวนหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี
ท้ังหมดของสวนงาน 

  4.16 จํานวนโครงการสงเสริมความเปนนานาชาติ
กับคูพันธมิตรทางยทุธศาสตร 

  **4.17 คะแนนการประเมิน EdPEx  
  **4.18 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ

มหาวิทยาลัยมหดิลกบัสังคม (University 
Social Engagement) ที่ดําเนนิการครบตาม
เกณฑ 4 ดาน 

หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPIs  ยุทธศาสตร ที่ 4  จํานวน 8 ตัวชี้วัดหลัก 
              ** สีแดง เปน Corporate KPIs ที่คณะกําหนดตรงกับมหาวิทยาลัย     
              ** สีมวง เปนCorporate KPIs ที่คณะกําหนดเพ่ิม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2562 - 2565 

โครงการ 
ปที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ / หนวยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผูรับผิดชอบหลัก หนวยงาน 
1. โครงการการวิจัยประเมินผลเพ่ือพัฒนาระบบ

การควบคุมดูแลครภุณัฑของคณะสาธารณสขุ
ศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

      รองคณบดีฝายการ
คลังฯ  

งานพัสดุ 

2. โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร
ปลอดภัย 

        รองคณบดี งานกายภาพ 
สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย 

3. โครงการพัฒนาบคุลากรดานการบรหิาร
จัดการ การเงิน เทคโนโลยี และวิถชีีวิต 

        รองคณบดีฝาย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

4. โครงการ คณะสาธารณสุขนาอยู..องคกรแหง
การสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

       รองคณบดีฝาย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

5. โครงการปรับโครงสรางคณะสาธารณสุข
ศาสตร   

      รองคณบดีฝายแผน
และพัฒนาองคกร 

เลขานุการคณะฯ/งาน
แผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจดัการทีมี่ประสิทธิภาพ 
(งาน R2R) 

        รองคณบดีฝาย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

7. โครงการจัดหารายไดจากทรัพยสิน (หอง
ประชุมและพ้ืนที่ใขสอย) ของคณะ  และ
ศูนยฯ สูงเนิน  

        รองคณบดีฝายการ
คลังและกิจการ
สังคม 

งานบริหารทัว่ไปและ
ศูนยวิจัยฯ 

8. โครงการจัดหารายไดและลดรายจาย  
   ศูนยฯ สูงเนิน 
   1) การประชาสัมพันธพ้ืนที่ใหเชา 2) การลดการ 
      ใชพลังงาน 3) การผลิตผลิตภณัฑฟุมเฟอยใช
ในงานประจํา  4) การปลูกสมุนไพรสงจําหนาย 

        รองคณบดีฝายการ
คลังและกิจการ
สังคม 

ศูนยวิจัยและพัฒนา
วิชาการดาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (สูงเนิน) 

9. โครงการพัฒนาระบบงานหลักและระบบงาน 
   สนับสนุน 

    ทีมบริหาร สํานักงานคณบดี 

10.. โครงการพัฒนาระบบสารสานเทศคณะฯ      ทีมบริหาร สํานักงานคณบดี 
11. โครงการพัฒนาคุณภาพงานและองคกรเนน 

     จัดทํา R2R และ KM  
    ทีมบริหาร สํานักงานคณบดี 

12. โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปน Global Talents      ทีมบริหาร สํานักงานคณบดี 
13. โครงการ COSHEM “ Healthy and Safety”  and  

     Sustainable Faculty Model 
    รองคณบดี สํานักงานคณบดี 

14. โครงการ Healthy Retirement Model     ทีมบริหาร สํานักงานคณบดี 
15. โครงการปรับปรุงหองนวดแผนไทยประยุกต     รองคณบดี สํานักงานคณบดี 
16. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพ่ือใหคณะฯ 
พัฒนาอยางยั่งยนื  
  - กลุมบุคลากรอายนุอย  - การพัฒนาทีมขาม 

     สายงาน   - การพัฒนากลุมหวัหนาหนวยงาน  

    รองคณบดี สํานักงานคณบดี 
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 แผนยุทธศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร   พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน) 

 
     เพ่ือทดแทน หัวหนางานผูจะเกษียณอาย ุ

 

 

สรุปจํานวนและประเภทตัวช้ีวัด 

ตามแผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตร ระยะ 3 ป 2563 – 2565 

จากการทบทวน ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 29 พฤศจกิายน 2562) 

 Corporate KPIs 

    ปงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตรที่ 1 4 8 8 8 

ยุทธศาสตรที่ 2 3 6 6 6 
ยุทธศาสตรที่ 3 1 4 4 4 
ยุทธศาสตรที่ 4 2 8 8 8 

รวม  10 27 27 27 

 

ในปงบประมาณ 2562 คณะฯ ไดมีการดําเนินการตามตัวชี้วัด Corporate KPI ตามแผนยุทธศาสตร ป 
พ.ศ. 2562-2565 จํานวน 10 ตัวชี้วัด ดังน้ี  

ยุทธศาสตร ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จํานวน 4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จํานวน  1  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

และปงบประมาณ 2563 – 2565 คณะฯ มี ตัวชี้วัด Corporate KPI ตามแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2562-
2565 ทั้งหมด จํานวน 27 ตัวชี้วัด แบงตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จํานวน 8 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จํานวน 6 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จํานวน 4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จํานวน 8 ตัวชี้วัด 
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เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2565 

** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะก าหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      ** สีม่วง เป็นCorporate KPIs ที่คณะก าหนดเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  Research and Innovation 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย  

ปี 2563 

ค่าเป้าหมายระดับคณะ ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

**1.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น 
PI (Principle Investigator) ของ
โครงการที่ได้รับเงินทนุวิจัย 

ร้อยละ 40 15 1  (25) 20 25    รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 

**1.2 ผลงานวิจัยถูกอา้งอิงโดย 
International Organization 

เรื่อง 4 -          - 1 1  
(เฉพาะ 
MU) 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 

**1.3 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ เรื่อง 15 2 (-) 2 2 2    งานวิจัยและวิชาการ 
    • เป็นนโยบายระดับชาติ เรื่อง 5 1 1 1 1     
    • เป็นนโยบายระดับนานาชาติ เรื่อง 5         
    • ประโยชน์ในสังคม เรื่อง 1         
    • ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 4 1 1 1 1     
**1.4 Citation per publication (5 years) ครั้ง/เรื่อง 12 5.5 5.7 (7) 5.9 6.0  

(เฉพาะ 
MU) 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 

**1.5 International Publication 
(per year) 

เรื่อง 3,300 85 90 
 

95 100    รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย  

ปี 2563 

ค่าเป้าหมายระดับคณะ ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

    • จ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด เรื่อง          

    • จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่อยูใ่น
ฐานข้อมูล Web of Knowledge 

เรื่อง          

    • จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่อยูใ่น
ฐานข้อมูล Scopus 

เรื่อง          

**1.6 International Publication per 
academic staff (5 years trend) 

เรื่อง/คน 0.8 0.60 0.64  
(0.7) 

0.68 0.72  
(เฉพาะ 
MU) 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 

 • จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
(Headcount) 

คน   136       

 • จ านวนบุคลากรสายวิชาการค านวณ 
FTE 

คน          

**1.7 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
 (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนกัวิจัย
ต่างชาติ 

 
เรื่อง 

 
1,200 

 
1 

 
13 (20) 

 

 
13 

 
13 

 
(เฉพาะ 
MU) 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 

**1.8 จ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย ตี พิ ม พ์ 
(Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่
ใน Q1 

  2 13 
 

13 13  
(เฉพาะ 
MU) 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 

 • จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 
ใน Journal Citation Reports 

เรื่อง 1,300         
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย  

ปี 2563 

ค่าเป้าหมายระดับคณะ ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

 • จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 
ใน Scimago Journal & Country 
Rank 

เรื่อง 50         

**1.9 จ านวนเงินทนุสนบัสนนุการวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อจ านวนบคุลากรสาย
วิชาการ   

บาท/คน 500,000  346,816.4
8 

350,000 
 

375,000 400,000  
(PH) 

  
(MU

) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 

1.10 จ านวนนักวจิัยส าเร็จรูปที่เพ่ิมขึ้นในแต่
ละปี 
(Tier 2) 

คน/ปี 3  -      
(MU) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและวิชาการ 

1.11 ร้อยละการติดตาม output จาก
โครงการวิจัยตามทีไ่ด้ระบุไว้ในสญัญา
รับทุน (จากทุกแหล่งทนุ) 

ร้อยละ 90 - 90 90 90    
(MU) 

 

 • จ านวนโครงการวิจัยท้ังหมดของ
ส่วนงาน 

โครงการ          

 • จ านวนโครงการวิจัยท่ีมีการติดตาม 
output ของส่วนงาน 

โครงการ          

1.12 จ านวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-
Research-Centers เพ่ิมข้ึนในแต่ละ
ปี 
.* จ านวนนกัวิจัยส าเรจ็รูป (Tier 1) ที่

กลุ่ม/ปี 5  -      
(MU) 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย  

ปี 2563 

ค่าเป้าหมายระดับคณะ ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

เพ่ิมขึ้น 
 • จ านวนนักวิจัยส าเร็จรูป (Tier 1) ท่ี

เพ่ิมข้ึน 
คน/ปี 6  -       
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : Academic and Entrepreneurial Education 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

**2.1 ร้อยละของอาจารย์ทีมี่ระดับคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF - 
Professional Standard Framework) 

ร้อยละ วางระบบ  (มาท าPA)    
(เฉพาะ 
MU) 

   

**2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล                   

ร้อยละ 10 5  
(1 หลักสูตร) 

5  
(1 หลักสูตร) 

 

10  
(2 หลักสูตร) 

10  
(2 หลักสูตร) 

   รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ/รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา/งาน
บริหารการศึกษาฯ 

**2.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเ มิน
โดยมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 45 26  
(5 หลักสูตร) 

30  
(6 หลักสูตร) 

35 
(7 หลักสูตร) 

40  
(8 หลักสูตร) 

 
(PH) 

  
(MU) 

“…………………” 

**2.4 ร ้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ ับการตรวจประเมิน

โดยส่วนงาน 

ร ้อยละ 100 100 100 100 100      
     
(MU) 

“………………….” 

**2.5 ร้อยละของส่วนงานที่ มีหลักสูตรที่ มีความ
ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้ตามความต้องการ (Flexi programs) อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร/ส่วนงาน  

ร้อยละ 10 -          -(5) 5  
(ภาคละ 1 
หลักสูตร) 

 

10(2)    “…………………” 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

 

2.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ ครบ 3 ด้าน (ด้านการศึกษา วิจัย
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษา) 

โครงการ อย่างน้อย 
1 โครงการต่อ 

ส่วนงาน 

 1 1 1   
(MU) 

 รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ 
ร่วมกับรองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ/รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา/งาน
บริหารการศึกษาฯและ
งานวิเทศฯ 

2.7 จ านวนนักศกึษาแลกเปลีย่นทั้ง inbound และ 
outbound 

คน 3,400 44 57  
(65) 

69 71    
(MU) 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ/
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 • นักศึกษา inboundระยะ เวลาตั้งแต่ 12 
สัปดาห์ขึ้นไป 

คน 1,100  (1)       

 • นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 
สัปดาห์ 

คน 800 30 40 50 50     

 • นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 
สัปดาห์ขึ้นไป 

คน 800  1  
(8) 

1 1     

 • นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 
12 สัปดาห์ 

คน 700 14 16 
(ภาคละ2คน) 

18 20     

**2.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูก
พัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global 
Talents 

ร้อยละ 30 - 30 
(หลักสูตรละ 

20) 

35 40    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ
ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิเทศ
ฯ/งานบริหารการศึกษาฯ
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

และงานวิเทศฯ 

**2.9 ร้อยละของส่วนงานที่จดักระบวนการพัฒนา
นักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปน็  Global 
Citizen, Global Talents และ 
Entrepreneurship ตามจ านวนชัว่โมงที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 
(ก าหนด   
60 ชม.) 

-        - (60)     
(MU) 

 รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯร่วมกับรอง
คณบดีฝ่ายวิเทศฯ/งาน
บริหารการศึกษาฯและ
งานวิเทศฯ 

**2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

         รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ 

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 25 10 20 25 25     
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 50 20 30 40 50     
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 75 40 50  

(75) 
60 75     

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 100 100 100 100 100     
**2.11 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต 

(ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สดุ) 
ร้อยละ 80 80 80 80 80  

(เฉพาะ 
MU) 

  รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ/งาน
บริหารการศึกษาฯ 

2.12 จ านวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

โครงการ 20 2 2 
 

 

2 2    
(MU) 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ/งาน
บริหารการศึกษาฯ 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

2.13 ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจบุันที่มีตอ่
มหาวิทยาลัย  (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มาก
ที่สุด) 

         
(MU) 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ/งาน
บริหารการศึกษาฯ 

 • ความผูกพันของศิษย์ปจัจุบนัทีมี่ต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 40  40 40 40     

 • ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10 
 

 10 10 10     

2.14 บทเรียนหรอืรายวิชาทีเ่ปน็  
e–Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมดของ
ส่วนงาน) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 5  6  
(อย่างน้อย 1 
วิชา/
ภาควิชา) 

7 8    
(MU) 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา/งาน IT 
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  ยุทธศาสตร์ ท่ี 3: Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
หน่วย
นับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย  

ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

3.1 การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการ
วิชาการ 

 ส าเร็จ  ไม่ท า PA     
(MU) 

  

**3.2 จ านวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่
ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 

มาตรฐา
น 

1 - -(N/T) 1 1     รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
/ผอ. OPHETS 

**3.3 จ านวนนโยบายชี้น าสังคมของมหาวิทยาลัยที่ส า คัญ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง   (N/T) 1 1    รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

**3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50 - 1 (100) 2 2    รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ 

 • ชาติ    - 1 1     

 • นานาชาติ    1 1 1     

**3.5 จ านวนชิ้นงานทีเ่กดิจากทรัพยส์ินทางปญัญาและ/หรอื
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่พ่ิมขึ้นและ/หรือทีน่ าไป
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ  

ชิ้น 3  1 
 

1 1    รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ/
ผอ. OPHETS/ผจ. 
OPHETS 
 

3.6 รายรับที่เกิดจากทรพัย์สนิทางปญัญาและ/หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่พ่ิมขึน้และ/หรือทีน่ าไปขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ตอ่สังคมระดับประเทศ 

ล้านบาท 3  0.100 
(0,300) 

0.100 0.100    
(MU) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
ผอ. OPHETS/ผจ. 
OPHETS/งานวิจัย   
และวิชาการ/งานคลัง 
พัสดุและบริหาร
สินทรัพย์ 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
หน่วย
นับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย  

ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 

KP
Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

3.7 ร้อยละของโครงการบรกิารวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับ
ส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 - 55 
 

60 65    
(MU) 

ผอ. OPHETS/ผจ. 
OPHETS/งานคลัง 
พัสดุและบริหาร
สินทรัพย์ 
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 : Management for Self-Sufficiency and  Sustainable Organization 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัด 
ของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ปี 
2565 

Co
rp

or
at

e 
KP

Is 
Pr

oc
es

s 
KP

Is 

KP
Is 

**4.1 การจัดล าดับด้านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของกลุ่มสถาบันอดุมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน 

ล าดับที่ 1-15  ไม่ท า PA    
(MU) 

   

**4.2 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมา 
ภิบาล 

ร้อยละ 60  ไม่ท า PA    
(MU) 

   

**4.3 มหาวิทยาลัยได้รบัรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง 
AUNQA ระดับสถาบัน 

 TQC หรือ 
AUNQA ระดับ

สถาบัน 

 ไม่ท า PA    
(MU) 

   

4.4 จ านวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 
ในปี 2564 

 ไม่ท า PA      
(MU) 

 

**4.5 Green University Rankings ล าดับที่ 1 - 100  ไม่ท า PA    
(MU) 

   

4.6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบ Central 
Operating System 

ร้อยละ  30  ไม่ท า PA     
(MU) 

  

 • มีฐานข้อมูล Business Intelligence ส าหรบัใช้ใน
การติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทัง้ 5 
ฐานข้อมูล 

ฐาน 
 

1         
 
 

4.7 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการท างานตาม Central 
Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ  5  ไม่ท า PA      
(MU) 

 

**4.8 ร้อยละความส าเร็จของการเป็น Digital Convergence ร้อยละ 60  ไม่ท า PA       
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัด 
ของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ปี 
2565 

Co
rp

or
at

e 
KP

Is 
Pr

oc
es

s 
KP

Is 

KP
Is 

University 
4.9 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL    ไม่ท า PA       
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับ (เต็ม 5) 4.0         
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระดับ (เต็ม 5) 4.0         
**4.10 ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามยทุธศาสตร์ระดับ

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 80  80 (100) 80 80    รองคณบดีฝ่ายแผนฯ/

งานแผนฯ 
**4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents    (ไม่ท า PA)      รองคณบดีฝ่าย HR 

/งาน HR  • บุคลากรสายวิชาการ ด้านการศึกษา ร้อยละ -  - 1 1    
 • บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจยั ร้อยละ 5  5 2.5 3    
 • บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ร้อยละ 20  1 (-) 2 2.5    
**4.12 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า EBITDA ร้อยละ เป็นบวก  (เป็นบวก)    

(MU) 
   

**4.13 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า Net Income เป็นบวก ร้อยละ เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็น
บวก 

 
(PH) 

  
(MU) 

รองคณบดีฝ่ายการคลงั
ฯ/งานการคลังฯ 
 

**4.14 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า ROA ร้อยละ มากกว่า 
ร้อยละ 5 

1 1 1 1  
(MU) 

   

**4.15 ร้อยละของห้องปฏิบตัิการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภยั ESPReL 

ร้อยละ 30 25 30(40.91) 
 

50 
 

100  
(PH) 

  
(MU) 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ/
งานบริหารเครื่องมือ 
กลาง 

  จ านวนหอ้งปฏบิตัิการทีใ่ช้สารเคมี ที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภยั ESPReL

  6 7 (9) 11 22     



 เป้าหมายตวัชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร ์คณะสาธารณสขุศาสตร  ์ปีงบประมาณ 2562-2565 
 

ภาคผนวก 111 

 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัด 
ของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ปี 
2565 

Co
rp

or
at

e 
KP

Is 
Pr

oc
es

s 
KP

Is 

KP
Is 

  จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีใช้สารเคมีท้ังหมด
ของส่วนงาน 

  22 22 22 22     

4.16 จ านวนโครงการส่งเสริมความเปน็นานาชาตกิับคู่
พันธมิตรทางยุทธศาสตร ์

โครงการ วางระบบ 
 

 ไม่ท าPA       

**4.17 คะแนนการประเมิน EdPEx  band เพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อย 1 band

ย่อย 

 1 (result) 
2B 

1 
(process) 

2A 

1 
(result) 

2A 

 
(PH) 

  
(MU) 

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ/
ผู้ช่วยคณบดี/งาน
แผนพัฒนาฯ 

**4.18 จ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลยัมหดิลกับ
สังคม (University Social Engagement) ที่
ด าเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน 

โครงการ 20 4 6 
อย่างน้อย
ภาคละ 1 

8 10  
(PH) 

  
(MU) 

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังฯ 

 

 

 

 

  



ให
ม

ตอ
เน

ื่อง

   13       7    20        1,275,000

3 0 3 420,000.00      

2 2 350,000          

1 โครงการจัดตั้งศูนยสนับสนุนการวิจัยเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Research 

Support Center) เปลี่ยนเปน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ

สนับสนุนการวิจัย (Improvement of Management and Service for Research 

Support)

1 1            300,000 ใชเงินงบประมาณจากกองทุน CMB 

(10102005)

2 โครงการพัฒนาศูนยความรวมมือทางการวิจัยในเครือขายนานาชาติ collaborative reseach

 center with ShanghaiJiaotong

1 1              50,000

1 1             70,000

3 โครงการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

(โรงเรียน โรคไมติดตอเรื้อรัง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด บริการปฐมภูมิ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย

 อาหาร)

1 1 70,000

7    1     8    255,000          

2 1 3 150,000          

4 โครงการการพัฒนารายวิชาออนไลนแบบ MOOC ขอเปลี่ยนโครงการเปน โครงการฝกอบรม

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน ป 2563

1 1              30,000

5 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาคณะสาธารณสุขศาสตร 1 1              20,000 ยังไมไดใชงบ

6 โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทางไกล 1 1            100,000 ยังไมไดใชงบ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563  

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

รองคณบดีฝายการศึกษา & สารสนเทศ

หมายเหตุ*
ผลักดัน

ยุทธศาสตร

รว
ม

รวมทั้งสิ้น  (เดิม 20 โครงการ ยุบรวมโครงการ คงเหลือ 19 โครงการ และเพิ่มโครงการของคณบดีอีก 1

 โครงการ )

รวมยุทธศาสตรที่  1 Research and Innovation (World Class Research and Innovation in Public 

Health  การวิจัยและนวัตกรรมดานสาธารณสุขระดับสากล )

งานวิจัยและวิชาการ

รองคณบดีฝายการคลังฯ

รวมยุทธศาสตรที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education (บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของคณะสาธารณสุขศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล)

ลําดับ ชื่อโครงการ

ประเภทโครงการ
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ

(งบประมาณเงิน

รายไดสวนงาน 

(คณะฯ))

(บาท)
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ให
ม

ตอ
เน

ื่อง

หมายเหตุ*
ผลักดัน

ยุทธศาสตร

รว
มลําดับ ชื่อโครงการ

ประเภทโครงการ
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ

(งบประมาณเงิน

รายไดสวนงาน 

(คณะฯ))

(บาท)

2 0 2 80,000           

7 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (นศ.ป1-4) ปละ 20,000 บาท 1 1 80,000             

8 โครงการ HIDEF 1 1

ภ. การพยาบาลสาธารณสุข 1 1 10,000           

9 โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิชาการ 1 1 10,000             

1 1 0

10 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นเพื่อการสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (คณะฯสนับสนุนเฉพาะสถานที่)

1 1 0  -ยังไมเขียนโครงการ เนื่องจากจะดําเนินการใน

เดือนม.ิย.63 จึงคาดวาจะขออนุมัติโครงการ

กอนดําเนินการจริงประมาณ 1 เดือน และยังมี

ภาระงานอื่นที่สําคัญตองดําเนินการ

1 1             15,000

11 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ “การพัฒนาตนเองสูการเปนผูประกอบการดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม”

1 1              15,000

1    4     5    210,000.00      

1 0 1             50,000

12 โครงการพัฒนาเครือขายกัลยาณมิตร 1 0 1              50,000

0 1 1             10,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาอําเภอสูงเนินสุขภาวะ  (ยุบรวมกับ

โครงการที่ 3)

 

13 โครงการพัฒนาศูนยความรอบรูดานสุขภาพเพื่อสุขภาวะชุมชน 1 1 10,000

0 1 1 90,000           

14 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการกลางใหไดมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025:2017 1 1 90,000

1 1 50,000           

15 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยาตาม

มาตรฐานสากล

1 1 50,000             

16 โครงการโรงเรียนอนุบาลตนแบบสุขภาพดี  1 1 10,000             
 - อยูระหวางประสานงานกับภาควิชาอื่น 

เพื่อกําหนดกิจกรรม

กิจการนักศึกษา

ภาควิชาโภชนวิทยา

 ภาควิชาวิทยาศาสตรฯ

รวมยุทธศาสตรที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services  (ผูนํา

ดานบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพื่อสังคมที่ไดมาตรฐานสากล )

  งานบริหารเครื่องมือกลาง

ภ.จุลชีววิทยา 

คณบดี

รองคณบดีฝายการคลังฯ
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ให
ม

ตอ
เน

ื่อง

หมายเหตุ*
ผลักดัน

ยุทธศาสตร

รว
มลําดับ ชื่อโครงการ

ประเภทโครงการ
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ

(งบประมาณเงิน

รายไดสวนงาน 

(คณะฯ))

(บาท)

2    2     4    390,000          

0 1 1           150,000

17 โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรปลอดภัย (รองคณบดี/งานกายภาพฯ) 1 1 150,000

1 0 1             20,000

18 โครงการปรับปรุงเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตรเพื่อไปสู world class 1 0 1 20,000             

1 0 1             20,000

19 โครงการพัฒนาการจัดหารายไดเพื่อแกวิกฤติทางการเงินคณะฯ 1 0 1 20,000

0 1 1           200,000

20 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2563 

(พัฒนาบุคลากรใหม/สาธารณสุขศาสตรศึกษา (solf skill)/เตรียมความพรอมเปนผูบริหาร)

1 1 200,000

รองคณบดีฝาย HR

รวมยุทธศาสตรที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization (การบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพดานระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน )

รองคณบดี

 รองคณบดีฝายการศึกษา & สารสนเทศ

  คณบดีรวมกับรองคณบดีฝายการคลังฯ

ภาคผนวก 114



ข้อมูล ณ วันที� 16 มีค.63

ต.ค. พ.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพิธีทําบุญตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     30,000 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 / คณะกรรมการ COSHEM / 

สํานักงานคณบดี

2 โครงการมหิดลวิชาการ (เปดบานสา'สุข)      39,510 รองคณบดีฝายการศึกษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3 กิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1      14,620 งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

4 จัดฝกอบรมเรื่อง "ความเสี่ยงและโอกาสสําหรับหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2017"

       7,000 งานบริหารเครื่องมือกลาง

5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจสอบความใชไดของวิธี (ทางเคม)ี"      15,000 งานบริหารเครื่องมือกลาง

6 โครงการ "การจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ (งานประจํา)"      60,000 งานบริหารเครื่องมือกลาง

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (งานประจํา)      90,000 งานบริหารเครื่องมือกลาง

8 โครงการจัดฝกอบรมศึกษาดูงานหลักสูตร "Epidemilogy for Health Policy"      43,200 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

9 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตร "Migrant health travel medicine border health in 

Thailand"

   241,800 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ ไดรับงบประมาณการจัดฝกอบรมคน

ละ 7,800 USD

10 โครงการจัดการฝกอบรมหลักสูตร "Community Health & Health System in 

Thailand : Field Experience"

   405,190 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ คาจัดฝกอบรมคนละ 1,200 USD

11 โครงการจัดการฝกอบรมศึกษาดูงานหลักสูตร "Thai Public Health System and 

Culture"

   768,800 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

12 โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

       8,500 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

13 โครงการตอนรับอาคันตุกะชาวตางประเทศระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร เครือขาย

สถาบันการศึกษาและองคการตางประเทศประจําปงบประมาณ 2563

   179,350 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

14 โครงการจัดฝกอบรมศึกษาดูงานหลักสูตร "Thai Health System and Universal 

Health Corverage"

   158,100 งานวิเทศสัมพันธ ไดรับคาจัดโครงการฯ คนละ 5,100 

USD

15 โครงการอบรมเรื่อง "เขียนเรซุเมใหปง จบใหมยังไงก็ไดงาน"        2,000 งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

16 โครงการ "พิธีถวายพานพุมสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"

       4,000 งานบริหารทรัพยากรบุคคล

17 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share & Learn) ครั้งที่ 1/2563        5,000 งานวิจัยและวิชาการ กิจกรรมภายใตโครงการผลักดัน

ยุทธศาสตรวิจัย

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประปงบประมาณ 2563

ลําดับ โครงการ
วงเงินที่

ขออนุมัติ

ระยะเวลาดําเนินงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)
หนวยงานที่รับผิดชอบ

                                     คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
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ต.ค. พ.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุลําดับ โครงการ

วงเงินที่

ขออนุมัติ

ระยะเวลาดําเนินงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)
หนวยงานที่รับผิดชอบ

18 โครงการแขงขันโบวลิ่งการกุศล    117,100 สํานักงานคณบดี เก็บคาสมัครเขารวมการแขงขัน

 -ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 10,000 บาท

 -ทีมทั่วไป ทีมละ 3,000 บาท

19 โครงการศึกษาดูงานและจัดประชุมบอรดสัญจร "Retreat"      50,000 สํานักงานคณบดี

20 โครงการจัดงานแสดงความยินดีแกอาจารยตัวอยาง        4,700 สภาอาจารย เงินรายไดคณะฯ ผลผลิตทํานุบํารุงฯ

21 โครงการ "การฝกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2562"    678,000 กองอํานวยการฝกภาคสนาม

22 โครงการทําบุญภาควิชาฯ      42,000 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข รายไดในสวนของภาควิชา

23 โครงการฝกอบรมระยะสั้น "การใชเครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย : 

การตรวจสมรรถภาพการไดยิน สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจ

คลื่นไฟฟาหัวใจ"

   300,000 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เก็บคาลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท 

รุน 5 และรุน 6

24 จัดอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟนฟู) เรื่อง "Update การรักษาโรคเบื้องตนสําหรับพยาบาล

เวชปฏิบัติกับความรอบรูดานสุขภาพ"

   870,000 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

25 โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟนฟู) "Update การรักษาโรคเบื้องตนสําหรับพยาบาล

เวชปฏิบัติ กับความรอบรูดานสุขภาพ" และจัดสัมมนาเพิ่มพูนความสัมพันธระหวางศิษย

เกา ศิษยปจจุบัน กับคณาจารย ภาควิชา

   970,000 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คาลงทะเบียน

1.อบรมระยะสั้น คนละ 5,800 บาท

2.สัมมนา คนละ 500 บาท

26 โครงการอบรมระยะสั้น "การใชเครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย : 

การตรวจสมรรถภาพการไดยิน สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจ

คลื่นไฟฟาหัวใจ"

   150,000 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เก็บคาลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท 

รุน 7 (ขอยกเลิก)

27 โครงการจัดการศึกษาดูงานเรื่อง "Hospital Management"      20,000 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

28 นํานักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหาร

เพื่อสุขภาพ ออกฝกปฏิบัติงาน ณ โรงงานตางๆ

     24,000 ภาควิชาโภชนวิทยา

29 โครงการภาคนิพนธดานอาหารและโภชนาการ (วิชา สศภว 448)      24,000 ภาควิชาโภชนวิทยา

30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability)"        1,800 ภาควิชาระบาดวิทยา ใชเงินรายไดจากการอบรม สัมมนา

ของภาควิชาฯ ที่อยูกับคณะ

31 โครงการฝกภาคสนาม วิชา สศอส 418 การฝกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดลอม      22,300 ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

32 โครงการทําบุญภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม      41,600 ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม เงินรายไดภาควิชา

33 โครงการงานสัมพันธศิษยเกาอนามัยสิ่งแวดลอม "คืนสูเหยาศิษยเกาอนามัยสิ่งแวดลอม" 

(SAN REUNION 2020)"

     40,000 ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม ใชเงินอุดหนุนบริการวิชาการ 2% (เงิน

รายไดภาควิชา)

34 โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การออบแบบและการชักตัวอยางทาง

สิ่งแวดลอม"

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เก็บคาลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท

35 โครงการ CDC-SMDP Mahidol    277,800 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร เงินบริการวิชาการของภาควิชาฯ

(ฉบับที่ 1 ชวงเดือน ม.ค. - ม.ิย.63

ฉบับที่ 2 ชวงเดือน ก.ค. - ธ.ค.63
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36 นํานักศึกษาออกฝกปฏิบัติงาน : นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) สาขา

วิชาเอกสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ ชั้นปที่ 4 ออกฝกปฏิบัติงาน (ยอย)

       5,880 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

37 โครงการ "วิพากษและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ

สงเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563" (งานประจํา)

     35,000 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ใชเงินอุดหนุนบริการวิชาการ 2%

38 โครงการจัดการความเสี่ยงดานการขาดบุคลากรสายวิชาการ ระยะสั้น ปงบประมาณ 

2563" (งานประจํา)

     28,000 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ใชเงินอุดหนุนบริการวิชาการ 2%

39 โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ปงบประมาณ 

2563

     11,210 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ใชเงินอุดหนุนบริการวิชาการ 2%

40 โครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ      90,000 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร เงินบริจาคครุฑายาท

41 โครงการจัดอบรมเรื่อง "การชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและการฝกปฏิบัต"ิ        7,200 ภาควิชาอนามัยครอบครัว

42 โครงการนําศึกษาศึกษาดูงาน รายวิชา สศอช 305 ระบบสุขภาพใหแกนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกอนามัยชุมชน ชั้นปที่ 3 และวิชาเอกสุข

ศึกษาและสงเสริมสุขภาพ ชั้นปที่ 3

         800 ภาควิชาอนามัยชุมชน คาผานทาง

43 โครงการ "การฝกปฏิบัติงานการพัฒนาสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ประจําปงบประมาณ 

2563"

     38,800 ภาควิชาอนามัยชุมชน เงินรายได = 12,800 / เงินบริจาคให

ภาคฯ โดย ผศ.ดร.อังสนา = 26,000 

บาท)

44 นํานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นป

ที่ 4 ออกฝกปฏิบัติการฝกดับเพลิงขั้นตนและขั้นสูง การตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี และ

หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

     41,960 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

45 โครงการ "จัดงานแนะแนวหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใตงานมหิดล

วิชาการ 62"

       7,100 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เงินอุดหนุนคาบริการวิชาการของ

ภาควิชา 2%

46 โครงการปลูกจิตสํานึกขับขี่ปลอดภัย      38,000 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

47 นํานักศึกษาออกฝกภาคปฏิบัติ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย ป 4 วิชา PHOP 447 Industrial Hygiene and Safety 

Practice

     18,900 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

48 โครงการ "ฝกปฏิบัติการทํางานในที่อับอากาศ การทํางานบนที่สูงและงานนั่งราน"        8,680 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นศ.หลักสูตร วทบ.อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ชั้นปที่ 3 (ใชเงิน

อุดหนุนบริการวิชาการ 2%)

49 นํานักศึกษาออกฝกปฏิบัติงาน รายวิชา PHOP 388 Community and Industrial Plant

 Study and Practice ภาคการศึกษาที่ 2

     30,000 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นศ.หลักสูตร วทบ.อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ชั้นปที่ 3

50 นํานักศึกษาหลักูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฝก

ปฏิบัติงานภาคสนาม

   315,260 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นศ.ชั้นปที่ 4
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51 นํานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นป

ที่ 4 ออกฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปการศึกษา 2562 ในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     48,000 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นศ.หลักสูตร วทบ.อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ชั้นปที่ 4 (ใชเงิน

อุดหนุนบริการวิชาการ 2%)

52 โครงการ "Occ Mahidol startup day ประจําป 2563"      23,000 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใชเงินอุดหนุนบริการวิชาการ 2%

53 โครงการ "คายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (Health camp #15)"    120,000 สโมสรนักศึกษา

54 โครงการ "ตลาดสานสัมพันธชาวราชพฤกษ ป 62"        7,000 สโมสรนักศึกษา คาอุปกรณในการจัดกิจกรรม/คา

เบ็ดเตล็ด

55 โครงการ "สานสัมพันธมิตรภาพ งานวิลาศประเพณีไทยสูนานาชาต"ิ            -   สโมสรนักศึกษา ไมขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ

56 โครงการ "ตลาดสานสัมพันธชาวราชพฤกษ ป 62"      80,000 สโมสรนักศึกษา คาใชจายในการจัดกิจกรรม

57 โครงการ "รับขวัญราชพฤกษชอใหม ประจําปการศึกษา 2562"      40,000 สโมสรนักศึกษา

58 โครงการ "การแขงขันโครงการวิชาการสาธารณสุขสัมพันธครั้งที่ 38"      29,540 สโมสรนักศึกษา เงินรายไดคณะฯ = 20,000 บาท / 

รายไดจากการจัดตลาดนัดฯ = 9,540 

บาท
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