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การพยาบาลสาธารณสุข 

จุลชีววิทยา 

ชีวสถิติ 

บริหารงานสาธารณสุข 

ปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา 

ระบาดวิทยา 

โภชนวิทยา 

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วิศวกรรมสุขาภิบาล 

สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร ์

อนามัยครอบครัว  

อนามัยชุมชน 

ภาควิชา 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 568 เมือ่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

สภาบุคลากรสายสนบัสนุน 

สภาคณาจารย ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะกรรมการประจ า
คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ศนูย์สุขภาพและบริการ
วิชาการ 

ด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ศูนยว์ิจัยสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  

สูงเนิน 

ส านักงานคณบดี 

งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 

งานเทคโนโลยีการศึกษา 

งานบริหารการศกึษาและกิจการนักศึกษา 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารการเงิน 

งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

งานวิจัยและนวัตกรรม 

งานบริหารเครื่องมือกลาง 

งานแผนและพัฒนาองค์กร 

งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
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 โครงร่างองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2564 

1. ลักษณะองค์กร 
   ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร     
       คณะ สถาปนาขึ้นเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขศาสตร์ แห่งแรก
ของประเทศไทย มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รับใช้สังคม มาตลอดระยะเวลา 74 ปี ด้วยความส านึกมั่นในกิจประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ ดังพระราช
ด ารัส ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ความส าเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น 
หากแต่ต้องน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”  
(1) ผลิตภัณฑ์  
       ในแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562-2565 ก าหนดผลิตภัณฑ์ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของคณะ คือ 1) ผลิตภัณฑ์
ด้านการวิจัย คณะผลิตองค์ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ด้านสุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย มีการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพ การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศ 2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรไทย 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร และหลักสูตรไทย 11 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร ทุกหลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตรของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มี
การประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับส่วนงาน ครบทุกหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย 10 หลักสูตร (ระดับ ป.ตรี 1 หลักสูตร  
ป.โท หลักสูตรไทย 6 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 2 ระดับ ป.เอก หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร และระดับนานาชาติ 
หลักสูตร ป.โท หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร MPH (นานาชาติ) 3) ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ  
ได้แก่ การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  นวดแผนไทยประยุกต์  ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  รับท าวิจัยและที่ปรึกษา 
และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้คณะมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าด้านการ
สร้างสุขภาพในการจัดบริการตามแนวคิดต่างๆ เช่น “Well-being” เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบายสร้าง
เสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเป็นเมืองน่าอยู ่

ภาพท่ี P. 1ก (1)-1 ผลติภัณฑ์หลัก ความส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของคณะ และกลไกการส่งมอบ/วิธีการจัดการ 
ผลิตภัณฑ์หลัก ความส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของคณะ          กลไกการส่งมอบ/วิธีการจดัการ 

ผลิตภัณฑด์้านการวิจัย 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
 
 
 
 
 

• ผลิตองค์ความรู้ใหม่ พฒันาความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
สุขภาพ การสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

• สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม สนับสนุนการพฒันาสุขภาพ 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

• สร้างชื่อเสยีง ความเชื่อมั่น และความไวว้างใจกับแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจยัโดยด าเนินการวิจัยตามยทุธศาสตร์การวิจัย
ของประเทศและนานาชาติ 

คณบดี มอบหมายงานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ก ากับ ดูแล
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และด าเนินการผ่าน คกก. วิจัยและนวัตกรรม 
ในการก าหนดทิศทาง วางแผนการขับเคลื่อนและพัฒนาการวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม ่และน าสู่การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  ได้แก่ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่มีคุณภาพ การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การน าไปใช้ขับเคลื่อน
นโยบายและการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยให้
สอดคล้องกับ TRL (Technology Readiness Level) และ SRL(Societal 
Readiness Level) และการวางระบบและแผนงานในการสนับสนุนงานวิจัย  
โดยหน่วยงานวิจัยฯ ของคณะ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัยกับผู้วิจัย
ภายในคณะ และผู้ เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย และแหล่งทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องภายนอกจัดให้มีระบบสนับสนุนเช่น 1) ระบบการบุรณาการการขอ
ทุนวิจัย  ได้แก่  การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังแหล่งทุน  การพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ 2) ระบบรายงาน

- ผลงานวิจยั 
 

• ความเป็นผู้น าการเผยแพร่ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ และเป็นที่
ยอมรับทางวิชาการด้านสุขภาพ การสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม 

• ความเป็นผู้น าในการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปญัญาจาก
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ผลิตภัณฑ์หลัก ความส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของคณะ          กลไกการส่งมอบ/วิธีการจดัการ 
• ความเป็นผู้น าในการน าผลงานวิจัยไปพฒันาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

และขับเคลือ่นนโยบายและการพัฒนาประเทศ 
และก ากับผลการวิจัย ตามเป้าหมายตัวชี้วัด 3) ระบบการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4) ระบบพัฒนาคุณภาพนักวิจัย และ
ผลงานวิจัยโดยการให้รางวัล ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ 

ผลิตภัณฑด์้านการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรี  
 

• ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของ ม.
มหิดล และมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ เป็นนักสาธารณสุขที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค ์เป็นผู้น าทางวิชาการ 

• จ านวนชั่วโมงที่ นศ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ (ผล คือ 
Activity Transcript) 

• ภาวะการมีงานท าและศกึษาต่อ 

คณบดีมอบหมายรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ
นโยบายมาก ากับดูแลด้านกศ.ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีงานบริหาร
การศึกษาและกิจการนักศึกษา สนับสนุนการบริหารหลักสูตร ร่วมกับกอง
บริหารการศึกษาและกองกิจการนักศึกษา   มี คกก. คุณภาพการศึกษา 
ก าหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด กศ.  ด าเนินการจัด 
กศ. และสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดย คกก. 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  และคกก. กิจการนศ. และ คกก.ประจ าคณะก ากับ
คุณภาพของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร
ปริญญาเอก 
 
 
 

 

• ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของ           
ม. มหิดล และมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ และเป็นนัก
สาธารณสุขที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ผู้น าทางวิชาการ 

•  คุณภาพงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์  
• การได้ทุน/รับรางวัลของนศ.  

คณบดี มอบหมายรองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย และ คกก. กิจการ นศ .ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับนโยบายมา
ก ากับดูแล มีงานบริหารการศึกษาและกิจการ นศ. ประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานในบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนการบริหารและจัดการ  ผ่าน  คกก.
คุณภาพการศึกษา ในการก าหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาคุณภาพการ
จัด กศ.  มี คกก. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร โดย
มี คกก. บริหารหลักสูตรรับผิดชอบการจัด กศ. และสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และ คกก. ประจ าคณะก ากับคุณภาพของหลักสูตร 

ผลิตภัณฑด์้านการบริการวิชาการ • การมีรายได้เพิม่ขึ้น 
• การสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีองคณะ 
• การเป็นผู้น าด้านบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

สังคมที่ได้มาตรฐานสากล 
• เพิ่มพื้นที่ส าหรับเผยแพร่เนื้อหาวิชาการด้านสาธารณสุข 

1. ก าหนดนโยบายและควบคุมก ากับโดย คกก. บริหารส านักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) ผ่าน คกก. ประจ าคณะ 

2. บริหารและด าเนินงานโดย ผอ. OPHETS และหน่วยงานสนับสนุนจาก   
ส านักงานคณบดี  

 

    - ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
    - นวดแผนไทยประยุกต์    
     -ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- รับท าวิจัยและที่ปรึกษา 

การจัดหลักสูตรอบรมตามความ
เชี่ยวชาญระดับชาติ  

• การมีรายได้เพิ่มขึ้น 
• การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ  

คกก. ของภาควิชา/ งานประชาสัมพันธ์/ ส านกังานบริการวิชาการ และ คกก. 
ประจ าคณะ  

การจัดหลักสูตรอบรมตามความ
เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 
 

• การมีรายได้เพิ่มขึ้น 
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย 
• สร้างภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติและการเป็นผู้น าเชิง

วิชาการด้านสาธารณสุข 

คณบดี มอบหมายงานให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย เป็น
ผู้ก ากับดูแล และบริหารงานการจัดหลักสูตรอบรมนานาชาติ ด าเนินการโดย
ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ   โดยผ่าน  3 กลไกหลัก  
ได้แก่ (1) ผ่านกลไกกระทรวงการต่างประเทศ (2) ผ่านคู่ความร่วมมือ และ  (3) 
ผ่านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของคณะฯ  

- จัดตั้ง Wellness Center ด้วย
การสนับสนุนทุนของ สปสช. เพื่อ
ให้บริการสร้างเสริมความรอบรู้ใน
การสรา้งเสริมสุขภาพ ให้แก่
ประชาชนวัยท างานและชุมชน
ย่านราชเทวี-พญาไท รวมทั้งทีอ่. 
สูงเนิน 

• การสร้างองค์กรให้เป็นผูน้ าด้านการสรา้งความรอบรู้ด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชนเขตเมอืง 

• การสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีองคณะ 
• การเป็นผู้น าด้านบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

สังคมที่ได้มาตรฐานสากล   (โครงการสูงเนิน, กทม.) 
• การตอ่ยอดงานวิจยั 

-  จัดตั้ง Wellness Center เพื่อเป็น Role Model ของหน่วยให้บริการ
ร่วมกับ สปสช.และ กฎบัตรการส่งเสริมสุขภาพราชเทวี-พญาไท (พัฒนา
พื้นที่ให้บริการของศูนย์) 

-  คณบดีเป็นผู้น าในการด าเนินการโดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน และมอบหมายให้รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา ร่วมด าเนินการ
ตามแผนและเป้าหมายการด าเนินการ โดยมีพื้นที่ด าเนินการในเขตสร้าง
เสริมสุขภาพในพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และพื้นที่อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม 
ภาพท่ี P. 1ก (2)-1 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม สมรรถนะหลัก และวัฒนธรรมองค์กรของคณะ 
พันธกิจ  
 

1. จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ  
2. สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าด้านการศึกษา  การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม จัดบริการวิชาการบน

พื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ 
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2564 
ค่านิยม : MUPH 
 

M = Mastery                             รู้แจ้ง รู้จริง   
U = Unity & Uniqueness น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอัตลักษณ์    
P = Public Mind จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตส านึกส่วนรวม 
H = Happiness & Healthy ท างานอย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 



 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

3 

 

สมรรถนะหลัก เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) วิจัย บริการวิชาการ ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม พัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ 

วัฒนธรรมองค์กร มีวัฒนธรรมสร้างสุขภาพ สื่อสารสุขภาพ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร     
      คณะมีบุคลากรรวม 301 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) สายวิชาการ 130 คน (ร้อยละ 43.19) รายละเอียด 
ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ และช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ภาพที่ P. 1ก (3)-1)  สายสนับสนุน 171 
คน (ร้อยละ 56.81) วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ และช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ภาพที่ P. 1ก (3)-2)) และมีปัจจัยทีท่ าให้
บุคลากรมีความผูกพันกับคณะ ส าหรับสายวิชาการ (ภาพที่ P. 1ก (3)-3) และสายสนับสนุน (ภาพที่ P. 1ก (3)- 4) 

ภาพท่ี P. 1ก (3)-1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตาม วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน     

สายวิชาการ 
จ านวน วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ (ปี) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ปี) 

คน ร้อยละ ป.โท ป.เอก < 25 25-42 43-57 >57 < 5 6-15 16-20 21-25 >25 
อาจารย์ 38 29.23 5 33 0 18 18 2 20 9 4 3 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 34.61 3 39 0 13 24 5 1 24 5 6 6 
รองศาสตราจารย ์ 47 36.15 1 46 0 1 21 25 2 4 11 13 17 
ศาสตราจารย ์ 3 2.37 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 2 
รวม (คน) 130  100 9 121 0 32 64 34 23 37 21 22 27 
ร้อยละ   6.92 93.08 0 24.62 49.23 26.15 17.69 28.46 16.15 16.92 20.78 

ภาพท่ี P.1ก (3)-2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตาม วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

 

ภาพที่ P. 1ก (3)-3 ปัจจัยที่บุคลากรมีความผูกพันกับคณะ สายวิชาการ  จ าแนกตามช่วงอายุ  
ปัจจัยที่บุคลากรมีความผูกพันกับคณะ สายวิชาการ    

ช่วงอายุ 25-42  ปี ช่วงอายุ  43-57  ปี ช่วงอายุ > 57  ปี 
1 .มีความมั่นคงในการท างาน 1. มีความมั่นคงในการท างาน 1.ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
2. มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 2. มีหัวหน้าที่ด ี 2.มีความมั่นคงในการท างาน 
3. ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 3. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 3.ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 
4. มีหัวหน้าที่ดี 4. ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 4. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
5.ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 5. มีเพื่อนร่วมงานที่ดี  5. มีหัวหน้าที่ดี 

ภาพที่ P. 1ก (3)-4 ปัจจัยที่บุคลากรมีความผูกพันกับคณะ สายสนับสนุน  จ าแนกตามช่วงอายุ  
ปัจจัยที่บุคลากรมีความผูกพันกับคณะ สายสนับสนุน 

ช่วงอายุ 25-42 ปี ช่วงอายุ 43-57 ป ี ช่วงอายุ >57 ปี 
1. มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 1. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 1. มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 
2.ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 2. มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 2. มีหัวหน้าที่ดี 
3.ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ  3. ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 3. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
4. มีหัวหน้าที่ดี 4. มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 4.ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 
5. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 5  มีหัวหน้าที่ดี 5. มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

สายสนับสนุน 
จ านวน
(คน) 

วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ (ปี) ระยะเวลา การปฏิบัติงาน     (ปี) 
ต่ ากว่า   
ป. ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก <25 25-
42 

43-57 >57 < 5 6-15 16-20 21-25 >25 

ข้าราชการ 8 2 5 1 0 0 0 8 0 0 0 0 4 4 
พม. มหาวิทยาลัย 84 1 39 42 2 2 38 38 6 17 39 13 4 11 
พม. ส่วนงาน 20 7 9 4 0 0 16 4 0 3 15 1 1 0 
ลจป. งบประมาณ 20 16 3 1 0 0 1 11 8 1 1 0 8 10 
ลจป. เงินรายได้ 6 6 0 0 0 0 1 5 0 1 3 2 0 0 
ลจช. เงินรายได้ 33 18 14 1 0 2 12 16 3 33 0 0 0 0 

รวม (คน) 171 50 70 49 2 4 68 82 17 55 58 16 17 25 
ร้อยละ  29.23 40.93 28.65 1.17 2.34 39.77 47.95 9.94 32.16 33.92 9.36 9.94 14.62 
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ภาพท่ี P. 1ก (3)-5 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์        ประเภทบุคลากร ข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

 (ส าหรับบุคลากรทุกสายงาน) สายวิชาการ สายสนับสนุน 
1.1 ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงนิประจ าต าแหน่ง คา่อาหารท าการ

ล่วงเวลา คา่สอน  
1.2 เงินสวัสดิการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร คา่รักษาพยาบาล 

ประกันอุบัติเหตุส าหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ประกันโค
วิด -19   เยี่ยมไข้ พวงหรีด เงินของขวัญในเทศกาลวันขึ้น
ปีใหม่  เงินสวัสดิการยืดหยุ่น  

1.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าและให้ก าลังใจแก่บุคลากรที่มผีลการ
ปฏิบัติงานดี/ดีเด่นด้วยการน าผลการประเมินบุคลากร
ประกอบการพิจารณาขึน้เงินเดือน/ เลือ่นระดับ และเลื่อน
ต าแหน่ง 

1.4 เงินประกันสังคม  
1.5 เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อบุคลากรทีม่ีรายได้นอ้ย 
1.6 โรงอาหาร สถานทีอ่อกก าลังกาย ( Fitness ) 
1.7 สนับสนุนการรวมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กีฬา ผักสวน

ครัว   
1.8 การตรวจสุขภาพประจ าปโีดย OPHETS 
1.9 เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายเข้าร่วม

ประชุม ค่าตีพิมพ์ผลงาน เงินรางวัลการตีพิมพ์  
1.10 การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น งานวันปีใหม่ 

งานสงกรานต์ งานมุฑิตาจิต งานวันสถาปนา งานวันมหิดล 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
- 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 

1.1 ตั้ง คกก. อ านวยการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(COSHEM) 

1.2 ประกาศของคณะ เรื่อง “นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.3 จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 
1.4 มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการพัฒนาคณะปลอดภัย (การส ารวจความ

เสี่ยง ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิง การ
ซ้อมอพยพหนีไฟ) ดูแลก ากับบุคลากรในสถานการณ์โควิด-19 

1.5 จัดอบรมการดูแลด้านสุขภาพของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจากฝุ่น PM 2.5  และการจัดการขยะติดเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาด  

1.6 คณะเข้ารว่มการบริหารความตอ่เนื่อง BCM (Business continuity 
Management) ของกลุ่มเครือข่ายมหิดล-พญาไท 

1.7 ออกประกาศคณะ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคาร และลาน
จอดรถ  

1.8 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV ทุกอาคารและทีสู่งเนิน  และบรเิวณที่เป็น
มุมอับ และติดตั้งระบบ key card อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ ลานจอดรถ ชั้น 1 
และชั้น 4  

1.9  การเฝ้าระวังความปลอดภัย โดยต ารวจตรวจตูแ้ดง 

(4) สินทรัพย ์
 คณะ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ พร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ P. 1ก (4)-1) 
ภาพที่ P. 1ก (4)-1 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ 

พื้นที่ใช้สอย เทคโนโลย ี เครื่องมอืและอุปกรณ์ส าคัญ 

• อาคารจ านวน 9 หลัง /ห้องเรียน 30 ห้อง/ห้องท างาน
ของบุคลากร  ห้องออกก าลังกาย  และโรงอาหาร 

• ห้องประชุมเล็ก-กลาง 10-40 ที่นั่ง 25 ห้อง/   ห้อง
ประชุมใหญ่ 100-150 ที่นั่ง  2 ห้อง/ 

      ห้องประชุมเธียเตอร์ 300 ที่นั่ง 1 ห้อง  

• ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 27 ห้อง    

• ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 

• Software ที่ได้รับ การสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย /
ระบบ LAN ระบบ Wireless 

• อุปกรณ์ระบบไอที/ ระบบ LAN ระบบ Wireless 

• ระบบอินเทอร์ เน็ต ได้แก่  ระบบ LAN,  MU-Wi Fi,  
Teleconference 

• ห้องเรียน Smart class room 

• ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย อาทิ GC, 
AAS, Flow cytometer, Freeze dry, Spray dry, เครื่องวดั
แสง เสียง ฝุ่น 

• ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
เรียนการสอนทางไกล  

• ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ/ ห้องประชุม/ 
ห้องท างาน/ ห้องพัก / ห้องออกก าลังกาย 

(5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
        คณะ มีการด าเนินการ โดยการน ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการปฏิบัติ (ภาพท่ี P. 1ก (5)-1) 

ภาพท่ี P. 1ก (5)-1 กฎระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญ  
ประเภทงาน กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับส าคัญมาใช้ในการก ากับการด าเนินงานของคณะฯ 
ด้านการวิจัย 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                              
2. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ วช. พ.ศ. 2554 
3. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วช.  พ.ศ.2556 
4. พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
5. พ.ร.บ. สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

6.   ข้อบังคับ มม. ว่าดว้ย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 
7.   ข้อบังคับ  มม.  ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม         

พ.ศ.  2561 
8.   ประกาศ มม. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมม. พ.ศ. 2560 
9.   ประกาศ มม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรร ผลประโยชน์ ในทรัพยส์ิน

ทางปัญญา ผลงานวิจยั หรือนวัตกรรม พ.ศ. 2561 
ด้านการศึกษา 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
2. พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
3. พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556   

7. จรรยาบรรณคณาจารย ์2551 
8. ข้อบังคับ มม. วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2563 
9. ข้อบังคับ มม.วา่ด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2552 และประกาศเพิม่เติม ปี 2556, 2558, 2559, 2560, 2561, 2563 
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ประเภทงาน กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับส าคัญมาใช้ในการก ากับการด าเนินงานของคณะฯ 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวมาตรฐานหลักสูตร ได้แก่ กรอบมาตรฐาน

คุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และแก้ไขเพิ่มเตมิ 
5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.255 8 และ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
6. เกณฑ์คณุภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA  (Version 3) ฉบับปี 2557 

10. พ.ร.บ. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 (พ.ร.ฎ. ก าหนดสาขาวชิาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคมุ พ.ศ. 2563)  

11. พ.ร.บ. การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ.2542 (พ.ร.ฎ. ก าหนดให้สาขาการก าหนด
อาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2563) 

12. พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2529 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 
ด้านการบริการ
วิชาการ 

1. ข้อบังคับ มม. วา่ด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับท าวิจัยและให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561 

2. ประกาศคณะ เรือ่ง หลกัเกณฑ์การด าเนินโครงการบริการทางวิชาการคณะ  
พ.ศ. 2561 

3. ประกาศคณะ เรือ่ง การจัดสรรเงินรายได้ที่จัดเก็บจากการจัดอบรมระดับชาติ
และนานาชาต ิพ.ศ. 2561 

4. ประกาศคณะ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอัตราการจดัเก็บและอัตราการจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารรับท าวิจยัและการบริการทางวิชาการของคณะ พ.ศ. 
2562 

5. ประกาศคณะ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยของศูนยส์ุขภาพและบริการ
วิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

6.   ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพ
และบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

7. คู่มือคุณภาพ ISO 9001: 2015 การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Medical 
Check-up Services) 

8. ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการเครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการ ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะ พศ. 2560 

9    ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการเครื่องมือและ 
ห้องปฏิบัติการ งานบริหารเครื่องมือกลางส าหรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะ 
พ.ศ. 2561 (ฉบับเพิ่มเติม) 

10. ประกาศคณะ เรือ่ง นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  

ด้านบริหาร 1. พ.ร.บ.  มม. พ.ศ.  2550 และแก้ไขเพิ่มเติม  2.  พรบ. ตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ.  2542 
2. ประกาศ มม. เรือ่ง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)  

พ.ศ. 2559 
3. ประกาศ มม. เรือ่ง นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
4. ประกาศ มม. เรือ่ง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
5. พ.ร.บ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
    พ.ศ. 2554 

6. พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุง 2558 
7. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
8. ราชกิจจานุเบกษาเรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 
9. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร  

 โครงสร้างการบริหารงาน คณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ขึ้นตรงต่ออธิการบดี คณะ
จัดการบริหารองค์กร ประกอบด้วย 13 ภาควิชา ซึ่งจัดเป็น 3 กลุ่มภารกิจ (Cluster) และมีหน่วยงานสนับสนุนคือ
ส านักงานคณบดี แบ่งหน่วยงานภายใน เป็น 12 งาน  และศูนย ์2 ศูนย์     

 การก ากับดูแลของคณะ มี คกก.ประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 7 คน หัวหน้าภาควิชา 13 คน 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 4 คน ผู้แทนสายสนับสนุน 2 คน รวม 27 คน ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ หัวหน้า
งาน และ คกก. ที่เกี่ยวข้อง มีกลไกในการด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ ตาม
ผลิตภัณฑ์หลักของคณะ ดัง (ภาพท่ี P. 1.ข (1)-1)   
ภาพท่ี P. 1ข (1)-1 คณะกรรมการบริหาร ติดตาม ก ากับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลผลิตภัณฑ์หลัก 

ผลิตภัณฑด์้านการวิจัย ผลิตภัณฑด์้านการศึกษา ผลิตภัณฑด์้านการบริการวิชาการ 
1. คกก. วิจัยและนวัตกรรม 
2. คกก. พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
3. คกก. บริหารห้องปฏิบัติการกลาง 
4. คกก. พัฒนาและสนับสนนุการผลิตต าราและหนังสือ

ทางวิชาการ 
5. คกก. ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา 
6. คกก. ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพคณะ 

สาธารณสุขศาสตร ์
 

คณะกรรมการระดับคณะ 1. คกก. บริหารส านักงานบริการเทคโนโลยสีาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 

2. คกก. บริการวิชาการระดับภาควิชา/หน่วยงาน 
3. คณะท างานจัดท าโครงการสรา้งความเข้าใจและพัฒนา

โครงการ University Social Engagement  
4. คณะท างานพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางให้ได้มาตรฐาน

ระดับสากล ISO/IEC17025:2017 
5. คณะท างานพัฒนาวารสารสาธารณสุขศาสตร์เขา้สู่

ฐานข้อมลูสากล Scopus 
6. กองบรรณาธิการ Thai Journal of Public Health 

 

1. คกก. คุณภาพการศึกษา 
2. คกก. หลักสูตรปริญญาตร ี
3. คกก. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
4. คกก. กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
1. คกก. บริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร  
2. คกก. บริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร  
3. คกก. บริหารหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร 
4. คกก. พิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานพินธ์ หรือสาร

นิพนธ ์
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(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
         คณะก าหนดลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย ก าหนดลูกค้าเป็น 
2 กลุ่ม คือ 1) แหล่งทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแผ่นดิน และทุนงบประมาณรายได้) และ 2) แหล่ง
ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (ทุนภายในประเทศ และทุนต่างประเทศ) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา จ าแนกลูกค้าเป็น 
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และ 2) กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก 
) ซึ่งมีลูกค้าทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ  ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ จ าแนกลูกค้าตามการ
ให้บริการวิชาการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้รับบริการทางสุขภาพ   ได้แก่ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นวดแผนไทยประยุกต์ 
และบริการสร้างสุขภาพ 2) ผู้รับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3) ผู้รับบริการอบรม
ตามความเชี่ยวชาญทั้ง ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   4) ผู้รับบริการในด้านวารสารสาธารณสุข 5) ผู้รับบริการท า
วิจัย และที่ปรึกษาโครงการ    ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ หน่วยงานในเครือข่ายการพัฒนาและการขับเคลื่อน
ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (YMID) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เขตราชเทวี และเขตพญาไท ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า และคู่ความร่วมมือ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ ดังภาพท่ี P. 1ข (2)-1 – 3 

ภาพท่ี P. 1ข (2)-1 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า 
ประเภทของลูกค้า  ความต้องการและความคาดหวัง 

1.  ลูกค้าด้านการวิจัย (แหล่งทุน) ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยและผลผลิตงานวิจยัที่มคีุณภาพ ผลงานวิจัยส่งมอบตามขอ้ตกลง/สัญญาเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ และส่งมอบตรงเวลา  

2. ลูกค้าด้านการศึกษา 

   2.1 นักศึกษาทุกระดับ (ไทยและนานาชาติ)  
 

1. การเรียนในหลักสูตรที่มีมาตรฐาน 
2. ความรูแ้ละการมีงานท า 
3. กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาที่หลากหลาย 
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์พรอ้มใช้งาน 
5. ความปลอดภัย มีระบบบริการทางการศึกษาที่ดี และมสีิ่งอ านวยความสะดวก 
6. บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการให้ข้อมูล และค าแนะน าด้านการศึกษาที่ 
   รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

  2.2 นักศึกษาทุกระดับ (ไทย) 1. ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19  และการตอบสนองต่อ 
    ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบที่คาดหวัง 
2. การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของที่พัก 

3. ลูกค้าด้านการบริการวิชาการ 
   3.1 ผู้รับบริการวิชาการทางสุขภาพ  ได้รับการบริการตามความต้องการ ผลการตรวจสุขภาพถูกต้อง และไดร้ับบริการที่มีมาตรฐาน 
   3.2 ผู้รับบริการวิชาการอบรมตามความเชี่ยวชาญฯ   ได้รับการบริการตามความต้องการ ได้รับความรู้/น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์
   3.3 ผู้รับบริการวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบัติการ ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ ถูกต้อง ตรงเวลา และได้มาตรฐานดา้นวชิาการ 
   3.4  ผู้รับบริการรับท าวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ ได้รับผลผลิตงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และส่งมอบตรงเวลา 

ภาพท่ี P. 1ข (2)-2 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย 

ความต้องการและความคาดหวัง 
กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

สตง. ภาครัฐ ภาคเอกชน 
1. ผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้  √ √ 
2. ใช้งบประมาณ และค่าใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง √   
3. สืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผลผลิตงานวิจัยได้ง่าย  √ √ 

ภาพท่ี P. 1ข (2)-3 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา 

ความต้องการและความคาดหวัง 
กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
1. บุตรหลานได้รับความรู้และการดูแลอย่างดี มีงานท า ชีวิตดีมีสุข √   
2. บัณฑิตพร้อมใช้ สามารถเรียนรู้ มีทักษะปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนา เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรด้วยความ

มุ่งมั่น ทุ่มเท มีจริยธรรม คุณธรรม มีภาวะผู้น าและท างานเป็นทีม 
 √  
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ความต้องการและความคาดหวัง 
กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
3. ได้รับข่าวสารและการเข้าถึงจากคณะ และการติดต่อเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เชิง

วิชาการที่ทันสมัย 
√ 

 
√ 
 

√ 
 

4. ได้รับการยกย่องเชิดชูในผลงานความส าเร็จและเป็นตัวอย่างที่ดี   √ 
5. ต้องการร่วมงาน และมีข้อตกลงความร่วมมือ  √  

ภาพที่ P.1ข(2)-4 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ 

ความต้องการและความคาดหวัง 
กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

สตง. ภาครัฐ ภาคเอกชน 
1. ได้รับผลตรวจสุขภาพถูกต้อง รวดเร็ว  √ √ 
2. ได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการถูกต้อง รวดเร็ว  √ √ 

3. ได้รับการพัฒนาทางวิชาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  √ √ 

(3) ผู้ส่งมอบ  พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ 
     คณะ ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของคณะ ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ และระบบงานหลัก ได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อการ
จัดท าข้อก าหนด บทบาท และกลไกในการสื่อสารที่ส าคัญ ดังภาพที่ P. 1ข (3)-1 
ภาพท่ี P. 1ข (3)-1 ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ  

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมอื บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ข้อก าหนดที่ส าคัญ กลไกที่ส าคัญต่อการสือ่สาร 

ผลิตภัณฑด์้านการวิจัย :     
ผู้ส่งมอบ 
  - กองบริหารงานวิจยั มม. 
  - กองวิเทศสัมพันธ ์
  - กระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

 
• พิจารณาและอนุมัติข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุนวิจัย 
• พิจารณาและลงนามในข้อตกลง/สญัญา

โครงการวิจัย 
• แจ้งความประสงค์/กรอบการวิจัยจาก

แหล่งทุนวิจัยตา่งๆ  

 
• ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและนโยบาย

ของแหล่งทุน 
• จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยที่ดี 
• ข้อบังคับและประกาศทีเ่กี่ยวข้องกับการ

วิจัยของมหาวิทยาลยั 
• ข้อตกลงหรือสัญญาการวิจัยกับแหล่งทุน

ให้ท าวิจัย  

 
• Website   
• E-mail / Facebook/Line 
• Webex/Zoom 
• หนังสือราชการ   
• โทรศัพท ์
• การประชุม 
• อบรม/สมัมนาวิชาการ 

พันธมิตร 
  - คณะ/นักวิจัยอื่นใน ม.มหิดล 
  - หน่วยงาน/นักวิจัยอืน่นอก ม.มหิดล 
 

 
• ให้การสนับสนุนและร่วมมมอืในการ

ด าเนินการวิจัย 
• ช่วยในการจัดท ารายงานผลการวิจัย 

 
• รายละเอียดบทบาทหน้าที่ และ

ผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งระบุในข้อเสนอ
โครงการวิจัย/สัญญา 

• ข้อบังคับและประกาศทีเ่กี่ยวข้องกับการ
วิจัยของมหาวิทยาลยั 

 
• เช่นเดียวกันกับข้างต้น 

คู่ความร่วมมือ 
  - กองคลัง มม. 
  - สนง.บริหารจัดการเทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรม (iNT) 
  - คณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัย/ 
    ความปลอดภยัทางชวีภาพ 
  - สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ 
    หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  
    ในประเทศและตา่งประเทศ 

 
• บริหารงานเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย 
• ตรวจสอบสญัญา/ข้อตกลงโครงการวิจัย 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ 
• สนับสนุนในการพิจารณารับรอง

จริยธรรมการวิจยั และความปลอดภยั
ทางชีวภาพ 

• สนับสนุนองค์ความรู้ พืน้ที่ อุปกรณ์
เครือ่งมือ หรืองบประมาณร่วมใน
โครงการวิจัย 

 
• ข้อบังคับและประกาศทีเ่กี่ยวข้องกับการ

วิจัยของมหาวิทยาลยัดา้นการเงินการคลัง 
• คู่มือจริยธรรมการวิจัย/ 

           ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
• MoU 

 
• เช่นเดียวกันกับข้างต้น 

 

ผลิตภัณฑด์้านการศึกษา:    

ผู้ส่งมอบ ระดับปริญญาตรี     

กองบริหารการศึกษา  
พันธมิตร 
คณะวิทยาศาสตร์/ 
คณะศลิปศาสตร์/ 
คณะสังคมศาสตร์ ฯ มม. 
 

• จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา ศึกษา
ทั่วไป และกลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด
และประเมินผล 

• ประสานงานและร่วมมือการบริหาร
การศึกษา 

• คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด  

• ประกาศ/ ขอ้บังคับของมหาวิทยาลยั ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

• พ.ร.บ.วิชาชีพที่เกีย่วข้อง 

• Website   
• E-mail / Facebook/ Line 
• Webex/ MS Teams/ Zoom 
• We Mahidol App. 
• หนังสือราชการ   
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ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมอื บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ข้อก าหนดที่ส าคัญ กลไกที่ส าคัญต่อการสือ่สาร 
 
 
 
คู่ความร่วมมือ 
แหล่งฝึกงาน 
ส านักหอสมุด/ห้องสมุดวิทยาเขต 

• ประสานและร่วมมือจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

• สนับสนุนพื้นที่/ สถานที่ในการเข้าฝึก
ปฏิบัติงานของ นศ. 

• ร่วมจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ
เสริมทักษะทางวิชาชีพ นิเทศงาน 
และประเมินผล 

• ให้บริการเอกสารทางวิชาการและ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 

• ประกาศของบัณฑิตวิทยาลยัที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน 

• การประชุม 
• อบรม/ สมัมนา 

ผู้ส่งมอบ ระดับบัณฑิตศึกษา 
- บัณฑิตวิทยาลยั 
- กองบริหารการศึกษา 
 
 
พันธมิตร 
  - คณะ/ หลักสูตรอื่นใน มม. 
  - หน่วยงาน/ หลักสูตรอื่นนอก มม. 
 
คู่ความร่วมมือ 
  - ศูนย์จรยิธรรมการวจิัย 
  - ส านักหอสมุด/ห้องสมุดวิทยาเขต 
  - แหล่งศึกษาดูงาน/ฝกึปฏิบัติงาน 

 
• ประสานงานและร่วมมอืการบริหาร

การศึกษา 
• ประสานและร่วมมือจัดกิจกรรมเสรมิ

หลักสูตร 
 

• จัดการเรียนการสอนตามแผนการ
ศึกษา ที่หลักสูตรก าหนด  

• สนับสนุนพื้นที่/ สถานที่ในการเข้าฝึก
ปฏิบัติงานของ นศ. 

• ร่วมจัดประสบการณ์ ดงูานภาคปฏิบัติ
และเสรมิทักษะทางวิชาชีพ นิเทศงาน 
และประเมินผล 

 

 

ผลิตภัณฑด์้านการบริการวิชาการ    
: ผู้ส่งมอบ 
- หน่วยงานที่มีลูกค้าที่จะเข้ามาใช ้บริการ ของ

ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (OPHETS) 

- สปสช/ สธ. 
- กฏบัตรการส่งเสริมสุขภาพราชเทวี-พญาไท 
- หน่วยงาน กทม. 

 
• OPHETS จัดบริการวิชาการตามกรอบ

สัญญา (TOR) และควบคุมมาตรฐาน
การบริการวิชาการ  

• พัฒนา Digital Health 

 
• ผลงานตอ้งครบถ้วนตาม TOR ได้

มาตรฐาน มคีุณภาพ ถกูต้อง เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

• ความพึงพอใจ และความผูกพันของลูกคา้ 
และมาใช้บริการซ้ าอย่างต่อเนื่อง 

• ฐานข้อมลู Digital Health ตาม
ข้อก าหนดของ PDPA 

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

Line 
- ประเมินความพึงพอใจในบริการ 
   และความผูกพัน  
- ฐานข้อมลู Digital Health ตาม 
 ข้อก าหนดของ PPDA 

- อบรมตามความเช่ียวชาญ/อบรม
นานาชาต ิ

 
 
คู่ความร่วมมือ   

• ออกแบบหลักสูตรการอบรมตามความ
ต้องการของลูกค้า และกรอบแนวคิด
เชิงวิชาการ 

 
 

• หลักสูตรมคีวามครอบคลุมทั้งการบรรยาย
และการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

• ผู้บรรยายมีคณุสมบัติและความเช่ียวชาญ
ตามประเด็นที่บรรยาย 

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

- ภาควิชาของคณะ 
- หน่วยงานเครื่องมือกลางคณะ 
- ห้องแล็ปและรถ x-ray ของเอกชน   
- ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  (สปสช.) 
- องค์กรในย่านโยธี 

• ภาควิชามอบให้ อจ. ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการ 
และควบคุมมาตรฐานบริการ 

• หน่วยงานเครื่องมอืกลาง ควบคมุคณุภาพ
เครือ่งมอืและมาตรฐานบรกิาร  

• ห้องแล็ป และ รถ x-ray เอกชน
ด าเนินการตาม TOR และมาตรฐาน  

• ปฏิบัติครบถ้วนตาม TOR ควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ ถูกต้อง เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

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

Line  

อบรมตามความเชี่ยวชาญคู่ความร่วมมือคือ
องค์กรรัฐและเอกชนทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

• จัดการเรียนรู้ตามหลักสตูรการอบรม
ตามความต้องการของลกูค้า และกรอบ
แนวคิดเชิงวิชาการ 

• ผู้บรรยายมีคณุสมบัติตามข้อก าหนดของ
หลักสูตร และความเชีย่วชาญตามประเด็น
ที่บรรยาย 

การประชุมปรึกษาหารอื โทรศพัท์ 
ส่งเอกสาร e-mail จดหมาย
ราชการ 

ภาพท่ี P. 1ข (3)–2 ข้อก าหนดของห่วงโซ่อุปทานและกลไกการสื่อสารกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
ผู้เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดของห่วงโซอุ่ปมาน ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ 

หน่วยงาน/เครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เ อ ก ช น  ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

1. ความหลากหลาย ยืดหยุ่น และ การได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
2. การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ตามข้อตกลงร่วมกัน 
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการด าเนินงาน 

เยี่ยมพบปะ ประชุม  
e-mail  โทรศัพท์ 
หนังสือ 

อย่างน้อยปีละ 1 คั้ง
ห รื อ ต า ม ค ว า ม
จ าเป็น 

 

http://www.ph.mahidol.ac.th/eng/training/PR-training-course.pdf
http://www.ph.mahidol.ac.th/eng/training/PR-training-course.pdf
http://www.ph.mahidol.ac.th/eng/training/PR-training-course.pdf
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2. สถานการณ์ขององค์กร   
ก.  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
(1)  ล าดับในการแข่งขัน  
      คณะ ได้การเทียบเคียงกับสถาบันอื่นๆ ตามผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย และด้านการศึกษา ตามภาพที่ P. 2ก(1)-1 
ส่วนด้านการบริการวิชาการ ไม่ได้เทียบเคียงกับสถาบันอื่น แต่เปรียบเทียบกับผลการด าเนินการในปีก่อน 
ภาพท่ี P. 2ก (1)-1 ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสถาบันอื่น  

ผลิตภัณฑ ์ เทียบกับสถาบัน ตัวชี้วัดที่เทียบ  
ด้านการวิจัย 
 

ในประเทศ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

ต่างประเทศ 
- The Department of Social and Preventive Medicine 

(SPM), University of Malaya, Malaysia 
- College of Public Health, National Taiwan 

University, Taiwan 

- จ านวนโครงการวิจยัและงบประมาณ 
-  จ านวนผลงานตีพิมพใ์นวารสาร วิชาการระดบันานาชาติ 
-  จ านวนผลงานตีพิมพ ์Q1 
 

ด้านการศึกษา 
 

ในประเทศ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

- ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี 
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- อัตราส่วนของจ านวนผูส้มัคร และระดับคะแนน Admission 

หลักสูตรนานาชาต ิ
M.P.H 
Dr.P.H. 

ต่างประเทศ 
University of Malaya  
University of Indonesia 

- จ านวนผลงานตีพิ มพ์ ในระดับชาติ และนานาชาติ ของ
บัณฑิตศึกษา 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน   
      คณะ มีการศึกษาข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในด้านการตลาด  การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ SWOT ในทุกผลิตภัณฑ์ ท าให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในแต่ละผลิตภัณฑ์ ที่จะมีผลต่อสถานการณ์การแข่งขนั ดังภาพท่ี P. 2ก (2)-1    
ภาพท่ี P. 2ก (2)-1 ปัจจัยภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ : การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

ผลิตภัณฑ ์ ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

ด้านการวิจัย 
  

ภายใน สัดส่วนของคณาจารย์ทีเ่สนอโครงการวิจัยขอรบัทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้ท าวิจัยน้อยลง 

ภายนอก การปรับเปลี่ยนนโยบายและยทุธศาสตร์การวจิัยแห่งชาติ ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์

ด้านการศึกษา 
 

ภายใน 
การปรับตัวของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีส่ายสนับสนุนไมท่ันต่อการเปลี่ยนแปลง  
การไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานของอาจารยม์ีจ านวนสูงขึ้น 

ภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  การเปลีย่นแปลงของ Generation ของผู้เรียน 
การเพิ่มขึ้นของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา 

ด้านบริการวิชาการ 
 

ภายใน 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับท าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.  2561  
แผนด้านการตลาดยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  

ภายนอก 
มีการแข่งขันด้านราคาอย่างมากกับหน่วยงานทีม่ีบริการเบ็ดเสร็จ 
ผู้รับบริการมอี านาจตอ่รองและต้องการบริการที่ดีและปลอดภยัมากขึน้เพราะเข้าถึงขอ้มลูได้งา่ย 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 คณะ ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลภายในประเทศ จากรายงานประจ าปี, ฐานข้อมูล Scopus, ISI, 
CHE-QA online และแหล่งข้อมูลของคู่เทียบระดับนานาชาติ  
ภาพท่ี P. 2ก (3)-1 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

 ผลิตภัณฑ์หลัก แหล่งข้อมลูเปรียบเทียบที่ส าคัญ 
ด้านการวิจัย •  ฐานข้อมูล SciVal, Scopus, ISI 
ด้านการศึกษา • จ านวนผู้สมัคร TCAS  • ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี • จ านวนนักศึกษาต่างชาต ิ    

• จ านวนนักศึกษา virtual mobility  • จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต •  Online Course 
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 ผลิตภัณฑ์หลัก แหล่งข้อมลูเปรียบเทียบที่ส าคัญ 

ด้านการบริการวิชาการ •  จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ • จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่มารับบริการ • ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
         คณะ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2562 – 2565 และในปีงบประมาณ 2563 ได้พิจารณาถึงความท้าทาย  
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะ ภาพที่ P. 2ข-1  

  ภาพท่ี P. 2ข-1  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (คุกคาม/ จดุออ่น) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (จดุแข็ง/ โอกาส) 

ด้านการวิจัย 
1. การวิจัยของคณะ ยังไมเ่ป็น Frontier / Innovative/ Infegrative Research 

ในขณะที่นโยบายของรฐับาล ก าหนดให้เป็น innovative ด้านเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีและสังคม ตามขั้น TRL และ SRL   

2. ผลงานวิจัยตีพมิพ์ของคณะ ยังมี Q1 เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์
และนักวิจัยที่มี  

3. คณะ มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษามากและหลากหลาย แต่การตีพิมพผ์ลงานวิจัยที่
ท าร่วมกับนักศึกษายังมจี านวนน้อย 

1. คณะมีบุคลากรสายวิชาการ ที่มคีวามเชี่ยวชาญหลากหลายทางวิชาการและการวิจัยด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. คณะมีวารสารทีอ่ยู่ใน TCI กลุ่ม 1 และ ACI อยูร่ะหว่างการพัฒนาเป็นวารสารระดับนานาชาต ิ
และเขา้รับการรับรองในฐานข้อมลู Scopus 

3. มีความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชนในการท าวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
4. คณะมีงานวิจยัที่เป็น Flagship และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของเครอืข่ายการพฒันาและ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ยา่นโยธี (YMID)  
ด้านการจัดการศึกษา 

1.   หลักสูตรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
2.   หลักสูตรยังไม่ได้การรับรองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA  
    ระดับมหาวิทยาลัยครบทุกหลักสูตร  

3.   หลักสูตรด้านสาธารณสุข ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ online ยังมีไม่ 
    ครบทกุรายวิชา และระบบการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษายังมีน้อย 

1.  คณะ มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา  
2.  หลักสูตร MPH ได้รบัการรับรองโดยเครือขา่ยสถานการศึกษาภูมิภาคเอเชีย แปซิฟคิ APACPH  
     และ AUN-QA ระดบันานาชาติ 
3.  คณะ  มีความร่วมมอืในการจัดการเรยีนการสอนร่วมกับเครือข่าย สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง  
     ระดับนานาชาต ิ

                                                                                         ด้านการบริการวิชาการ 
1. หน่วยการตลาดยังขาดขีดความสามารถในการแข่งขันและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานด้านบริการวิชาการ 
2. การแข่งขันทางด้านบรกิารวิชาการทีค่ลา้ยคลึงกันมีจ านวนมาก 

1.  มีบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย ตามความต้องการทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
2.   การตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการพฒันาให้ได้รับการรบัรองตาม 
     มาตรฐานสากล และมีเครื่องมือวทิยาศาสตร์ที่มคีวามทันสมัยพร้อมจัดบริการ 

ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับทอ้งถิ่น  
2. ความเคลื่อนไหวของประชากร และความซับซ้อนของสังคมมหานคร 
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 

 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือและวิชาการในการสร้างสังคมสุขภาวะ  เช่น อ าเภอสูงเนิน และ 
     เครือข่ายย่านนวัตกรรมโยธี และมีเครือขา่ยภาคเอกชนมาสนับสนุน  
2. มีนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาให้คณะเป็นคณะรอบรูสุ้ขภาพและรับผิดชอบต่อสังคม 
3. การพัฒนาคนให้รอบรู้ดา้นสุขภาพในสังคมอัจฉริยะ (SMART Society) 

ระบบปฏิบัติการ  
1. การพัฒนาและจัดการฐานข้อมลูเพือ่การตัดสินใจยังไม่เป็นเป็นระบบ 
2. การขาดระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เพือ่การใช้ทรัพยากร ด้านการเงิน 

การคลัง ครุภณัฑ์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

 1.   คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวิจยัสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน 
2. มีวัฒนธรรมของคณาจารย์และศิษย์เก่าที่เชื่อมโยงกันจากรุ่นสู่รุ่น 
3. มีการบูรณาการความเชีย่วชาญของบุคลากรในสาขาต่างๆ ผา่นโครงการพัฒนาย่านสุขภาพ  

พญาไท – ราชเทวี ในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม  

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
           คณะ ได้น าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ได้แก่ เกณฑ์ AUN-QA TQF CHE-QA online ส่วนด้านการบริการวิชาการ เช่น การตรวจสุขภาพ ใช้ระบบ ISO โดย
จะมีการตรวจประเมินคุณภาพเป็นประจ าทุกปี ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการและระบบงาน ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กระบวนการและระบบงาน ได้น าวงจรคุณภาพ PDCA และการประเมินความเสี่ยง มาใช้เพื่อการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานการให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  
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หมวดที่ 1  การน าองค์กร 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสูง 
1.1ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม   1.1ก (1) ก าหนดวิสัยทัศน์และคา่นิยม  
         ผู้น าระดับสูงของคณะประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม MUPH  ในปีงปม. 2562 ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ พ.ศ. 2559-2562 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ (ภาพที่ 2.1 ก(1)-1) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มม. และการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม แนวคิดในการพัฒนาคณะ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มม. เมื่อ
เดือนมกราคม 2561 คณบดีน าแนวคิดองค์การอนามัยโลกมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็น คณะสาธารณสุข
ศาสตร์รอบรู้สุขภาพ (Health Literate Faculty) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา ค่านิยม และ
สมรรถนะหลัก โดยการน าข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น 1) ข้อมูลอัตราก าลัง และความเชี่ยวชาญของบุคลากร (ภาพที่ 
P.1ก(3)-1) และ(ภาพที่ P.1ก(3)-2)  2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์หลักของคณะ (ภาพที่ P.1ก(1)-1) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
(ภาพที่ P.2ก(3)-1)  ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ (ภาพที่ P.1ข(3)-2 )  ความต้องการความคาดหวังของ
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ภาพที่ P.1ข(2)-1) และ (ภาพที่ P.1ข(2)-2 ถึงภาพที่ P.1ข(2)-4)  ความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (ภาพที่ P.2ข-1 ) ผลการด าเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดในปีที่ผ่านมา  น ามาเป็น
ข้อมูลประกอบในการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์และพิจารณา SWOT โดยผลจากการประชุมได้มีการร่วมกันก าหนด วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการส่งเสริม
สุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2564” และ
ก าหนดพันธกิจ ค่านิยม “MUPH” สมรรถนะหลัก และจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 - 2565 (ภาพที่ 2.1
ก(1)-3)  รวมทั้งก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ (ภาพที่ 2.1ก(1)-4)  โดยผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุม คกก. ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณบดีได้มุ่งมั่นเน้นย้ าเพื่อ
สะท้อนให้เห็นการเป็น “คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ” หมายถึง คณะที่เน้นว่าการรอบรู้ด้านสุขภาพเป็น
เรื่องของทุกคนในคณะ (ภาพที่ 1.1ก(1)-1) มีการจัดระบบการบริหารผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และ
ด้านการบริการวิชาการ ที่ให้ความส าคัญกับเรื่อง 1) ข้อมูล 2) องค์ความรู้ ที่มาจากต าราหรือเกิดจากการวิจัย 3) 
คุณภาพในการบริการวิชาการ แล้วน ามาสื่อสารในช่องทาง และรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย เกิดการเข้าใจ น าข้อมูลไปใช้
ตัดสินใจ วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนมีสุขภาพดีขึ้นและบอกต่อได้ ส าหรับ มม. ซึ่งประกาศเป็น มหาวิทยาลัย
สุขภาพดี ( Healthy University) ได้มอบหมายให้คณะรับผิดชอบในการพัฒนา “ความรอบรู้สุขภาพ” คณบดีได้
พิจารณากรอบที่เกี่ยวข้อง และบริบททุนมนุษย์ ทุนสังคมของคณะ และก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคณะ ให้เป็น
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย (1) การสร้างความตระหนักในความส าคัญของสุขภาพให้กับคนในหน่วยงาน และผู้มารับ
บริการจากชุมชน   (2) การท าให้คนในหน่วยงานรอบรู้ว่า  (2.1) วิธีการท างานของตนหรือหน่วยงานของตน ส่งผลต่อ
สุขภาพของตนเองในด้านใดบ้าง  (2.2) วิธีการท างานของตนหรือหน่วยงานของตน ช่วยให้ผู้รับบริการ ชุมชนหรือ
สังคมโดยรวมมีสุขภาพดีอย่างไรบ้าง โดยการใช้ค าถามที่ส าคัญคือ 1) ท าอย่างไรให้นักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของคณะอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยข้อมูลที่ได้รับ 2) ท าอย่างไรให้บุคลากรสื่อสารง่ายๆ – EODB (ease of doing business ) 3) ท า
อย่างไรให้บุคลากรสุขภาพดี 4) ท าอย่างไรให้คนในองค์กรสนับสนุนการท าตามแผนที่ตัดสินใจแล้ว จนเกิดผลลัพธ์ที่ดี
ต่อสุขภาพ นอกจากนี้คณะยังมีการตอบสนองนโยบาย มม. การเรียนรู้แบบ Authentic Learning ด้วยการบูรณาการ
แนวคิดคณะรอบรู้สุขภาพ ไปสู่การสร้างความผูกพันกับชุมชน เช่น คณะมีโครงการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการสร้าง
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สุขภาพและป้องกันโรคด้วยกิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษา และการขับเคลื่อนชุมชนในย่านนวัตกรรมโยธี (ภาพ
ที่ 1.1ก(1)-2) โดยใช้แนวคิดการสร้างความรอบรู้สุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุชภาพ และการสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมโปร่งใสใช้ข้อมูลในการท างาน ตามเสาหลักการสร้างสุขภาพที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศในการ
ประชุมที่เซี่ยงไฮ้ เกิดเป็นโครงการร่วมกับชุมชนท าแนวกันโรคติดต่อโควิด-19  คณะได้รับงบประมาณจากกระทรวง 
อว. ให้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่
ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T ) โดยการท าโครงการร่วมกับชุมชน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการและ
สิ่งแวดล้อม ของคณะที่ ต. สูงเนิน อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา ท าให้เกิดการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมๆกัน  ผู้น าระดับสูงได้มุ่งมั่นต่อการใช้ค่านิยม MUPH ในการขับเคลื่อน และการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์คณะสู่การปฏิบัติ โดยใช้ระบบและกลไกการน าองค์กร “การพัฒนาคณะสู่การเป็น
คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ” (ภาพที่ 1.1ก(1)-3) ไปสู่บุคลากร นักศึกษา ผู้ให้ทุนวิจัย ผู้รับบริการวิชาการ 
คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา การพบประชาคม การพบปะ
อาจารย์รุ่นใหม่ การเยี่ยมภาควิชา การสื่อสารผ่านเว็บไซด์คณะ line@ คณะ ป้ายประกาศ ป้ายโปสเตอร์ เครือข่าย 
Facebook การประชุมกับเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น (ภาพที่ 1.1ข-1)  คณะมีการก าหนดทิศทางเป้าหมายการ
ด าเนินงานของคณะ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน เพื่อด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะ ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม  2) การจัดการศึกษา  3) การจัดบริการวิชาการ 
และ 4) การบริหารจัดการแบบยั่งยืน โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลลัพธ์ในแต่ละปีที่ชัดเจน ทั้ง Corporate KPIs และตัวชี้วัดส าคัญที่มีความเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์ (ภาพที่ 2.1ก(1)-4 ) และ (ภาพที่ 2.2ก(2)-2)  มีการทบทวนและก าหนดระบบงานที่ส าคัญตาม
แผนยุทธศาสตร์เป็น 2 งาน คือ (1) ระบบหลัก และ (2) ระบบงานสนับสนุน (ภาพที่ 1.1ก(1)-4) โดยมีระบบกลไก
การด าเนินงานของระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน มีรองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ การด าเนินการ ร่วมกับ
ภาควิชา/หน่วยงานของส านักงานคณบดี ที่รับผิดชอบระบบงาน ผ่าน  คกก. ชุดต่าง ๆ เช่น 1) ระบบงานหลักด้านการ
วิจัย ผ่าน คกก. วิจัย  2) ระบบงานหลักด้านการศึกษา ผ่าน คกก. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  3) ระบบงานด้านการ
บริการวิชาการ ผ่าน คกก. ที่รับผิดชอบในแต่ละประเภทการบริการ และ 4) ระบบงานสนับสนุน ด้านบุคลากร 
งบประมาณการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานกายภาพและความปลอดภัย ฯลฯ ผ่าน คกก. ที่เกี่ยวข้อง  
ผู้น าระดับสูงโดยคณบดีได้จัดท า PA ของคณะกับ มม. และมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางที่ได้ถ่ายทอดไว้ รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปีและตัวชี้วัดการด าเนินงาน (KPIs) 
เป็นรายไตรมาส โดยมอบหมายให้รองคณบดีที่ก ากับงาน/หัวหน้างาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ และผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ตามล าดับสายการบังคับบัญชา และน าเสนอในที่ประชุม คกก.  
ประจ าคณะ เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการน าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ไปปรับปรุง โดยการ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานจะส่งต่อข้อมูลผลการ
ด าเนินการ และแผนการปรับปรุง ให้บุคลากรทุกภาคส่วนรับทราบ ผ่านที่ประชุมภาควิชาและที่ประชุมหัวหน้างาน 
ผู้น าระดับสูงได้น าเสนอผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี และนายกสภา ในการเยี่ยมติดตามและการจัดท า PA กับคณะ 
ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรับนโยบายจากผู้บริหารของ มม. เพื่อน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการ และก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานของคณะเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และการบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะที่ก าหนดไว้ คณบดีมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมผ่าน  (1) คกก. ภายในคณะ เช่น การขับเคลื่อน
อ าเภอสูงเนินสุขภาวะและรอบรู้สุขภาพ การด าเนินการตามมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน (2) 
คกก. ภายนอกคณะ เช่น (2.1) คกก. พัฒนาคุณภาพบริการของ สปสช. ท าให้คณะได้รับการสนับสนุนให้จัดบริการ
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ส่งเสริมความรอบรู้เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชนในเขตราชเทวี พญาไท และเป็นหน่วยจัดอบรมเจ้าหน้าที่หน่วย
ปฐมภูมิ หลักสูตรการคัดกรองด้วยเทคนิคโฟโตโนเวลลาเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพของผู้รับบริการ และ (2.2) คกก. 
ย่านนวัตกรรมโยธี ของกระทรวง อว. คณะได้เป็นหนึ่งในสามโครงการหลัก (flagship) ของย่านฯ ในปี งปม. 2564 ซ่ึง
คณะใช้เป็นแนวทางเพื่อผลักดันสู่การเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ  การปฏิบัติตนของคณบดีและทีม
บริหารแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยม MUPH โดยหลายโครงการที่คิดริเริ่มและเป็นผู้น าหลักในการด าเนินการ
โครงการ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในการกล้าคิดและกล้าตัดสินใจ รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เช่น 1) การพัฒนาศูนย์วิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกทั้งระดับคณะ และ ระดับภาควิชา  2) โครงการพัฒนา Health Literate Faculty ที่ วิทยา
เขตพญาไท และ ที่ศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน เพื่อเป็น Interprofessional Education ของ มม.  3) โครงการพัฒนาศูนย์วิจัย
ฝึกอบรมนานาชาติที่คณะ เพื่อพัฒนางานสุขภาพโลก (Global Health) และเขตสุขภาพมหานคร (Megacity Health)  
4) โครงการจัดบริการวิชาการสร้างสุขภาพกลุ่มประชาชนในเขตราชเทวี - พญาไท ซึ่งการปฏิบัติตนของคณบดีและทีม
บริหารในการด าเนินโครงการดังกล่าว สามารถสะท้อนความส าเร็จได้จากผลประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
ผลงานเด่นของคณะดัง (ภาพที่ 7.4ก1-3) นอกจากนี้ คณะได้มีการทบทวนและปรับโครงสร้างคณะ โดยเปลี่ยนชื่อ”
ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค” เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน” เพื่อให้
สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในส่วนส านักงานคณบดี และเพิ่มหน่วยงานระบบ
สารสนเทศและสื่อสารองค์กร เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนในการจัดท าข้อมูลเพื่อการสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ คณะมีการพัฒนาระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามผลิตภัณฑ์หลัก เช่น (1) 
ด้านการวิจัยของคณะ มีการปรับกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มจ านวนนวัตกรรมด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย การสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (ภาพ
ที่ 7.1ก-1)   (2) ด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยื่นขอรับการตรวจประเมิน AUNQA โดยผู้ตรวจประเมินระดับ
อาเซียน จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  (ผ่านการรับรอง) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคปกติและภาคพิเศษ (ก าหนดรับการตรวจ
ประเมินในเดือนกรกฎาคม 2564) (3) ด้านการบริการวิชาการ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสนับสนุนการบริการวิชาการ เช่น 
ระบบงานด้านการเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎระเบียบของ มม. และแหล่งทุน  
1.1ก (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

ผู้น าระดับสูงแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และมีการประกาศเจตจ านงการบริหารงานของคณะ ตามแนวนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสของ มม. ผู้น าระดับสูงมุ่งมั่นที่จะก ากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษาไม่ด าเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของ มม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ P.1ก(5)-1)  และไม่มี
พฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม ให้ความส าคัญและมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้น าระดับสูงให้
การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจากหน่วยงาน
ภายนอกทุกปี และรับการตรวจสอบจากศูนย์ตรวจสอบภายในของ มม. และ สตง. และปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของศูนย์ตรวจสอบภายใน และ สตง. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการด าเนินการในการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส เช่น การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  การอบรมจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ เป็นต้น  มีการก ากับติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
ด้านตามสายการบังคับบัญชา เช่น ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการเงินพัสดุ การบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น หากพบพฤติกรรมที่มีข้อน่าสงสัย เช่น  การให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดข้อร้องเรียน จะมี
กระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริง ผ่าน คกก. สอบหาข้อเท็จจริง ซึ่งผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและทีมบริหารคณะ
โดยสภาอาจารย์มีผลคะแนน แสดงดัง (ภาพที่ 7.4ก1-2 และภาพที่ 7.4ก1-3) ผู้น าระดับสูงมีการสร้างสภาพแวดล้อมใน
คณะ เพื่อการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรมวิจัย ในมนุษย์  มีการ
สนับสนุนให้มีพนักงานประจ าในต าแหน่งนิติกร  มีการแจ้งเวียนข้อกฎหมายต่าง ๆ ผ่านทาง คกก. ประจ าคณะ หัวหน้า
ภาค/หัวหน้างาน และระบบหนังสือเวียนทาง e-office เพื่อแจ้งต่อบุคลากรและนักศึกษา และสนับสนุนการยกย่องผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น นอกจากนี้จากการระบาดของเชื้อโรคโควิด -19  ยัง
ได้มีการปรับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในคณะ  การปรับวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการท างานจากบ้าน 
(WFH) เพื่อความปลอดภัย และยังมุ่งเน้นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลในการไม่เปิดเผยข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคลากร  การ
มีจิตอาสาในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การสื่อสารความเสี่ยง ป้องกันข่าวลือ ข่าวลวงต่าง ๆ ที่เกิดจากกรณีการ
ระบาดของโรคโควิด -19   

 
ภาพที่ 1.1ก(1)-1 ภาพการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรร์อบรู้
สุขภาพ 

ภาพที่ 1.1ก(1)-2 กรอบแนวคิดการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี 

 

 

 

 
ภาพที่ 1.1ก (1)-3 ระบบกลไกส าคัญของการขับเคลื่อนคณะ  ภาพที่ 1.1ก (1)-4 ระบบบงานส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์

คณะ 
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1.1ข  การสื่อสาร 
        ผู้น าระดับสูง ได้มีการจัดตั้งงานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เพื่อรับผิดชอบในการน าสารสนเทศที่ส าคัญ
สื่อสารไปยังบุคลากร กลุ่มลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ ผู้น าระดับสูงสื่อสาร
และสร้างความผูกพันกับบุคลากร และกลุ่มลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ เพื่อ
ถ่ายทอดสารสนเทศต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย และกิจกรรมของคณะเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม และบอกต่อไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารหลากหลายช่องทาง (ภาพที่ 1.1 ข -1) ด้วยอุปกรณ์และวิธีการที่ทันสมัย เช่น การ
ใช้จอทีวี การใช้ line@/ Facebook และการใช้ระบบ MU SIS ของ มม. Email รายบุคคล และ e-office  คณบดีมี
การสอบถามการเข้าถึงและขอร้องให้บุคลากรตอบรับในการใช้ Line@ งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ได้มี
การส ารวจประสิทธิผลการใช้ line@ พบว่า เป็นการสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งบุคลากรได้ใช้
เป็นช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแจ้งข้อร้องเรียนส่วนตัวถึงคณบดีโดยตรง ท าให้การสื่อสารภายในคณะมี
ความรวดเร็ว และสร้างการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยังมีบุคลากรให้ข้อมูลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวทุนการวิจัย ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ  ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา เป็นต้น 
ผู้น าระดับสูง ยังจัดให้มีการสื่อสาร 2 ทาง ในรูปแบบการประชุม เช่น การประชุม คกก. ประจ าคณะ การประชุม
ภาควิชา การประชุมผู้บริหาร การประชุมหัวหน้างาน การประชุม คกก.ตามผลิตภัณฑ์/ระบบงาน การพบนักศึกษา 
และบุคลากร รวมทั้งการจัดโครงการกิจกรรมที่ส าคัญของคณะ (ภาพที่ 7.4ก1-1) เพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร 
และกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในเรื่องที่ส าคัญ เช่น การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมวันมหิดล 
พร้อมนิทรรศการ “คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ”  ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานวัน
มหิดล และทรงสนพระทัยในเรื่องของการรอบรู้สุขภาพ จึงเป็นก าลังใจ ตอกย้ าให้คณะเกิดความมุ่งมั่น ที่จะต้องพัฒนา
คณะด้วยแนวคิด “ความรอบรู้สุขภาพ” และต่อยอดการเป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชนต่อไป การสื่อสารและ
การน าองค์กรของผู้น าระดับในหลายรูปแบบจึงส่งผลให้บุคลากรของคณะน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ไปสู่การ
ปฏิบัติผ่านกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ และการปฏิบัติงานตาม PA และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการเป็นรายไตรมาส และมีการสรุปผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลลัพธ์แสดงใน (ภาพท่ี 7.4ก2-1) 
ภาพท่ี 1.1ข -1  ช่องทางการติดต่อสื่อสารของคณะ  

ช่องทางการสื่อสาร 
สารสนเทศน าเสนอสู่ 

ความถี่ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย VMV 
แผน 

ยุทธศาสตร์ 
แผน 

ปฏิบัติการ 
CSR 

กฏ 
ระเบียบ 

PDCA Ethics GG 

การสื่อสารแบบ 2 ทาง  

การประชุมทีมบริหาร         ทุกวันอังคาร A 

การประชุมคกก.ประจ าคณะ         1 ครั้ง/เดือน A 

การประชุมภาควิชา/หน่วยงาน         1 ครั้ง/เดือน S 

การประชุมหน่วยงานโดย 
รองคณบดี         2 ครั้ง/เดือน 

S 

ประชาคม Meet the dean         1-2 ครั้ง/ปี A,S 

การปฐมนิเทศ นักศึกษา  - -   -   1 ครั้ง/ปี CS 

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่         1 ครั้ง/ปี S 

ผู้บริหารเยี่ยมภาควิชา         1 ครั้ง/ปี A,S 
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ช่องทางการสื่อสาร 
สารสนเทศน าเสนอสู่ 

ความถี่ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย VMV 
แผน 

ยุทธศาสตร์ 
แผน 

ปฏิบัติการ 
CSR 

กฏ 
ระเบียบ 

PDCA Ethics GG 

การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญ 

-    - - - - 
ทุกครั้งที่มี

โอกาส 
A,CS,CR,C 

line@        -   ทุกวัน S,A 

Facebook           ทุกวัน S,A,P 

การสื่อสารทางเดียว  

Intranet /Social Network 
ป้ายประกาศ จอทีวี         ตลอดเวลา 

A,S,C,CS, 
CR,P 

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

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

1.1ค พันธกิจและผลการด าเนินการขององค์กร  1.1ค (1) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ   
        ผู้น าระดับสูงได้ด าเนินการจัดให้มีระบบในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัด และความ
คล่องตัวของคณะ โดยมีการก าหนดระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรท างานร่วมกันแบบบูรณา
การ และเน้นการด าเนินการให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ัน
และระยะยาวของคณะ โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการทบทวนปรับปรุงและพัฒนางาน มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการด าเนินการตาม PA ผลการประเมินระบบคุณภาพ EdPEx, AUN-QA  และผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การรับฟังเสียงลูกค้าทุกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และคู่ความร่วมมือ มาเป็นข้อมูลในการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีการเน้นระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกยุทธศาสตร์ มีการจัดตั้ง 
คกก. บริหารความเสี่ยงระดับคณะ ท าหน้าที่วิเคราะห์เหตุการณ์และระดับความเสี่ยงทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีผลลัพธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง (ภาพที่ 7.4ก2-3) ส่วนระบบการสร้างความโปร่งใสได้จัดระบบ
การรวบรวมข้อมูลความโปร่งใส โดยมอบหมายให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบข้อมูลตามข้อก าหนดการประเมินความ
โปร่งใสของ มม. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของคณะ  คณบดีใช้หลักการการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา 
ในการดูแลพัฒนาหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็น     คณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย ด้วยหลักการ “คณะ
สาธารณสุขศาสตร์นิเวศน์และยั่งยืน” ตามนโยบายมหาวิทยาลัยนิเวศน์อย่างยั่งยืน  คณะได้มีการด าเนินการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการสร้างสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา เช่น การจัดพื้นที่สีเขียว การจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ เช่น 
กลุ่มรักการออกก าลังกาย กลุ่มสวนครัวร่วมใจ เพื่อให้ทุกคนในคณะมีกิจกรรมร่วมกันในการเข้าถึงและเข้าใจข้อมูล 
ร่วมแลกเปลี่ยนตัดสินใจใช้ข้อมูล ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม น าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี  นอกจากนี้คณะใช้
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหา PM2.5 ได้จัดเวทีเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสาธารณสุขที่คนใน
กรุงเทพมหานครเผชิญอยู่ต่อปัญหา PM2.5  การใช้โจทย์ปัญหาสาธารณสุข เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -
19 คณะได้ปรับรูปแบบการฝึกภาคสนามมาใช้สถานที่ภายในคณะเป็นชุมชน นักศึกษามีโอกาสได้ประสบการณ์ตรง
ผ่านการฝึกภาคสนามของนักศึกษา ในบรรยากาศทางสังคมที่จ าลองภาพในอนาคตของการท างานสาธารณสุขให้
นักศึกษาได้อย่างแท้จริง การใช้หลักการสาธารณสุขทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นกลยุทธ์ในการลดความ
เสี่ยงทางสุขภาพให้ทุกคนในคณะ เช่น การเรียนรู้ของนักศึกษาในการวัดระดับ CO2 แสง เสียงของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และห้องธุรการ น าผลการตรวจสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาวิธีการสื่อสารท าให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากร

http://www.ph.mahidol.ac.th/
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และผู้ใช้สถานที่ ในการตัดสินใจปฏิบัติตาม “ข้อมูล” ที่ได้รับ ท าให้เกิดการเรียนรู้ของทุกคน จึงถือเป็นการมุ่งมั่นของ
การน าองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้น าระดับสูงมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ มีการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มีการทบทวนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ หากผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จะมีการปรับปรุงการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น  1) ด้านการศึกษา น าผลส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ (ภาพที่ 
7.2ก1-2 และ ภาพที่ 7.2ก1-3) เพื่อน าข้อมูลต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2) ด้าน
วิจัยและด้านบริการวิชาการ มีการส ารวจความพึงพอใจ (ภาพที่ 7.2ก-1 ) และ (ภาพท่ี 7.2ก1-4) เพื่อน า
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง เป็นต้น คณบดีมีโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการด าเนินการของคณะ มีการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และ
ประเด็นความไม่พึงพอใจ (ภาพที่ 7.4ก1-3 ) เพื่อน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังได้มีการ
พิจารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่อาจจะมีผลกระทบต่อคณะ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ผู้น าระดับสูงได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity Plan: 
BCP) ในการเผชิญวิกฤตโรคระบาด เพื่อให้เกิดความไวในการปรับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ ในปี 2563 
เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ ตามผลิตภัณฑ์หลักไม่หยุดชะงัก รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยให้บุคลากรและนักศึกษา  
คณบดีได้กระจายอ านาจให้กับรองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ประธาน คกก.บริหารหลักสูตร/ประธานกลุ่มภารกิจ/
หัวหน้างาน และมอบหมายงานให้ คกก. ชุดต่างๆ (ภาพที่ P.1ก(5)-1)  และมีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ โดย
มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม และการสร้างการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสรรถนะ  และความสามารถใน
การปฏิบัติงาน มีการจัดการระบบสารสนเทศโดยการน าข้อมูลจากระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนมาวิเคราะห์ 
เพื่อพัฒนาระบบงานให้เอื้อต่อการท างาน และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติ  ผู้น าระดับสูงมีการก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด PA ทุก 3 เดือน เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประสบความส าเร็จตามแผนที่ได้วางไว้  คณะมีการด าเนินการในระดับเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ คณบดีได้รับความไว้วางใจจากเครือข่าย เช่น ในระดับประเทศ ได้แก่ การเป็นประธานสภา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย  การเป็นกรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การเป็น
กรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการขับเคลื่อนชุมชนของย่านนวัตกรรมโยธี(YMID) เป็นต้น ในระดับนานาชาติ ได้แก่ 
กรรมการ APACPH ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของคณะ ผู้น าระดับสูงสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีความก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข เช่น การจัดสรรงบประมาณพื้นฐานคนละ 5,000 บาทต่อปี 
เพื่อพัฒนาตนเอง การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร (ภาพที่ P.1ก(3)-5)  ผู้น าระดับสูงสร้างวัฒนธรรมในการ
เรียนรู้ และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการส่งเสริมให้มีบรรยากาศให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น 
การจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างนวัตกรรมกับเครือข่ายที่มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก  การจัดเวที
น าเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรม สัมมนา ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  คณบดีได้ใช้ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะ (ภาพที่ P.2ข-1) มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการน าคณะ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน ภาครัฐ ในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งชุมชนรอบคณะ เช่น เครือข่ายย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อ
การเตรียมพร้อมในการพัฒนาคณะ ในด้านการวิจัย การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ เพื่อ ให้
บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของคณะ คณบดีมีการวางแผนในพัฒนาบุคลากร ส าหรับการสืบทอด
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ต าแหน่งและการพัฒนาผู้น าในอนาคต เช่น การเลือกทีมบริหารที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าในอนาคต การส่งหัวหน้า
ภาควิชาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการเตรียมผู้บริหารของ มม.  การแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ การแต่งตั้ง
รักษาการหัวหน้างาน การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมในหลักสูตรของ มม. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เป็นหัวหน้างาน  การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สืบทอดในการท างาน โดยใช้กิจกรรม เช่น การศึกษาดูงาน การตั้งเป็น
คณะกรรมการ/ คณะท างาน การใช้ระบบการจัดการความรู้ Before Action Review (BAR) และ After Action 
Review (AAR) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างาน ส่งผลให้บุคลากรมีการประเมินผลการพัฒนาในระดับดีถึงดีมาก  
คณบดีใช้หลักพาเรโต้โดยการเลือกบุคลากรรุ่นกลางและรุ่นใหม่ จ านวน 15-20 % ของบุคลากรทั้งหมดเพื่อการพัฒนา 
และมอบหมายให้มีการท างานใกล้ชิดกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดการเข้าใจในระบบงานและ
การท างานเป็นทีมต่อไป  
1.1ค (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง 

ผู้น าระดับสูงมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตาม PA ระดับคณะ และภาควิชา เพื่อให้ผลการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย มีการน าข้อมูลสารสนเทศในทุกผลิตภัณฑ์ และข้อมูลจากระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน ข้อเสนอ
ของนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและทีมบริหาร คกก. ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx, AUN-QA  ศูนย์
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และ สตง. มาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการน าประเด็นที่ท้าทายต่อเป้าหมาย และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน มาจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ท าให้คณะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ส่งผลให้ผู้น าระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
คณะอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) ผลงานวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น 2) หลักสูตร
ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ 1 หลักสูตร 3) งานบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ  (ภาพที่ 7.1ก-1, ภาพที่7.1ก-2, ภาพที่7.1ก-3)  
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะน าไปสู่ความยั่งยืนของคณะในอนาคต 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการท าประโยชน์ให้สังคม 
1.2ก การก ากับดูแลองค์กร    1.2ก (1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร 
 ผู้น าระดับสูงบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชร้ะเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ มม. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ P.1ก(5)-1)  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 – 2565 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อด าเนินการตามผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านการ
บริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน  (ภาพที่ 2.2ก(2)-2)  มีระบบกลไกในการก ากับ ติดตาม
ดูแลการบริหารผ่าน คกก. ตามผลิตภัณฑ์หลัก และ คกก. ชุดต่าง ๆ (ภาพที่ P.1ข(1)-1) รวมทั้งการควบคุมก ากับ 
และการรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารตามล าดับการบังคับบัญชา และต่อ คกก. ที่เกี่ยวข้องตามล าดับ และมี
การทบทวนผลการด าเนินการและการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุวิสัยทัศน์ คณบดีมี
การจัดโครงสร้างการบริหารตามสายการบังคับบัญชา และมีการประชุมร่วมตามสายงานในหน่วยงานส าคัญ เพื่อให้
เกิดการท างานร่วมกันแบบคร่อมสายงาน และให้แต่ละงานจัดท าแผนผัง (Flow Chart) ในการท างานตามหน้าที่
รับผิดชอบของระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน เพื่อให้การท างานร่วมกันแบบบูรณาการมีความชัดเจนและลด
ขั้นตอน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  คณะได้มีการแต่งตั้ง คกก.คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ  
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ควบคุม ก ากับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง คกก. ประกอบด้วยทีมผู้บริหาร ตัวแทนหัวหน้าภาคที่เป็น
ประธานกลุ่มภารกิจ ตัวแทนสายสนับสนุน หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร หัวหน้างานบริหารการเงิน  คกก. ชุดนี้ 
มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี และติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ เป็นรายทุกไตรมาส เพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด งานแผนฯ  มีการ
น าเสนอรายงานผลการด าเนินการเป็นรายเดือน รายไตรมาส ต่อที่ประชุม คกก. ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง ดังแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลสารสนเทศของคณะ 
(ภาพที่ 4.1ก(1)-2 และภาพที่ 4.1ก(1)-2)  คณะแสดงความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และได้รับการตรวจสอบจากศูนย์ตรวจสอบภายใน และ สตง. ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ  (ภาพที่ 7.4ก3-1 
และภาพที่ 7.4ก4-2) 

1.2ก (2) การประเมินผลการด าเนินการ 
 คณะใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูงตามข้อบังคับและประกาศของ มม.  คณบดีรับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม PA จากอธิการบดี ส่วนในคณะ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล ตาม PA ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ ปีละ 2 ครั้ง โดย คกก. 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะมีข้อมูลสารสนเทศผลประเมินสมรรถนะของบุคลากร (ภาพที่ 7.3ก-2) คณบดีร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ จะน าผลการประเมินมาพิจารณาประกอบการขึ้นเงินเดือนตามผลลัพธ์ตามการปฏิบัติงาน 
และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร  

1.2ข  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  

1.2ข (1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
คณะมีระบบกลไกการด าเนินการเพื่อให้บุคลากรในคณะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละผลิตภัณฑ์ (ภาพท่ี P.1ก(5)-1) มีการก ากับตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตาม
สายบังคับบัญชา และ คกก. ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการวิจัย ผ่าน คกก. จริยธรรมการวิจัย ด้านการจัดการศึกษาผ่าน 
คกก. หลักสูตร โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริการวิชาการ เช่น การ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO  ผู้น าระดับสูงน าโดยคณบดี มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดต่าง ๆ (ภาพที่ 4.1ก(1)-4)  มีการคาดการณ์ล่วงหน้าในด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความกังวลของ
สังคมที่มีต่อการด าเนินงานของคณะ (ภาพที่1.2ข(1)-1)  คกก.บริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ โดยมีคณบดีเป็น
ประธาน รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ ร่วมเป็น คกก. จะมีการ
ประชุมเพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการด าเนินการ โดยการน าข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ มาประกอบการพิจารณาเพื่อวางมาตรการในการป้องกัน และมีการ
รายงานผลต่อ คกก. ประจ าคณะ และ มม. ทุก 6 เดือน และ 1 ปี  ในส่วนของการบริหารการเงินและงบประมาณ  
คณะด าเนินงานโดยใช้ ระบบ MUERP ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์สถานการณ์ด้านการเงิน
และงบประมาณล่วงหน้า เพื่อเสนอให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการด าเนินการและ
การลงทุน การด าเนินการด้านการเงินและพัสดุ จะได้รับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกคณะ เช่น ศูนย์ตรวจสอบ
ภายในของ มม. และ สตง.ในทุกปี (ภาพ 7.4ก4-2) 
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ภาพที่ 1.2ข (1)-1  การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อการด าเนินการของคณะ 
ผลกระทบเชงิลบตอ่สังคม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการวิจัย 
• จริยธรรมการวิจัย จ านวนครั้งการละเมิดจริยธรรมการวิจัย  คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
• การละเมิดสิทธิผู้ยินยอมตน จ านวนข้อร้องเรียนละเมิดสิทธิผู้ยอมตน   คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 ด้านการจัดการศึกษา 
• การฝึกปฏิบัติที่กระทบต่อจริยธรรมการปฏิบัติงาน จ านวนข้อร้องเรียนสถานที่ฝึกปฏิบัติ  คกก. บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร 
• หลักสูตร และการเรียนการสอน จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา คกก. บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ด้านการบริการวิชาการ 

• คุณภาพการก าจัดของเสีย/ ขยะอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการ/การให้บริการจาก OPHETS 

• หลักสูตรอบรมตามความเชี่ยวชาญ 

จ านวนข้อร้องเรียนที่เกิดจากการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ 

งานบริหารเครื่องมือกลาง/ 
- OPHETS 
งานวิเทศฯ /ภาควิชา 

ด้านการบริหารจัดการ   
• จริยธรรมการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ จ านวนข้อร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง  รองคณบดีที่ก ากับ /งานพัสดุฯ 
• จริยธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวนข้อร้องเรียนการบริหารงานบุคคล  รองคณบดีที่ก ากับ/งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

1.2ข (2) การประพฤตปิฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม  
          ผู้น าระดับสูงของคณะ ได้ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านต่าง ๆ ตามข้อบังคับ มม. ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและนักศึกษา พ.ศ. 2552 โดยการสื่อสารถึงบุคลากรทุกกลุ่ม และนักศึกษา และมีการควบคุม
ก ากับโดย คกก. ที่มีหน้าที่ควบคุมก ากับการด าเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก จะท าหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ P.1ก(5)-1) คณะก าหนดให้มีกระบวนการแจ้งข้อร้องเรียน และกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน ส าหรับบุคลากร นักศึกษา ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้รับบริการวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความ
ร่วมมือ (ภาพที่ 3.2 ก3-1  และ ภาพที่ 3.2ก3-2) ผู้น าระดับสูงของคณะทุกคนประพฤติปฏิบัติตาม กม. และมีจริยธรรม 
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะ คณะส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
และประกาศ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีผู้พบเห็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ที่ขัดต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม คณบดีจะมีการมอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น 
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีผลการสอบ
ข้อเท็จจริงพบการละเมิดจริยธรรม คณะจะมีการด าเนินการตามข้อบังคับของ มม. ได้แก่ การตักเตือน และการลงโทษทาง
วินัย ทั้งนี้ขึ้นกับความร้ายแรงของการละเมิด 

1.2ค  การท าประโยขน์ให้สังคม    1.2ค (1) ความผาสุกของสังคม  
          คณบดีและผู้บริหารของคณะได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักของคณะ มาเป็น
องค์ประกอบในการพิจารณาในการสนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างความผาสุกของสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะได้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย  Green 
University และการอนุรักษ์พลังงาน (ภาพที 7.4ก5-2) มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น  มีการจัดการขยะและระบบบ าบัดน้ าเสียได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน (ภาพที 7.4ก5-3) มี
การจัดการตามระเบียบและข้อก าหนดของกระทรวงแรงงาน ในเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 
คณะได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประเภทดีเด่น  การด าเนินตามผลิตภัณฑ์หลักของคณะ ในด้านการวิจัย 
การศึกษา และการบริการวิชาการ เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น 1) ผลงานวิจัยน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพานิชย์ การผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เช่น การขับเคลื่อน “สูงเนินสุขภาวะ
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โมเดล” ที่เป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับผู้ป่วยโรค NCDs ทั่วประเทศ  2) หลักสูตรของคณะทุกหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง อว. และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 3) การน าบทเรียนจากการด าเนินงาน “สูงเนินสุข
ภาวะโมเดล”  มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพในย่านนวัตกรรมโยธี มีการท างานร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดเขตสุขภาพราชเทวี-พญาไท ร่วมกับภาคีในย่านนวัตกรรมโยธี และมีการพัฒนาต่อยอดให้
เกิด ศูนย์ข้อมูล และงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้สู่การท างานสาธารณสุขแนวหน้าแบบแม่นย า  (Frontier and 
Precision Public Health) และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษาของคณะและสถาบันการศึกษาในย่าน
แบบ Interprofessional Collaborative Education และ Authentic Learning ตามนโยบายของ มม. 
1.2ค (2) การสนับสนุนชุมชน 
          คณะโดย คกก. ประจ าคณะ ได้ก าหนดแนวทางในการเลือกชุมชน โดย 1) มีพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือที่ 
อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของคณะ  2) ประชาชนมีภาวะคุกคามหรือความเสี่ยงต่อสุขภาพ  3) เป็น
พื้นที่ ที่เอื้อต่อการสร้างแหล่งเรียนรู้บนสถานการณ์จริงด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการ  4) เป็น
ช่องทางท างานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 5) เป็นช่องทางในการบริการวิชาการสู่สังคมและสร้างภาพลักษณ์ของ
คณะ ส าหรับชุมชนส าคัญที่คณะเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุมชนในเขตราชเทวี และเขตพญาไท และใน    
ต าบลต่าง ๆ ของ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  คณบดีมีนโยบายในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่
ส าคัญของคณะ ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ โดยปีงปม. 2563 คณะได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมวิชาการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ University Social Engagement ของ มม. (ภาพ 7.4ก5-1) และการ
ท างานร่วมกันในเครือข่ายพญาไท - ราชเทวี โดยใช้แนวคิด “Well-being” เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบาย
สร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเป็นเมืองน่าอยู่  เพื่อเป็นฐานการพัฒนา สู่การเป็นมหานครสร้าง
เสริมสุขภาพ (Megacity Health)  ที่สามารถปรับตัวรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามหลัก
วิชาการด้านการป้องกัน Primary Prevention โดยการจัดบริการการคัดกรอง บริการสร้างสุขภาพ ด้านวิถีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการ และจ าเป็นของประชากรกลุ่มเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัยที่สมดุลย์
ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ (Balancing Public Health) ในส่วนของศูนย์วิจัยฯ  ณ อ. สูงเนิน ไดเ้ปิดให้ประชาชนมาใช้
เครื่องออกก าลังกายและบริเวณสนามภายนอกอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อการสร้างสุขภาพ  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัว เกิดเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรสูงเนินซึ่งนอกจากจะดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังของต าบลสูงเนินแล้ว ยังท ากิจกรรมค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยโรคเรื้อรังของอ าเภอโดยเขียนขอทุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นได้เอง ท าให้เกิดความผูกพันและร่วมกันแก้ปัญหาของอ าเภอสูงเนิน นอกจากนี้จาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  อาคารของศูนย์วิจัยและวิชาการฯ ยังใช้เป็นสถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงในการ
ติดโรคโควิด – 19  เครือข่ายกัลยาณมิตรสูงเนินยังได้เข้าร่วมในการท างานป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขของอ าเภอ และสนับสนุนการจัดอาหารให้กับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมื่อเกิดกรณี แม่
ครัวของโรงพยาบาลต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งนับเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ที่เกิดจากการใช้วิชาการด้านสาธารณสุขและ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดผลนอกจากการสร้างสุขภาพของผู้ป่วย ยังเป็นการสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคม
มาต่อยอดการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม 
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หมวด 2 กลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
2.1ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์       2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์

          คณะมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ (แผนยุทธศาสตร์) คณะใช้หลักการวงจรคุณภาพ PDCA และการ
วิเคราะห์ SWOT มีขั้นตอนการจัดท าแผน 8 ขั้นตอน (ภาพที่ 2.1ก(1)-1) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน และในปี 2561 คณณดีได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  โดย ขั้นตอนที่ 1 
งานแผนและพัฒนาฯ รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ (ภาพที่ 2.1ก(1)-2) เช่น ผลการด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์คณะ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการประเมิน EdPEx และ AUN-QA  ข้อมูลการรับฟังเสียง
ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบาย ความท้าทาย  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 
2 และ 3 ทีมบริหารน าโดยคณบดี คกก.ประจ าคณะ ร่วมกับ คกก. ชุดต่าง ๆ ตามพันธกิจ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงานของคณะ ประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ความต้องการ  และความ
คาดหวังของลูกค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (ภาพท่ี P.1ข(2)-1 ถึงภาพที่ P.1ข(2)-4) ความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (ภาพท่ี P.2ข-1)  เพื่อวิเคราะห์ SWOT และจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 -
2565 คณบดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ประชาคมของคณะได้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
คณะ ปี 2562-2565  โดยเชิญที่ปรึกษา ศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจภาคเอกชน และศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในองค์กร
ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวิพากษ์ แล้วน าผลลัพธ์จากการวิพากษ์ มาจัดท าเป็นกรอบแผนยุทธศาสตร์คณะ 
พ.ศ. 2562 – 2565  ซึ่งมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา ค่านิยม สมรรถนะหลัก และยุทธศาสตร์ 4 
ด้าน (ภาพที่ 2.1ก(1)-3)  ทีมบริหาร ร่วมกับ คกก. ชุดต่าง ๆ น าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มาใช้ใน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 -2565 โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และก าหนดตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ (Corporate KPIs) (ภาพที่ 2.1ก(1)-4)  ขั้นตอนที่ 4  ผู้น าทุกระดับได้ถ่ายทอดสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ปี 
2562 -2565  ถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ในหลายช่องทาง (ภาพที่ 1.1ข-1)  ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ โดยมีการก าหนดกรอบเวลาของแผนปฏิบัติการ เป็นแผนระยะ
สั้นมีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  และแผนระยะยาวมีระยะเวลาด าเนินการ มากกว่า 1 ปี มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระยะสั้น/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ภาพที่ 2.2ก(2)-2) โดยจะพิจารณาจากทรัพยากรที่มี เช่น วัสดุอุปกรณ์ 
การเงินและงบประมาณ อัตราก าลังและความพร้อมบุคลากร รวมทั้งทิศทางนโยบายการปรับเปลี่ยนคณะให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะ และมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ การเป็น 
“คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2564”   ขั้นตอนที่ 6  ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการด าเนินการตามแผน  และในขั้นตอนที่ 7 และ 8  คณะโดยทีมบริหาร หัวหน้างาน และ คกก. ตาม
ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดและ
ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ (ภาพที่ 4.1ก(1)-4)  เพื่อน าผลมาทบทวน กรณีมีผลกระทบเร่งด่วน จะมีการเสนอ
ปรับแผนทันที ถ้ากรณีไม่เร่งด่วนจะปรับแผนในปีถัดไป 
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ช่วงเวลาการจัดท า/ทบทวนแผน 

ประมาณเดือน กรกฎาคม -พฤศจิกายน 

                      

        

• นโยบายรัฐบาล 
 พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโ์อชา   

• แผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

• แผนพฒันาอุดมศึกษาระยะ 
       ยาว 15 ปี 

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

• Thailand 4.0 

• แผนการศึกษาแห่งชาต ิ            
ปี 2560 - 2579 

• แผนยทุธศาสตร์ ม. มหดิล 

ปี 2559 – 2562 และ ปี 2560 
-2579 

• แผนยทุธศาสตรค์ณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปี 2559-
2562 

• โอกาสพัฒนาจากข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ EdPEx ปี 
2560-2561 

• แผน / ผลการบริหารจัดการ     
ความเสีย่ง ปี 2561 

• รายงานผลส าเร็จโครงการและ
ผลส าเร็จตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ปีที่ผ่านมา 

• แผนยทุธศาสตร์ 20 ปี และ
แผนปฏิรูปสาธารณสุขเรื่อง
ความรอบรู้ สุขภาพ  

• ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย
พุทธศักราช 2576 

 
      

 

 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ 20 ปีและ 4 

ปี (2562-2565) 

  5     จัดท าแผนปฏิบัติการระดับคณะ 
และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน 

  4        ถ่ายทอด/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์

คณะ 2562-2565 

 

มี แผนปฏิบัติการระยะสั้น 1-3 ปี 
ระดับคณะ 

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ 
ปณิธาน ปรัชญา ยุทธศาสตร์  

พันธกิจ และค่านิยม 
 

   5.1   จดัท า
แผนปฏิบัตกิารระดับ
คณะฯ/ระดับภาควิชา 

 

แผนงานและโครงการ เพ่ือผลักดัน
ยุทธศาสตร์คณะ/มหาวิทยาลัย 

 

วงเงินท่ีจัดสรรเพ่ือพัฒนางานประจ า
และผลักดันโครงการยุทธศาสตร์ 

 

  8      ประเมิน และรายงานผลส าเร็จการ 
ด าเนินงานตามแผนฯ 

 

  7     ติดตาม ก ากับ ประเมินผลโครงการ และ
ตัวชี้วัด (ทุกไตรมาส) 

 

  6     ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด 
 

จ านวนโครงการพัฒนางานประจ าและ
ผลักดันยุทธศาสตร์ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน       
(ทุกไตรมาส) 

 

ผลส าเร็จโครงการและผลส าเร็จ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

มีข้อมูลส าคัญประกอบการพิจารณา
ทบทวน 
 

 5.2   คณะ กก. 
พิจารณาและติดตาม
งบประมาณ 

 

ผลลัพธ ์

 2     ทบทวนวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมท้ัง SWOT 

 3       ทบทวนวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
เป้าประสงค์/ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 3.1   จดัท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ /ก าหนดตัวชี้วัด/โครงการให้สอดรับ

กับยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ความท้า
ทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์/

ยุทธศาสตร์ 

 

1.แนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์ 
2.ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT 
 

อนุมัติ 

 3.2    รับรองแผน 

 

แผนยุทธศาสตร์ 
คณะ2562-2565 

 

 1    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า 

ผู้รับผิดชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ
อนุมัติ 

งานแผนและพัฒนาองค์กร 
 

ทีมบริหาร/คณะกรรมการประจ า
คณะฯ/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ตามพันธกิจ 

ทีมบริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
 

ทีมบริหาร/คณะกรรมการประจ า
คณะฯ/คณะกรรมการชุดต่างๆ 
ตามพันธกิจ 
 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุข

คณะกรรมการประจ าคณะฯ/รอง
คณบดีแต่ละฝ่ายตามพันธกิจ/
หัวหน้ าภาควิชา/งานสื่ อสาร
องค์กร 

ทีมบริหารและผู้รับผิดชอบพันธ
กิจระดับคณะฯ/ระดับภาควิชาค/
หั วหน้ า ง าน/คกก .พิ จ ารณา
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ติ ด ต า ม

ทีมบริหาร/หัวหน้าภาควิชา/
เลขานุการคณะฯ/หัวหน้างาน 
 

คกก. พิจารณางบประมาณและ
ติดตามงบประมาณ 
 

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบพันธกิจ
ระดับคณะฯ/ระดับภาควิชา 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
องค์กร/หัวหน้างานแผนฯ 
 

ภาพที่ 2.1 ก(1)-1  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะ ปี 2562-2565 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ทีมบริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/หัวหน้าภาควิชา/
เลขานุการคณะฯ/หัวหน้างาน 
 

ทุก
ปีง

บป
ระ

มา
ณ

 



                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

24 
 

ภาพที่ 2.1ก(1)-2 การรวบรวมข้อมูลมาใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 
ปัจจัยที่น ามาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ปี 2562-2565 

ข้อมูลส าคัญ แหล่งข้อมูล ความถี่รวบรวมข้อมูล 
สาร 

สนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยภายใน      

1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภาวะคุกคาม 

• ผลการวิเคราะห์การประเมนิสถานการณท์ี่อาจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานภาพรวม
ของคณะ 

 
 
 
 

    งานแผนพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รายเดือน 
สรุปรายไตรมาส และ

ปีงบประมาณ 

แนวโน้ม 
ทิศทาง 
สถานะ 
และประ 
สิทธิผล

การ
ด าเนนิ 
งานของ
คณะ 

 
 

รองคณบดีทุกฝ่าย • ฉากทัศน์ชีวิตคนไทยพุทธศักราช 2576 

 • แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579 และแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 • ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559-2562 และ ปี 2560-2579 

 • รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.  ปีงบประมาณ  
2559-2561 

 • ผลการด าเนินงาน Corporate KPIs  คณะสาธารณสขุศาสตร์ ปีงบประมาณ  
2559-2561 

 • ผลส าเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงนิ ปีงบประมาณ 2560 --2561 

 • เปรียบเทียบรายงานผลการตรวจสอบภายในคณะจากงานตรวจสอบภายใน ม.มหดิล 

 • รายงานผลการด าเนนิงานดา้นบุคลากร                                                             

2. ความต้องการ ความ
คาดหวังทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• สรุปผลการด าเนนิการแผนพัฒนาการศึกษาคณะ  ประจ าปีทีผ่่านมา    
งานแผนพัฒนาฯ 

ปีงบประมาณ 

• สรุปผลการส ารวจสถานการณ์เพื่อทบทวนทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาคณะที่ผา่นมา ทุก ป ี

• รายงานความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนปัจจุบัน 
งานบริหาร 
การศึกษาฯ 

ทุกป ี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

การศึกษา และงานบริหารการศึกษาฯ 
• รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ภาคการศึกษา 

3. นวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญทาง
เทคโนโลยีและอืน่ๆที่
อาจมีต่อบริการและ
ด าเนนิงาน 

• รายงานผลตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เปน็เลศิ 
(EdPEx) ประจ าปี 2561 

คกก.ตรวจประเมิน 
ม. มหิดล 

ปีการศึกษา 

 

รองคณบดีทุกฝ่าย 
 
 

รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ 
4.  ศึกษาวิเคราะห์โอกาส 

การปรับเปลี่ยนทรัพยากร
• สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติการ (PA) ประจ าปี

งบประมาณ  
งานแผนพัฒนาฯ สรุปรายไตรมาสและปีงบฯ 
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ปัจจัยที่น ามาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ปี 2562-2565 

ข้อมูลส าคัญ แหล่งข้อมูล ความถี่รวบรวมข้อมูล 
สาร 

สนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

ที่มีอยู่ไปใช้บริการกจิกรรม
ที่ส าคัญกว่า 

• แผนความต้องการขอตั้งงบประมาณ 2562-2565 งานแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ  

• ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงนิตามแบบ สงป. ปี 2560-2561 งานแผนพัฒนาฯ รายเดือน รายไตรมาส และ
ปีงบประมาณ 

 

• รายงานรายได้และการใช้จ่ายเงิน  ตามปงีบงปม. ย้อนหลัง 3 ปี ระบบ ERP  

 • รายงานผลการด าเนนิการบริหารความเสีย่งของคณะ ทั้งด้านยุทธศาสตร์      
 การปฏิบัติงาน การเงิน และกฎ ระเบียบต่าง ๆ 

งานแผนพัฒนาฯ ทุก 6 เดือนของ 
รอบปีงบประมาณ 

 
คกก.ความเสี่ยง ของคณะ 

ปัจจัยภายนอก      

1. สภาพการแข่งขันทั้ง 
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

• Situation Analysis of Global, Regional and National Public Health 
Educations 

APACPH 
SEAPHEIN 

เมื่อต้องการ แนว 
โน้ม 

ทิศทาง 
สถาน 
การณ์
การ

แข่งขัน 

คณบด ี

• สถานการณ์การศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับโลก ภูมภิาค  และไทย THAIPHEIN 

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

• เทียบเคียงข้อมูลคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัต่าง ๆ บน CHEQA 
http://www.cheqa.mua.go.th/ 

กศธ.  สกอ. 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร และ 
งานแผนและพฒันาองค์กร 

 • แนวโน้มการตลาดทางการศึกษา และหลกัสูตรใน ASIA  และไทย 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

การศึกษา รองวิจัยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
งานบริหารการศึกษาฯ และ 

งานวิจัยและวิชาการ 

 • แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 http://www.nesdb.go.th/ 

2. การเปลี่ยนแปลงทาง 
    เศรษฐกิจระดับประเทศ 
    หรือระดับโลก 

• การปฏริูปการศึกษาส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้าน
สุขภาพในบริบทสังคมไทย 

กสธ. กพม. ปีงบประมาณ 

• ผลการด าเนินงานของคู่แข่งทางการศึกษาและวิจัย CHEQA Online ปีการศึกษา 

• ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใหทุ้นวิจัย แบบส ารวจ ปีการศึกษา/ งบประมาณ 

 • แนวโน้มและทิศทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร และ
การวิจัยของประเทศ/ ม.มหิดล 

กศธ.  สกอ. วช. สกว. ปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ 

 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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ภาพที่ 2.1ก (1)-3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา ค่านิยมเอกลักษณ์ (สมรรถนะหลัก)  คณะ ปี2562-2565 
 

 

2.1ก (2) นวัตกรรม 
    ผู้น าทุกระดับได้น าประกาศนโยบายกรอบการพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ 
(ภาพที่ 2.1ก(2)-1) และแผนยุทธศาสตร์คณะ แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลการประมิน EdPEx และ AUN QA 
และข้อมูลทิศทางนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ มาวิเคราะห์ในขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อก าหนด
เป็นความท้าท้ายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และได้น าความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ส าคัญ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 -2565 และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวในการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะ น าผลการประเมินมาทบทวนระบบงานและ
กระบวนการในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ คณบดีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และการ
พัฒนาคุณภาพงานในทุกระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างบรรยากาศให้คณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม เช่น การจัดให้มีการท า AAR และ Share & Learn เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และเป็นการสร้างนวัตกรรม (ภาพที่ 4.2 ข(3)-1 ถึง ภาพที่ 4.2 ข(3)-1) ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมจากผลการด าเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลักของคณะ ได้แก่ 1) การมีผลงานวิจัยแบบบูรณาการที่ใช้ประโยชน์
ในการผลักดันนโยบายและเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น การท างานร่วมกับเครือข่ายในย่านนวัตกรรมโยธีเพื่อการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัย 2) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลและการพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะ
พึงประสงค์ และ 3) การบริการวิชาการที่สร้างรายได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
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  ภาพที่ 2.1ก (1)-4  แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ปี 2562-2565 
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ปี 2562-2565 

คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2564 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
Corporate KPIs (ของคณะที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 

(** ล าดับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  : Research and Innovation       (Goal : การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล) 

1. การวิจัยของคณะยังไม่เป็น Frontier Public Health 
Research เป็นลักษณะ Basic Research และ 
Applied research แต่นโยบายการประเมินของ
รัฐบาลก าหนดเป็น TRL และ SRL   

2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะ ยังมี Q1 เป็นสัดส่วนที่น้อย
เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่มี  

3.  คณะ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากและ     
    หลากหลาย แต่การตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ท าร่วมกับ 
    นักศึกษายังมีจ านวนน้อย 

1. คณะมีบุคลากรสายวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลายทางวิชาการ และการวิจัยด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2. คณะมีวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 และ ACI และอยู่
ระหว่างการพัฒนาเป็นวารสารระดับนานาชาติ และเข้า
รับการรับรองในฐานข้อมูล Scopus 

3. มีความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชนในการท าวิจัยเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

4. คณะมีงานวิจัยที่เป็น Flagship และได้รับการ   
    สนับสนุนทุนวิจัยของเครือข่ายการพัฒนาและ 
    ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ย่านโยธี    (YMID)  

1. เพื่อเพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี   
    คุณภาพระดับสากล 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ 
    สนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิผลและ   
    ประสิทธิภาพ  

**1.1   Investigator ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่เป็น PI (Principle Investigator) 

**1.2   ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization 
**1.3   ผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ 
**1.4   Citation per publication (5 years) 
**1.5   International Publication (per year) 
**1.6   International Publication per academic staff (5 years  trend) 
**1.7   จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication)  ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ 
**1.8   จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่  ใน Q1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : Academic and Entrepreneurial Education    (Goal : บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล) 
1. หลักสูตรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีลักษณะ  
    คล้ายคลึงกัน (ลูกค้าจะเลือกเรียนที่ไหนก็ได้) 
2. หลักสูตรยังไม่ได้การรับรองตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยครบทุกหลักสูตร 
3. หลักสูตรด้านสาธารณสุข ที่มีการจัดการเรียนการ 
    สอนแบบ online มีเพิ่มมากขึ้น 
4. ระบบการสนับสนุนเทคโนโลยีการศึกษายังมีน้อย 

1.  คณะมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาหลักสูตร 
    นานาชาต ิระดับบัณฑิตศึกษา  
2.  หลักสูตร MPH ได้รับการรับรองโดยเครือข่าย 
    สถาน การศึกษาภมูิภาคเอเชีย แปซิฟิค APACPH  
    และ AUN-QA ระดับนานาชาต ิ
3.  คณะมีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ 
    เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ระดับ นานาชาติ 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกบัความจ าเป็นของสังคม
และความต้องการของลูกค้า 

2. เพื่อจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ลูกค้า  

**2.1   ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
          ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2)   
          (MUPSF - Professional Standard Framework) 
**2.2   ร้อยละของหลกัสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับสากล                   
**2.5   ร้อยละของส่วนงานที่มีหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ 
           ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs) 
           อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ส่วนงาน  
**2.8   ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น  
          Global Citizen และ Global Talents 
**2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ 
          ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
**2.11 ความพงึพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต (ร้อยละที่ตอบระดับมากทีสุ่ด) 
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แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ปี 2562-2565 
คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2564 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
Corporate KPIs (ของคณะที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 

(** ล าดับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services     (Goal :  ผู้น าด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล) 
1. หน่วยการตลาดยังขาดขีดความสามารถในการ  
   แข่งขันและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ   
  สนับสนุนการด าเนนิงานด้านบริการวิชาการ 
2. การแข่งขันทางด้านบริการวิชาการที่คล้ายคลึงกัน 
    จ านวนมาก 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตามความ
ต้องการทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

2. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยพร้อม 
    บริการ 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่าง 
    การพัฒนาให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
4. การจัดบริการ Wellness เน้นการสร้างความรอบรู้ใน

การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนเขตเมืองโดยเฉพาะกลุ่ม
เข้าถึงบริการวิชาการยาก 

5  มีการวิจัยควบคู่กับการบริการ 

1. เพื่อบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จ ได้
มาตรฐานสากล และอย่างมืออาชีพ 

2. เพื่อบริการวิชาการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

**3.2  จ านวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้าง 
         โดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
**3.3  จ านวนนโยบายชี้น าสังคมของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญระดับชาติ และ 
         นานาชาต ิ
**3.4  ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน 
         ระดับชาติและนานาชาติ 
**3.5  จ านวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/ หรือการ 
         ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/ หรือที่น าไปขับเคลื่อน 
         เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  : Management for Self - Sufficiency and Sustainable Organization    (Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงินทรัพย์สิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน) 
ก. ระบบปฏิบัติการ 
1. การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจยัง

ไม่เป็นระบบ 
2. การขาดระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้เพื่อ

การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวิจัยสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมทุกด้าน 

2. มีวัฒนธรรมของคณาจารย์และศิษย์เก่าที่เชื่อมโยงกัน
จากรุ่นสู่รุ่น 

3. มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสาขาต่างๆ 
ผ่านโครงการพัฒนาย่านสุขภาพพญาไท – ราชเทวี  ใน
การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่
ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ตอบสนอง
การขับเคลื่อนพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
คณะ 

3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

**4.1  การจัดล าดับดา้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมิน 

**4.2  ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล  
**4.3  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA   
         ระดับสถาบัน 
**4.5  Green University Rankings  
**4.10 ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ ระดับ 
          มหาวิทยาลัย  
**4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents  
**4.12 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า EBITDA 
**4.14 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า ROA 
  

ข. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่น  
2. ความเคลื่อนไหวของประชากรใน กทม. 
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 
4. การมีผลบังคับใช้ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารส่วน 
     บุคคล ปี 2562 

1.  มีเครือข่ายความร่วมมือและวิชาการในการสร้างสังคม  
     สุข ภาวะ   เช่น อ าเภอสูงเนิน  

2.   มีนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาให้คณะเป็น 
  คณะรอบรู้สุขภาพและรับผิดชอบต่อสังคม 

3. การพัฒนาคนให้รอบรู้ด้านสุขภาพในสังคมอัจฉริยะ 
(SMART Society) 

4. มีเครือข่ายภาคเอกชนมาสนับสนุน   
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ภาพที่2.1ก(2)-1กรอบการพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะสาธารณสุข
ศาสตร์รอบรู้สุขภาพ 

 

2.1ก (3) การพิจารณากลยุทธ์   
คณะ มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกคณะ (ภาพที่  2.1ก(1)-2)  
น ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562-2565 และได้มีการน า
ประเด็นความท้าท้ายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ
คณะ (ภาพที่ P. 2ข-1)  มาประกอบการพิจารณาใน
การประชุมระดมสมองของบุคลากรทุกภาคส่วน และ 
คกก .  ที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อก าหนดยุทธศาสตร์  แล ะ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการด าเนินการอย่างรอบ
ด้านเพื่อลดความเสี่ยงที่มีต่อความส าเร็จของคณะใน
อนาคต พร้อมทั้งแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในรูป
ของแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว (ภาพที่ 2.1
ก(1)-3 และภาพที่ 2.2ก(2)-2)    

ต่อจากนั้นทีมบริหาร และ คกก. ประจ าคณะ ร่วมกันพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการรวมทั้งการจัดปัจจัยสนับสนุน เช่น การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.1ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร 
            คณะได้ก าหนดสมรรถนะหลักของคณะ คือ “เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) วิจัย บริการวิชาการ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
ขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ”การตัดสินใจเรื่องการก าหนดระบบงานของคณะคณบดีและทีมบริหารได้น าวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาตร์สมรรถนะหลักของคณะ นโยบาย มม. และของคณะข้อก าหนดต่าง ๆ ของ สกอ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งลักษณะงาน และค่านิยม MUPH ของคณะ มาวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์  และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง โดยได้มีการก าหนดระบบงานในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 -2565  ประกอบด้วย 2 ระบบงานที่ส าคัญ (ภาพที่ 1.1ก(1)-4) คือ 1) 
ระบบงานหลัก (Key Work System) เป็นระบบงานในการสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ตามผลิตภัณฑ์หลักของคณะ  2) 
ระบบงานสนับสนุน (Supportive Work System) จะเป็นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงสร้างพิเศษเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานและการจัดบริการสนับสนุนระบบงานหลัก โดยในแต่ละระบบงาน จะมีการด าเนินงานที่
เชื่อมโยงกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละระบบงานบรรลุผลส าเร็จและตอบสนองต่อตัวชี้วัดตามที่ก าหนดไว้ 
และมีการทบทวน ติดตามเพื่อปรับปรุงระบบงานโดยการรับฟังข้อเสนอแนะจาก คกก.  ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า คู่ความ
ร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารงานทั้ง 2 ระบบงาน ด าเนินการตามสายการบังคับบัญชา และผ่าน คกก. 
คณะอนุกรรมการ คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รองคณบดีที่เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่ก ากับดูแลรวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการ
พัฒนาและออกแบบกระบวนงาน ข้อก าหนดที่ส าคัญ และผลผลิต/ผลลัพธ์ของระบบงานที่ส าคัญ  (ภาพที่ 6.1ข (1)-1 ถึง 
ภาพที่ 6.1ข(1)-3) 
2.1ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์     2.1ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ   
    คณะได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 4 
เป้าประสงค์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จ านวน 9 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชี้วัด จ านวน 26 ตัวชี้วัด 
(ภาพที่ 2.1ก(1)-3 และภาพที่ 2.1ก(1)-4)  มีการก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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และ PA เพื่อก าหนดเป้าหมายการบรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ในปี 2563 มีผลการด าเนินการส าเร็จตามตัวชี้วัด(ภาพที่ 
7.4 ก2-1 และ ภาพที่ 7.4ก2-2)  ในแต่ละปีงปม. คณะมีการทบทวนผลการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
การรายงานน ามาวิเคราะห์ เพื่อทบทวนและจัดท าแผนงานโครงการในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  
2.1ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
   แผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 – 2565 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จ านวน 9 วัตถุประสงค์ 
ผู้บริหารได้น าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 (ภาพที่ 2.2ก(2)-2) และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และเป้าหมายการด าเนินการ ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลัก และความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ของคณะ เช่น วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1) ด้านการวิจัย คณะมุ่ง
เพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล 2) ด้านการศึกษา คณะมุ่งพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความจ าเป็นของสังคมและความต้องการของลูกค้า 3) ด้านการบริการวิชาการ คณะมุ่งบริการ
วิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคมระดับชาติและนานาชาติ  4) 
ด้านการบริหารจัดการ คณะมุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์หลัก และมีการด าเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้สมรรถนะหลักของคณะ เช่น ความเชี่ยวชาญการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ และการใช้ความได้เปรียบและโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
เช่น คณะมีบุคลากรสายวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และการวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึง
ได้มีการพัฒนาจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่เป็นโครงการใหญ่และขอรับทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้
คณะได้รับทุนในการด าเนินโครงการวิจัยแบบบูรณาการจากแหล่งทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น (ภาพที่ 7.2ก 2-1) และ (ภาพที่ 7.5ก(2)-15)  คณะมีความร่วมมือท าการวิจัยกับภาคเอกชน ในการท าวิจัย
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์  และในด้านการศึกษา คณะมีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่าย
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
2.2ก. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารและการถา่ยทอดสู่การปฏิบัติ     2.2ก (1) แผนปฏิบัติการ    

  คณะได้จัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี และระยะยาวมากกว่า 1 ปี โดยคณบดี/ทีมบริหาร/หัวหน้าภาควิชา/
เลขานุการคณะฯ/หัวหน้างาน และ คกก. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมความคิดเห็นโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  รวมทั้งความท้าทายในการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ และ PA ในแต่ละปี และได้ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด
เป็นแผนงาน/โครงการประจ าปี  ก าหนดผู้รับผิดชอบ โดย คกก. พิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณ จะน า
แผนงานโครงการทั้งหมดมาพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการตามแผน โดยในปีงบประมาณ 2563 
มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญ (ภาพที่ 2.2ก1)-2) มี
การก าหนดระยะเวลาติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการเป็นรายไตรมาส และน าเสนอผลการ
ด าเนินการต่อ คกก. ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลต่อความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ/
โครงการ และก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการ (ภาพที่ 4.1ก(1)-4)   
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2.2ก (2) การน าแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัติ  
  คณะ มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่าน คกก. ประจ าคณะ  ไปสู่ระดับภาควิชา/หน่วยงานและ

บุคคลตามล าดับ รวมทั้งนักศึกษา ผู้ให้ทุนวิจัย ผู้รับบริการวิชาการ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลาย
ช่องทาง และสื่อต่าง ๆ อาทิ website คณะ Line@ We are PHMU facebook และสื่อสารภายใน เช่น e-office เป็นต้น 
(ภาพที่ 1.1ข-1) เพื่อน าแนวทางไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ/โครงการประจ าปีงบประมาณ และโครงการผลักดันให้
เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของคณะ รองคณบดีทุกฝ่ายเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่ละระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน คณบดีมีการกระจายอ านาจให้ คกก. ชุดต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน (ภาพที่ 2.2ก(2)-1)  ตั้งแต่ต้นปี ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา คณบดี ทีม
บริหาร และงานแผนฯ เข้าเยี่ยมภาควิชา (PA Visit) เพื่อสื่อสารเป้าหมายตัวชี้วัดของคณะกับบุคลากรของภาควิชา รับ
ฟังแผนความต้องการรับการสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และติดตามผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้บุคลากรทราบถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ในการผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ท้า
ท้ายของคณะในการจัดท า PA กับ มม. เช่น ตัวชี้วัดด้านการวิจัย ตัวชี้วัดด้านการเงิน เป็นต้น คณะมีการก าหนด
ระยะเวลาติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการเป็นรายไตรมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณ งานแผนฯ 
จะน าเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการต่อ คกก. ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ และก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อปรับปรุงและเร่งรัดผลการด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ผลการด าเนินการตาม PA (ภาพที่ 7.4ก2-1 และ ภาพที่ 7.4ก2-2) เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป   

 
 
ภาพที่ 2.2ก (2)-1 กระบวนการจัดการการให้บรรลุตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Performance Management Process) 
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ภาพที่ 2.2ก(2)-2 แผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562-2565  แปลงสู่แผนปฏิบัติการ/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2563 

                                                                                                                              แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ2563 
ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที 1 
Research and 
Innovation 
Goal : การวิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
สาธารณสุขระดับ
สากล 

แผนสร้างเครือข่าย
พันธมิตรงานวิจัย 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการบริการสนับสนุนการวิจัย  

1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย (ร้อยละ 25) 
2. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 350,000 บาท/คน 
3. ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของคณะเพิ่มขึ้น 3 ชิ้นงาน/ปี 

135,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
และ งานวิจัยและนวัตกรรม 

2. โครงการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัย 
ในเครือข่ายนานาชาติ  

1.  มีศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยในเครือข่ายนานาชาติ 1 ศูนย์ 
2.  มีกิจกรรมความร่วมมือทางการวิจัยกับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ 1 สถาบัน 

40,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
และ งานวิจัยและนวัตกรรม 

3.โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

1. ชุดตัวชี้วัดผลลัพธ์สุขภาพภาวะเสี่ยง และปัจจัยก าหนดสุขภาพ  1 ชุด 
2. ระบบข้อมูลและข่าวสารเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน 1 ระบบ 

30,000 รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
กิจการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที 2 
Academic and 
Entrepreneurial 
Education 
Goal : บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และ มม. 

แผนพัฒนาการเรียน
การสอนสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐาน 
สากล 

1.โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนฯ  
ออนไลน์  

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม online ในแต่ละหัวข้อที่เปิดการอบรม 50 คน/ปี 
2. มีรายวิชาออนไลนเ์พิ่มขึ้นในปี 2563 (Blended Learning) 5 รายวิชา 

30,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ และ 
งานเทคโนโลยีการศึกษา 

2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะ 
  สาธารณสุขศาสตร์ 

1. จ านวนข้อมูลศิษย์เก่าที่ท าการ Update ในระบบปี 2563 ไม่น้อยกว่า 400 คน/ปี 
2. จ านวนเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าที่ท าแล้วเสร็จ 1 เว็บไซต์ 

6,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ และ 
งานเทคโนโลยีการศึกษา 

3.โครงการเรียนภาษาอังกฤษพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และ MAHIDOL HIDEF 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 140 คน 
2. ห้อง Student Lounge ชั้น 3 มีการปรับภูมิทัศน์ที่ดี 4 ห้อง 

40,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ และ 
งานบริหารการศึกษาฯ 

4. โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

1. จ านวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม 25 คน 
2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมได้น าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ ร้อยละ 75 

10,000 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
Policy Advocacy 
and Leaders in 
Professional/ 
Academic Services 
Goal : ผู้น าด้าน
บริการวิชาการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม
ที่ได้มาตรฐานสากล 

แผนพัฒนาระบบ
บริการวิชาการให้
ทันสมัย 

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายกัลยาณมิตร 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับน้ าตาลหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง (FBS ≤ 100 mg%) 20 คน 50,000 คณบดี 

  2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางให้ได้ 
   มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC17025 : 2017 

1.ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 343,700 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
และ งานบริหารเครื่องมือกลาง 

3. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตาม
มาตรฐานสากล 

1. เอกสารคู่มือคุณภาพ 1 ฉบับ  และเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 5 ฉบับ 
2. เอกสารแผนการดแูลเครื่องมือ 1 ฉบับ  
3. เอกสารโปรแกรมการสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ 1 ฉบับ และผลการสอบเทียบ

เครื่องมือ อุปกรณ์ 7 ฉบับ 

50,000 ภาควิชาจุลชีววิทยา 

4. โครงการศูนย์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อสุข
ภาวะชุมชน 

1. จ านวนประชาชน อาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายที่เข้าร่วมในกิจกรรมเรียนรู้หรือเข้าชม 
2. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
3. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีระบบคิดและความเข้าใจในงานสาธารณสุข 

10,000 รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ 
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                                                                                                                              แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ2563 
ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Management for 
Self-Sufficiency 
and Sustainable 
Organization  
Goal : การบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพด้าน
ระบบการเงิน และ
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนพัฒนาระบบ
การจัดการเพื่อความ
ยั่งยืนและและระบบ
สารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    ปลอดภัย ปีที่ 2 

1. แผนงานด้านความปลอดภัยของคณะ 1 แผน 
2. คณะผ่านการรับรองผ่านเกณฑ์ COSHEM 1 ฉบับ 
3. ห้องเรียน  ธุรการภาค/ห้องท างานหน่วยงาน และห้องปฏิบัติการปลอดภัย  ปลอดภัย

ห้อง/ร้อยละ 40 
4. เครื่องกรองน้ าดื่มสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน เครื่อง/ร้อยละ 100 
5.. ถังดับเพลิง ถัง/ร้อยละ 100 
6. ตู้ดับเพลิง ตู้/ร้อยละ 60 
7. บันไดหนีไฟ อาคาร/ร้อยละ 80 
8. สัญญาณเตือนภัย ระบบ/ร้อยละ 50 
9. ข้อมูลข่าวสารความเสี่ยง ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคณะ 1 ฐาน 

98,750 รองคณบดี ร่วมกับงานกายภาพฯ 

 2. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
เพื่อไปสู่ World Class 

1. เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ปรับปรุงหน้าเว็บใหม่ 
2. จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ที่เพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10% 

10,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ    
และ งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 3. โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขศาสตร์ศึกษา 1. บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ จ านวน 20 คน 
 

100,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ 
ร่วมกับ เลขานุการคณะ 

  4. โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
เพื่อเป็นต้นแบบสถาบันการศึกษา New 
Normal 

1. รายวิชาสอนออนไลน์  
2. สถานที่ปลอดภัยของสถานที่ใช้สอยทั้งหมด ร้อยละ 80 

4,000,000 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ  
รองคณบดี และ เลขานุการคณะ 

  ภาพที่ 2.2ก(3)-1 รายได้จริงและประมาณการรายได้จากการด าเนินการตามพันธกิจของคณะ ปี 2563 -2565  
       (จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะคาดการณ์การจัดเก็บรายได้ปี 2564-2565 จะน้อยกว่าปี 2563) 

ที่มาของรายได ้ รายรับจริง ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 
1. การจัดการศึกษา 8,310,603.50 8,200,000.00 8,200,000.00 
2. การให้บริการวิชาการและการวิจัย 50,308,961.47 22,500,000.00 22,500,000.00 
3. การบริการสุขภาพ 21,713,060.000 30,500,000.000 30,500,000.00 
4.การบริหารสินทรัพย์  14,441,844.81 19,800,000.00 19,800,000.00 
5. การรับบริจาคจากศิษย์เก่าและเครือข่าย 4,715,957.00 6,000,000.00 6,000,000.00 
6. รายได้สะสม 200,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 
           รวม 99,690,426.78 91,000,000.00 91,000,000.00 
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2.2ก (3) การจัดสรรทรัพยากร 
   คณะมีการจัดท าแผนงปม.เสนอขอรับจัดสรรเงินงปม.แผ่นดิน ภาพที่ (ภาพที่ 7.5ก1-2)  และการจัดท างปม.

เงินรายได้ (ภาพที่ 7.5ก1-3)  มีการคาดการณ์เงินรายได้คณะล่วงหน้านอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อ
จัดหางบประมาณส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 - 2565 คณะวางแผนในการ
ก าหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการจัดหารายได้จากแหล่งต่าง ๆ (ภาพที่ 2.2ก(3)-1) เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้ที่จัดหาได้ในแต่ละ
ปี เพ่ือจะได้จัดเก็บในส่วนร้อยละ 10 ไว้เป็นทุนส ารองในการด าเนินการในอนาคต 

 คณะมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ผ่านความเห็นชอบของ คกก. พิจารณางบประมาณคณะ 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา เช่น 1) เป็นโครงการที่จะต้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนาจากผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพของตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ,AUNQA  2) เป็นโครงการวิจัยทางการศึกษาหรือโครงการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ 3) เป็นโครงการเร่งด่วนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เป็น
ต้น คณะ โดยงานแผนฯ ร่วมกับงานบริหารการเงิน จะท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดย
ใชร้ะบบสารสนเทศ ERP  และมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและสถานการณ์การเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อที่ประชุม คกก. ประจ าคณะทุกเดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ (ภาพที่ 7.5ก1-1 ภาพที่ 7.5ก1-4 ภาพที่ 7.5ก1-6 
และ ภาพที่ 7.5ก1-7) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการบริหารการเงินและงบประมาณ และ
ความส าเร็จของโครงการในส่วนของทรัพยากรบุคคล ภาควิชา/หน่วยงานมีการวางแผนอัตราก าลังที่พร้อมด าเนินการ
ตามระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนของคณะ กรณีต้องการอัตราก าลังเพิ่มเติมเพื่อทดแทนอัตราว่าง หรืออัตรา
เพิ่มใหม่ ก็สามารถเสนอขออัตราเพื่อบรรจุบุคลากรใหม่ได้ตามขั้นตอน (ภาพที่ 5.1ก(2)-2) ส่วนการใช้ทรัพยากรอื่นที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตัวอย่างตามรายการ (ภาพที่ P.1ก(5)-1)สามารถด าเนินการขอใช้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะก าหนด เช่น การใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ รถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น คณะ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี คกก. บริหารความเสี่ยงระดับคณะ และ คกก. ความเสี่ยงส านักงานคณบดี มีการ
ประเมินและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุกปี และมีการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงต่อ คกก. ประจ าคณะ ทุก 6 
เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ (ภาพที่ 7.4ก2-3) คณะก าหนดให้ทุกภาควิชามีการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
2.2ก (4) แผนด้านบุคลากร  

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ปี 2563 (ภาพที่ 2.2ก(2)-2) ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร และ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถในการด าเนินงานตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ทุกปีงบประมาณ รองคณบดีที่ดูแลงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลร่วมกับรองคณบดีทุกฝ่าย และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ใน
เรื่องการกระจายบุคลากรตามช่วงอายุ การก าหนดคุณวุฒิของบุคลากร การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ภาพที่ 7.3ก
(1)-1) รวมทั้งการสอบถามเรื่องความผูกพัน ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ซึ่งข้อมูลได้จากการส ารวจและการ
วิเคราะห์ รวมทั้งผลการประเมิน PA (ภาพที่ 7.3ก(1)-3)  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อรองรับต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้
ประโยชน์ได้เต็มความสามารถ และปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของอัตราก าลังที่จะเกษียณอายุงาน ปี 2562 -2565 ยาว (ภาพที่ 7.3 ก(1) -5 และ ภาพที่ 7.3 ก(1) -6) เพื่อการเสนอขอ
อัตรามาบรรจุบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อมาด าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2.2ก (5) ตัววัดผลการด าเนนิการ 
       การติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ คณะใช้ตัวชี้วัด (Corporate KPIs) ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์  
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(ภาพที่ 2.1ก(1)-4 ) และตัวชี้วัดที่ระบุตามกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ (ภาพที่ 2.2ก(2)-2)  งานแผนฯ จะท าหน้าที่
ติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากภาควิชา/หน่วยงาน เป็นรายไตรมาส  ส าหรับตัวชี้วัดตามผลผลิต (สงป.) มีการติดตาม
ทุกเดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ (ภาพที่ 4.1ก(1)-1 และภาพที่ 4.1ก(1)-2) และ (ภาพที่ 7.5ข-1)  เพื่อน าเสนอ คกก. 
ประจ าคณะ เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
2.2ก (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

คณะใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (ภาพที่ 4.1ก(1)-1 และภาพที่ 4.1ก(1)-2)  และน าผลที่ได้จาก
การประเมินในแต่ละผลิตภัณฑ์ และแต่ละระบบงานมาวิเคราะห์ เพื่อการคาดการณ์ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565 ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี  โดยคณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา 
และหัวหน้างาน จะร่วมกันก าหนด/ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตาม PA ส่วนตัวชี้วัด Corporate KPIs และตัวชี้วัดตาม
ผลผลิต  ผู้รับผิดชอบตามผลผลิตจะทบทวนเป้าหมาย โดยมีการเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานกับปีที่ผ่านมา และ
หากตัวใดไม่บรรลุเป้าหมายหรือต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบระบบงานตามผลผลิตจะวิเคราะห์หาสาเหตุ
และเสนอขอปรับปรุง  คณะโดยงานแผนฯ จะท าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน เสนอต่อทีมบริหาร  
คกก. ก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหาแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดให้ดีขึ้น รวมทั้งรายงาน คกก. ประจ าคณะ เพื่อส่งต่อสู่ระดับภาควิชา ให้เร่งรัดการด าเนินงาน
ต่อไป  คณะน าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดบางตัวที่ใช้เปรียบเทียบกับคู่เทียบ เช่น ผลการด าเนินการด้านการศึกษา 
ด้านการวิจัย ในทุกสิ้นปีมาวิเคราะห์และคาดการณ์ผล เพื่อทบทวนและวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
2.2ข การปรบัเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

ทุกสิ้นปีงบประมาณ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้างาน และคกก.ที่เกี่ยวข้อง จะประชุมพิจารณา
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในปีที่ผ่าน ๆ มา ผลการประเมินความพึงพอใจ  และไม่พึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มต่าง ๆ  รวมทั้งผลการด าเนินการของคู่เทียบ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามที่รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และ คกก. ที่เกี่ยวช้อง เสนอแผนงาน/โครงการ  หากมีตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายหรือน้อยกว่าคู่เทียบ คณบดีจะมอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง และ คกก. ที่รับผิดชอบค้นหาสาเหตุ และ
จัดท าแผนการปรับปรุงการด าเนินการและเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหารและ คกก. ที่เกี่ ยวข้องเพื่อพิจารณา เมื่อ
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว งานแผนฯ น าแผนปฏิบัติการที่เสนอปรับปรุง เสนอ คกก. ประจ าคณะ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการปรับแผนในปีงบประมาณนั้น หรือบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการในปีถัดไป ในกรณีที่มีสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการโดยเร่งด่วน คณบดีจะเป็นผู้ตัดสินใจ โดยปรึกษาร่วมกัน
ในทีมบริหาร เพื่อร่วมกันคิดและก าหนดแผนงาน/โครงการ คณบดีจะเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดท าแผนงาน/
โครงการทันที และน าไปแจ้งในที่ประชุม คกก. ประจ าคณะเพื่อขอความเห็นและรับรอง เช่น ในปีงบประมาณ 2563 ได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19   คณบดีโดยความเห็นชอบของ คคก. ประจ าคณะ ได้จัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (Continuity Management: BCM) เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการให้การด าเนินการตามผลิตภัณฑ์
ด้านการวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ การบริหารจัดการต่าง ๆ มิให้หยุดชะงัก มีการทบทวนปรับแผนงาน
โครงการ เช่น การชะลอ/ยกเลิกโครงการ และจัดท าโครงการเร่งด่วน ชื่อ โครงการ “New Normal เพื่อพัฒนาคณะ” 
การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินเพื่อลดรายจ่าย (เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ลดลง) รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน เพื่อด าเนินโครงการเร่งด่วน เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ การปรับวิธีการเรียน การฝึกภาคสนามของนักศึกษา การจัดท าสื่ออินโฟกราฟิกส์แนะน าการ
ป้องกัน COVID – 19 การร่วมพัฒนา Line Application สบายดีบอตซึ่งเป็น start up ของส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ เพื่อให้บุคคลากรและนักศึกษาใช้เพื่อการบันทึกไทม์ไลน์ของตนเองและนักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดการเฝ้า
ระวังแบบมีส่วนร่วมและการเคารพสิทธิส่วนบุคคลในการเฝ้าระวังโรค เป็นต้น  
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หมวด 3 ลูกค้า 

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า  
3.1ก การรับฟังลูกค้า     3.1ก(1) ลูกค้าปัจจุบัน 

คณะก าหนดลูกค้าในอนาคตตามผลิตภัณฑ์หลัก และมีระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าในปัจจุบัน โดยคณบดี
ได้มอบหมายให้ รองคณบดีที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์หลัก มีหน้าที่ก ากับติดตามให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบระบบงานตาม
ผลิตภัณฑ์หลัก ท าหน้าที่รับฟังเสียงลูกค้าปัจจุบัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ แสดงดัง (ภาพที่ 3.1ก(1)-1) เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป โดยขึ้นกับผลิตภัณฑ์และความเหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์ด้าน
การวิจัย มีระบบและขั้นตอนการรับฟังข้อเสนอการให้ทุนวิจัยของแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย(ภาพที่ 6.1ก(1)-2) โดย
งานวิจัยและนวัตกรรม ท าหน้าที่ในการรับฟังเสียงลูกค้าด้านการวิจัย  ด้วยการสอบถามโดยตรงถึงแหล่งทุน และ
สื่อสารผ่านทางภาควิชา อาจารย์ และนักวิจัยในคณะ เพื่อออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัย และสร้างความร่วมมือของ
นักวิจัยในคณะและภายนอกคณะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุนวิจัย  รวมถึงการให้ความชัดเจนใน
ประเด็นปัญหาและเงื่อนไขบางประการที่แหล่งทุนต้องการกับนักวิจัย เพื่อให้สามารถผลิตโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน มีการติดตามประกาศและข้อเสนอให้ทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ มีการรวบรวมแหล่งทุนที่มี
ลักษณะการให้ทุนในประเภทหรือเป้าหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และแหล่งทุนใหม่เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับส่ง
ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังภาควิชาหรือกลุ่มคณาจารย์ที่ท างานวิชาการในสาขาตามที่แหล่งทุนก าหนด เพื่อตัดสินใจใน
การสมัครส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการรับทุน  ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา คณะมีระบบวิธีการรับฟังเสียงลูกค้า 
คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่ระบุ ใน (ภาพที่ 6.1ก(1)-5) มีการวางแผนและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และมีการก ากับดูแลตามโครงสร้างการบริหารการศึกษา และมอบหมายงานบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา  ท าหน้าที่รับฟังเสียงลูกค้า (ผู้เรียน) ตามกลุ่มผู้เรียน เป็น 2 กลุ่ม  คือ 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี  งาน
บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองบริหารการศึกษา ม. มหิดล มีหน้าที่รับฟังเสียงผู้เรียน และ 2) 
นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตร มีหน้าที่รับฟังเสียงผู้เรียน  ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการที่เป็นคู่ความร่วมมือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ งาน
บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา  ท าหน้าที่ในการรับฟังเสียง โดยการส ารวจด้วยแบบสอบถาม การรับข้อมูล
โดยตรงของผู้บริหาร และ/หรือหลักสูตร จากการสนทนาหรือจากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ  โดยข้อมูลจาก
การรับฟังเสียงเหล่านี้ จะมีการวิเคราะห์ รวบรวม น าเสนอหรือรายงานอย่างเป็นทางการในที่ประชุม คกก. ระดับ
ปริญญาตรี คกก. ระดับบัณฑิตศึกษา และ คกก. ประจ าคณะ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการปรับกระบวนการ 
เช่น การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่หลักสูตรให้กับ
ผู้เรียนต่อไป  ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า และมีการรับฟังเสียงลูกค้า (ภาพที่ 6.1ก(1)-
7)  ดังนี้ 1) การบริการวิชาการทางสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ คลินิกนวดเพื่อสุขภาพแพทย์แผนไทย 
และคลินิกบริการร่วม สปสช. ผอ. ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ (OPHETS) 
มอบหมายให้ผู้จัดการ OPHETS  รับฟังเสียงของผู้ใช้บริการภายหลังการรับบริการโดยใช้แบบฟอร์มในการประเมินผล
การบริการ นอกจากนี้มีการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านการเยี่ยมลูกค้า (Site Visit) และการใช้โทรศัพท์ติดตามเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นหลังรับบริการ (After Site Service) และมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น มีการส่งกระเช้าของขวัญ
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้หน่วยงาน/องค์กร ที่เป็นลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพัน นอกจากนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
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ไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการออกแบบการจัดบริการวิชาการเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 เช่น การคัดกรอง การขยายพื้นที่ห้องให้บริการนวด จากห้องรวมเป็นห้องเดี่ยวฯ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้
ลูกค้า ตามหลักวิชาการสาธารณสุขและมาตรฐานการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 2) การ
บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ทางด้านจุลชีว ปรสิต และสิ่งแวดล้อม) ซึ่งคณะให้
ความส าคัญกับคุณภาพความถูกต้องของผลตรวจ ความรวดเร็วตรงเวลา และเข้มงวดการรับ - ส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับแนวปฏิบัติส าหรับการติดต่อรับ - ส่งตัวอย่างตรวจที่
ห้องปฏิบัติการ หัวหน้างานบริหารเครื่องมือกลาง รับผิดชอบในการรับฟังเสียงลูกค้าผู้มารับบริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยใช้แบบฟอร์มในการประเมินผล ภายหลังการรับบริการ  3) การบริการวิชาการด้านการอบรม
ตามความเชี่ยวชาญฯ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบงานบริการด้านงานฝึกอบรม
หลักสูตรนานาชาติ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาชาวต่างประเทศ  งานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชองในการรับฟังเสียงลูกค้า 
ซึ่งด าเนินการโดยให้ผู้เข้ารับการอบรม ประเมินผลตามแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรม เขียนความคิดเห็นในสมุด
เยี่ยมชม และในระหว่างการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารปัญหาและความต้องการต่อเจ้าหน้าที่งานวิเทศฯ
ได้โดยตรง ตลอดจนการนับจ านวนลูกค้าเก่าที่กลับมาศึกษาดูงานต่อเนื่อง (ภาพที่ 6.1ก (1)-7) อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2563 ส่งผลให้สถาบัน/
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าประจ าและลูกค้าใหม่ ไม่สะดวกในการเข้าอบรมฯ ที่คณะ และยังได้ส่งผลให้
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม โดยเฉพาะผู้เข้าอบรมนานาชาติลดลง คณะจึงได้ปรับรูปแบบบริการวิชาการอบรมตามความ
เชี่ยวชาญฯ โดยมีแนวทาง ดังนี้ (1) ปรับวิธีการจัดอบรมจากแบบดั้งเดิมเป็นแบบออนไลน์ (2) จัดท าบทเรียนออนไลน์
โมดูล ต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า (3) ปรึกษาหารือกับลูกค้าเดิมถึงแนวทางการ
จัดการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม (4) ประชาสัมพันธ์ผ่าน social media รูปแบบต่าง ๆ ถึงสถาบัน/
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย และ (5) จัดท าฐานข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
โครงการ นอกจากนี้การอบรมตามความเชี่ยวชาญนั้น หัวหน้าภาควิชา รับนโยบายจากคณบดี มาด าเนินงานผ่าน 
คกก. บริการวิชาการของภาควิชาในการจัดบริการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามความเชี่ยวชาญ ให้กับผู้สนใจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการรับฟังเสียงลูกค้าด้วยแบบสอบถามเพื่อประเมินผลในช่วงเวลาที่เข้า
รับการอบรม และเมื่อสิ้นสุดการอบรม การรับฟังเสียงสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อผู้รับผิดชอบได้ตลอดระยะเวลา 
และผู้รับผิดชอบได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ทบทวนเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร เช่น การปรับ
หลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับยุค New normal โดยจัดเป็นระบบออนไลน์  ทั้งนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้
จากการรับฟังเสียงลูกค้า ผู้รับผิดชอบในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีการวิเคราะห์ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการ
สื่อสาร และวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับฟังให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้าง
ความผูกพัน รวมทั้งการน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการรับฟังเสียงลูกค้ามาวิเคราะห์ ทบทวนเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินการให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังส าหรับลูกค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดใน 
หมวดที่ 4 ข้อ 4.1 ข  
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 3.1ก (2) ลูกค้าในอนาคต 
             คณะก าหนดลูกค้าในอนาคตตามผลิตภัณฑ์หลักและก าหนดวิธีการรับฟังเสียงลูกค้าในอนาคต ดัง(ภาพที่ 
3.1 ก (1)-2) ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย ลูกค้าในอนาคต ได้แก่ แหล่งทุน  และผู้ให้ทุนวิจัย จากภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มีการรับฟังเสียงผ่านทางการจัดกิจกรรม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค การ
ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า และน าข้อมูลมาปรับปรุงการพัฒนาข้อเสนอ
ทางการวิจัย และการส่งบทความตีพิมพ์  (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา ลูกค้าในอนาคตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง มีการรับฟังเสียงโดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น 
โครงการเปิดบ้านสาสุข มหิดลวิชาการ  Open House and Admission  โครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข Health 
Camp และการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนในปัจจุบัน เช่น ภูมิล าเนา โรงเรียนมัธยม  รวมถึงอาศัยเครือข่ายของสโมสร
นักศึกษา ในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้เรียนในอนาคตของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีการรับฟังเสียง โดยคณะ หลักสูตร ภาควิชา และบัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น การ
ร่วมจัดกิจกรรม Road show ร่วมกับทางบัณฑิตวิทยาลัย การจัดกิจกรรม open house ที่วิทยาเขตนครสวรรค์และ
กาญจนบุรี  การจัดท าวิดีโอคลิปแนะน าวิถีชีวิตนักศึกษายุคนิวนอร์มัล เป็นต้น  ข้อมูลสารสนเทศจากการรับฟังเสียง
ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการปรับกระบวนการ เช่น การออกแบบกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร/รายวิชา หรือจัดการสอนตามความเหมาะสมของแต่หลักสูตรต่อไปในอนาคต เป็นต้น  (3) ผลิตภัณฑ์ด้าน
การบริการวิชาการ ลูกค้าในอนาคต ได้แก่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้จัดการ OPHETS  และ
ผู้รับผดิชอบงานบริการแต่ละประเภท มีการรับฟังเสียงลูกค้าในอนาคตผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ Website โปสเตอร์สื่อ
สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดของคณะ มีการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้าผู้สนใจทีจ่ะรับบริการวิชาการใน
แต่ละด้าน   ทั้งนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้จากการรับฟังเสียงลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบในแต่ละผลิตภัณฑ์
จะมีการวิเคราะห์ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร และวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับฟังเสียง 
ให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพัน รวมทั้งการน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการรับ
ฟังเสียงลูกค้ามาวิเคราะห์ ทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังส าหรับลูกค้า
ในอนาคตทุกกลุ่มพันธกิจ รายละเอียดในหมวดที่ 4 ข้อ4.1 ค (1)  
3.1ข การจ าแนกลูกค้า และผลิตภัณฑ์  3.1ข (1) การจ าแนกลูกค้า 

 คณะ ก าหนดลูกค้า โดยจ าแนกตามผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ P. 1ข(2)-1 และ ภาพที่ 3.1 ก (1)-1) โดย  
 (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ จ าแนกกลุ่มลูกค้าวิจัย เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) แหล่งทุนวิจัย

ภายใน มม. ได้แก่ ทุนวิจัยของคณะ ทุนวิจัยของ มม. ซึ่งรวมถึงทุนงบประมาณแผ่นดินภายใต้กรอบงบประมาณของ 
มม. และ 2) แหล่งทุนภายนอก มม. ได้แก่ แหล่งทุนวิจัยของภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น แหล่งทุนภายในประเทศ ได้แก่ วช. สกสว. สวก. สสส. เป็นต้น และแหล่งทุนจากต่างประเทศ  เช่น NIH และ 
Takeda เป็นต้น ซึ่งแหล่งทุนภายนอก มม. เป็นแหล่งทุนที่คณะให้ความสนใจและสนับสนุนให้คณาจารย์เสนอ
โครงการเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย เป็นการสร้างความร่วมมือในการวิจัยกับนักวิจัยต่างสถาบัน และภาคเอกชน 
เพื่อผลิตงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ ดังรายละเอียดใน https://www.ph.mahidol.ac.th/research-to-innovation/  คณะมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมกับภาคธุรกิจเอกชน เช่น ในปี 

https://www.ph.mahidol.ac.th/research-to-innovation/
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2563 คณะร่วมกับบริษัท ดรีมไมนิ่ง จ ากัด ผลิต “ซอฟท์สปูน” อาหารข้นหนืด ต ารับไทย ส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่อง
การกลืน ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ท าให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิจัยของคณะ เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ 
คณะยังมีผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพดี เช่น วารสารระดับนานาชาติระดับ Q1 วารสารระดับนานาชาติ 
เป็นต้น (ภาพที่ 7.1 ก-1 )  
ภาพที่ 3.1 ก (1)-1 การรับฟังเสียงลูกค้าปัจจุบัน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลิตภัณฑ์ ช่องทางรับฟัง ความถี ่ ข้อมูลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ การน าข้อมูลไปใช ้ ผลลัพธ ์
ด้านการวิจัย       
แหล่งทุนภาครัฐ
และเอกชน 
 

- หนังสือแจ้งจาก 
  หน่วยงานที่ให้ทุน 
- สื่อประชาสัมพันธ์ 
  และWebsite ของ 
  แหล่งทุน 

ตลอดเวลา - ความต้องการ 
  ของแหล่งทุน 

- รองคณบดีฝ่าย 
  วิจัย 
- งานวิจัยและ   
  นวัตกรรม 
 

-ประชาสัมพันธ์ถึง
ภาควิชาและอาจารย์
นักวิจัยในคณะ เพื่อ
พัฒนาทุนวิจัยให้ตรง
ความต้องการของแหล่ง
ทุน 

จ านวนโครงการวิจัย
ที่ขอรับทุนสนับสนุน  
(ภาพที่ 7.1 ข1-1) 

ด้านการศึกษา       
ระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา 

- การประเมิน
ทาง google 
from  

- Focus Group 

- ทุกภาค 
  การศึกษา 
  ต่อเนื่อง 

- ความต้องการ 
- ข้อคิดเห็น 
- ข้อเสนอแนะ 
- ข้อร้องเรียน 

- รองคณบดีฝ่าย 
  การศึกษาและ 
  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- รองคณบดีฝ่าย  
  คุณภาพ
การศึกษา 
- งานบริหาร
การศึกษา 
  และกิจการ
นักศึกษา 
- งานบริการ
การศึกษา 
  และงานกิจการ 
  นักศึกษา   
  บัณฑิตวิทยาลัย 

- ทบทวนความ
ต้องการ/ 
  ความคาดหวัง เพื่อ
น าไป 
  ปรับปรุงกระบวนการ 
  ดูแลนักศึกษา 
- ปรับปรุงสิ่งสนับสนุน 
  การเรียนรู้ 
- ปรับปรุงรายวิชา   
  การสอน และการ 
  ประเมินผล 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงระเบียบและข้อ 
  ปฏิบัติ 
- การออกแบบกิจกรรม 
  พัฒนาและเสริมสร้าง 
  ศักยภาพให้นักศึกษา   

ความพึงพอใจของ
นักศึกษา (ภาพที่ 
7.2ก1-2)  
 

- กลุ่มไลน ์
- เฟสบุคชั้นป ี
- อีเมล ์
- อาจารย์ที่

ปรึกษา 
- สายตรงถึงรอง

คณบดีใน
ก ากับ/ประธาน
หลักสูตร/
เจ้าหน้าที่งาน
การศึกษา 

ตลอดเวลา 

ด้านบริการ
วิชาการ  

ฟอร์มการ
ประเมินบริการ 

ทุกครั้งหลังรับ
บริการ 

-ข้อคิดเห็น 
-ข้อเสนอแนะ 
-ข้อร้องเรียน 
-ความพึงพอใจ 

 ปรับปรุงบริการ เพื่อ
เพิ่มจ านวนผู้รับบริการ 

จ านวนผู้รับบริการ 
ภาพที่ 7.1 ก-7 
 

บริการวิชาการทาง
สุขภาพ 

การเยี่ยมบ้าน 
เยี่ยมชุมชน 

2 ครั้งต่อปี -ข้อคิดเห็น 
-ข้อเสนอแนะ 
-ข้อร้องเรียน 
-ความพึงพอใจ 

ผอ. ส านักงาน
บริการ
เทคโนโลยี
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับแผนและแนว
ทางการเยี่ยม 

ความพึงพอใจภาพที่ 
7.2ก1-5 และ ภาพที่ 
7.2ก1-6 

บริการวิชาการ 
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

   รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและ
นวัตกรรม 
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ผลิตภัณฑ์ ช่องทางรับฟัง ความถี ่ ข้อมูลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ การน าข้อมูลไปใช ้ ผลลัพธ ์
บริการวิชาการ
อบรมตามความ
เชี่ยวชาญฯ  

   รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์
และพัฒนา
เครือข่าย 

 

ภาพที่ 3.1 ก (1)-2 การรับฟังเสียงลูกค้าในอนาคต และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางรับฟัง ความถี ่ ข้อมูลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ การน าข้อมูลไปใช ้ ผลลัพธ ์

ด้านการวิจัย  
แหล่งทุนภาครัฐ
และเอกชน 

- หนังสือแจ้งจาก 
  หน่วยงานที่ให้ทุน 
- สื่อประชาสัมพันธ์ และ 
  Website ของแหล่งทุน 
 

ตลอดเวลา 
เมื่อได้รับข่าวสาร

จากแหล่งทุน 

-ความต้องการของ
แหล่งทุน 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
- งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

-ประชาสัมพันธ์ถึง
ภาควิชาและ
อาจารย์ นักวิจัยใน
คณะ เพื่อพัฒนาทุน
วิจัย 

 

ด้านการศึกษา       
ผู้เรียนในอนาคต 
ผู้ปกครอง 

- กิจกรรม Health 
Camp 
- กิจกรรม Open House 
- กิจกรรม Road 
Show 

    1 ครั้ง/ป ี
 
 
 

ความคิดเห็น 
ความต้องการ 
และข้อเสนอแนะ 

-รองคณบดีฝ่าย 
 การศึกษาและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-รองคณบดีฝ่าย 
  คุณภาพการศึกษา 
- งานบริหารการศึกษา 
  และกิจการนักศึกษา      
- สโมสรนักศึกษาคณะฯ 
- งานบริการการศึกษา 
  และ งานกิจการ 
  นักศึกษา  บัณฑิต 
  วิทยาลัย 

-ปรับปรุงแนวทางใน
การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
-ปรับปรุงวิธีการ/ช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
-ปรับปรุงกิจรรม
เผยแพร่หลักสูตร 

ภาพที่ 7.5ก2-1 
ภาพที่ 7.5ก2-4 

-Facebook 
-Website 
-โทรศัพท์ 
-Group line 

-ตลอดเวลา  

ศิษย์เก่า -เครือข่ายศิษย์เก่า 
-กิจกรรมศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
-กิจกรรมจัดอบรม
พัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ/วิชาชีพแก่
ศิษย์เก่า 
-Face book 
-Website 

-ตลอดเวลา -ภาวะการมีงาน
ท าและการ
ประยุกต์ ใช้
ความรู้ในการ
ท างาน 
-ความคิดเห็น 
ความต้องการ 
และข้อเสนอแนะ 

-รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

-เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการพัฒนา
กิจกรรม 
-เป็นแนวทาง
พัฒนาการให้บริการ
แก่ศิษย์เก่า 
-การปรับปรุง
หลักสูตร 

- หลักสูตรที่ได้รับ 

  การรับรอง 

  คุณภาพ 

  มาตรฐานระดับ 

  สากล   

  (ภาพที่ 7.1ก-2) 

- จ านวนกิจกรรม

พัฒนาและ

เสริมสร้าง

ศักยภาพให้กับ

นักศึกษา 

 (ภาพท่ี 7.1ข-1.2-5) 

ผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้ประกอบการ 

- การประเมินแบบ 
  ออนไลน ์และเอกสาร 
-การจัดประชุม 
-จากการสนทนา/หารือ
ร่วมกับผู้บริหาร 
-การเยี่ยมชมศึกษาดู
งาน 
-การนิเทศงานฝึก
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

1 ครั้ง/ปี -ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตร 
-ความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

-รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-รองคณบดีฝ่าย
คุณภาพการศึกษา 
-งานบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา 
-งานกิจการนักศึกษา   
 บัณฑิตวิทยาลัย 

-ปรับปรุงหลักสูตร 
-ปรัปปรุงวิธีการสอน 
-ปรับปรุงกิจกรรม 
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ผลิตภัณฑ์ ช่องทางรับฟัง ความถี ่ ข้อมูลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ การน าข้อมูลไปใช ้ ผลลัพธ ์
ด้านบริการวิชาการ       

บริการวิชาการ
ทางสุขภาพ 

- Website และ
เจ้าหน้าที่การตลาด
ภายใน และภายนอก 

 ความต้องการ ผอ.ส านักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ออกแบบบริการตาม
ความต้องการ 

ผู้รับบริการราย

ใหม่ 

ภาพที่ 7.5ก(2)-6-

ภาพที่7.5ก(2)-10 

 

 
(2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา ผู้รับผิดชอบพันธกิจ จ าแนกกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนในปัจจุบัน และกลุ่มผู้เรียนใน
อนาคต  โดยกลุ่มผู้เรียนปัจจุบันคณะ จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตามประเภทหลักสูตร คือ 1) นักศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ 2) นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรไทยภาคปกติ ภาคพิเศษ/หลักสูตรนานาชาติ คณะ
ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า โดยคณะใช้การสื่อสารแบบสองทาง เช่น  
การร่วมประชุม หรือการส ารวจ/สัมภาษณ์ เพื่อรับทราบความคาดหวัง ความต้องการ และข้อคิดเห็นต่าง  ๆ เพื่อน า
ข้อมูลและสถิติที่ได้มาวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้เรียน หลักสูตรไทยภาคปกติ ภาคพิเศษ/หลักสูตรนานาชาติ เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยคณะมีกระบวนการค้นหาความต้องการและความคาดหวังที่เกี่ยวกับการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร โดยการแต่งตั้ง คกก. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  และใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและการให้
ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มาวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวัง 
รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตในอนาคต เช่น ระบบการศึกษาที่มีการเปิดเสรี นโยบาย
การศึกษาที่เปิดโอกาสความเหลื่อมล้ าทางสังคม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม  ความต้องการเข้าสู่
มาตรฐานสากล/วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสมรรถนะหลัก และวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วย
การเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2564” และค่านิยมของคณะ (MUPH) 
น ามาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และออกแบบกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษา  ให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม Global Citizen และ Global Talent ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป   (3) 
ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ จ าแนกลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะบริการ ได้แก่ 1) 
บริการวิชาการทางสุขภาพ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การนวดแผนไทยประยุกต์  ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเก่ามา
ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ให้กับคณะ  2) บริการวิชาการอบรมตามความเชี่ยวชาญ ฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
คณะโดยภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการจัดโครงการอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งจาก
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการที่คณะมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงท าให้คณะเป็นที่
รู้จักในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างกว้างขวาง และโครงการอบรมนานาชาติ  เป็นบริการทางวิชาการด้านงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างชาติทั้งในกลุ่มอาเซียน และสหรัฐอเมริกา ที่สนใจมาอบรม
และฝึกประสบการณ์ด้านสาธารณสุขกับคณะ ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มนี้มาใช้บริการต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ และชื่อเสียงของ
คณะ รวมทั้งได้เครือข่ายทางวิชาการที่ท าให้เกิดกิจกรรมอื่นต่อเนื่อง 3) บริการวิชาการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ และ 4) บริการรับท าวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ ผลลัพธ์การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ด้านการ
บริการวิชาการ ภาพที่ 7.5ก1-5 
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        คณะโดยผู้รับผิดชอบตามผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ ได้น าข้อมูลสารสนเทศจากการรับฟังเสียงลูกค้า มาวิเคราะห์
จัดท าสรุปเป็นข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (ภาพที่ P.1ข(2)-1และ ภาพท่ี P.1ข(2)-
2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรม และกระบวนการด าเนินการที่มีคุณภาพ
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รายละเอียดที่กล่าวในหมวด 4 ข้อ 4.1ค(2) และหมวด 6 ข้อ 6.1ก(3 ) 
3.1ข (2) ผลิตภัณฑ์    
      คณะเป็นหน่วยงานในสังกัดของ มม. มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ มม. และแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ ปี 2562-2565  ได้ก าหนดผลิตภัณฑ์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย 
2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา และ 3) ผลิตภัณฑ์ด้านบริการวิชาการ  ในแต่ละผลิตภัณฑ์ คณะมีนโยบายปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในทุกผลิตภัณฑ์ ตามค่านิยมและสมรรถนะหลักของคณะ  เพื่อมุ่งสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ ผู้รับผิดชอบตามผลิตภัณฑ์ จึงค้นหาความต้องการของลูกค้า ลูกค้ากลุ่มอื่น โดยรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลการรับฟังเสียงลูกค้าปัจจุบัน (ภาพที่ 3.1ก(1)-1 และลูกค้าในอนาคต ภาพที่ 3.1ก(1)-2) รวมทั้ง
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ของ มม. ทิศทางและแผนพัฒนา
ประเทศด้านการศึกษา การวิจัย การบริการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ความคาดหวังจากผู้ใช้บัณฑิต ลูกค้า
งานวิจัย ลูกค้างานบริการวิชาการ ผลการด าเนินงานแต่ละปี (ภาพที่ 2.1ก(1)-4-1 และภาพที่ 2.1ก(1)-4-2)  เพื่อ
ก าหนดเป็นผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ในอนาคต ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย คณะพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร และความสอดคล้องในดัชนีเป้าหมายการพัฒนาด้านการวิจัย (key performance indicators
) ซึ่งพบว่าบุคลากรของคณะมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย
จากแหล่งภายนอกที่มีเป้าหมายและนโยบายที่ต่างกัน และทุนส่วนหนึ่งที่ได้รับเป็นทุนมหาวิทยาลัยที่พัฒนานักวิจัย 
และพัฒนาโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือแบบสหสาขา ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย ได้แก่ 1) องค์ความรู้ใหม่และ
สิ่งประดิษฐ์ด้านสุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 2) การผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ 3) งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพ  5) การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และ 6) การ
ขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศ   (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วย หลักสูตรไทย 2 หลักสูตร  2) การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ประกอบด้วย หลักสูตรนานาชาติ 2 
หลักสูตร หลักสูตรไทย 11 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย หลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร ทุก
หลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตรของ
เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน  (AUN-QA) คณะมีจ านวนหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ 
AUN-QA ปีการศึกษา  2562 และ 2563 (ภาพที่ 7.1 ก-5) โดยทุกหลักสูตรที่เปิดสอนมีการปรับปรุงตามวงรอบที่
ก าหนด ตาม TQF   (3) ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ คณะมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าด้านการสร้างสุขภาพในการ
จัดบริการตามแนวคิดต่าง ๆ รวมตลอดถึงแนวคิด “Well-being” และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะการบริการ ได้แก่ 1) 
บริการวิชาการทางสุขภาพ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การนวดแผนไทยประยุกต์ การสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพตามนโยบายบริการส่งเสริมสุขภาพ สปสช.  2) การบริการวิชาการอบรมตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
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และสมรรถนะหลักของคณะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คณะ โดยภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ เช่น  โครงการอบรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการที่คณะมีการ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  โครงการอบรมนานาชาติให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างชาติทั้งในกลุ่มอาเซียน และ
สหรัฐอเมริกา ที่สนใจมาอบรมและฝึกประสบการณ์ด้านสาธารณสุขกับคณะ ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มนี้มาใช้บริการต่อเนื่องเพิ่ม
รายได้ และชื่อเสียงของคณะ รวมทั้งได้เครือข่ายทางวิชาการที่ท าให้เกิดกิจกรรมอื่นต่อเนื่อง 3) การบริการวิชาการ 
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ 4) การบริการรับท าวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่น ารายได้มา
เข้าคณะอย่างต่อเนื่อง  
3.2 ความผูกพันของลูกค้า    
3.2ก ความสัมพันธ์และการสนับสนุนลูกค้า    3.2ก (1) การจัดการความสัมพันธ ์

             คณะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการรับฟังเสียงลูกค้า (ภาพที่ 3.1ก(1)-1) มีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า ผู้ให้ทุนวิจัย ผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละผลิตภัณฑ์ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ รับผิดชอบในการบริหารด้านงานวิจัย ร่วมกับ คกก. วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานวิจัยและ
นวัตกรรม ในการวิเคราะห์สารสนเทศของคณะ ทบทวนความต้องการของแหล่งทุนวิจัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
และวางแผนส่งเสริมความสัมพันธ์กับแหล่งทุนวิจัย  ได้แก่ การสร้างและการบูรณาการความร่วมมือของนักวิจัย 
(Research collaboration) ความร่วมมือหรือร่วมทุนกับภาคเอกชน ตอบสนองความต้องการและนโยบายการให้ทุน
ของแหล่งทุน เช่น แหล่งทุนส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น รวมถึงการให้ความร่วมมือกับแหล่งทุนวิจัยใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย การเป็นที่ปรึกษาของแหล่งทุนในกิจกรรมต่าง  ๆ 
และการเข้าร่วมประชุมวิชาการในฐานะวิทยากร การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย และร่วมเสนอนักวิจัยเข้าร่วมคัดเลือก
เพื่อรับรางวัลที่แหล่งทุนเป็นผู้จัด นอกจากนี้ภายในคณะยังได้ส ารวจและประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความผูกพัน
กับแหล่งทุนวิจัย ได้แก่ การส่งรายงานความก้าวหน้าไม่เป็นไปตามก าหนด การขอยุติโครงการวิจัย เพื่อวางแผนในการ
ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยต่อเนื่อง การส่งรายงานตามก าหนดเวลา และ
การน าผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้ทุนวิจัย นอกจากนี้คณะมีการ
ปรับโครงสร้าง หน้าที่รับผิดชอบในการบริการวิชาการด้านวิจัย และพัฒนานวัตกรรมให้มาขึ้นกับงานวิจัยฯ เพื่อให้
ลูกค้ามั่นใจในการรักษาความลับของผลงานบริการรับท าวิจัย เพื่อให้งานบริการวิชาการมีคุณภาพ ทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการแหล่งทุน คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมที่จัดโดยแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้ให้ทุน รวมทั้งยังช่วยให้อาจารย์ท าตามข้อก าหนดของผู้ให้
ทุน ส่งผลให้เป็นที่ได้รับความเชื่อถือจากแหล่งทุน และการได้รับทุนจากแหล่งทุนอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 7.2ก2-1)   
(2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ผ่านระบบและกลไกในการสื่อสารกับ
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต โดยจ าแนกเป็น 
2 ระดับ คือ 1) ระดับคณะและระดับหลักสูตร สื่อสารผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านทาง Website ของ
คณะและภาควิชา Facebook หรือการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ นอกจากนี้ คณะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนของคณะ ร่วมด าเนินการ ร่วมตัดสินใจในการจัดกิจกรรม รวมถึงร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ของคณะ 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน และเพื่อสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 
เช่น โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานและกิจกรรมสัมพันธ์จากพี่สู่น้องคูน 65  โครงการเปิดบ้านสาสุข  
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มหิดลวิชาการ  Open House and Admission เป็นต้น (ภาพที่ 7.2ก1-3) นักศึกษาปัจจุบัน มีการประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ ผ่านการประเมินรายวิชาตลอดระยะเวลาการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุย
กับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มี คกก. ดูแลนักศึกษา เพื่อการจัดหาทุนการศึกษาและจัดสรรทุน 
โดยในทุกปี คณะจะได้รับการสนับสนุนทุนจากศิษย์เก่า ดัง (ภาพที่ 7.2ก2-2) ส าหรับนักศึกษาในอนาคต คณะมีการ
ทบทวนปรับปรุงออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต  และมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (3) ผลิตภัณฑ์ด้าน
บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้รับบริการวิชาการ ผ่านการบริการที่เน้นคุณภาพ
มาตรฐานของการบริการวิชาการ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ เช่น หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของ OPHETS 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 1009:2015  ห้องปฏิบัติการส าหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผ่านมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย ESPRel ส่วนการบริการวิชาการด้านการอบรมนานาชาติของคณะ มีการสื่อสารกับผู้รับบริการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้รับบริการอบรมมีความผูกพัน โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจากต่างชาติ ทั้งจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน และ สหรัฐอเมริกายังคงผูกพันและติดต่อขอมารับบริการอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นช่ว งการระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19ส าหรับบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญซึ่งภาควิชาที่รับผิดชอบด าเนินงานมีกิจกรรมและมีผู้สนใจ
เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมหลักสูตรระยะสั้นของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  การอบรมด้านอาหาร
ของภาควิชาโภชนวิทยา การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ
จะมีการประเมินความพึงพอใจ  ความไม่พึงพอใจ เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
อบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ (ภาพที่ 7.2ก1-6) และเกิดความเชื่อมั่นในบริการและกลับมาใช้
บริการซ้ า และแนะน าผู้ใช้บริการรายใหม่ (ภาพที่ 7.5ก(2)-7ถึง (ภาพที่ 7.5ก(2)-11)  นอกจากนี้ คณะใช้ช่องทาง
สื่อออนไลน์ เว็บไซต ์และเจ้าหน้าที่การตลาดภายในและภายนอก ในการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้าผู้สนใจบริการ
วิชาการในแต่ละด้านของคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการวิชาการของคณะ  ส าหรับการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดในด้านการบริการวิชาการ คณะมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าด้านการสร้างสุขภาพในการจัดบริการทางวิชาการ ในปี 
2563 คณะได้จัดบริการตามแนวคิด Well-being เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคต  เช่น ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนของเขต
พญาไท ราชเทวี หรือผู้ที่มาท างานที่องค์กรในย่านนวัตกรรมโยธี โดยทีมผู้บริหารมีการพัฒนาแนวทางหาคู่ความร่วมมือ
ภายใน มม. รพ. รามาธิบดี รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน และคู่ความร่วมมือในภาคเอกชน องค์กรในย่านนวัตกรรมโยธี เช่น 
สปสช. บริษัท S&P บริษัท Nestle บริษัท Research EX ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก (AFRIM) และกลุ่ม
กัลยาณมิตรสูงเนิน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  เป็นต้น  
3.2ก (2) การเข้าถึงและการสนับสนุนลูกค้า  

คณะก าหนดวิธีการสื่อสารการเข้าถึงสารสนเทศกับกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เข้าถึงสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ โดยลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงสารสนเทศผ่านผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ผู้ก ากับดูแล และช่องทางต่าง ๆ ดัง
ภาพ (ภาพที่ 3.1ก(1)-1) และ (ภาพที่ 3.1ก(1)-2) ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ แนวโน้ม
ตลาด นโยบายคณะ นโยบาย มม. และประเทศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวัฒนธรรมองค์กรของคณะ มาก าหนดเป็น
ข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุนผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง 
คุณค่า ทีลู่กค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้รับเป็นหลัก (ภาพที่ 6.1ก(1)-1 ภาพที่ 6.1ก(1)-4 ภาพที่ 6.1ก(1)-6) 
คณะสนับสนุนลูกค้าที่ใช้ผลงานจากผลิตภัณฑ์ของคณะในการเข้าถึงสารสนเทศและการสนับสนุนจากคณะ ดังนี้ (1) 
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ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย คณะให้แหล่งทุนวิจัย และผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของคณะ และภาควิชา 
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ท าให้แหล่งทุนสามารถพิจารณาการแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน และรายละเอียดใน
การด าเนินการเสนอโครงการวิจัย อีกทั้งท าให้ผู้วิจัยสามารถได้รับทราบและพิจารณาเสนอโครงการวิจัยได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  คณะภายใต้การก ากับของรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานวิจัยและ
นวัตกรรม รับผิดชอบประสานงาน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินการเรื่องขออนุมัติยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัย รวมทั้งการประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร สอบถาม และติดตามด้านการวิจัย เพื่ออ านวยความสะดวก
กับผู้วิจัย นอกจากนี้แหล่งทุนบางแหล่งทุนมีเงื่อนไขในการจัดแบ่งผลประโยชน์จากงานวิจัย เช่น  โครงการจาก
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และโครงการที่ร่วมมือกับภาคเอกชน คณะมอบหมายให้รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยฯ และงานวิจัยฯ ประสานการจัดท าสัญญา หรือข้อตกลงกับแหล่งทุน และประสานกับกองบริหาร
งานวิจัย และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( iNT)  ในการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาต่อรองการ
จัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้งานวิจัยฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น แหล่งทุนต่าง 
ๆ นโยบายแนวโน้มทิศทางงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ งานตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มี impact 
factor สูง และอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ  น ามารวบรวมและเผยแพร่บน website คณะ เพื่อให้อาจารย์
สามารถใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้คณะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยเดิมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการ
แสวงหาแหล่งทุนใหม่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 7.2ก2-1)  (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา คณะมีระบบและกลไกในการสื่อสาร
กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยจ าแนกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงสารสนเทศของ
หลักสูตรผ่านทาง Website ของคณะ Website ของภาควิชา Facebook หรือการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่ต้องการ นอกจากนี้ คณะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนของคณะ ร่วมด าเนินการ ร่วมตัดสินใจในการจัดกิจกรรม 
รวมถึงร่วมกันการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนา
ผู้เรียน และเพื่อสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของคณะ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะได้มีการ
แต่งตั้ง คกก. ในการพิจารณาจัดสรรทุนให้นักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ  คกก. กิจการนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา จะมีการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ตามปัญหาเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความโดดเด่น เช่น การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ การจัดหาทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 
นอกจากนี้คณะได้จัดบริการปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกระหว่างการศึกษา ในคณะ เช่น Wi-Fi 
ห้องสมุด ห้องออกก าลังกาย ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   (3) ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ คณะก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ดูแลสนับสนุนลูกค้า โดยการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ และปรับ
กระบวนการดูแลลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ของงานบริการวิชาการ ตามความเหมาะสมและความต้องการ เช่น กลุ่มลูกค้า
ประเภท หน่วยงาน/องค์กร คณะใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ Website และเจ้าหน้าที่การตลาดภายในและภายนอก ใน
การติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้าผู้สนใจบริการวิชาการในแต่ละด้านของคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการ
วิชาการของคณะให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย   
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3.2ก (3)การจดัการกับข้อร้องเรียน  
คณะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักตามผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูลด้านข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจ จากการรับ

ฟังเสียงลูกค้าภาพที่ 6.1ก(1)-1 ภาพที่ 6.1ก(1)-4 ภาพที่ 6.1ก(1)-6   โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ การผลิตงานวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ หากพบว่า  1) ข้อมูลที่มี
ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีที่
รับผิดชอบผลิตภัณฑ์หลัก สามารถตัดสินใจได้ทันที และรายงานคณบดีทราบ 2) ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรง และ
หรือไม่เร่งด่วน จะน ามาจัดการตามกรอบเวลาที่ก าหนด และ 3) ข้อมูลที่ส่งผลกระทบระดับนโยบาย รองคณบดีที่
รับผิดชอบ จะน าเข้าพิจารณาใน คกก. ที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอต่อ คกก. ประจ าส่วนงาน เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป นอกจากนี้คณะ มีระบบการจัดการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของแหล่งทุนวิจัย ผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (ภาพที่  3.2ก (3)-1และ ภาพที่ 3.2ก(3)-2) เมื่อมีกรณีการร้องเรียน คณบดีจะแต่งตั้ง คกก. สอบ
ข้อเท็จจริง โดยให้รองคณบดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกร้องเรียน เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อสอบหา
ข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณบดี และคณบดีจะแจ้งผลและแนวทางแก้ไขแก่ผู้ร้องเรียนตามขั้นตอน  
รวมทั้งแจ้งให้ทีมบริหาร และที่ประชุม คกก. ประจ าคณะทราบและหาแนวทางวิธีแก้ไขป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียน
ซ้ า นอกจากนี้คณบดีมอบหมายให้ นิติกรน าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อจัดการกับข้อ
ร้องเรียนในลักษณะเดียวกันต่อไป ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถส่งข้อร้องเรียน หรือร้อง
ทุกข์ ได้ดังภาพที่ 3.2ก(3)-1 

3.2ข.การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า    

3.2ข.(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีและหัวหน้างาน ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ก าหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจ 

ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพที่  3.2ก(3)-
1และ (ภาพที่ 3.2ก(3)-2) รวมทั้งกระบวนการรับฟังเสียงของแหล่งทุนวิจัย (ภาพที่ 6.1ก(1)-2 ) กระบวนการรับฟัง
เสียงผู้รับบริการด้านการศึกษา (ภาพที่ 6.1ก(1)-5)  และกระบวนการรับฟังเสียงผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการ 
(ภาพที่ 6.1ก(1)-7)  ผู้รับผิดชอบแต่ละผลิตภัณฑ์จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง
กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ รวมทั้งปรับแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์คณะ เพื่อมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และรักษาความผูกพันที่ดีกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ผลลัพธ์ตอบสนองต่อการรับฟัง
เสียงลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ จะถูกติดตามและทบทวน โดยหัวหน้า
งาน รองคณบดีที่ก ากับ และผ่านการประชุม คกก. ที่เกี่ ยวข้อง ผลจากการทบทวน ท าให้คณะมีการพัฒนาการ
ด าเนินการในแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบก ากับการ
ด าเนินงานผ่าน คกก. วิจัยและนวัตกรรม โดยมอบหมายให้งานวิจัยฯ สืบหาข้อมูลสารสนเทศในประเด็นความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของแหล่งทุนวิจัย และการจัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ ฯลฯ ส่งไปถึงผู้บริหารของแหล่งทุน ผลการประเมินความพึงพอใจของแหล่งทุน แสดงดัง (ภาพที่ 7.2ก-1) มี
การน าผลประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ฯลฯ มาทบทวนในที่ประชุม คกก. วิจัยและนวัตกรรม และมีการ
พัฒนาปรับปรุงการบริหารระบบจัดการการสนับสนุนด้านการวิจัย ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของ
ลูกค้า ส่งผลให้คณะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีผลงานวิจัยใหม่ ๆ ในทิศทางเดียวกับนโยบายประเทศ และ
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ความต้องการตลาด และตอบสนองต่อแหล่งทุน และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ และน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม   (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา คณะมีระบบการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้เรียน โดย
การใช้แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การทวนสอบรายวิชา และการท า focus group ในแต่ละเทอม 
และแต่ละปีการศึกษา เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร แสดงดัง (ภาพที่ 7.2ก1-2)  คณะมีการสร้างความ
ผูกพันกับผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ดัง(ภาพที่ 7.2ก1-3) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโดย 
คกก. กิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมออกแบบกระบวนการและกิจกรรม การวางแผนก าหนดกิจกรรมผ่านการร่วมประชุมกับงานบริหารการศึกษาฯ  
โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการส ารวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้เรียนเป็นข้อมูลในการก าหนดกิจกรรม 

ภาพที่  3.2ก (3)-1การจัดการข้อร้องเรียนส าหรับกลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย ผู้เรียน และบริการวิชาการ 

ลูกค้า ประเภทเรื่องรอ้งเรยีน ช่องทางรับขอ้ร้องเรียน ขั้นตอนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ ์

วิจัย 
 
 
 
 
 
 

 

1. เรื่องร้องเรียนจาก
แหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

2. เรื่องร้องเรียนด้าน
จริยธรรมการวิจัย 

1. ส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยังแหล่งทุน
ต่าง ๆ ที่อาจารย์ในคณะได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสอบถามประเด็นที่
ไม่พึงพอใจ 

2. E-Mail address ต่อคณะกรรมการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

1. ประเมินผลจาก
แบบสอบถาม/รับเรื่อง
ร้องเรียน 

2. น าผลการประเมินเข้าวาระ
การประชุม คกก. วิจัย เพื่อ
พิจารณาและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข 

3. แจ้งผลแก้ไขให้แหล่งทุนต่าง ๆ  

คกก. วิจัย /
คกก. 
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับ 
ภาพท่ี 7.4 ก4-2 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 

การศึกษา 1. เ รื่ อ งร้ อง เรี ยนที่
เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
บกพร่องของการ
บริการ/พฤติกรรม
บุคลากร 

2. เรื่องร้องเรียนเกิด
จ า ก ค ว า ม ไ ม่
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ความ
เสี่ยงในการบริหาร
จัดการของคณะ  

1. ยื่นเรื่องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่งานบริหาร
การศึกษาฯ (ในเวลาราชการ) 

2. ใส่ตู้รับเรื่องร้องเรียน หน้าประตูทางเข้า-
ออก อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (เปิดตู้ฯ ทุกวันอังคารของสัปดาห์) 

3. ส่งทางจดหมาย ถึงเจ้าหน้าที่/อาจารย์  
4. E-Mail address ต่อ คกก. จัดการเรื่อง

ร้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
5. ระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ ออนไลน์ (ระดับ

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

1. รับเรื่องร้องเรียน 
2. ร า ย ง า น ต า ม ล า ดั บ ขั้ น 

หัวหน้างาน รองคณบดี  
คกก.คุณภาพการศึกษา 
คกก.จัดการเรื่องร้องเรียน 
เพื่อสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
และหาทางแก้ไขตามล าดับ
ขั้น  

3. สรุปผลแจ้งผู้ร้องเรียน 

คกก. คุณภาพ
การศึกษา/
คกก. จัดการ
เรื่องร้องเรียน 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับ 
ภาพที่ 7.4 ก4-2 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 

 

บริการ
วิชาการ 

1. เรื่องร้องเรียนที่
เกิดจากความ
บกพร่องของการ
บริการ/พฤติกรรม
บุคลากร 

 

1. ใส่ตู้รับเรื่องร้องเรียน  
2. E-Mail address ต่อคณะกรรมการ

จัดการเรื่องร้องเรียนคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

1. รับเรื่องร้องเรียน 
2. ด าเนินการแก้ไข 
3.  สรุปผลแจ้งผู้ร้องเรียน 

 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับ 

ภาพที่ 7.4 ก
4-2 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 

 

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/complain/HelpLogin.php?lang=th
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/complain/HelpLogin.php?lang=th
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ภาพที3่.2ก(3)-2 ขั้นตอนการร้องทุกข์ 

 

โดยในปี 2563 คณะมีกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับนักศึกษา จ านวน 8 กิจกรรม ดังแผนภาพที่ 7.2ก1-3 
เจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษาฯ จะร่วมกับสโมสรนักศึกษา 
และ คกก. กิจการนักศึกษาร่วมด าเนินการกิจกรรมและเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะมีการประเมินวัดความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจของการจัดกิจกรรม เพื่อน าผลการประเมินมา
ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล พัฒนาปรับปรุงกิจกรรม และ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการสร้างความผูกพันต่อไป  (3) 
ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ  คณบดีมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการวิชาการ ก าหนดวิธีการประเมิน
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดวิธีการประเมินโดยใช้แบบสอบถามและมี
การประเมินจากผู้รับบริการที่มาใช้การบริการวิชาการภายใน
คณะและผู้รับบริการภายนอกคณะ    

ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินและความคิดเห็นต่าง ๆ จะถูกน ามารวบรวมสรุปผลรายงานให้ คกก. ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ
และเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อด าเนนิการระดับนโยบาย และเพื่อใช้วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ  ให้เป็น
ทีพ่ึงพอใจของลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงก าหนดวิธีการตอบสนองให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า ความสะดวกของลูกค้าของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งน าไปปฏิบัติ ทบทวน ปรับปรุงการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย     ทั้งนี้ในส่วนความไม่พึงพอใจในทุกพันธกิจ คณะใช้กระบวนการรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตาม
ภาพ (ภาพที่  3.2ก(3)-1 และ ภาพที่ 3.2ก(3)-2 ผู้รับผิดชอบแต่ละผลิตภัณฑ์ น าสารสนเทศจากกระบวนการดังกล่าว มา
วิเคราะห์หาสาเหตุน าเสนอต่อ คกก. บริหารในแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนจัดการแก้ไข ปรับกระบวนการเพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการในแต่ละผลิตภัณฑ ์

3.2ข (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 
คณบดี โดยความเห็นชอบของ คกก. ประจ าคณะ ร่วมกันคัดเลือกองค์กรคู่เทียบด้านลูกค้า ส าหรับ ผลิตภัณฑ์

ด้านการวิจัย และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์จะรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของคู่เทียบ ดังนี้ 
(1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย  คณะใช้ข้อมูลสารสนเทศความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของแหล่งทุน 
รวมทั้งผลการด าเนินการวิจัยที่เก็บรวมรวมเป็นประจ าทุกปี มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเลือก
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพที่ 7.1ก-3) เพื่อให้เห็นถึงช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา และน าไป
ก าหนดจัดท าแผนงานระยะสั้น หรือระยะยาว เพื่อการพัฒนาต่อไป (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา คณะใช้ข้อมูลความ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online โดย
สถาบันและทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล และน าข้อมูลจากระบบ CHE QA Online มา
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของหลักสูตรภายในคณะ นอกจากนี้คณะใช้กลไกเครือข่ายความร่วมมือของคณะ โดย
คณบดีในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ
สถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุข APACPH  มีการจัดประชุมหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ  ท าให้
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คณะมีข้อมูลเปรียบเทียบด้านการจัดการศึกษาของ University of Malaya และ University of Indonesia ร่วมทั้ง
รับทราบแนวโน้มความต้องการของสังคมต่อการผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง  (อยู่ระหว่างการรอ
ข้อมูลตอบกลับจากคู่เทียบ) (3) ผลิตภัณฑ์ด้านบริการวิชาการ คณะไม่ได้ก าหนดหน่วยงานเทียบเคียง แต่ใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบการก าหนดค่าเป้าหมายรายได้จากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  ซึ่งผลลัพธ์แสดงดัง   ภาพที่ 7.5
ก1-5 

3.2ค การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด 
รองคณบดีและผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละผลิตภัณฑ์ จะน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการฟังเสียงของลูกคา้ ความพึง

พอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ข้อร้องเรียน ความต้องการ จากลูกค้าโดยตรง และจากผู้เกี่ยวข้อง ทิศทางการ
พัฒนาในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอต่อ คกก. ที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
ก ากับให้งานวิจัยฯ น าเสนอข้อมูลสารสนเทศความต้องการ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของ
ลูกค้า (แหล่งทุนวิจัย) คัดเลือกและจัดล าดับ รวมถึงการวางแผนโครงการหรือวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนา เช่น 
การก าหนดเป็นทิศทางงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ แหล่งทุน แนวโน้มตลาด แล้ว
น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม คกก. ประจ าคณะเพื่อพิจารณา และแจ้งผ่าน คกก. วิจัยและนวัตกรรมไปยังภาควิชา เพื่อ
แจ้งในที่ประชุมระดับภาควิชา เพื่อร่วมพิจารณาและท าความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป  (2) ผลิตภัณฑ์ด้าน
การศึกษา ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง ข้อร้องเรียน ความ
พึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร และต่อสิ่งเอื้อในการจัดการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์  และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มาทบทวน และใช้ข้อมูลสถิติจากการ
วิเคราะห์ผลมาวางแผนร่วมกับหลักสูตร  เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตร เช่น ปรับรูปแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละปี ให้เหมาะสมกับนักศึกษาใน
ปัจจุบัน หรือการสร้างหลักสูตรใหม่ ให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป (3) ผลิตภัณฑ์ด้าน
บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และ
ความคาดหวังของลูกค้าบริการวิชาการของคณะ มีการท า KM จากปัญหาที่ประสบร่วมกันเป็นทีมให้บริการ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขยายผลิตภัณฑ์
ด้านบริการวิชาการของคณะ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐานความปลอดภัย  นอกจากนี้ คณะโดยศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (OPHETS) 
และ คกก. ประจ าคณะได้ทบทวนรายได้ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ลูกค้า และต้นทุนในการด าเนินการ น าสู่การวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการปรับระบบการบริหารจัดการภายใน OPHETS ให้มีหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ และหน่วยการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ ที่เชื่อมต่อกับคณะ ตามข้อบังคับใหม่ของ มม. โดยเริ่มทดลองปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้น ปีงบประมาณ 2562 และ
มีการทบทวนปรับอีกครั้งในปีงบประมาณ 2563  ตลอดจนหาคู่ความร่วมมือ พันธมิตรในการด าเนินงาน มีความร่วมมือใน
การสร้าง MUPH Brand กับทุกภาควิชา เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
          ทั้งนี้ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะจาการใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด ในทุกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อ
ผ่านการพิจารณา จาก คกก. ที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และ คกก. ประจ าคณะ
เห็นชอบแล้ว   รองคณบดีและผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์จะน าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และแผนระยะยาว
ในระดับคณะ ต่อไป  
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
4.1 ก การวัดผลการด าเนนิการ   4.1 ก(1) ตัววัดผลการด าเนนิการ 
          คณบดีจัดประชุมรองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบระบบงานหลัก และระบบงาน

สนับสนุน เพื่อน าผลการด าเนินการตามกระบวนงาน ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx  AUN-QA ข้อมูล
ของคู่เทียบ มาวิเคราะห์ทบทวน คัดเลือกตัวชี้วัด และก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด  บูรณาการตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่คณะปี 2562 -2565 (ภาพที่ 2.1ก(1)-3)  และตาม PA ระหว่างคณะกับ มม. มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม รวบรวมจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด โดยมีระบบกลไกการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตาม (ภาพที่ 4.1ก(1)-1) ซึ่งก าหนดเป็น 3 ระดับคือ 1) ระดับ
ปฏิบัติการ เก็บข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดที่ก าหนดส าหรับการวัดผลการปฏิบัติงานแบบสะสมรายวัน รายเดือน และ
รายปี  2) ระดับผลิตภัณฑ์/ระบบงาน เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดที่ก าหนด จากระดับปฏิบัติการ น าส่ง
งานแผนฯ เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด และผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ น าเสนอรายงานต่อ คกก. ก ากับแผนและงบประมาณ และ คกก. ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  3) ระดับยุทธศาสตร์ งานแผนฯ 
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดเสนอคณะผู้บริหาร เพื่อใช้ทบทวนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  คณะได้ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการด าเนินงานและการบริหารของคณะ มีการ
เชื่อมโยงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งการก ากับตรวจสอบ 
(ภาพที่ 4.1ก(1)- 2) และ (ภาพที่ 4.1ก(1)-3) เพื่อน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ช่วย
สนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร โดยแบ่งสารสนเทศเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ
ข้อมูลเพื่อการท างานตามผลิตภัณฑ์หลัก  2) ระบบข้อมูลสนับสนุน และ 3) ระบบรายงานผลลัพธ์  คณะมีกระบวนการ
ในการก ากับ ติดตามตัววัดผลด าเนินการที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ วิธีการเก็บข้อมูล และกรอบเวลาในการวัดผล (ภาพที่ 4.1ก(1)-4)  ดังนี้ (1) ตัววัดผลด าเนินการ
ด้านผลิตภัณฑ์การวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับงานวิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการพิจารณา
ตัวชี้วัดที่ก าหนดตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และวัดผลการด าเนินการในเวลาที่ก าหนด (2) ตัววัดผลด าเนินการ
ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา และ คกก. คุณภาพการศึกษา 
ก ากับดูแลภาพรวมของการจัดการศึกษาทุกระดับปริญญาของคณะ ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัดที่ก าหนดตาม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และวัดผลการด าเนินการในเวลาที่ก าหนด (3) ตัววัดผลด าเนินการผลิตภัณฑ์ด้านการบริการ
วิชาการ  รองคณบดี และผู้จัดการ OPHETS มีการได้รับมอบหมายให้ก ากับงาน ติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินการ
ในการให้บริการด้านสุขภาพ และการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ในส่วนการฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญรองคณบดีฝ่าย
วิเทศฯ รับผิดชอบในการก ากับติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินการ ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ส่วนหัวหน้า
ภาควิชาหรือหัวหน้าโครงการรับผิดชอบในการก ากับติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินการ  (4) ตัววัดผลด าเนินการที่
ส าคัญด้านอื่น ๆ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้าน Eco-University ด้านการเงินและงบปะมาณ  และด้านบริหารความ
เสี่ยง รองคณบดีที่รับผิดชอบด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัด   คณะก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตัววัดผลด าเนินการผลิตภัณฑ์
หลักทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ละตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การเงินงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดตาม PA เป็นรายไตรมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณ ต่อที่ประชุม คกก. ก ากับแผนและงบประมาณ 
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และ คกก. ประจ าคณะ และน าส่ง มม. รวมทั้งตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ต้องรายงานต่อส านักงบประมาณ (ส.ง.ป.) 
แบบรายเดือน ได้แก่ ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับที่คงอยู่ จ านวนนักศึกษารับเข้า และจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ และข้อมูลการให้บริการตรวจสิ่งแวดล้อม  กรณีต้องมีการทบทวน
ปรบัปรุงกระบวนงานงานจะต้องรีบด าเนินการโดยทันที่ และรายงานผลการด าเนินการตามล าดับสายการบังคับบัญชา  
4.1 ก (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

          คณะมุ่งด าเนินการตามระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนให้บรรลุผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ โดยจัดให้
มีการเทียบเคียงระดับคุณภาพของคณะ กับคู่เทียบซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คณะ
เลือกข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบของคู่เทียบระดับประเทศและนานาชาติตามตัวชี้วัดที่ใช้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินการที่ก าหนดไว้ (ภาพที่ P.2ก(1)-1)  โดยใช้แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบภายในประเทศ  และแหล่งข้อมูลของคู่
เทียบระดับนานาชาติ (ภาพที่ P.2ก(3)-1) ในปี 2563 คณะได้ก าหนดคู่เทียบในผลิตภัณฑ์วิจัยและผลิตภัณฑ์การจัด
การศึกษากับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยผลการเทียบเคียงแสดงดัง (ภาพที่ 7.5ก2-2) และคู่เทียบเคียง
ใน ระดับอาเซียน คือ สาขา Public Health ของ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย (อยู่ระหว่างรอผลข้อมูล
เปรียบเทียบ) ส าหรับผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ คณะไม่ได้เทียบเคียงผลการด าเนินการกับหน่วยงานภายนอก 
แต่ได้เทียบเคียงผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญกับผลการด าเนินการในปีก่อน เช่น จ านวนเงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ  จ านวนหน่วยงาน และบุคคลที่มารับบริการ รวมทั้งระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  คณะได้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญของคณะ เพื่อประเมินผลส าเร็จในการ
ด าเนินการของคณะ และความก้าวหน้าของการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และน าผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินการ การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่มีฐานอยู่บน
ข้อมูลจริงส าหรับการด าเนินการตามผลิตภัณฑ์หลักของคณะในอนาคต 

4.1ก (3) ความคล่องตัวของการวัดผล 
          คณะก าหนดให้มีการวัดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตาม PA (ระดับ
คณะ ระดับภาควิชา และระดับบุคคล) รวมถึงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ โดยมีการก ากับติดตามตรวจสอบ และ
ทบทวนโดยรองคณบดี หัวหน้างาน และ คกก. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ระดับจนถึงระดับสูง ในแต่ละช่วงเวลา เช่น 
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือตามรอบระยะเวลาของกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและหรือภายนอกคณะ  และสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร ลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทั้งในระดับแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน คณะใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับกระบวนการด าเนินการและ
ตัวชี้วัด เช่น ในปีงปม. 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ คณะโดยความเห็นชอบของ คคก. 
ประจ าคณะ ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity Management: BCM) เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการ
การด าเนินการตามผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ และระบบงาน
ในการบริหารจัดการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีการมีการสื่อสารกระบวนงานและตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้
บุคลากร ลูกค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบ ในหลายช่องทาง เช่น ผ่านการประชุม คกก. ที่
เกี่ยวข้อง ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น  
 
 
 



 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

52 
 

ภาพที่ 4.1ก(1)-1 ระบบและกลไกการจัดการข้อมูล 
                     สารสนเทศ 

ภาพ 4.1ก(1)-2 ขั้นตอนการจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
                     ตามระบบสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

 

  
  แผนภาพ 4.1ก(1)- 3  การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์          

 
4.1 ข การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนนิงาน  
          คณะโดยรองคณบดีที่ก ากับดูแลระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนงาน ร่วมกับ คกก. ที่เกี่ยวข้องได้ใช้
ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทั้งในงานประจ าและงานโครงการ และกระบวนการ PDCA ใน
การวิเคราะห์ ทบทวนผลความก้าวหน้าและผลส าเร็จในการด าเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งการ
ประเมินความสามารถที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
ประเมินความท้าทายของสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ได้แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการด าเนินการในระหว่างปีหรือในปีต่อไป หลังจากนั้นงานแผนและพัฒนาองค์กร จะ
รวบรวมแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการด าเนินการน าเสนอผู้บริหาร และ คกก.ประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการระหว่างปีหรือในปีต่อไป ผลการวิเคราะห์ทบทวน
และการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการจะถูกน าไปสื่อสารถึงผู้เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ  เช่น การ
ประชุม คกก. ที่เกี่ยวข้อง การประชุมภาควิชา/หน่วยงาน หรือทางไลน์ นอกจากนี้ข้อมูลและสารสนเทศตามผลิตภัณฑ์ 
และระบบงานซึ่งผู้รับผิดชอบได้รับรายงานในแต่ละวัน ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโครงการ สามารถน าเสนอ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์หรือระบบงานเพื่อพิจารณาสั่งการ หรือน าเสนอในที่ประชุมทีมบริหาร หรือการ
ประสานผ่านทางกลุ่มไลน์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างมิได้คาดคิด 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมประชุมคกก.ประจ าคณะ 
อภิปรายเสนอแนะตัวชี้วัด 

 

คณบดีและทีม ก หนดตัวชี้วัดและผลลัพธ ตามพันธ
กิจหลัก 

ตรวจสอบข้อมูล  
หัวหน้างาน / รองคณบดี 

 

งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. วิเคราะห และประมวลผล 
2. รายงานผล/น าเสนอเพื่อการตัดสิน จ 
3. จัดท าเอกสารการสื่อสาร 

งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. สื่อสารภาย น 

 2. สื่อสารภายนอก 

 

รองคณบดีและผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจจัดการกระบวนงาน
หลัก 

ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลแล้วน เสนอผลงาน 

 ูกต้อง 

ไม่ ูกต้อง
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เช่น (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ก ากับให้งานวิจัยและวิชาการ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย
ของคณะจากระดับภาควิชาทุกไตรมาส ตามระยะเวลาที่ก าหนด น ามาวิเคราะห์และทบทวนกับข้อมูลจากงานวิจัยและ
วิชาการ ที่สืบค้นและจัดเก็บเองให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และจัดเตรียมรายงานส่งไปยังมหาวิทยาลัยตามที่
ก าหนด ข้อมูลน าเสนอที่ประชุม คกก. วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุม คกก.ประจ าคณะ เพื่อทราบและทบทวนให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานวิจัยของคณะต่อไป (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา ทุก
หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา (มคอ.7)  โดยมีรองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา 
รับผิดชอบก ากับติดตาม เพื่อทบทวนผลการด าเนินการ ขีดความสามารถ น ามาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายความส าเร็จที่คณะคาดหวัง และรายงานให้ที่ประชุม คกก. คุณภาพการศึกษาฯ   และด าเนินการน าเสนอ
ผ่านการจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรระดับคณะ (ทุกหลักสูตรมีการจัดสัมมนาประจ าปีด้วย)  เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ
การประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และร่วมประชุมหารือวิเคราะห์ทบทวนตัวชี้วัดปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อ
พิจารณาแนวทางในการด าเนินการที่เหมาะสมร่วมกัน  จากนั้นน าผลที่ได้จากการสัมมนา ไปจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระยะสั้น แผนระยะยาว และน าเสนอเสนอต่อที่ประชุม คกก. ประจ าคณะ  เพื่อขอความเห็นชอบและสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการต่อไป (3) ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ รองคณบดีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและจัดท าสารสนเทศของลูกค้าที่มาใช้บริการทางวิชาการ น ามาวิเคราะห์ ทบทวน และน าไปปรั บปรุงการ
บริการให้ดีขึ้น และวางแผนการขยายผลด้านการตลาดและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  เช่นในปี 2563 คณะได้มีการ
ขยายงานบริการในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วยการให้ข้อมูลความรู้ที่เข้าใจง่ายน าไปใช้ได้กับประชาชน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดท าข้อตกลงกับทาง สปสช. เพื่อเป็นหน่วยบริการร่วมของ สปสช. และยังเป็นช่องทาง
ในการสร้างรายได้เพิ่มจากการให้การบริการวิชาการเดิมที่มีอยู่ อันเป็นการปรับตัวในยุคนิวนอร์มัล 

4.1 ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ  4.1 ค (1) ผลการด าเนินการ นอนาคต 
      คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้างาน และ คกก.ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน ได้น า
ผลการวิเคราะห์ทบทวนผลความก้าวหน้าและผลส าเร็จในการด าเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดของคณะที่ได้จาก 
ข้อ 4.1ข รวมทั้งความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาใช้ประโยชน์ในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และตัวชี้วัด (Corporate KPIs) ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ปี 2562-2565 (ภาพที่ 2.1ก(1)-4 ) โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลการด าเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด ข้อมูลของคู่เทียบ ข้อมูลทางการ
ตลาด ข้อมูลทางการเงินและทรัพยากรต่าง ๆ ข้อมูลทรัพยากรบุคคคล และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการพิจารณาในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต เช่น การคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต
ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2564 ได้แก่  (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย ได้คาดการณ์จ านวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน 
เพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ มม. ก าหนด รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ น าผลการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย เข้าที่ประชุม คกก. วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทบทวนและวางแผนในการปรับปรุง เพื่อให้
บรรลุตามตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่ ร้อยละหัวหน้าโครงการวิจัย วางแผนจัดให้มี PA visit ภาควิชา และแนะน าให้มี 
KPI ที่ก าหนดและบริหารจัดการและติดตามในการประชุมภาควิชา การจัดให้มีรางวัลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี เพื่อ
กระตุ้น สร้างสรรค์ก าลังใจ และเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการศึกษา  คณะได้การคาดการณ์
จ านวนหลักสูตร ได้รับรองมาตรฐาน AUN-QA ระดับนานาชาตื  ซึ่งรองคณบดีฝ่ายคุณภาพศึกษา และ คกก.ประจ า
คณะ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนอนาคตของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยการน าผลการด าเนินงานย้อนหลัง 
ผลการประเมิน EdPEx และ AUN-QA มาพิจารณาก าหนดเป้าหมายและคาดการณ์ผลการด าเนินงานการจัด
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การศึกษาในอนาคต และมีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดล่วงหน้า จากนั้นมีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) 
กับภาควิชา/หลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา น าเข้าที่ประชุม คกก.คุณภาพการศึกษา เพื่อให้
หลักสตูรวางแผนและด าเนินงาน น าสู่การประเมินรับรองคุณภาพหลักสูตร ที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่คณะก าหนด (3) 
ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ  คณะได้มกีารคาดการณ์ ในการเพ่ิมรายได้จากการบริการวิชาการ เช่น จากการ
ให้มีการรับท าวิจัย การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ  (4) ระบบการสนับสนุน 
คณะได้การคาดการณ์เรื่องการเงินและสภาพคล่องทางการเงินที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากทางรัฐบาลไม่สนับสนุน
งบประมาณในเรื่องงบด าเนินการ จึงต้องสื่อสารให้ประชาคมช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่าย และจัดหารายได้เพิ่ม   
คณบดีได้น าเรื่องคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต แนวทางและแผนการด าเนินการ ไปสื่อสารผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น การประชุม คกก.ประจ าคณะ การประชุมที่ เกี่ยวข้อง การเยี่ยมภาควิชา
หน่วยงาน การประชุมบุคลากร หรือการสื่อสารผ่านทางไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการ เพื่อให้ผลการด าเนินการในอนาคตบรรลุเป้าหมายได้ 
4.1 ค (2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม 
          ในการด าเนินการระหว่างปี คณะโดยคณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้างาน และ คกก. ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน ได้พัฒนางานให้มีความต่อเนื่องและการปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ้น โดย
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงมาตรการจากการประชุมสัมมนาบุคลากร รวมทั้งผลการประชุมของ  คกก. หรือ
คณะท างานชุดต่าง ๆ มาจัดล าดับความส าคัญของโอกาสพัฒนา ในการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย คณะได้ด าเนินการออกประกาศ
ฯ ใหม่ ๆ ได้แก่ 1) การให้ทุนสนับสนุนการเตรียม Manuscript และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ได้แก่ การให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนเพิ่มส าหรับผู้วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติประเภท Q1 
และ Q2  2) การจัดให้มีกิจกรรมการเสวนา Share & Learn ทุกเดือน เพื่อเสริมทักษะและความรู้ความเข้าใจที่
เกี่ยวข้องในงานวิจัย 3) การจัดการคัดเลือกและมอบรางวัลการวิจัยดีเด่นประจ าปี สร้างขวัญก าลังใจ และแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย 4) การพัฒนาวารสารของคณะที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 ไปสู่มาตรฐานสากล 
Scopus เพื่อรองรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสูงขึ้น (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการศึกษา จัดให้มีการ
ทบทวนผู้เรียน ระบุกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตรงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น จัดให้มีกระบวนการเพิ่มเติมในการจัดท าแผนรองรับการตรวจประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-
QA เพื่อรองรับการประเมินในระดับ ม.มหิดล เป็นต้น นอกจากนี้ คกก. หลักสูตร มีการประชุมพิจารณาทบทวนผล
การด าเนินงาน เช่น จ านวนรับนักศึกษาตามแผน  ผลการศึกษา ผลการตีพิมพ์ อัตราการส าเร็จการศึกษา การคงอยู่ 
การพ้นสภาพของนักศึกษา  ภาวะการมีงานท า ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการ
สอน และ การบริการนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิต  เป็นต้น  โดยน าผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้า มาพัฒนาแก้ไข เช่น ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ   จ านวน
นักศึกษาพ้นสภาพ จ านวนการลาออกกลางคัน  เพื่อด าเนินการแก้ไขผ่านกระบวนการท างานร่วมกันทั้งในระดับ
คณะ  ภาควิชา หลักสูตร และสาขาวิชาเอก (3) ผลิตภัณฑ์ด้านบริการวิชาการ คณะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหาร OPHETS ให้เกิดความคล่องตัว และระบบการบริหารการเงินของ OPHETS ให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามข้อบังคับของ ม.มหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับท าวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ซึ่ง
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คณะโดยความเห็นชอบของ คกก. ประจ าคณะ ได้จัดท าประกาศคณะก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ ท าให้เกิดนวัตกรรมจากโครงการรับท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
คณะยังได้ด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 เป็นต้น คณะโดยคณบดีได้
ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรม ได้แก่ การร่วมมือกับ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (InT) ในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ของคณะได้พัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ของนักศึกษา
และอาจารย์ และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ได้พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการฯ อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา เพื่อการพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมตลาดนักการวิจัยและ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้นักวิจัยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การเข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายของโครงการย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อด าเนินในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ
ประชาชนเขตเมือง และผลักดันให้อาจารย์ของคณะจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเป็นต้น  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าว ท าให้คณะมีการจัดการนวัตกรรมในทุกผลิตภัณฑ์ (หมวด 6) 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้    4.2 ก ข้อมูล และสารสนเทศ  4.2 ก (1) คุณภาพ 
 คณะมีวิธีการจัดการสารสนเทศ โดยคณบดีได้มอบอ านาจให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายที่ก ากับหน่วยงาน และ
ก ากับระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน ให้รับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ โดยการ
จัดระบบและขั้นตอนในการตรวจสอบตามข้อกฎหมาย และระดับชั้นการจัดการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจ
ในเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่แม่นย า ถูกต้อง เชื่อถือได้ คงสภาพ และเป็นปัจจุบัน มีการก าหนดระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูล
และการใช้งานในบางฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลด้านการเงิน ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ส าหรับเอกสาร
ทั่วไป ฝ่ายสารบรรณในงานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการบริหารจัดการรับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในคณะ 
และหน่วยงานภายนอก และท าหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร เอกสารที่เป็นความลับ จะใส่ซองประทับตรา
ลับให้ทราบหน้าซองเพื่อความปลอดภัย สารสนเทศจ าพวกรายงานการประชุม เลขานุการของ คกก.ชุดต่าง ๆ เป็นผู้
บันทึกและจัดท ารายงาน และตรวจทานโดยประธานกรรมการ และรับรองรายงานการประชุมจากที่ประชุม คกก.ใน
ครั้งต่อไป และกรรมการสามารถแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้  ส าหรับเอกสารประเภท ประกาศ 
กฏระเบียบ และข้อบังคับ จะยกร่างโดยผู้ที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในงานนั้น ทวนสอบโดยผู้บังคับบัญชาที่
รับผิดชอบ และส่งตรวจทานจากฝ่ายนิติกรของคณะ และกองกฎหมายของ ม.มหิดล ก่อนเสนอลงนามโดยคณบดี  
 คณะมีนโยบายในการลดการใช้กระดาษ สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดประสิทธิภาพ จึงได้
ด าเนินการจัดระบบสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การดูแลระบบ การเชื่อมต่อข้อมูลและสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยงานเทคโนโลยีการศึกษา ในก ากับของรองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาฯ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะ ที่เชื่อมต่อด้วยระบบ LAN & WIFI, Website, E-Office, 
PH LINE@, Facebook, ระบบการจองห้องเรียน ห้องประชุม, ระบบการจองรถ, ระบบการแจ้งซ่อมบ ารุง เป็นต้น ซึ่ง
คณะจัดให้มีการก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและการสูญหายของข้อมูล  
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      ภาพที่ 4.1ก(1)-4 การก ากับ ติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานเพื่อ ช้ นการรายงานข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

ประเภทข้อมูล ผู้รับผิดชอบ วิธีการรวบรวมข้อมูล ความ ี่ นการรวบรวม/ 
ติดตาม/รายงาน 

1. ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย 
- ข้อมูลโครงการวิจัย ได้แก่ จ านวนหัวหน้าโครงการวิจัย,  
   จ านวนโครงการวิจัย,  แหล่งทุน, งบประมาณ  
- ข้อมูลผลงานวิจัย ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Q1,  การ 
   น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์,  การอ้างอิงผลงานวิจัย 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม 

- หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมของงานวิจัยและวิชาการ, ข้อมูลสืบค้น
จากฐานข้อมูล, ข้อมูลที่เก็บจากภาควิชาตามแบบฟอร์ม 
RU 

 - รายไตรมาส 
 - ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

2. ผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการศึกษา 
  - ข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ จ านวนผู้สมัคร รับเข้า ลาออก  
     นศ.ปัจจุบัน และ นศ.จบการศึกษา 

- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ , ข้อมูล มคอ. 2-7 
- ข้อมูลประเมินผลการเรียนการสอน 
- ข้อมูลผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- รองคณบดีฝ่าบัณฑติศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หัวหน้างานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
- ประธานหลักสูตรระดับ ป.ตรี-โท-เอก 

- ระดับปริญญาตรี งานบริหารการศึกษาและ 
  กิจการนักศึกษา  จัดเก็บข้อมูล 
- ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
  เป็นผู้รวบรวมข้อมูล หน่วยงานของ 
  คณะฯ และประธานหลักสูตรสามารถเข้าถงึ ข้อมูลได้ 

    - รายเดือน 
    - รายไตรมาส 
    - รายปีการศึกษา 
 

 3. ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ 
- ข้อมูลการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพ

และส่ิงแวดล้อม บริการฝึกอบรม บริการนวดแผนไทย  
- ข้อมูลรายได้จากงานบริการ 
- ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- รองคณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย 

- ผู้จัดการ OPHETS หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานวิเทศ
สัมพันธ์ และ หัวหน้างานบริหารเครื่องมือกลาง 

- หน่วยบริการวิชาการที่รับผิดชอบบริการวิชาการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้งการให้บริการ เงินค่าบริการ 
และผลของบริการ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
และจัดท าเป็นฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อรายงาน
ผลรวม 

   - รายครั้งที่ให้บริการ 
   - รายเดือน  
   - รายไตรมาส  
   - รายปี 
  

4. ด้านทรัพยากรบุคคล 
 - ข้อมูลจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 - จ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่ง 
 - จ านวนบุคลากรเสนอขอต าแหน่ง 
 - การพัฒนา การฝึกอบรม 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 
- การประเมินความผูกพัน/ความพึงพอใจของบุคลากร 

- รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ  
- หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 - เก็บรวบรวมจากเอกสารบันทึกลงในไฟล์จัดเก็บข้อมูล 
- รวบรวมข้อมูลจากระบบ MU-HR 

-  รายเดือน 
- รายไตรมาส 
- ทุกสิ้นปี 
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ประเภทข้อมูล ผู้รับผิดชอบ วิธีการรวบรวมข้อมูล ความ ี่ นการรวบรวม/ 
ติดตาม/รายงาน 

5. ด้านการเงินและงบประมาณ   
- จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- การใช้จ่ายงบประมาณ 
- จ านวนเงินรายรับ (แยกตามประเภท) 
- ข้อมูลงบการเงินตามระบบ ERP 

- รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ 
- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ 
- หัวหน้างานการเงินและคลัง 

- เก็บรวบรวมจากเอกสารบันทึกลงในไฟล์จัดเก็บข้อมูล 
- รวบรวมข้อมูลจากระบบ MU-HR 

- รายเดือน 
- รายไตรมาส 
- ทุกสิ้นปี 

6. ด้าน Eco - University 
- ข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า 
- ข้อมูลการใช้กระดาษ 
- ข้อมูลการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
- ข้อมูลการจัดการขยะ 

- รองคณบดี 
- หัวหน้างานบริหารเครื่องมือกลาง 
- หัวหน้างานกายภาพฯ 

- เก็บรวบรวมจากเอกสารบันทึกลงในไฟล์จัดเก็บข้อมูล 
 

- รายไตรมาส 
- ทุกสิ้นปี 

7. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จ านวนอุปกรณ์ด้าน Hardware และ Software 
- จ านวนจุดบริการ WIFI 
-  ความพึงใจในการให้บริการ 

- รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนฯ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนฯ 
- หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 

- เก็บรวบรวมจากเอกสารบันทึกลงในไฟล์จัดเก็บข้อมูล 
 

- รายไตรมาส 
- ทุกสิ้นปี 

8. ด้านการบริหารความเสี่ยง 
- ผลส าเร็จการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ได้แก่ จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน, ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน, สภาพคล่องทางการเงิน  
- ผลส าเร็จของการควบคุมภายใน 

- รองคณบดีทุกฝ่าย 
- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานแผนและพัฒนาฯ 

เก็บรวบรวมจากเอกสารบันทึกลงในไฟล์จัดเก็บข้อมูล 
 

- รอบ 6 เดือน 
- รอบสิ้นปี 

9. ด้านระบบธรรมาภิบาลและความโปร่ง ส   
- แผนการด าเนินงาน 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

  - คณบดี 
  - รองคณบดีทุกฝ่าย 

- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานทุกงาน 

 -เก็บรวบรวมจากเอกสารบันทึกลงในไฟล์จัดเก็บข้อมูล 
- บันทึกไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ 
 

- ปีละ 1 ครั้ง (สิ้นปีงบประมาณ) 
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4.2 ก (2) ความพร้อม ช้งาน 
 คณะให้ความส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ คณบดีมอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ 
ควบคุมก ากับให้งานเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบในการดูแลระบบ ในด้าน Software พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
พัฒนาโปรแกรม การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี การให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ใช้ระบบ และโปรแกรม ให้บุคลากรและผู้บริหารสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้งานระบบ ERP 
MUSIS ระบบการจองห้องประชุม  ระบบการจองห้องเรียน ระบบการตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์  ระบบ HR-
Services เป็นต้น การพัฒนาจัดท า Website ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่ www.ph.mahidol.ac.th ทั้งในระบบ 
Intranet ส าหรับบุคลากรของคณะ และระบบ Internet ส าหรับบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรของคณะ ลูกค้า ผู้ส่ง
มอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ค้นหาข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศได้สะดวกตามหมวดหมู่ที่จัดไว้อย่าง
เป็นระบบ และมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ดูแลประสานงานและรับผิดชอบ ปรับปรุง
สารสนเทศให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเป็นประจ าและอย่างต่อเนื่อง มีการน าข้อมูลใหม่ขึ้น Website โดยทันที และ
ทบทวนปรับปรุงข้อมูลบน Website ทุก ๆ เดือน  นอกจากนี้คณะสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ได้เป็นเอกสารลับ เช่น 
ประกาศ ค าสั่ง หนังสือเวียนต่าง ๆ ถึงบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทาง อีเมล์ ไลน์ และ e-office เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ก ากับงานวิจัยและวิชาการ ในการป้อนข้อมูลสารสนเทศทางด้านงานวิจัยให้
ปรากฏบน Website เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และจ าเป็นทางด้านงานวิจัย 
4.2 ข. ความรูข้ององค์กร      4.2 ข (1) การจัดการความรู้    
        คณะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานขององค์กร มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การท า AAR หลังจากการจัดกิจกรรม การจัดเวที Share and Lean การอบมเชิงปฏิบัติการ และ
การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และ คกก.  วิจัยและนวัตกรรม ได้ก ากับ
งานวิจัยและวิชาการ ในการจัดการความรู้ทางด้านการวิจัย ให้บุคลากรมีความรู้ในงานวิจัยด้านต่าง ๆ โดยการจัด
กิจกรรม Share & Learn เป็นประจ าและการจัดการเผยแพร่เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไว้บน 
Website คณะ เพื่อการสืบค้นและอ้างอิง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และฝ่ายคุณภาพการศึกษา จัดเวทีเรียนรู้การ
เขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน AUNQA เป็นต้น 
4.2 ข (2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
           คณบดี มีนโยบายใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในองค์กรของคณะ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผลงาน ผลลัพธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้รับรางวัลหรือผลงานที่ท าได้เท่ากับ หรือดีกว่าตัวชี้วัดมา
น าเสนอแลกเปลี่ยนให้ประชาคม เป็นรายกลุ่ม รายบุคคล เช่น ผลงานวิจัยที่พัฒนาจดสิทธิบัตรได้ หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้ ผลงานการพัฒนาระบบริการวิชาการด้านการวิจัยที่ท าให้คณะมีรายได้ มีระบบการรักษาความลับทางการ
ค้า และผู้ว่าจ้างพึงพอใจ ตลอดจนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่เกินเป้าหมายของภาควิชา หรือบุคคลจนได้รับรางวัลระดับชาติ 
ผลงานการดูแลนักศึกษาให้มีผลการเรียนดีจบการศึกษา และผลงานการพัฒนานักศึกษาผ่าน MUHIDEF ผลงานการ
พัฒนาสวนสวย จนได้รางวัลระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง การดูแลระบบเครื่อ งปรับอากาศจนท าให้เกิดการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของคณะได้โดยทีมงานกายภาพของคณะ เป็นต้น คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีที่รับผิดชอบ
ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ เกี่ยวกับผลงาน 
องค์ความรู้ และงานวิจัย และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องการจัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายองค์ความรู้เดิมและบูรณา
การความรู้ใหม่ เพื่อท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ น าไปสู่กระบวนการรวบรวม จัดเก็บเข้าสู่ระบบ
คลังความรู้ของคณะและใช้ประโยชน์ต่อไป  เช่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (1) งานวิจัยและ
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วิชาการ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ Share & Learn และการประชุม คกก.ผ่านระบบการประชุม Cisco WebEx 
Meeting ซึ่งช่วยให้การประชุม และเสวนามีประสิทธิภาพ สะดวก และบันทึกกิจกรรมไว้เพื่อเผยแพร่และเรียนรู้ต่อไป 
(2) งานบริหารการศึกษาฯ ได้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การดูแลนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อน าไปสู่ ข้อเสนอแนะ แนวทาง วิธีการ การ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในช่วงเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นช่วงฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา การขอส าเร็จการศึกษา รับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งการประสานงาน การจัดการเรียนการสอน 
จัดสอบ จัดประชุม จัดสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาใหม่  การให้บริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตร การรับตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การจัดท าแบบส ารวจเพื่อสอบถาม 
ติดตามนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิผล (3) ระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ ผู้บริหาร 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความร่วมมือในการน าเทคโนโลยีโปรแกรม WebEx 
MS team ZOOM ฯลฯ เป็นสื่อในการสื่อสารสองทางผ่านระบบออนไลน์ กับกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์พร้อมใช้ในระบบออนไลน์ ท าให้คณะสามารถด าเนินงานตามระบบงาน
ต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิผล 

4.2 ข (3)  การเรียนรู้ระดับองค์กร  
 คณบดีก าหนดนโยบายและมุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการจัดกิจกรรมเวทีการถอดบทเรียน 
และการประชุมวิชาการ การจัดท าแผนงานใหม ่ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ภาพท่ี 4.2
ข(3)-1) และ (ภาพท่ี 4.2ข(3)-2) เช่น (1) ด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ได้แก่  1) กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร ในประเด็นใหม่ ๆ ที่เป็นที่สนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านแผนงาน 
Share & Learn ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้มีการด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยน าความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 
หรือสถาบันมาน าเสนอให้บุคลากรร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น จัดปีละ 4-5 ครั้ง  2) จัดกิจกรรมมอบ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณส าหรับคณาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่าง  ๆ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  และ
ได้รับค าชื่นชมให้จัดเป็นประจ าทุกปีต่อไป และ  3) การจัดกิจกรรมตลาดนัดงานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เป็นการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขยายเครือข่ายงานวิจัย และน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
นวัตกรรมและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  (2) ด้านการศึกษา รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝ่าย
การศึกษาฯ ได้ผลักดันสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ทั้งหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามกระบวนการประเมินผลภายในคณะ โดยเพิ่มกระบวนการตรวจให้มีการเขียน
รายงานประเมินตนเองในหมวดที่ 1-5 ซึ่งต่อยอดจากแผนงานการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมการรายงาน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA เมื่อ 3 ปีก่อน และมีการทบทวนต่อเนื่องมา โดยก าหนดตัวชี้วัดในการ
ขับเคลื่อนการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายในระดับ
มหาวิทยาลัย และในระดับอาเซียน นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานประจ าของเจ้าหน้าที่งานการศึกษาฯ  จึงได้
จัดใหม้ีการถอดบทเรียนหลังจากการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เช่น เรื่อง การสอบผ่านระบบออนไลน์
จากสถานที่พัก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มม.  การถอดบทเรียน เรื่อง การ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีงบประมาณ 2562-2563 ภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น (3) ด้านการบริการวิชาการ คณบดีก าหนดนโยบายให้ปรับปรุงการบริหารจัดการ และ
การด าเนินงานของ OPHETS โดยปรับเปลี่ยนต าแหน่งการบริหารงาน และการบริหารจัดการด้านการเงินให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามข้อบังคับของ มม และได้มีการขยายงานการฝึกอบรมให้กว้างขวาง
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และรองรับลูกค้าระดับนานาชาติ โดยจัดตั้งศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ โดยความรับผิดชอบของร
คณะมีการถอดบทเรียนการเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของ OPHETS บทเรียนที่ได้น าสู่การน ามาพัฒนา
ปรับรูปแบบบริการของคณะ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัย และบุคลากรของคณะ ปลอดภัยจากการ
ให้บริการ เป็นต้น คณะมีการน าองค์ความรู้ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในคณะและภายนอกคณะมา
สื่อสาร เพื่อให้เกิดการบอกต่อ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับผู้บริหารของคณะ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนงานของคณะ รวมทั้งการแบ่งปันบอกต่อถึงระดับภาควิชาในการประชุมภาควิชา/หน่วยงาน และ
บอกต่อถึงบุคลากรทุกสายงาน ผ่านช่องทางในการสื่อสารองค์ความรู้ภายในคณะ ได้แก่ 1) ผ่านทางเว็บไซต์ และ 
LINE@ ของคณะ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่ ๆ ได้
ตลอดเวลาและต่อเนื่อง  2) การแจ้งข้อมูลในที่ประชุม คกก.  ประจ าคณะ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
แนวความคิดริเริ่มของ มม. หรือหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ย่านนวัตกรรมโยธี  ตัวอย่างองค์ความรู้ที่คณะได้น าเสนอ
เผยแพร่ ได้แก่ (1) ความรู้จากการจัดการอบรมและศึกษาดูงานในหัวข้อที่เฉพาะด้านกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบัน 
GISTDA กรมพลาธิการทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศในงานสาธารณสุข ร่วมกับสถาบัน GISTDA ซึ่งบุคลากรสายวิชาการ ได้มีการน าองค์ความรู้
ไปต่อยอดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ และต่อยอดงานวิจัยโดยร่วมมือกับสถาบัน GISTDA ใน
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน และทางสถาบัน GISTDA ได้รับความรู้ทางด้านสาธารณสุขและไปพัฒนา
ขยายขอบข่ายงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้ครอบคลุมและใช้ประโยชน์ในงานสาธารณสุขและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยกับ
สถาบัน GISTDA และมีกิจกรรมต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  (2) องค์ความรู้จากโครงการย่านนวัตกรรมโยธี บุคลากรสาย
วิชาการรุ่นเยาว์ของคณะ ได้มีการพัฒนาจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันกับหน่วยงานในย่าน เพื่อ
เสนอขอรับทุนวิจัย เป็นต้น 
ภาพท่ี 4.2 ข(3)-1 กิจกรรมการ อดบทเรียนการปฏิบัติงานของคณะ นช่วงส านการณ์โควิด -19 ปี 2563 

ล าดับ กิจกรรม 
1 การถอดบทเรียน ของการใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ในช่วง COVID-19 
2 การถอดบทเรียนการเผชิญ Covid -19 ของ OPHETS 
3 การถอดบทเรียน (AAR) โครงการ “สื่อสาร สร้างความผูกพันธ์ปรับตัวให้ทัน แบบ New Normal” 
4 การถอดบทเรียน (AAR) งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
5 ถอดบทเรียน (AAR) งานวันมหิดล ประจ าปี 2563 
6 ถอดบทเรียน (AAR) การจัดกิจกรรมของศูนย์อยู่เป็นสุข “Well-Being Center” 
7 การถอดบทเรียน (AAR) เรื่อง การสอบผ่านระบบออนไลน์จากสถานที่พัก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มม. 
8 การถอดบทเรียน (AAR) เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี งบประมาณ 2562 - 2563 

ภายในคณะ มม. 
9 การถอดบทเรียน (AAR)  การเข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา” 
10 การถอดบทเรียน (AAR) กระบวนการจัดสอบ online ระบบTCAS รอบ 2 โควตาพ้ืนที่ 
11 การถอดบทเรียน (AAR)  กระบวนการจัดสอบ online ระบบTCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
12 การถอดบทเรียน(AAR) เรื่อง การติดตามและประสานงาน เพื่อผลักดันให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561-2563 

ภาพท่ี 4.2ข(3)-2 โครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ปี 2563 
ล าดับ กิจกรรม 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ครั้งที่ 1/2563 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Where good ideas come from : personal 
experiences” 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “นักวิจัยท าอย่างไร เพื่อให้งานวิจัยได้สิทธิบัตร” 
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หมวด 5  บุคลากร 

5.1 สภาพแวดล้อมของบคุลากร   5.1ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบคุลากร       

5.1ก (1) ความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลัง 
 คณะมี ระบบการประ เมินขีดความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากร ซ่ึงก าหนดตามผลิตภัณฑ์และ
ระบบงาน (ภาพที่ 1.1ก(1)-4) มีการน าข้อมูลปัจจัยน าเข้า
ที่ใช้ในขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (ภาพที่ 2.1ก(1)-
1) และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ (1) นโยบายและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของ มม. ก าหนดประเภทบุคลากรเป็น 2 สายคือ 
บุคลากรสายวิชาการ  และ บุคลากรสายสนับสนุน (2) 
เกณฑ์/ข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น อาจารย์ต้องจบ
การศึกษาในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับหลักสูตร  (2) 
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในคณะ  (3) เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ (4) 
สมรรถนะหลัก และค่านิยม MUPH ของคณะ (5) แผน
งบประมาณหมวดเงินเดือน/ค่ าจ้ าง   โดยคณบดี ได้
มอบหมายให้ 1) รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรฯ ร่วมกับหัวหน้า
ภาควิชาประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรประจ าภาควิชา 

ภาพที่ 5.1ก(1)-1 การเชื่อมโยงระบบการประเมินผลการ 
                      ปฏิบัติงานกับแผนยุทธศาสตร์คณะ 

 
2) รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรฯ ร่วมกับเลขานุการคณะประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและจ านวน
อัตราก าลังของบุคลากรประจ าส านักงานคณบดี  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์รวบรวมจัดท าเป็น แผนอัตราก าลังบุคลากร
ประเภทสายวิชาการ และสายสนับสนุน (ภาพที่ 7.3ก(1)-5 และ ภาพที่ 7.3ก(1)-6) ที่มีจ านวนเหมาะสมกับการ
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 -2565 ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนด (ภาพที่ 2.1ก(1)-
4) คณะมีระบบการจัดสรรอัตราก าลัง เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ หรืออัตราเพิ่ม ตามภาระงานของภาควิชา/หน่วยงาน 
โดยอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องกับภาระงานที่จะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาตร์คณะ 
บุคลากรทุกคน ต้องมีคุณวุฒิและสมรรถนะตรงกับต าแหน่งที่ตนครอง และต้องได้รับการประเมิน PA ตามแบบฟอร์ม
การประเมิน PA ที่ มม. ก าหนดปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) คณะโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ และงานบริหาร
ทรัพยากรฯ น าผลการประเมิน PA (ภาพที่ 7.3ก(1)-3)  รวมทั้งข้อมูลโครงสร้างอายุบุคลากร (ภาพที่ P.1ก(3)-1 
และภาพที่ P.1ก(3)-2) และข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ(ภาพที่ 7.3ก(1)-1) มาใช้เป็นข้อมูลก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนินงานด้านการบริหารขีดความสามารถ การวางแผนอัตราก าลัง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ภาพที่ 
5.1ก(1)-1) และเพื่อเตรียมการในการจัดหาบุคลากรมาทดแทนต าแหน่งที่เกษียณในช่วง ปี 2562 -2565 ปี (ภาพที่ 7.3
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ก(1)-1, ภาพที่ 7.3ก(1)-5 และภาพที่ 7.3ก(1)-6)  และเพื่อธ ารงรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากร (กรณีบุคลากร
สายวิชาการ ที่มีผลงานและคุณวุฒิตามเกณฑ์ คณะจะมีการต่อเวลาปฏิบัติงาน จนถึงอายุ 65 ปี)  คณะมีการส ารวจ
ความต้องการขอจัดสรรอัตราก าลังทดแทน รวมทั้งความต้องการของภาควิชาที่จะต่อเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีอายุครบ 60 ปี  ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปีที่มีบุคลากรเกษียณอายุงาน โดยให้ภาควิชา/
หน่วยงาน น าข้อมูลอัตราก าลังและขีดความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้ม
ภาระงานในอนาคตของภาควิชา/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
คณะ  งานบริหารทรัพยากรฯ จะติดตามรวบรวมและปรับปรุงแผนอัตราก าลังในทุก ๆ ปี เพื่อน าเสนอขอรับการ
จัดสรรอัตราก าลังทดแทนหรืออัตราเพิ่มจาก มม. ในเดือนมีนาคมของแต่ละปี งปม.  เมื่อคณะได้รับจัดสรรอัตราก าลัง
จาก มม. เพื่อบรรจุบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพ โดยการด าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ มม. ได้ก าหนด
คุณสมบัติค่อนข้างสูง ท าให้การจัดหาบุคคลมาบรรจุในต าแหน่งอาจารย์ไม่ได้ตามแผน (ภาพที่ 7.3ก(1)-4) ส่วน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะได้เข้าร่วมโครงการบริหารอัตราก าลัง พม.(ชื่อส่วนงาน) เพื่อควบคุมสัดส่วนของ พม. (ชื่อ
ส่วนงาน) และลด งปม.ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากเงินรายได้คณะ คณบดีจึงมีนโยบายไม่เพิ่มจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
แต่ใช้แนวทางการบริหารจัดการอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตราก าลังจาก
หน่วยงานหน่ึงไปสู่อีกหน่วยงานหนึ่ง  รวมทั้งคณะได้น าเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามที่ มม. ก าหนด มาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
รับบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ส่งผลให้บุคลากรรับใหม่มีสมรรถนะและความสามารถที่พร้อมต่อ
การปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
5.1ก (2) บุคลากรใหม ่

     คณะมีการสรรหาคัดเลือกบรรจุบุคลากรใหม่ โดยมี
ขั้นตอนกระบวนการส าคัญ (ภาพที่ 5.1ก(2)-1)  ขั้นที่ 
1 ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรอัตราก าลัง ก าหนด
คุณสมบัติ และสมรรถนะที่ต้องการ หลักเกณฑ์การ
พิจารณาก าหนดสมรรถนะ (ภาพที่ 5.1ก(2)-2)  ขั้นที่ 
2  งานบริหารทรัพยากรฯ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมายไปยังสถานศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ มม. เว็บไซต์ของคณะ ขั้นที่ 
3 ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบสมัครงาน
ออนไลน์ ขั้นที่ 4 การคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่
คณบดีแต่งตั้ง จ านวน 5-7 คน ประกอบด้วย คณบดีเป็น
ประธาน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรฯ หัวหน้าภาคหรือ
หัวหน้างานเจ้าของต าแหน่ง   คกก. คัดเลือกฯ จะ
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดย   (1) บุคลากรสาย
วิชาการ จะพิจารณาจากศักยภาพ ความสามารถ 
คุณวุฒิปริญญาเอกตามมาตรฐานการจัดจ าแนก

   ภาพที่ 5.1 ก(2)-1 ขั้นตอน การสรรหาคัดเลือกบรรจุ                
                      บุคลากรใหม่ 
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ก า ร ศึ ก ษ า  :  สาขาวิ ชา  ( International Standard 
Classification of Education (ISECD 2018) และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของ มม. มีการสอบการ
สอนและการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งประเมิน
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม MUPH ของคณะ 2) 
บุคลากรสายสนับสนุน มีการทดสอบทักษะด้านต่าง ๆ
(ที่เหมาะสมกับต าแหน่งและความต้องการของภาควิชา/
หน่วยงาน  เช่นทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประเมิน
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม MUPH ของคณะและ
ในบางต าแหน่งมีการก าหนดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของ มม. 

ภาพที่ 5.1ก(2)-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดสมรรถนะ
กับการสรรหาบุคลากรใหม่ 

 
ขั้นที่ 5 การบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกจะด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง และมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน บุคลากร
ใหม่จะได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างานต้นสังกัด โดยการจัดท าเป็น PA  มีการสร้างความผูกพัน
บุคลากรใหม่ เริ่มจากคณะจัดให้มีการแนะน าบุคลากรใหม่ในที่ประชุม คกก. ประจ าคณะ และส่งเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศในระดับ มม. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร MAHIDOL 
รวมทั้งเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่คณะจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังค่านิยม MUPH และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคลากรต่างหน่วยงานภายในคณะ บุคลากรใหม่สายวิชาการ คณะจะส่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพการเป็นอาจารย์ (ภาพที่ 7.3ก(4)-3) นอกจากนี้บุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์รุ่นเยาว์ คณบดีได้
ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้มีศักยภาพในด้านการวิจัย และการจัดการศึกษา โดยคณบดีได้รวมกลุ่มอาจารย์รุ่นเยาว์ 
เพื่อพูดคุยในการท า platform เพื่อเสนอขอทุนวิจัย ท าให้อาจารย์รุ่นเยาว์สามารถเสนอขอทุนวิจัยได้ (ภาพที่ 7.3ก
(1)-7 และ ภาพที่ 7.3ก(1)-8) ในด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา คณะได้จัดโครงการสาธารณสุขศาสตร์
ศึกษา เพื่อให้อาจารย์รุ่นเยาว์ ได้ลงไปเรียนรู้กระบวนการฝึกภาคสนามเพื่อสร้างการเรียนรู้ในงานสาธารณสุข เป็นต้น 
บุคลากรใหม่ได้รับการประเมินทดลองการปฏิบัติงานโดย คกก. ตามระเบียบของ มม. เพื่อที่ภาควิชา/หน่วยงานต้น
สังกัดจะได้ทราบถึงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะในการท างานอย่างแท้จริง คณะน าผลการประเมิน
มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เป็นการสร้างแรงจูงใจที่จะท าให้บุคลากรใหม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความมั่นใจ ขวัญ
ก าลังใจ และความผูกพันกับคณะ ท าให้คณะสามารถรักษาบุคลากรใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้คณะ
ต่อไป งานบริหารทรัพยากรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและบรรจุบุคลากร
ใหม่ ในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563  จากผลการประเมินพบว่า ภาควิชา/หน่วยงาน มีความพึงพอใจต่อ
ระบบการสรรหาคัดเลือกฯ ที่คะแนนระดับ 4.76 (จากคะแนนระดับ 5) และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า บุคลากรใหม่ยังขาด
ประสบการณ์ เนื่องจากส่วนใหญ่เพิ่งส าเร็จการศึกษา ซึ่งคณะจะได้น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการทบท วน
ปรับปรุงระบบการสรรหาคัดเลือกฯและวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหม่ต่อไป 
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ภาพที ่5.1ก(3)-1 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของคณะ 

 
ภาพที่  5.1ก(3)-2  แผนการพฒันาทรัพยากรบุคคคล เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ของคณะ ปี 2562 -2565 

 

5.1ก (3) การจัดการการเปลีย่นแปลงด้าน
บุคลากร   
คณะมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ภาพที ่
5.1ก(3)-1) และแนวโน้มของอัตราก าลังที่
เกษียณอายุงานในแต่ละปี (ภาพที่ 7.3ก
(1)-5 และภาพที่ 7.3 ก(1)-6)  น ามาใช้ใน
การวางแผนการขอจัดสรรอัตราก าลังเพื่อ
ทดแทนจาก มม. เพื่อด าเนินการสรรหาหา
บุ ค ล า ก ร ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ  ศั ก ย ภ า พ  ขี ด
ความสามารถ และสมรรถนะ ตรงตาม
ต าแหน่งที่คณะต้องการ เพื่อมาด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ของคณะ และมีบุ คลากร
เพียงพอส าหรับการขยายงานของคณะที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  คณะได้จัดท าโครงการ
ค้นหาความต้องการของบุคลากร เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนจัดหลักสูตร/โครงการ
ในการพัฒนาบุคลากร (ภาพที่ 5.1ก(3)-2) 
โดยในแต่ละปี งปม. คณะจัดให้มีโครงการ
พัฒนาบุคลากรและจัดสรรงปม.สนับสนุนให้
บุคลากรทุกสายงาน ได้พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอกและที่คณะได้จัดขึ้นเอง
เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถในการ
ด าเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกคณะ 
ในปี งปม.2563 มีบุคลากรได้รับการพัฒนา 
(ภาพที่ 7.3ก(4)-1 และภาพที่ 7.3ก(4)-2) 
นอกจากนี้ในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง คณะได้ก าหนดแนวทาง
ด าเนินการโดย (1) บุคลากรสายวิชาการ จะ
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าวสู่ต าแหน่ง
วิชาการ ศ. รศ. และ ผศ.  รวมทั้งการพัฒนา 
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ให้สอดรับกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ OBE ส่งเสริมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์ในยุค Disruptive technology   (2) การรับบุคลากรใหม่ที่มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์สูง โดยการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนตามค่าประสบการณ์ (3) การรับบุคลากร
ใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อบรรจุในต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์และสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ (4) การเชิญ
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาช่วยสนับสนุนงาน ในด้านการวิจัย และการ
จัดการศึกษา โดยการแต่งตั้งเป็น Adjunct Professor เช่นในปี 2563 คณะมี Adjunct Professor จ านวน 4 ราย ใน
ส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสนับสนุนให้เปลี่ยนต าแหน่งให้ตรงกับทักษะความเชี่ยวชาญ และความต้องการ
ของหน่วยงาน รวมทั้งการส่งบุคลากรสายสนับสนุน ที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและงานด้านการวิจัยไปเรียนรู้ระบบ
การสนับสนุนงานวิจัย ที่ National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Health คณะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Organization) ด้วยการจัดเวที Share and Learn และท างาน
ทดแทนกันเมื่อมีความจ าเป็น รวมทั้งให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ คณะมีการ
น าเทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มม. และที่คณะได้พัฒนาขึ้นเองมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของคณะ เช่น ระบบฐานข้อมูลบุคลากร การรับสมัครงานออนไลน์ การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม สัมมนาออนไลน์ 
และการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ประโยชน์ได้เต็มความสามารถ 

5.1ก (4) ความส าเร็จในงาน  
          คณะให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกสายงาน ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ โดยมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ภาพที่ 5.1ก(3)-1)  เพื่อผลักดันให้มีผลการปฏิบัติงานในระดับภาควิชา/หน่วยงาน และรายบุคคล 
ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนคณะตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน PA แต่ละระดับ ให้ประสบผลส าเร็จ คณะมีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานของคณะ (ผังโครงสร้างในเอกสารภาคผนวก) และจัดรูปแบบระบบงาน กระบวนการท างาน 
และข้อก าหนดต่างๆในการปฏิบัติงาน ให้รองรับกับการผลิตผลัณฑ์ของคณะ (ภาพที่ 2.1ก(1)-3 และ ภาพที่ 6.1ข1-1) 
คณบดีบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยกระจายอ านาจไปยังรองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ และ
หัวหน้างาน เพื่อรับผิดชอบและบริหารจัดการภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเป้าหมาย คณะจัดรูปแบบการ
ท างานทั้งระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน ด าเนินการโดยการเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
และค่านิยม MUPH ของคณะ รองคณบดีทุกฝ่าย และหัวหน้าภาควิชา จัดท า PA กับคณบดี และบุคลากรในภาควิชา/
หน่วยงาน จัดท า PA กับหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน โดยภาระงานของแต่ละบุคคลต้องตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระบบงานที่ส าคัญ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดที่ก าหนด และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม PA  โดย คกก. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับของ มม.  ซึ่งผลการประเมิน 
PA นอกจากใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังน ามาใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
รวมถึงการต่อเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท า PA ในปีถัดไป เพื่อให้
เกิดการกระตุ้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และผลงานภาพรวมของคณะ ให้ประสบความส าเร็จได้ดียิ่ง
ขี้น คณบดียังส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ สนับสนุนให้ท างานในกลุ่มงาน
ที่ตนเองถนัด การสร้างทีมงานแบบ Cross Functional Team มุ่งเน้นพัฒนาให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ซึ่งก่อให้เกิดความตั้งใจในการท างาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เพราะเป็นงานที่ตนถนัด ท าให้ดึงความสามารถ 
และสมรรถนะหลักของตนมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร โดยการยกย่องชมเชย การให้รางวัลและส่ิงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและ
ผูกพันกับคณะ   

5.1ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร   5.1ข (1) สภาพแวดล้อมของการท างาน  
        คณะให้ความส าคัญกับการจัดการสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพและความสุขของบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน สร้างผลงานที่ดีและรู้สึกผูกพันกับคณะ คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดี รับผิดชอบ
ดูแลการจัดการสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย โดยรวมของคณะ มุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่า
อยู่ ปลอดภัย และรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งการพัฒนาระบบ IT ในส่วนของ Hardware, 
Solfware ,wifi เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการใช้งาน รองคณบดีร่วมกับงานกายภาพฯ ได้ติดตาม
ประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของคณะ  เช่น ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบโทรศัพท์และการสื่อสาร ระบบความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร ระบบการควบคุมป้องกันอัคคีภัย 
ระบบการจราจร ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด และการจัดการด้านภูมิทัศน์ รวมถึงการ
ด าเนินการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะได้ใช้ผลส ารวจปัจจัยความผูกผัน ความพึง
พอใจต่อบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก ความต้องการและความคาดหวังของ
บุคลากรในแต่ละปี ซึ่งผลการส ารวจตั้งแต่ ปี 2560 - 2563 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น (ภาพที่ 7.3ก
(2)-2) (ภาพที่ 7.3ก(2)-2 ภาพที่ 7.3ก(2)-2-1 และ ภาพที่ 7.3ก(2)-2-2 ) รวมทั้งผลการส ารวจด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและด าเนินการจัดการสภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมให้กับบุคลากร คณะมี คกก. จัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ 
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ มี คกก. COSHEM เป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม คกก. ประจ าคณะ รวมทั้งคณะได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม จป. คณะได้
ด าเนินการเสนอขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (ภาพที่ 7.4ก3-1) เพิ่มขึ้นทุกปี จากการที่
คณะได้จัดกิจกรรมและมีผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอขอรับรอง
สถานศึกษาปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประเภทดีเด่น ในปี 2563  ในด้าน
สวัสดิการ บุคลากรของคณะได้รับสวัสดิการและข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากที่ มม.
ได้จัดให้ (ภาพที่ P.1ก(3)-5)  เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี คณะมีการจัดสรร งปม. ในแต่ละปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิการ (ภาพที่ 7.3ก(2)-1) รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ภาพที่ 7.3ก(3)-3) 
และ (ภาพที่ 7.3ก(3)-4)  ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความผูกพันให้กับบุคลากรของคณะ ในปี 2563 เมื่อ
เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะได้มีการบริหารจัดการด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับ
บุคลากร เช่น 1) ลดพื้นที่เสี่ยง ปิดทางเข้า ออกอาคาร และเข้มงวดการเข้าออกอาคารของผู้ส่งสินค้า online และ
ผู้รับบริการที่มาส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2) จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน (หน้ากาก, เจล,น้ ายาฆ่าเชื้อ, จุดคัดกรอง
วัดไข้,อุปกรณ์วัดไข้)  และ 3) การทบทวนและจัดท าระบบงานต่าง ๆ เช่น ใช้รูปแบบการจัดการประชุมออนไลน์    
เป็นต้น  
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5.1ข (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร  
 คณะมีการจัดสวัสดิการ การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การเสริมสร้างสุขภาวะ และสิทธิประโยชน์แก่
บุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบข้อบังคับของ มม. ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และประกาศของคณะ สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ที่บุคลากรคณะได้รับ ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินประจ าต าแหน่ง ค่าอาหารท าการ
ล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินของขวัญปีใหม่ เงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ คณะมีการทบทวนกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเรื่องการจัดสวัสดิการ และมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรทุกสายงาน เพิ่มเติม
นอกเหนือจาก มม. ก าหนด คณะไดแ้ต่งตั้ง คกก. สวัสดิการคณะ และมอบหมายความรับผิดชอบให้ท าหน้าที่ ดูแลด้าน
สวัสดิการให้แก่บุคลากร  คกก. สวัสดิการได้ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สวัสดิการที่คณะจัดให้แบบไม่เป็นทางการโดยการพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะ และน าผลการพูดคุยและข้อเสนอแนะ 
หารือในที่ประชุม คกก.สวัสดิการ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนจัดประเภทจัดสวัสดิการเพิ่มเติม ให้ตอบสนองและ
เหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากรแต่ละสายงาน และแต่ละช่วงอายุ โดยในปี  งปม. 2563 คกก. สวัสดิการคณะ
ได้เสนอให้มีการจัดสรรเงินรายได้คณะส าหรับจัดเป็นสวัสดิการยืดหยุ่น รายละ 5,000.- บาท/ปี ให้กับพนักงานส่วน
งาน ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน กรณีบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่จะมีการท าประกันอุบัติเหตุ และมี
การท าประกันชีวิตให้บุคลากรของส านักงาน OPHETS ที่ท าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้เมื่อเกิด
เหตุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะได้อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) การปฏิบัติงานแบบ Flexible 
Time การอนุมัติให้บุคลากรยืมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่บ้าน เป็นต้น 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

5.2ก  การประเมินความผูกพันของบุคลากร     5.2ก (1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผกูพัน 

คณะได้ตระหนักถึงการสร้างความผูกพันของบุคลากรทุกสายงาน โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กรของ มม. “MAHIDOL” และค่านิยมของ “MUPH” ของคณะ โดยบูรณาการร่วมกับ
การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คณะใช้
ค่านิยม MUPH เป็นกลไกในการขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรทุกสายงาน คณะมีการส ารวจและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรทุกสายงาน ตามช่วงอายุ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงาน/โครงการสร้าง
เสริมความผูกพัน จากผลการประเมินได้มีการวิเคราะห์ และจัดล าดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละ
สายงาน และแต่ละช่วงอายุ ที่มีความเห็นตรงกันสูงสุด 3 อันดับ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ ทุกช่วงอายุ มีปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความผูกพันกับคณะตรงกันได้แก่ 1)มีความมั่นคงในการท างาน 2) มีหัวหน้าที่ดี 3) ได้รับมอบหมายงานที่มี
ความท้าทายความสามารถ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนได้แก่ 1) มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 2)หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับ 3)ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ (ภาพที่ P. 1ก(3)-3 และภาะ P. 1ก(3)-4)   

5.2ก (2) การประเมนิความผูกพัน 

         คณะได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร ตั้งแต่ ปี 2561 และในปี 2563 
คณะได้มีการพัฒนาปรับปรุงแบบประเมินความผูกพัน โดยได้ออกแบบประเมินเป็นชุดประเมิน “ความพึงพอใจ 
ความผูกพัน และสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์” ประกอบด้วย 5 ส่วน ส่วนที่ 
1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 การประเมินความผูกพัน ส่วนที่ 3 การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อประเด็นต่าง ๆ ส่วนที่ 5 การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
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การพัฒนาคณะ และประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  คณะโดยงานสารสนเทศฯ ได้พัฒนาแบบประเมินเป็น Google Form ส่ง
ให้บุคลากรทุกสายงานประเมิน งานบริหารทรัพยากรฯ จะรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์จัดท าเป็นข้อมูล
สารสนเทศ (ภาพที่ 7.3ก(3)-1) และ (ภาพที่ 7.3ก(3)-2) จากข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว คณะได้เลือกปัจจัยความ
ผูกพันเพื่อน ามาใช้ในการทบทวนและปรับรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความ
ผูกพันกับคณะเพิ่มขึ้น เช่น บุคลากรสายวิชาการ ได้เลือกปัจจัยความผูกพันได้แก่ “ความก้าวหน้าในการท างาน”  
โดยได้จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน เช่น โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์ เป็นต้น  
บุคลากรสายสนับสนุน ได้เลือกปัจจัยความผูกพัน “ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ” โดยได้
มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เช่น งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานพิธีการส าคัญ ๆ ต่างๆ  และการมอบหมายให้ท างานแบบคร่อมสายงาน เป็นต้น  

5.2ข วัฒนธรรมองค์กร  
         คณะได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรของ มม. Mahidol Core Value และ
ค่านิยม MUPH ของคณะ โดยจัดให้บุคลากรใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของ มม. 
เพื่อรับทราบและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของ มม. คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตนตามค่านิยม 
“MUPH” โดยบูรณาการร่วมกับการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และโครงการ/กิจกรรมด้าน
สวัสดิการ นอกจากนี้คณะได้ใช้ค่านิยม “MUPH” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรทุกสายงาน 
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ของคณะต้องออกฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน คณะให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การท างานเป็นทีม การเคารพสิทธิและเสียงของผู้รับบริการ และการให้โอกาสบุคลากรทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการ
การบริหารจัดการ โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือเป็นหัวหน้าโครงการ ตามลักษณะของงาน เพ่ือช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถท างานได้ตรงตามศักยภาพหรือความสามารถพิเศษของตน ท าให้การบริหาร
จัดการแต่ละภารกิจนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จ เกิดความร่วมมือ และมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการแบ่งปันทักษะ
ความรู้ของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน สามารถใช้ประโยชน์จากความคิด วัฒนธรรม และ
ความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร คณะมีการสื่อสารผลการด าเนินงานของคณะ และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติตนตามค่านิยม “MUPH” ไปยังบุคลากรทุกสายงาน ในหลายช่องทางทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
อาทิ การประชุม คกก.ประจ าคณะ การประชุมหัวหน้างาน สื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ของคณะ 
การจัดเวทีพบคณบดี ในช่วงเริ่มกลับมาปฏิบัติงานตามปกติภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ท า
ให้บุคลากรทุกสายงาน ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
พูดคุยกับผู้บริหารได้อย่างอิสระเป็นการสร้างความผูกพันกับคณะ 

5.2ค การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา     5.2ค (1) การจดัการผลการปฏิบัติงาน   
 คณะมีระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและสอดคล้องกับทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และ มม. โดยมีจัดท า PA ระดับคณะ ระดับภาควิชา
และหน่วยงาน มีก าหนดเป้าหมายและการถ่ายทอดค่าเป้าหมายไปถึงการจัดท า PA ระดับบุคคลกับผู้บังคับบัญชา 
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คณะใช้ระบบการประเมิน PA ของ มม.เป็นเครื่องมือในการประเมิน PA ระดับภาควิชา หน่วยงาน และรายบุคคล แล้ว
น าผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การต่อเวลาปฏิบัติงาน การยกย่องชมเชย การมอบรางวัล
และแสดงความยินดีผ่านสื่อต่าง ๆ ของคณะ รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อให้บุคลากรมี
การพัฒนาน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บุคลากรทุกสายงานมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนาในหลักสูตรที่ตรงกับสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะกับต าแหน่งหน้าที่ ตลอดจน
มีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดเวที Share and Learn การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น 
บุคลากรสายวิชาการสนับสนุนให้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ศ. รศ. ผศ. โดยการสนับสนุนทุนในการผลิตต ารา และ
ทุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ รางวัลการตีพิมพ์ผลงาน การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
บุคลากรดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน รางวัลการตีพิมพ์ผลงาน การแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน และการได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญ รางวัลบุคลากรดีเด่น เป็นต้น 

5.2ค (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน   
          คณะสนับสนุนและวางแผนระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยการน าผลการประเมิน 
PA และการสอบถามความต้องในการพัฒนาจากบุคลากร (Training need) รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา 
และเป้าหมายการบรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร และก าหนดเป็นเกณฑ์ในการจัดท า PA เช่น บุคลากรต้องเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองในทักษะวิชาชีพส าหรับงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต โดยการ
เข้ารับการอบรมที่จัดขึ้นภายในคณะหรือการเข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ ภายนอกคณะ เป็นต้น  คณะมีระบบการ
พัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ 1) การตั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคนละ 
5,000 บาท/ปี หรือขอสนับสนุนจากคณบดีเพิ่มเติมในบางหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร 2) 
บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ชม. 3) มีระบบพี่เลี้ยงท าหน้าที่สอนและถ่ายทอด
งานให้แก่บุคลากรใหม ่4) มีการมอบหมายให้ท างานแทนกันได้ กรณีผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่ 5) บุคลากรคนหนึ่งต้อง
สามารถท างานได้มากกว่า 2 งานขึ้นไป 6) กรณีบุคลากรลาออกต้องมีการส่งมอบงาน และถ่ายทอดงานต่อไปยัง
ผู้รับผิดชอบตามล าดับ 7) มีการน าเสนอกระบวนงานที่ได้มีการทบทวนปรับปรุง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ในเวทีประชุม  ผลส าเร็จของการสนับสนุนระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา (ภาพที่ 7.3ก(4)-1) จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้เสนอขอและได้รับต าแหน่งทางวิชาการ (ภาพที่ 7.3
ก(1)-2) และ งปม.การพัฒนาบุคลากร (ภาพที่ 7.3ก(4)-2)  คณบดีได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรและ
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละสายงานให้แก่หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ได้จัดให้บุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาในเรื่องที่ส าคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น บุคลากรสายวิชาการ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการจัดการ
เรียนสอน การวิจัย และการบริการความรู้สู่สังคม การบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ในการ
สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน มีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอน
อย่างต่อเนื่อง บุคลากรสายสนับสนุน  พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานสนับสนุนอย่าง
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เหมาะสมตรงกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผลส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรมีผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคลโดยเฉลี่ย
ดังภาพ (ภาพที่ 7.3ก(1) -3)  
5.2ค (3) ประสิทธผิลของการเรยีนรู้และการพัฒนา  
 คณะมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรจากการเข้าร่วมโครงการอบรม ประชุม 
สัมมนา โดยประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การตอบสนอง โดยประเมิน
จากร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการพัฒนาบุคลากร ระดับที่ 2 การพัฒนาความรู้ที่
ได้รับ โดยประเมินจากการถาม-ตอบ การร่วมอภิปราย ความสนใจท ากิจกรรมกลุ่ม ระดับที่ 3 การพัฒนาทักษะ โดย
ประเมินจากการท ากรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติและการมอบหมายงานให้ด าเนินการต่อหลังการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมิน PA นอกจากนี้คณะมีวิธีประเมินประสิทธิผลโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการท างานร่วมกัน
เป็นทีม ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จราบรื่นและมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของคณะ นอกจากนี้ระบบการประเมิน
PA ของคณะ ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน และมีการถ่ายทอดระดับตัวชี้วัดจากคณะลงมาแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน 
และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นส่วนที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
มีการร่วมแรงร่วมใจในการท างานให้งานส าเร็จจนได้ผลลัพธ์ที่ดี น าไปสู่การได้รับรางวัลและสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน ส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันกับคณะ มีขวัญก าลังใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ส่งมอบผลลัพธ์การ
ด าเนินงานที่มีคุณค่าแก่ผู้รับบริการ 

5.2ค (4) การพัฒนาหนา้ที่การงาน  
 คณะให้ความส าคัญกับการจัดการความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงาน มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหารอย่างเป็นระบบ โดย 1) การใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติและการให้โอกาสในการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
คณะ แก่บุคลากรระดับผู้น าที่มีความรับผิดชอบสูง โดยมิได้ระบุก าหนดเป็นผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความ
เป็นผู้น าที่มีความพร้อมด้วยศักยภาพ และเจตนารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การส่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หรือผู้มีศักยภาพเป็นผู้บริหาร เข้ารับอบรมตามหลักสูตรผู้บริหารของ มม. 2) สนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างทั่วถึง เช่น ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนใน
ต าแหน่งหัวหน้างาน โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานคณบดี จาก 10 งาน เป็น 12 งาน คณะโดยงาน
บริหารทรัพยากรฯ ท าหน้าที่สนับสนุนให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการเสนอขอต าแหน่งตามระเบียบของ มม. 
เช่น หลักเกณฑ์การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  ต าแหน่ง ศ. รศ. ผศ. หลักเกณฑ์การเสนอ
ขอต าแหน่ง ผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุน เป็นต้น 
และมีการแต่งตั้ง คกก. เพื่อท าหน้าที่ช่วยประเมินและให้ค าแนะน าในการจัดท าผลงาน เพื่อเสนอขอต าแหน่ง 
นอกจากนี้คณะโดยผู้บริหารทุกระดับได้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุกคน มีการกระจายภาระ
งานเพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้และเพิ่มความช านาญงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้บ่มเพาะและ
ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ คณะมี งปม.สนับสนุนบุคลากรในการท าวิจัย การเพิ่มพูนความรู้ และศึกษาต่อ เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพตามสายงาน/ต าแหน่ง โดยมีผลส าเร็จของการพัฒนาหน้าที่การงานดังภาพ (ภาพที่ที่ 7.3 ก(1)-1 
และ ภาพที่ 7.3ก(1)-2) 
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หมวด 6 การปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน      6.1ก การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน  
6.1ก (1) การจัดท าข้อก าหนดของผลิตภณัฑ์และกระบวนการท างาน  
         การจัดท าข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานของคณะจะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “การเป็นผู้น าในการ
ส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2564” 
ผู้บริหาร คกก.ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบระบบงานหลักตามผลิตภัณฑ์ และระบบงานสนับสนุน จะมีการประชุมหารือ
ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัจจัยและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ข้อก าหนดของห่วงโซ่อุปทานและกลไกการสื่อสารกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ เพื่อระบุข้อก าหนดของ
ผลิตภัณฑ์ 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการบริการวิชาการ ซึ่งได้ออกแบบระบบงานรองรับ เป็น 
2 ระบบ ภาพ1.1ก(1)-4  และระบุข้อก าหนดของกระบวนการท างาน (ภาพที่ 6.1ข1-1-ภาพที่ 6.1ข1-3) 
6.1ก2 กระบวนการท างานทีส่ าคัญ  

 คณะได้วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้ของคณะ เพื่อก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ 3 ด้าน (ภาพที่ 6.1ข1-1-ภาพที่ 6.1ข1-3) และมีกระบวนการท างานสนับสนุน เป็นระบบสนับสนุนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ และจัดการโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารของคณะ เช่น การสนับสนุนจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อการจัดการเรียนการสอน การอบรม  การจ้างเหมาภาคเอกชนมาด าเนินการ เช่น การรักษาความสะอาดและการ
รักษาความปลอดภัย เป็นต ้น (ภาพที่ 6.1ค และภาพที่ 6.2ค(1)-1)  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบกระบวนงาน และ
ก าหนดตัวชี้วัด การก ากับติดตาม เพื่อให้บรรลุผลลัพธต์ามที่ก าหนดไว ้

6.1ก3 แนวคิดในการออกแบบ 

          คณะใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA ในการออกแบบปรับปรุงระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์หลัก 3 ด้านของคณะ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพที่ 
P.1ข(2)-1 - ภาพที่ P.1ข(2)-4)  คณะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละผลิตภัณฑ์และระบบงาน ออกแบบและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ มีการทบทวนผลการด าเนินงาน โดยใชข้้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความ
คาดหวัง ความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ศักยภาพของบุคลากร ทรัพยากร 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีของคณะ นโยบายของ มม. ระเบียบข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อก าหนดส าคัญ มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกกระบวนการท างานที่
ส าคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการบรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญของคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ด้าน
การวิจัย งานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ใช้ข้อมูลจากกระบวนการรับฟังเสียง
ของแหล่งทุน (ภาพที่ 6.1ก1-1) ผนวกกับข้อมูลความเชี่ยวชาญและความรู้สาขาต่าง ๆ ของบุคลากรจาก 13 ภาควิชา 
และการบูรณาการระหว่างภาควิชา 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มการป้องกันและควบคุมโรค (2) กลุ่มการส่งเสริมสุข
สุขภาพ และ (3) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยความปลอดภัย ในการสร้างผลิตภัณฑ์การวิจัย เป็นโครงการวิจัย
แบบบูรณาการที่มีประโยชน์สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและเป้าหมายเชิงนโยบายของแหล่งทุน 
และครอบคลุมงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้ข้อมูลจากการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share 
and Learn) จากกลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการสนับสนุนการวิจัย ในการออกแบบกระบวนการ
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ที่ส าคัญ เช่น การแสวงหาแหล่งทุนและสนับสนุนการยื่นโครงการวิจัยยังแหล่งทุน การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย 
การพัฒนานักวิจัย รวมถึงกระบวนการสนับสนุนการวิจัยอื่น ๆ   เช่น การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพในระดับ Q1 และ Q2  การอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในคน/สัตว์ การอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ (ภาพที่ 6.1ข1-1)  รวมถึงพัฒนาและบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการของภาควิชาในการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี (ESPRel)  ปัจจุบันคณะมีห้องปฏิบัติการจ านวน 27 
ห้องที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี (ESPReL) และก าลังด าเนินการตามแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 17025 คณะได้สนับสนุนและประสานการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์  และการให้รางวัลผลงานการท าวิจัยในระดับคณะ 

ภาพที่ 6.1ก1-1 กระบวนการรับฟังเสียงของแหล่งทุนวิจัย 

 

(2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ  รับผิดชอบในการ
ก าหนดให้มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
โดยเริ่มต้นจากการแต่งตั้ง คกก. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คกก. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทบทวนผลการประเมินผล
การจัดการศึกษาของหลักสูตร  และการน าผลการรับฟังเสียงผู้เรียนทั้งปัจจุบัน อนาคต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ที่ได้จากกระบวนการรับฟังเสียงผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพที่ 6.1ก-2) ข้อเสนอแนะจากการ
วิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการจากภาคเอกชน  โดยเน้นความสอดคล้องกับ นโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาการศึกษาของคณะ มม. แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และแนวโน้มของการเปลี่ยนใน
มิติต่าง ๆ ของสังคมโลก น าไปใช้เป็นข้อมูลในปรับปรุง/ออกแบบหลักสูตรที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการ
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ของตลาดแรงงาน เพื่อส่งมอบให้กับผู้เรียน กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการออกแบบกิจกรรม
เสริมทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาที่หลากหลาย ให้ตรงกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง คือ ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสอดคล้องกับนโยบายของ 
ประเทศไทย  
ภาพที่ 6.1 ก(1)-2 กระบวนการรับฟังเสียงผู้เรียน 

 

 

 

 

 

(3) ผลิตภัณฑ์บริการวิชาการ  คณะมีกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านบริการวิชาการ โดยค านึงถึง
ข้อก าหนดที่ส าคัญ การบริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย และตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญ  เช่น บริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ของคณะ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO  คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ได้รับการดูแลจากแพทย์
แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพ และแพทย์ประจ า OPHETS ที่มีมาตรฐานใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทั่วไปและด้าน
อาชีวอนามัย การให้บริการตรวจด้านสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ESPReL 
การบริการรับท าวิจัยและเป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามข้อก าหนดของแหล่งทุนและ มม.  
โดยคณะทบทวนผลการรับฟังเสียงของลูกค้า ได้แก่ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาด จากระบวนการรับฟังเสียง 
(ภาพที่ 6.1ก-3)  เพื่อน ามาสู่การแก้ไขและพัฒนาบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดบริการตามแนวคิด 
“Well-being” โดยเปิดคลินิกบริการร่วมสร้างสุขภาพกับศูนย์ สปสช.เขต 13 ให้บริการคัดกรองประชาชนเพื่อการ
สร้างสุขภาพ และก าลังพัฒนาสู่การสร้าง Wellness center เพื่อเป็นพื้นที่ทดลองส าหรับประชาชนที่เข้ารับการคัด
กรองสุขภาพกับคลินิกบริการร่วม ในการเรียนรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามฐานการเรียนรู้เพื่อการปรับ
พฤติกรรม 3อ. 2ส.  
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6.1ข การจัดการและการปรบัปรุงกระบวนการ   6.1ข (1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ  
คณะด าเนินการตามระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน ภายใต้การก ากับดูแลโดยรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตาม

ตัวชี้วัดกระบวนการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ภาพที่ 6.1ข1-1 -ภาพที่ 6.1ข1-3) เพื่อใช้ติดตามการด าเนินการของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง และก ากับกระบวนการและผลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตขึ้นตรงตามข้อก าหนด
มีการประเมินสถานการณ์ก่อนการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความส าเร็จคุณภาพของการด าเนินงาน และการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  และคณะมีการทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงกระ
บวนการด าเนินงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในครั้งต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการจัดกิจกรรม (AAR)  (ภาพที่ 
4.2ข(3)-1)  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) (ภาพที่ 4.2ข(3)-2) เพื่อการเรียนรู้ รับทราบข้อมูล 
สะท้อนปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ เช่น การพัฒนากระบวนการสนับสนุนการวิจัย ที่ท าให้
กระบวนการเสนอโครงการวิจัย การขออนุมัติ การประสานงานกับ ม.มหิดล และแหล่งทุนเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ใน
กรณีที่ผลลัพธ์การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หัวหน้างานที่รับผิดชอบ คกก. ที่เกี่ยวข้อง และรองคณบดีที่
ก ากับดูแลงานดังกล่าว จะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและท าการปรับปรุงแก้ไข กระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานอย่างต่อเนื่อง   

ภาพที่ 6.1 ก-3 กระบวนการรับฟังเสียงผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ 
 

 

 ขั้นตอนการรับฟังเสียงของงานฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ 
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ภาพที่ 6.1ข1-1 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ของผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย 
กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์

1.กระบวนการหลกั 
1. การแสวงหาแหล่งทุนและ

สนับสนุนการยื่นโครงการวิจัย
ยังแหล่งทุน 

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ 

คณะ 
3. ระเบียบข้อบังคับและประกาศ 
    ของมหาวิทยาลัย 
4. หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
    ด้านการวิจัย 

• ร้อยละหัวหน้าโครงการวิจัย 
• จ านวนโครงการวิจัย 
• จ านวนเงินทุนวิจัย 
    (ภาพที่ 7.1ข1.1-1) 

• จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ
• จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารประเภท 

Q1 
• จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ 

ได้แก่ ทรัพย์สินทางปญัญา การต่อยอด
เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย (ภาพที่ 7.1ก-1) 

• ความพึงพอใจเฉลี่ยของแหล่งทุน  
     (ภาพที่ 7.2ก-1) 

2. การสนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัย 

1. จรรยาบรรณนักวิจัย 
2. จริยธรรมการวิจัยในคน 
3. จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
3. ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
4. ระเบียบการเงิน 

• มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์  
• มึคณะกรรมการคณะอนุกรรมการควบคุม

ความปลอดภัยทางชีวภาพคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

• จ านวนโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์   (ภาพท่ี 7.1
ข1.1-3) 

• จ านวนโครงการที่ผ่านการรับรองความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  

• จ านวนโครงการที่ถูกร้องเรียนเรื่อง
จริยธรรม และจรรยาบรรณ   

• จ านวนโครงการที่ถูกร้องเรียนเรื่องความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
 (ไม่พบข้อร้องเรียน) 

3. การพัฒนานักวิจัย 1. จรรยาบรรณของนักวิจัย 
2. การอบรมจริยธรรมการวิจัยใน 
   คน/สัตว ์
3. การอบรมความปลอดภัยทาง 
   ชีวภาพ 
4. ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศของ 
   มหาวิทยาลัย 

• มีการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์  
ปีละ 1 ครั้ง และส่งคนเข้าร่วมการอบรม
ความปลอดภัยทางชีวภาพ  และการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ภาพท่ี 4.2ข(3)-2) 

• มีประกาศคณะ  สนับสนุนทุนวิจัย และ
สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่มีคุณภาพ  

 

• จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
• จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

ระดับ Q1 
• จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา 

(ภาพที่ 7.1ก-1) 
• จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากแหล่ง

ทุน(ภาพที่ 7.1ข1.1-1) 
• จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้เสนอขอ

และได้รับต าแหน่งวิชาการ  
ภาพที่ 7.3ก(1)-2 

• จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์
รุ่นใหมท่ี่ได้ทุนวิจัย ภาพท่ี 7.3ก(1)-6 

1. กระบวนการสนับสนุน 
1. การสนับสนุนเครื่องมือและ

อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ 
1. การตั้งงบประมาณครุภัณฑ์

เครื่องและอุปกรณ์ทาง
ห้องปฏิบัติการประจ าปี 

2. การตั้งงบประมาณซ่อมบ ารุง 
 เครื่องมือประจ าปี 

3. การยกระดับมาตรฐานและ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

• มีการยื่นตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่
ได้มาตรฐานความปลอดภัย 

• จ านวนงบประมาณซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ได้รับ 
(ภาพที่ 7.1ข1.1-4) 

• จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย (ภาพที่ 7.5ก2-10) 
 

2. การสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ 1. จรรยาบรรณนักวิจัย 
2. ระเบียบข้อบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัย และคณะ 
3. ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย 

• ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือ บทความ
ปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ พ.ศ.2563 (17 มิถุนายน 
2563) 

• จ านวนผลงานวิจัยได้รับการสนับสนุน
การตีพิมพ์ฯ 

• งบประมาณที่อนุมัติเพื่อสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ 
(ภาพที่ 7.1ข1.1-5) 

 

http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%202563_%E0%B8%A5%E0%B8%A7.17%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.2563.PDF
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%202563_%E0%B8%A5%E0%B8%A7.17%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.2563.PDF
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%202563_%E0%B8%A5%E0%B8%A7.17%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.2563.PDF
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%202563_%E0%B8%A5%E0%B8%A7.17%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.2563.PDF
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%202563_%E0%B8%A5%E0%B8%A7.17%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.2563.PDF
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%202563_%E0%B8%A5%E0%B8%A7.17%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.2563.PDF
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ภาพที่ 6.1 ข1-2 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ของผลิตภัณฑ์ด้านการจัด
การศึกษา 

กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
กระบวนการหลัก 
กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า 
1.ทบทวนเป้าหมายของประเทศ 

มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร 
• คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  

• ประกาศ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

• พ.ร.บ.วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

-  การประชุม คกก.ดา้นการศึกษาชุด 
   ต่าง ๆ  

-  อตัราการส าเร็จการศึกษาภายใน
วงรอบหลักสูตร 

-  ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต ภายใน 
1 ปี   ดังภาพท่ี 7.1 ก-6 

- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   (ภาพท่ี 7.2ก1-2) 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  (ภาพท่ี 7.2ก1-4) 

2.รับฟังเสียงศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

-  จ านวนความถี่ในการรับฟังเสียง
ลูกค้า  (1 ครั้ง/ปี) 

กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
3.จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 และ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

• เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ 
AUN-QA  (Version 3) ฉบับปี 2557 

• ประกาศ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

• พ.ร.บ.วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รบัการตรวจ
ประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล  
ดังภาพที่ 7.1 ก-6 

- จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ รับรอง
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล    
(ภาพที่ 7.1 ก-6) 

-  จ านวนนักศึกษาใหม่ตรงตามแผนการ
รับ 

    (ภาพที่ 7.1ข1.2-1)  

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
4. การจัดการศึกษา    
4.1 การจัดการเรียนการสอน  
     

• คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  

• ประกาศ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

 

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
เช่น การพัฒนาสื่อเรียนออนไลน์ การ
พัฒนาห้องเรียน  

-ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
แ ล ะ ต่ อ สิ่ ง เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้                
(ภาพท่ี 7.2ก1-2) 

4.2 ดูแลและพัฒนานักศึกษา 
       

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ 
  จัดพัฒนานักศึกษา เช่น กิจกรรมการ  
  เตรียมความพร้อมการมีงานท า ของ 

    นักศึกษา กิจกรรม MUHIDEFและ
การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

 ภาพที่ 7.2ก1-3 และ ภาพที่ 7.1ข-1.2-5 
- จ านวนการคงอยู่ของ  นักศึกษาเมื่อ 
  ขึ้นชั้นปีที่ 2 
- จ านวนของนักศึกษาที่พ้น   
  สภาพนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา
ภาพที่ 7.1ข1.2-2 และ ภาพที่ 7.1ข1.2-3 

-ความพึ งพอใจของนักศึกษาต่อจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
(ภาพท่ี 7.2ก1-3) 
 

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
5. การประเมินผลผู้เรียน • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  
 

- การประเมินผลตามปีการศึกษา 
 

-ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
และต่อสิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้  
(ภาพที่ 7.2ก1-2) 
-ความพึ งพอใจของนักศึกษาต่อจัด
โครงการ/กิ จกรรมพัฒนานักศึกษา   
(ภาพท่ี 7.2ก1-3) 
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กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
กระบวนการสนับสนุน 
6. การสนับสนุนจากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปี 63 งานเทคโนโลยี
การศึกษา) 

• ความต้องการของผู้เรียน  
• ความต้องการของอาจารย์  

- จ านวนครั้งของการฝึกอบรมการสอน  
  ออนไลน์ webex Zoom ms team 
 - ความพึงพอใจของฝึกอบรมการสอน 
   ออนไลน์ webex Zoom Ms-team 
- จ านวนห้องที่ได้รับการพัฒนา 
- จ านวนรายวิชาออนไลน์ MUX 
   (ตารางที่ 7.1ข1.4-1) 

-ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
 หลักสูตร และต่อสิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  (ภาพที่ 7.2ก1-2) 
 

ภาพที่ 6.1 ข1-3 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ด้านการบริการ
วิชาการ 

กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ระบบงานงานหลัก 
กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
1.การจัดบริการให้ตรงกับความ

ต้องการ และค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ ลูกค้า 

   อบรม, ตรวจวิเคราะห์,  
ห้องปฏิบัติการ ,บริการสุขภาพ 

2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สุขภาพ
ชุมชนและความรอบรู้สุขภาพ 

   - พื้นที่ยา่นนวัตกรรมการแพทย์โยธี 
   - พื้นที่อ าเภอสงูเนิน 
 

• ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัย/คณะ เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการ 

• ระเบียบ/ประกาศ ของหน่วยงาน
ที่มารับบริการวิชากร 

• ระบบคุณภาพตามบริการ  การ
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
(Medical Check-up Services) 

•  มาตรฐานห้องปฏิบัติการ/
มาตรฐานเครื่องมือ (ISO 
9001:2008) 

1. จ านวนโครงการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/
บริการวิชาการ ภาพท่ี 7.1ข-.3-1 

2. จ านวนงบประมาณซ่อมบ ารุงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ได้รับ ภาพที่ 7.1ข1.1-4 

3. จ านวนมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/มาตรฐาน
เครื่องมือ (ISO 9001:2008) ภาพที่ 7.4ก
3-1 

4. มีกิจกรรมในการสร้างเขตสร้างเสริม
สุขภาพ (ย่านนวัตกรรมโยธี และ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมสูงเนิน) 

1. จ านวนผู้รับบริการ  
ภาพท่ี 7.1 ก-7 

2. ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ
วิชาการ ภาพท่ี 7.2ก1-6  

3. จ านวนเงินรายได้จากการบริการ  
    วิชาการ ภาพท่ี 7.5ก1-5 
 
 

         นอกจากนี้ คณะได้มีการพัฒนาระบบงานด้านวารสารวิชาการ “วารสารสาธารณสุขศาสตร์” ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็น Thai Journal of Public Health  โดยเริ่มด าเนินการเมื่อปลายปี 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 และก าลังด าเนินการตามแนวทางเพื่อยกระดับวารสารของคณะฯ ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในอนาคต  โดย
คณะจะเพ่ิมให้เป็นอีก 1 ผลิตภัณฑ์ด้านบริการวิชาการของคณะ ในอนาคต   
6.1ข (2) กระบวนการสนับสนุน  

 คณะได้ก าหนดระบบงานสนับสนุนเพื่ออ านวยความสะดวกและการสนับสนุนแก่ระบบงานหลัก ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ กระบวนการด้านการเงิน
งบประมาณ ด้านพัสดุ ด้านสารบรรณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย ด้าน
ห้องปฏิบัติการ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เช่น งานเทคโนโลยี
การศึกษา ได้สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดการการฝึกอบรมเพื่อน ามาใช้ประยุกต์กับการเรียนการ
สอน การปรับปรุงห้องเรียนส่วนกลางคณะ  สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ฝึกอบรมออนไลน์  การจัดทีม support เรื่องการเรียนการสอนทางไกล ผ่านไลน์กลุ่ม online support_MUPH 
ส าหรับช่วยเหลือทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่  และ ไลน์กลุ่ม PHSt Support_MUFH ส าหรับช่วยเหลือดูแลนักศึกษา 
เป็นต้น ในแต่ละกระบวนการจะมีการระบุข้อก าหนดที่ส าคัญ เช่น กฎระเบียบ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
และผู้รับผิดชอบกระบวนการ การบริหารงานกระบวนการสนับสนุน รองคณบดีที่เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่ก ากับดูแล ระดับ
นโยบายรวมทั้งการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาและออกแบบระบบงานที่ส าคัญร่วมกับหัวหน้างาน และผ่าน คกก. 
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คณะอนุกรรมการ คณะท างานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หัวหน้างานก ากับดูแลระดับปฏิบัติการประจ าวัน 
บุคลากรในแต่ละกระบวนงานจะมีการประสานงานระหว่างกัน เมื่อครบวงรอบของการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดแต่ละ
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบทุกระดับมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงแต่ละกระบวนการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด และสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์หลักได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

6.1ข (3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  
           รองคณบดี หัวหน้างาน และบุคลากร ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรับผิดชอบกระบวนการหลัก และกระบวนการ
สนับสนุน ท าการประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยการน าข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญจากการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ 
EdPEx  AUN -QA การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอจากการ
รับฟังเสียงลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA ในการปรับปรุงกระบวนการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรในคณะ 
6.1ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน 
        คณะก าหนดผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ ในด้านการวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ (ภาพที่ P.1ข
(3)-1 และ ภาพงที่ P.1ข(3)–2)  ที่ก าหนดข้อก าหนดของห่วงโซ่อุปทานและกลไกการส่ือสารกับผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ คณะมีกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์หลัก โดยใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
รับผิดชอบโดยงานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ โดยการก าหนดคุณสมบัติของพัสดุตามความต้องการของผู้ใช้ พิจารณา
ถึงการตอบสนองต่อกระบวนงานตามผลิตภัณฑ์หลัก ก าหนดคุณลักษณะของผู้ส่งมอบตามมาตรฐานและข้อก าหนด โดยผู้ใช้ 
หรือ คกก. จัดท า TOR แล้วด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับตามระเบียบ การจัดหาสินค้า/บริการที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน แล้วจัดท ารายการสิ่งของส ารองในคลังพัสดุท าให้มั่นใจว่า ภาควิชา และคณะสามารถจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติการวิจัยในห้องปฏิบัติการ และการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพที่ 6.1ค) โดยไม่มีข้อร้องเรียน ดัง 
(ภาพที่ 7.4ก4-1) และผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต แหล่งทุนวิจัย และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ผลดัง (ภาพที่ 7.2ก-1)   

ภาพที่  6.1 ค  กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

กระบวนการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม 
ความถี่ใน

การควบคุม 
วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 

ความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

ต้องการพัสดุที่มีคุณภาพ
และตรงความต้องการ 

1.ก าหนดคุณสมบัติพัสดุให้
ตรงความต้องการ 

ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ทุกรายการ รายงานผลรับ
พัสดุแต่ละ
รายการ 

ภาควิชา/งาน 

  2.จัดท าแผนการใช้พสัดุ สับดาห์แรก
ของทุกเดือน 

แผนการใช้พัสด ุ หน่วยงานใช้
พัสด ุ

การคัดเลือก คัดเลือกผู้รับจัดหาที่มี
ความรู้ความช านาญใน
พัสด ุ

เชิญผู้รับจัดหาที่ผลงานดี รู้
พัสดุนั้น ๆ มาเสนอราคา 

ทุกรายการ รายงานผลการ
คัดเลือก 

คกก.จัดหาพัสด ุ

การจัดซื้อ 1. จัดซื้อวัสดุมีคุณภาพ
ตรงความต้องการของ
ผู้ใช้ 

1. วิธีตกลงราคา              
2. วิธีคัดเลือก 

ทุกรายการ รายงานผลการ
จัดหาต่อ คกก. 

คกก.จัดหา
พัสดุ/ 

 2. จัดซื้อให้ทันตาม
ก าหนด 

3.วิธีประกวดราคา /วิธี
พิเศษ 

 ประจ าคณะ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

การจัดส่ง ส่งมอบพัสดุถูกต้อง 
ครบถ้วนตามข้อก าหนด
ของสัญญาและข้อตกลง 

ก าหนดระยะเวลาการส่ง
มอบพัสดุให้ชัดเจนและ
เหมาะสม 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/
สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง 

ทุกรายการ รายงานผลการ
ตรวจรับ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

การรับมอบ   รับมอบพัสดุตรงตาม
ก าหนดระยะเวลา 

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ 

รายละเอียด
คุณสมบัติของ 

ทุกรายการ รายงานผลการ
ตรวจรับพัสดุ 

คกก. ตรวจรับ
พัสดุ/ 

ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อตกลงของสัญญา 

ผู้ตรวจรับพัสดุ ท าการ
ตรวจรับพัสดุ 

พัสดุที่ท าการจัดซื้อ   ผู้ตรวจรับพัสดุ 
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กระบวนการ วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม 
ความถี่ใน

การควบคุม 
วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเก็บรักษา เก็บรักษาให้เป็น
หมวดหมู่เรียบร้อย  

1. บันทึกรายการ/จ านวน
รายละเอียด 

1. ทะเบียนคุมคลัง
พัสด ุ

ทุกรายการ รายงานทะเบียน
พัสด ุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

และครบถ้วนถูกต้องตาม 
บ/ช พัสดุ 

2. บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ 2. ทะเบียนคุม
สินทรัพย ์

   

การเบิกจ่าย เบิกจ่ายวัสดุในคลังให้
ภาควิชา/หน่วยงาน 1
ครั้ง/ด 

ภาควิชา/หน่วยงานเขียนใบ
เบิกวัสดุ ขออนุมัติเบิก
ภายใน 

ปฏิทินการเบิกจ่าย
ประจ าปี 

เดือนละครั้ง สรุปรายงานผล
การเบิกจ่ายวัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

6.1ง การจัดการนวัตกรรม 
คณะมีการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 -2565  เพื่อการพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะ

สาธารณสุขรอบรู้สุขภาพ (ภาพที่ 2.1ก(2)-1) คณะน าความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ส าคัญมาด าเนินการ เพื่อท าให้
ผลิตภัณฑ์ของคณะเป็นที่รู้จัก และสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย มีการด าเนินการน า
ผลงานวิจัยไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยการด าเนินการร่วมกับ  iNt คัดเลือกและตรวจสอบ
ผลงานวิจัยที่เป็นงานสร้างสรรค์ เพื่อผลิตนวัตกรรมด้านการวิจัย โดยในปี 2563  คณะมีผลงานวิจัยเข้าสู่การขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับการขึ้นทะเบียน (ภาพที่ 7.1 ก-1)  คณะส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารนานาชาติระดับ Q1 โดยมีการก าหนดเป้าหมายผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและในวารสารนานาชาติใน
ระดับ Q1 แทนการก าหนดเป้าหมายผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และมีการออกประกาศคณะ สนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่ม
ส าหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1 และ Q2 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2562 คณะได้จัดมอบรางวัลการวิจัย
ดีเด่นประจ าปี และพิจารณาทบทวนประเภทรางวัล เพื่อการกระตุ้นและขับเคลื่อนการสร้างผลงานวิจัยที่ดีและมี
คุณภาพยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา คณะปรับการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปีการศึกษา 2563 คณะได้ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
เร่งด่วน  เพื่อการปรับปรุงห้องเรียนส่วนกลางคณะ สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล การสนับสนุนการเรียนการ
สอนออนไลน์ มีการจัดการเรียนออนไลน์ และปรับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาจากเดิมที่ต้องไปฝึกที่ อ. สูงเนิน จ.
นครราชสีมา มาจัดการฝึกภาคสนามในพื้นที่ของคณะ  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานท า
ความสะอาด และพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดนัดสวัสดิการของคณะ และปีการศึกษา 2564 คณะได้ขยายพื้นที่เป้าหมายของ
การฝึกภาคสนามเป็นชุมชนโดยรอบของคณะ มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในย่านนวัตกรรมโยธี ของกรทรวง อว. ท า
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และเกิดการบูรณาการร่วมกับการวิจัย ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของคณะ (3) ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ คณะใช้ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ของคณะที่ระบุ (ภาพท่ี P.2ข-1)  เพื่อมายกระดับงานบริการวิชาการของคณะ  เช่น การท าคลินิกบริการ
ร่วม สปสช   ที่ ใช้เป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ       
ประชาชนทั่วไป    

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ    6.2ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
คณะมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ก ากับตัวชี้วัดของกระบวนงาน ตามระบบงานหลักและรบบงาน

สนับสนุนที่รับผิดชอบ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
รอบเวลาที่ก าหนดเช่น ในทุกเดือน ทุกไตรมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ คณะใช้วงจรคุณภาพ PDCA ใน
การทบทวนปรับปรุงกระบวนการและติดตามขั้นตอนการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
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กระบวนการท างาน เช่น  1) ด้านการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ
หลัก ผ่าน คกก. พิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณ โดยก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้
เหมาะสมกับแผนงาน มีการติดตาม ควบคุม ก ากับเพื่อใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีการปรับ
แผนการใช้งบประมาณในกรณีเร่งด่วน เช่น การของบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน การประชุมออนไลน์  เป็นต้น  2) ด้านการวิจัย คณะค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์ในการใช้
ห้องปฏิบัติการของคณะ โดย คกก. ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา จะจัดให้มีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับบุคลกรและนักศึกษาทุกระดับอย่างน้อยปีละครั้ง แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
คณะยังด าเนินการสนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานของคณะไม่หยุดชะงัก เช่น 
คณะอนุญาตให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการฯ ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางตามวิถี New 
normal ตามที่คณะก าหนด  การส่งเอกสารโครงการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนทางระบบออนไลน์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะปรับกระบวนการที่สนับสนุนด้านงานวิจัยประเภทบริการวิชาการให้สอดคล้องกับประกาศ
ของ มม. โดยมีการจัดท าขั้นตอนการเสนอโครงการ การบริหารจัดการด้านการเงินโครงการ และการจัดท าแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการจัดท าโครงการ  3) ด้านการศึกษา ได้มีกระบวนการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดจากการท างาน เช่น 3.1) ปรับปรุงกระบวนการให้บริการการศึกษาและการ
ประสานงานกับนักศึกษา/อาจารย์/ผู้เกี่ยวข้อง ทางออนไลน์ 100 %   3.2) การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
คุณวุฒิ/ผลงานวิชาการที่ใช้ประกอบการเสนอกลั่นกรองหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้มีการจัดกระบวนการ
ทดสอบ/เช็ค flow ที่มีการปรับปรุงว่าสามารถลดความผิดพลาดได้จริงหรือไม่   3.3) การปรับปรุงกระบวนการรับเข้า
และจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงมีผลการประเมินผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในกระบวนการอยู่ในระดับดี-ดีมาก สามารถลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  3.4) กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยการใช้ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจ
ระดับ มม. มาวิเคราะห์ในภาพรวมระดับคณะ  เพื่อน าสถิติและข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ จัดโครงการเพิ่มพูน
ความรู้แก่บุคคลากร   และเป็นข้อมูลส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อไป         3.5) 
บูรณาการงานบริการการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นแบบ one stop service             4) 
ด้านการบริการวิชาการ  ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ เปรียบเทียบกับแผนการจัดบริการวิชาการ นอกจากนี้น า
ความพึงพอใจ ความต้องการและข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ เพื่อน ามาปรับการจัดบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  มีการควบคุมคุณภาพภายในและภายนอก มีการทบทวนกระบวนการอย่างสม่ าเสมอ ก าหนดวัน 
เวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน มีการใช้บริการห้องปฏิบัติการภาคเอกชน เพื่อลดระยะเวลาในการรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพ  นอกจากนี้คณะมีกระบวนการควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน (ภาพที่ 6.2ก-1)  และให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติตามนโยบาย Eco University ของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายลดต้นทุนค่าไฟฟ้า น้ าประปา 
และน้ ามัน เช่น การปิดเครื่องปรับอากาศสถานที่ท างาน ช่วงพักเที่ยงและเวลา 17.00 น. ทุกวันท าการ และรณรงค์ให้
บุคลากรและนักศึกษาเดินใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้ คณะโดยคณบดีใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกคนในคณะ ทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา    
ในการพัฒนาหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย ด้วยหลักการ “คณะสาธารณสุข
ศาสตร์นิเวศน์และยั่งยืน” ตามนโยบายมหาวิทยาลัยนิเวศน์อย่างยั่งยืน  จัดให้มีการจัดพื้นที่สีเขียว                     กลุ่ม
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สวนครัวร่วมใจ การตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งและของเสียของคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะค านึงถึงความปลอดภัยของ
ชุมชนโดยรอบคณะ ผลการด าเนินการดังภาพ (ภาพที่ 7.4ก5-2) และ (ภาพที่ 7.4ก5-3) 

 

ภาพที่ 6.2ก-1  กระบวนการควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  
พลังงาน วัตถุประสงค ์ วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม ความถี่ในการควบคุม วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไฟฟ้า ลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า 
ก าหนดนโยบายการปิด-เปิดแอร์  
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ลดใช้
ไฟฟ้า/รณรงค์เดินใช้บันไดลด
การใช้ลิฟต์   

ใช้มาตรวัดไฟฟ้าเพื่อวัด
การใช้ไฟฟ้า 

อัตราการใช้ไฟฟ้า
ประจ าเดือนจากกองคลัง 

รายงานค่าไฟฟ้าทุก
เดือน 

รองคณบดี 
/นายชัยยศ  
กันยะบุตร 

น้ าประปา ลดการใช้น้ า รณรงค์การประหยัดน้ า ใช้มาตรวัดน้ าเพื่อ
รวบรวมข้อมูลการใช้น้ า 

อัตราการใช้น้ า
ประจ าเดือนจากกองคลัง 

เอกสารข้อมูล ECO 
INDEX 

น้ ามัน ลดการใช้
น้ ามัน 

ก าหนดนโยบายการลดใช้
น้ ามัน 

ข้อมูลการเบิกจ่าย
น้ ามัน 

อัตราการใช้น้ ามัน
ประจ าเดือนจากงานคลัง 

เอกสารข้อมูล ECO 
INDEX 

กระดาษ ลดการใช้
กระดาษ 

ลดการใช้กระดาษ ระบบสารบรรณและ
รับส่งจดหมายออนไลน์ 
จ านวน/เบิกกระดาษ 

ทุกเดือน การเบิกจ่ายกระดาษ
ประจ าเดือนจากหน่วย
พัสด ุ

งานบริหาร
ทั่วไป 

6.2ข ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร ์
        คณะ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี 2563 เปลี่ยนชื่อเป็นงานเทคโนโลยีการศึกษา) ภายใต้
การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยี มีหน้าที่ดูแลการเชื่อมต่อข้อมูลและสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตให้พร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ มีการส ารองข้อมูลและสารสนเทศตามวัน
และเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ป้องกันการสูญหาย คณะมีวิธีการในการท าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์) ที่ใช้ในคณะ มี
ความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดัง ภาพที่ 6.2ข-1  คณะ มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวเป็น
พิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความปลอดภัยและเป็นความลับภายใต้ พ.ร.บ.การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ มม. โดยก าหนดให้แบ่งข้อมูลสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล บุคลากรและนักศึกษา เช่น เงินเดือน ภาษี เกรด ผ่านระบบ intranet ของ มม. บริการ
จัดการโดยระบบของ มม.  2. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้ระบบ ERP ของ มม. เช่น การเงิน ค่าใช้จ่ายในบุคลากร 
มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารคณะที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น คณะค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศทางด้านไซเบอร์ โดยจัดเก็บข้อมูลใน
เซิร์ฟเวอร์ที่แยกจากกัน 2 แห่ง คือ อาคาร 6 และอาคาร 1 ซึ่งได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด มีระบบส ารองไฟฟ้า มี
ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก ควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอื่น และมีเจ้าหน้าที่ในการส ารวจและเฝ้าดูการบุกรุก
ของระบบ และ ส ารองข้อมูลระบบตลอดเวลา เช่น ส ารองฐานข้อมูลในระบบทุกวัน , ส ารองฐานข้อมูลในระบบแบบ 
Full Backup (หลังเวลา 20:00 น.) ทุกเดือน, Update ฐานข้อมูลโปรแกรมป้องกันไวรัสทุกวัน ส ารองฐานข้อมูล
เว็บไซต์คณะทุกวัน เป็นต้น และในปี งปม. 2563 คณะได้จัดท าแผนการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย 
(Firewall) ในวงเงิน 3 ล้านบาท และได้วางแผนจัดระบบการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรับลูกค้าที่รับบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ และนวดแผนไทย  
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ภาพที่ 6.2ข-1  ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของฮาร์แวร์และซอฟแวร์ 
 

วิธีการท าใหเ้ชื่อถือได้ วิธีการท าให้ปลอดภัย วิธีการท าให้ใชง้านง่าย 
บุคลากรหรือหน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ฮาร์ดแวร์ 
   

จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มม. พ.ศ. 2562-2565 และ
ก าหนดแผนการจัดหาอุปกรณ์ 
Hardware และ Software เพื่อใช้ใน
งานสารสนเทศของคณะ 

• มีเจ้าหน้าที่ประจ าในการดูแลบ ารุงรักษา
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งมี
ฮาร์ดแวร์ส ารองส าหรับการใช้งานและมี
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คืองาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ
การใช้งาน ของบุคลากรและบริการหน้า
ชั้นเรียนของนักศึกษา 

• เจ้าหน้าที่จากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

• การรับประกันจากบริษัทที่ท า
สัญญาการดูแลรักษาเป็น  
รายป ี

 

ซอฟแวร์    

จัดหาซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
และเหมาะสมกับการใช้งานของคณะ 
 
 
 

• ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย 

• ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้องในการป้องกันไวรัส
ของมหาวิทยาลัย 

• มีรหัสผ่านของแต่ละบุคคลในการเข้าใช้
งาน 

• ออกแบบระบบที่ดี ลดความซับซ้อน 
สามารถปฎิบัติงานได้ตามความต้องการ 

• จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน IT อย่าง
ต่อเนื่องทั้งเจ้าหน้าที่และ นักศึกษา 

• เจ้าหน้าที่จากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

 

6.2ค การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน   6.2ค (1) ความปลอดภัย 
          คณบดีให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และมอบหมายให้รองคณบดี และงานกายภาพฯ รับผิดชอบด าเนินการสถานที่ท างานปลอดภัย และเตรียมความ
พร้อมภาวะฉุกเฉิน (ภาพที่ 6.2ค(1)-1)  มีการแต่งตั้ง คกก. อ านวยการ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม พลังงาน การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (COSHEM) มีการจัดการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างาน คณะอนุมัติเงินรายได้ปีงปม.2562 
– 2564 ในการด าเนินการโครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยง 5 ด้าน คือ ด้าน
กายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ และจิตสังคม มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินการจัดการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย โดยในปีงปม. 2562 เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในการก าหนดนโยบายและร่วมกันก าหนดเป้าหมายเพื่อสร้างคณะปลอดภัย ส าหรับในปี งปม.2563-2564 คณะมี
การบูรณาการร่วมกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ดังกล่าวส่งผลให้คณะได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย”ประจ าปี 2563 จากส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 6.2ค(1)-1  กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์  สถานที่ท างานให้ปลอดภัย 
และ เตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน 

กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนดส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
สถานที่ท างานให้ปลอดภัย    
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย 1. พรบ.ความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมการท างาน 
2. มาตรฐานบ าบัดน้ าเสีย และ

ก าจัดขยะ/สารพิษ 

1.อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ผลการด าเนินการด้านธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปีงปม. 2558-2562  

(ภาพท่ี 7.4ก5-3) 

 2.คุณภาพน้ าเสียหลังบ าบัดได้
มาตรฐาน 

2.ระบบก าจัดขยะ/สารพิษ 1.คัดแยกและส่งก าจัดขยะ
สารพิษถูกวิธี    2.ไมม่ีขยะตกค้าง 

3. การดูแลความปลอดภัย จัดท า TOR ว่าจ้างบริษทัภายนอก 
จัดหาผู้รับจ้างตามระเบยีบ 

ไม่พบทรัพย์สินสูญหาย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 (ภาพท่ี 7.3ก-4 ) 

เตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน    
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

1. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ. 2552 

2.มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ในสถานศึกษา 

3.อุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟ 

1. การตรวจอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยและอุปกรณ์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง 

2. มีจุดรวมพล   3. ทางหนีไฟ
โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ปลอดภัย 

1.อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน 
2.อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
   พร้อมใช้งาน 

2 ระบบแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน (แผน 
BCM) 

 
 

6.2ค (2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
          คณะให้ความส าคัญและปฏิบัติตามนโยบาย มม. ด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานของคณะ สามารถด าเนินต่อเนื่องโดยไม่เกิดการหยุดชะงักเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และมีความปลอดภัยต่อชีวิตของ
บุคลากร นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ โดยคณะได้มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยเข้าร่วมกลุ่ม BCM 
ส่วนงานวิทยาเขตพญาไท เพื่อวางแผนและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจร่วมกัน คณะมอบหมายให้รองคณบดีที่
รับผิดชอบผลิตภัณฑ์หลัก ร่วมกับหัวหน้างาน วิเคราะห์เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หลักที่
ส าคัญ มี call tree การแจ้งเหตุ ระดับวิทยาเขตและระดับคณะ และมีแนวทางการจัดการในการบริหารความต่อเนื่อง
ของคณะ ดังภาพที่ 6.2ค(2)-1 
ภาพที่ 6.2ค(2)-1  การจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง  
( 
 
 
 

สาเหต ุ ผลกระทบ การจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาวะฉุกเฉินทั่วไป เช่น 
อัคคีภัย,น้ าท่วม/
แผ่นดินไหว/อาชญากรรม,
การก่อวินาศกรรม/การขู่
วางระเบิด/ภัยทาง
การเมือง/การปิดเส้นทาง
จราจร 

1.ด้านอาคาร/สถานที่  
  กรณีไม่สามารถใช้อาคาร/สถานที่ 
2.ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส าคัญ 
   กรณีที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่

ส าคัญ 
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยี  

สารสนเทศ กรณีไม่สามารถใช้ 
   ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผลกระทบด้านบุคลากร  
   กรณี บุคลากรหลักไมส่ามารถมา

ปฏิบัติงานได้ 
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ 

กรณีไม่สามารถส่งมอบงาน  
 ได้ตามก าหนด 

1.จ าแนกของการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเป็น 3 ระดับ 
ระดับที่ 1 สื่อสารถึงบุคลากรในอาคารถึงระดับสถานการณ์ แต่ยัง 
              ไม่ยุติการท างาน และการอพยพ 
ระดับที่ 2 สื่อสารถึงบุคลากรในอาคารถึงระดับสถานการณ์ และให้ 
             บุคลากรเตรียมพร้อมต่อการยตุิการท างาน และกา 
             อพยพ และรอยืนยันค าสั่งจากคณบดี 
ระดับที่ 3  คณบดีสั่งยุติการท างาน และการอพยพ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่างๆ ร่วมกับ คกก.BCM 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

3.1 สถานที่รองรับ -คณะในเครือข่ายพญาไท/ศาลายา 
3.2 วัสดุอุปกรณ์ -ขอยืมในหน่วยงานในเครือข่ายพญาไท/มหิดล/ซื้อทดแทน 
3.3 สารสนเทศ    -การน าข้อมูลส าคัญ ไว้ที่เซฟเวอร์ของ ม. มหิดล 
3.4 บุคลากรหลัก  -การเตรียมบุคลากรส ารองท างานคู่ขนาน 
3.5 ผู้รับบริการ/การส่งมอบงาน 

-การต่อรอง/การเพิ่มเวลาท างาน/การเพิ่มบุคลากรเฉพาะกิจ 

คณบดี/รอง
คณบดี/หัวหน้า
งาน ตามผัง 
Call Tree 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ:   7.1ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
ผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  ด้าน

การวิจัย และบริการรับท าวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ ดังที่ระบุในโครงร่างองค์กร (ภาพที่ P. 1ข(2)-1 และภาพที่ P. 1
ข(2)-3)  ในปี 2563 บุคลากรของคณะเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ใน Q1  จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมน าสู่การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ และ
จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงกว่าเป้าหมายที่คณะก าหนด แสดงดังภาพที่ 7.1 ก-1   
ภาพที่ 7.1 ก-1 ผลการด าเนนิการด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าด้านการวิจยั 

ผลงานวิจัยของคณะที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่/ถ่ายทอดและการอ้างองิผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ปีปฏิทิน ) ปี 2560-2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus เมื่อเทียบกับคู่เทียบ (ภาพที่ 7.1ก-3 ภาพที่ 
7.1ก-4) พบว่า ผลการด าเนินงานของคณะสูงกว่าคู่เทียบและเมื่อเปรียบเทียบด้วย SciVal พบว่า ผลการด าเนินงาน
ของคณะ มีค่า H-Index และมีค่า International collaboration สูงกว่าคู่เทียบ ในระดับประเทศ ส าหรับคู่เทียบใน
ระดับนานาชาติ คณะยังมีอัตราส่วนร้อยละของการลงตีพิมพ์ที่ต่ ากว่า  (ภาพที่ 7.1ก-4-1 )  ในปี 2563 คณะมีผลการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 แต่ทุกโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา ได้ท าเรื่องขออนุมัติขยายเวลาจากแหล่งทุนเรียบร้อย
แล้ว (ภาพที่ 7.1ก-2) 

75

80
80 9082

111 90 88

0

50

100

150

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนงำนวิจัยที่ได รั้บกำรตีพิมพ์ เผยแพร่   
( ไม่ นับรวมบทควำม )  ระดับนำนำชำติ (ฉบับ )

เป้ำหมำย ผลลัพธ์

70

100

60

88 90
102

71

0

40

80

120

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในระดับชำติ ( ไม่ นับ รวม
บทควำม (ฉบับ )  ( ปี  2563  ไม่ได ้

ตั ้ง เ ป้ ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ของคณะ )

เป้ำหมำย

1 2 3
11 2

4

12

0

20

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนชิ้นงำนที่ เ กิดจำกทรัพย์สินทำง ปัญญำ 
และ/หรือ  กำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีที่ เพิ่มขึ้น

ปี  2560-2563  (ชิ้น )  

เป้ำหมำย ผลลัพธ์

6.00 6.00 6.00 7.00

6.25 7.05 7.49 7.47

0.00

5.00

10.00

15.00

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ที่ได รั้บกำรอ ำ้งอิง  
(C I T A T I O N )  (ค รั้ง /ฉบับ )

เป้ำหมำย ผลลัพธ์

0.55
0.60 0.60 0.70

0.58
0.81 0.67 0.67

0.00

0.50

1.00

2560 2561 2562 2563

สัดส่วนของผลงำนวิจั ยที่ได รั้บกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติต่อจ ำนวน
บุคลำกรสำยวิชำกำร  (ไม่ นับลำศึกษำต่อ )

เป้ำหมำย ผลลัพธ์

N/A N/A N/A

13

27 25
22

23

0

10

20

30

40

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนผลงำนตพีมิพป์ระเภท Q1 (ฉบบั) 

เป้ำหมำย ผลลพัธ ์



คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

85 
 

ภาพที่ 7.1 ก-2 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ด าเนินการไดต้ามระยะเวลา 
                   ที่ก าหนด ปี 2560 – 2563 

 

ภาพที่ 7.1ก-3 จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล 
Scopus ปี 2560-2563 ของคณะและคู่เทียบ (นับรวมบทความ) 

 
ภาพที่ 7.1 ก-4 จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล
Scopus ปี2560 -2563 ของคณะและคู่เทียบ(ใช้SciVal) 

 

ภาพที่ 7.1 ก-4-1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล 
Scopus ปี 2560 -2563 เปรียบเทียบคู่เทียบระดับ นานาชาติ 

 
       ในปี กศ. 2562 คณะมีผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า ด้านการศึกษา ดังที่ระบุในโครงร่างองค์กร (ภาพที่ P. 1ข(2)-2)  ดังภาพที่ 7.1ก-5–ภาพที่ 7.1ก-6โดยพบว่า
อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร และการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ต่ ากว่าเป้าหมาย 
คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน โดยในปีงปม. 2561-2563ได้ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 5 
ของหลักสูตรของคณะ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดย มม. 
ภาพที่ 7.1 ก-5 ผลการด าเนนิการด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าด้านการศึกษา ปี กศ. 2559 -2562 

อัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (ปี งปม. 2561-2563) 
 

 

 

 

        ในปี งปม. 2563 คณะมีผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่สนองตอบต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าด้านการบริการวิชาการ ดังที่ระบุในโครงร่างองค์กร (ภาพที่ P. 1ข(2)-1)  โดยมีจ านวนผู้รับบริการ
ตรวจสิ่งแวดล้อม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี  2561-2563  ส าหรับผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการคณะ มี
หน่วยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ จัดท าเป็นสัญญา คือ องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย 
ส าหรับการจัดหลักสูตรการอบรมตามความเชี่ยวชาญของคณะ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ดังภาพที่ 7.1ก-6 
ภาพที่ 7.1 ก-6 จ านวนผู้รับบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปี งปม. 2560-2563 
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7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน   7.1ข(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ  
           ในปี งปม. 2563 คณะมีผลลัพธ์การด าเนินการด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินการ
หลักและสนับสนุนของคณะ ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านบริการวิชาการ (ภาพที่ 6.1ข1-1 - ภาพที่ 6.1ข1-
3)  แสดงดังภาพที่ 7.1ข1.1-1 - ภาพที่ 7.1ข1)  (1) ด้านการวิจัย  : คณะมีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
โดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีจ านวนโครงการวิจัย จ านวน 28 โครงการ เป็นจ านวนโครงการ Flagship 9 
โครงการ และมีจ านวนโครงการวิจัยสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อวิทยานิพนธ์จ านวน 7 โครงการ  คณะได้ทุน
สนับสนุนจากภายนอกสถาบัน มากกว่าภายในสถาบัน และมีจ านวนโครงการรับจ้างวิจัย จ านวน 51 โครงการ จ านวน
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการมีแนวโน้มที่เพิ่มสู งขึ้น คณะจัดให้มีการอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในคน/สัตว์อย่างสม่ าเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยในแต่ละปี จะมีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์จาก คกก. วิจัยในคนของคณะ  ดังภาพที่ 7.1ข1.1-2  มีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติ
จริยธรรมการวิจัยในคนตามประเภทโครงการ ดัง ภาพที่ 7.1ข1.1-3 ส าหรับโครงการวิจัยที่ต้องผ่านการรับรอง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของคณะ จะให้ค ารับรองงาน โดย
การพิจารณาและยื่นเสนอต่อ คกก. ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มม. (MU-IBC ซึ่งในปี 2563 ไม่มีโครงการวิจัยที่
ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ  ส าหรับกระบวนการสนับสนุนการตีพิมพ์และการสนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ คณะมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของคณะ ผล
การด าเนินงานแสดงดังภาพที่ 7.1ข1.1-4 และ ภาพที่ 7.1ข1.1-5  และมีการเสนอของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์
จากงบประมาณแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ภาพที่ 7.1ข1.1-6  
ภาพที่ 7.1ข1.1-1 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รบัและจ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย ปีงปม. 2560 – 2563 
 

 

 

 

 

 

 

41

30 32
28

41 41

25

51
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20
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60

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนของโครงกำรวจัิยทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุน 
(โครงกำร)

โครงกำรวจัิย รับจำ้งวจัิย

N/A

4 4

9

N/A

7.032

3.748

8.394

0

5

10

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนโครงกำร และทนุวจัิยโครงกำร Flagship
ปี งปม. 2560-2563

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงนิทนุวจัิย (ลำ้นบำท)

31.671
25.71

31.609

45.599

20.544

29.063

38.484

47.965

11.184

22.084

0

20

40

60

2559 2560 2561 2562 2563

จ ำนวนเงนิทนุทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุน (ลำ้นบำท)

โครงกำรวจัิย รับจำ้งวจัิย

8

33

41

5

25
30

7

27
34

6

22
28

0

10

20

30

40

50

ภำยในสถำบันฯ ภำยนอกสถำบันฯ รวม

จ ำนวนโครงกำรวจัิยทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจำก
แหลง่ทนุภำยในและภำยนอกสถำบนัฯ ปี 2560 -

2563
2560 2561 2562 2563
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ภาพที่ 7.1ข1.1-2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติ
จริยธรรมการวิจยัในคนตามประเภทโครงการ ปีงปม.2560-2563 

 

ภาพที่ 7.1ข1.1-3 ร้อยละจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ปีงปม. 2560- 2563 

 

ภาพที่ 7.1ข1.1-4 จ านวนงปม.ซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอปุกรณ์ที่
ได้รับ  ปี งปม. 2560-2563 

 

ภาพที่ 7.1ข1.1-5 การสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากเงิน
รายได้คณะ (ปี งปม. 2560-2563) 

 
ภาพที่ 7.1ข1.1-6 จ านวนครุภัณฑ์และจ านวนเงิน งปม. ที่เสนอ
ขอจากเงิน งปม.แผ่นดิน  ปี 2560 - 2563 

  

(2) ด้านการศึกษา :  ปีกศ. 2563 คณะรับนักศึกษาใหม่
ในระดับป.ตรี และในระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ตาม
เป้าหมาย ภาพที่ 7.1 ข1.2-1  มีร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 และระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้
ตามเป้าหมาย ภาพที่ 7.1 ข1.2-2  คณะมีนักศึกษาในทุก
ระดับพ้นสภาพก่อนส าเร็จการศึกษา ดัง ภาพที่ 7.1 ข
1.2-3 และมีผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ดังภาพที่ 7.1 ข1.2-4 

334,202.17 329,642.86 346,816.48 350,000.00 

334,760.53 322,697.68 340,292.16 376,300.87 

 100,000.00

 300,000.00

 500,000.00

 700,000.00

 900,000.00

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนเงนิทนุสนับสนุนกำรวจัิยตอ่จ ำนวนบคุลำกร
สำยวชิำกำร (บำท/คน)

เป้ำหมำย ผลลัพธ ์

9

4

22

7

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนโครงกำรวิจัยสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนเพื่อวิทยำนิพนธ์ (โครงกำร)

46.69 51.71
41.29 43.05

42.96 21.81 18.33
22.104.60 1.24 1.08 1.00

0.00

50.00

100.00

2560 2561 2562 2563

ระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช ใ้นกำรพิจำรณำอนุมัติ
จริยธรรมกำรวิจัยในคนตำมโครงกำร 

(วัน)  Full Board Review Expedited Review
Exemption Review

318,598.2
0

202,567.9
8

441,982.3
7

123,223.2
2

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนงปม.ซอ่มบ ำรงุเครือ่งมอืวทิยำศำสตรง์ำน
ปีงปม. 2560-2563

1

8.000

1
4.496

20

11.446

1
4.500

จ ำนวนครภุัณฑ์ งบประมำณทีเ่สนอขอ

จ านวนครุภัณฑ์(รายการ) และงบประมาณที่เสนอของบประมาณ
แผ่นดิน (ล้านบาท) ปี งปม.2560 -2563

2560 2561 2562 2563
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ภาพที่ 7.1ข1.2-1 จ านวนของนักศึกษาในระดับป.ตรี โทและเอก ทีร่ับใหม่ต่อจ านวนแผนที่ก าหนดไว ้(ปี กศ. 2560-2563) 
 

 

 

 

ภาพที่ 7.1ข1.2-2 ร้อยละของจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษา เม่ือ
ข้ึนช้ันปท่ีี 2 ต่อจ านวนท่ีรับเข้าศึกษา 

 

ภาพที่ 7.1ข1.2-3 จ านวนของนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา (ปี กศ. 2559-2562) 

 
ภาพที่ 7.1ข1.2-4 จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษา ทีไ่ดร้ับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ (ป ีกศ. 2559-2562)  

 

ภาพที่ 7.1ข1.2-5 จ านวนกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับนักศึกษา ปงีปม. 2561-2563 (โครงการ) 

 
ภาพที่ 7.1ข1.3-1 ผลลัพธก์ระบวนการด้านการบริการวิชาการ 

 

  ส าหรับกระบวนการพัฒนานักศึกษาตามโครงการที่
ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents 
และ Entrepreneurship (MU-HIDEP และ 21st Century 
Skills) ซึ่งคณะมีกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับนักศึกษา แสดงดังภาพที่ 7.ข1.2-5 และนักศึกษาปี
ที่ 4 ของคณะที่ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศของ มม. เรื่อง 
ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษา มม. ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 99.42 (ตัวชี้วัดที่ 
2.9 ปี กศ. 2563) 

200
200 200

200

300 300 300 300

219 220 202 184
197 129

89
145

80

160

240

320

400

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนของนักศึกษำรับใหม่               
ต่อจ ำนวนแผนที่ก ำหนดไว ้

เป้ำหมำย ป.ตรี เป้ำหมำย ป.โท (ไทย)

ป.ตรี ป.โท (ไทย)

30 30 30 30

28 28 28
28

45

18
26

15

8
14 20

14
0

50

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนของนักศึกษำใหม่ ร ะดับบัณฑิตศึกษำ 
(นำนำชำติ)  ต่อจ ำนวนแผนที่ก ำหนดไว  ้ (คน)

เป้ำหมำย ป.โท เป้ำหมำย ป.เอก

ป.โท (นำนำชำต)ิ ป.เอก (นำนำชำต)ิ

88.60

73.63
91.53

82.64
87.30

9.00

100.00 83.72

4.40
28.57

100.00

71.00

100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

40.00

80.00

120.00

2559 2560 2561 2562

ร อ้ยละของจ ำนวนกำรคงอยู่ของ นักศึกษำ เมื่อ
ขึ้นชั ้น ปีที่  2 ต่อจ ำนวนที่ รั บ เข ำ้ศึกษำ 

( เ ป้ ำหมำย 100%)

ป.ตรี ป.โท (ไทย)
ป.โท (นำนำชำต)ิ ป.เอก (นำนำชำต)ิ

24
29
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45
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35
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6
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80
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จ ำนวนของนักศกึษำทีพ่น้สภำพนักศกึษำกอ่นส ำเร็จ
กำรศกึษำ (คน)  (เป้ำหมำย 0 คน) 

ป.ตรี ป.โท (ไทย)

ป.โท (นำนำชำต)ิ ป.เอก (นำนำชำต)ิ

100 100 100 100
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10

56

75
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15
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จ ำนวนผลงำนของผู ส้ ำ เ ร็จกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำที่ได ร้ับกำรตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่  ( เ รื่อง )
เป้ำหมำย ป.โท (ไทย)

เป้ำหมำย ป.เอก (นำนำชำต)ิ

ป.โท (ไทย)
13
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จ ำนวนกจิกรรมพัฒนำและเสรมิสรำ้งศกัยภำพใหก้บั
นักศกึษำ (โครงกำร) 

กจิกรรมทั่วไป กจิกรรม MU-HIDEF

7 7

11

22
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จ ำนวนหลักสตูรทีจั่ดอบรมหลักสตูรระยะสัน้
ปีงปม. 2559 -2563 (หลักสตูร)
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    (3) ผลลัพธ์ด้านบริการวิชาการ คณะมีการด าเนินการด้านการฝึกอบรม ดังภาพที่ 7.1ข1.3-1 ผลด้านการรับท า
วิจัยบริการวิชาการและที่ปรึกษา ภาพที่ 7.1ข1.1-1 และ ภาพที่ 7.1ข1.1-4 และผลการบริการสุขภาพและบริการ
ห้องปฏิบัติการ ภาพที่ 7.1 ก-6 และ ภาพที่ 7.4ก3-1 
         ในส่วนผลลัพธ์การด าเนินการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลลัพธ์กระบวนการสนับสนุนด้าน IT เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะ งาน IT ให้บริการสนับสนุน hardware และ software wireless และการดูแลระบบ network  
การจัดอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ online ด้วยโปรแกรม WebEx MS-Team และเทคนิคต่าง ๆ รวมถึง
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ มีผลลัพธก์ารด าเนินการดังภาพท่ี 7.1ข1.4-1  และภาพท่ี 7.1 ข1.4-2 
ภาพที่ 7.1ข1.4-1 ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ปีงปม. 2560 -2563  

ตัวชี้วัด 
2560 2561 2562 2563 แนวโน้ม ตั้งแต่ปี 

2560-2563 เป้า 
หมาย 

ผลลัพธ์ 
เป้า 

หมาย 
ผลลัพธ์ 

เป้า 
หมาย 

ผลลัพธ์ 
เป้า 

หมาย 
ผลลัพธ์ 
 

Hardware 
จ านวนคอมพิวเตอร์          

• บริการ นศ. 0 107 0 90 0 55 10 - ไม่ได้รับงบประมาณจัดซื้อใหม่ 

• บริการบุคลากร 0 96 0 96 0 96 5 - 
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้เร็วมาก

ขึ้น (จัดซื้อ SSD เพื่อปรับปรุง) 

• ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 5 - เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้เร็วมากขึ้น 

Network 
•  จ านวนจุด  
 wireless 

- 54 0 54 50 197 10 197 
จุดบริการครอบคลุมแล้วตั้งแต่ปี 62 

•  จ านวนครั้งการ  
 down ทั้งระบบ 

- 0 0 0 0 0 0 0 ไม่มีรายงานผลการ Down ทั้งระบบ 

การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุนเฉิน 
•  จ านวนห้องที่  
 สนับสนุนงานของ 
 คณะฯ ผ่านระบบ  
 online  

      

- 7 ห้อง 1. Set ระบบเพื่อให้สามารถเรียน
ออนไลน์ด้วยระบบ WebEx 
Meeting, Microsoft Teams & 
Zoom จ านวน 4 ห้อง 

2. ห้องเรียน/ห้องประชุม แบบ Virtual 
Classroom จ านวน 1 ห้อง 

3. ห้องเรียน/ห้องประชุม Smart 
Classroom จ านวน 1 ห้อง (ก าลัง
ด าเนินการ) 

•  ระยะเวลาในการ   
  กู้คืนข้อมูล 

- Website คณะ 
60 

นาที 
60  

นาที 
60 

 นาท ี
60  

นาที 
60  

นาที 
60  

นาที 
60  

นาที 
60  

นาที 

  

- ฐานข้อมูลต่างๆ >60 
นาท ี

>60 
นาที 

>60 
นาที 

>60 
นาที 

>60 
นาที 

>60  
นาที 

>60 
นาที 

60 -120
นาที 

 

Website 
•  จ านวนครั้งผู้เข้าชม 50,000 56,950 100,000 204,899 150,000 156,080 150,000 203,550  +  
•  ร้อยละความพึงพอใจ 5 3.60 4 4.13 4 3.84 4 4.02 + 

การด าเนินงานเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานของคณะ 

•  จ านวนเรื่องที่อบรม 3 4 4 4 4 8 6 5 
5 หัวข้อ จ านวนการฝึกอบรม 13 ครั้ง  
Webex, MS-Team, google drive, moodle 
LMS และ เทคโนโลยีเสมือนจริง AR) 



คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

91 
 

ตัวชี้วัด 
2560 2561 2562 2563 แนวโน้ม ตั้งแต่ปี 

2560-2563 เป้า 
หมาย 

ผลลัพธ์ 
เป้า 

หมาย 
ผลลัพธ์ 

เป้า 
หมาย 

ผลลัพธ์ 
เป้า 

หมาย 
ผลลัพธ์ 
 

•  ร้อยละความพึงพอใจ - - - - 4 4.40 4 4.56 - 
•  จ านวนรายวิชา 
 ออนไลน์ MUX 

- - - 3 - 3 - 4 
 

ภาพที่ 7.1ข1.4-2 ผลการใหบ้ริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ปีงปม. 2560-2563 

ตัวชี้วัด 
2560 2561 2562 2563 แนวโน้ม ตั้งแต่

ปี 
2560-2563 

เป้า 
หมาย 

ผลลัพธ์ 
เป้า 

หมาย 
ผลลัพธ์ 

เป้า 
หมาย 

ผลลัพธ์ 
เป้า 

หมาย 
ผลลัพธ์ 

จ านวนครั้งของผู้เข้าชม 
website คณะ 

50,000 56,950 100,000 204,899 150,000 156,080 150,000 203,550 + 

ผู้ติดตาม   facebook 
ปชส.คณะ(จ านวนเพื่อน) 

3,500 คน 3,733 4,000 4,026 4,000 4,084 4,000 4,266 4,000 

ผู้เข้าชม website PHKLb 120,000 165,735 120,000 99179 10,000 143,619 2,000 104,123 - 
จ านวนหน้า การเผยแพร่ความรู้ 

ใน  website คณะ 
100 126 150 193 200 272 150 305 + 

 
300 9,680 9,800 9,843 10,000 10,899 10,000 10,899  

ระดับ / / ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการSoftware 

คณะ 
- - 3.5 3.44 3.5 4.11 4 4.22 + 

 

 
- 

 
- 

- - 3.5 4.04 4 4.3 + 

 

 
- 

 
- 

- - 3.5 4.23 4 3.93 - 

 
    3.5 4.26 4 4.39 + 

 
    3.5 4.02 4 4.27 + 

 
      3.5 3.92 + 

 
    3.5 3.93 4 4.52 + 

7.1ข (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   
 คณะมีการด าเนินการด้านความปลอดภัยและเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อการด าเนินการที่ต่อเนื่องของคณะ โดยมี
ผลลัพธ์แสดงดังภาพที่ 7.1ข2-1  นอกจากนี้ งาน IT มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุนเฉินของคณะ โดยได้พัฒนาห้องเรียน
ออนไลน์ ห้องเรียนแบบ virtual และ hybrid classroom เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ
วิชาการของคณะ ท าให้สามารถด าเนินการได้ต่อเนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (ภาพที่ 7.1ข1.4-1) 

7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
    ส าหรับผลลัพธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน  คณะมอบหมายงานคลังและพัสดุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการบริหาร
พัสดุ เพื่อสนับสนุนภารด าเนินของระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย การศึกษา และ
การบริการวิชาการ ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปีงปม. 2560-2563  พบว่าสามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมาย และส่งมอบพัสดุได้ตรงเวลาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ภาพที่ 7. 1ค-1 
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ภาพท่ี7. 1ข2-1 การเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉนิ และความปลอดภัยส าหรบับุคลากร และนักศึกษา ปี งปม. 2560-2563 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 
 

แนวโน้ม 
ตั้งแต่ปี 2560-2563(+/-) 

จ านวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่จัดท าขึ้นหรือ
ปรับปรุงในแตละปี ปีงป 2560 -2563 

   2 2 คงที ่

จ านวนครั้งของการรายงานอุบัติการของการบริหาร ไม่เกิน 5  ครั้ง/ปี   0 0 คงที ่

จ านวนครั้งของการรายงานอุบัติการของ
ห้องปฏิบัติการกลาง 

ไม่เกิน 1  ครั้ง/ปี 0 0 0 0 คงที ่

จ านวนครั้งของการรายงานอุบัติการของ
ห้องปฏิบัติการภายในภาควิชา ไม่เกิน 1  ครั้ง/ปี 0 0 0 1 + 

จ านวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
และผูรับบริการ 

ไม่เกิน 1  ครั้ง/ปี 0 0 0 0 คงที ่

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 1 ครั้ง/ปี 1 1 1 1 คงที ่

สุขภาวะ       
ระดับเสียง  ไม่เกิน 70 DB 60  60 60 คงที ่
ระดับแสง  400 LUX 373  375 375 คงที ่

ความปลอดภัย       
การจับกุมการลักทรัพย์ 1 ครั้ง/ปี   - 0  

ทรัพย์สินสูญหาย 1 ครั้ง/ปี   - 0  

ความพร้อมภาวะฉุกเฉิน       
ส ารวจทางหนีไฟปลอดภัย 8 อาคาร 8  8 8  
ซ้อมป้องกันอัคคีภัย 1 ครั้ง/ปี -  1 1  
จ านวนถังดับเพลิงเสื่อมสภาพ 0    ถัง 94  0 0  

 

ภาพที่ 7.1ค-1 ผลการบริหารพัสดุ ปี งปม. 2560-2563) 
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ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซือ้จัดจำ้ง (วัน)

เป้ำหมำย ผลลพัธ์

95 95 95 95

100 100 100

95

90

95

100

105

2560 2561 2562 2563

ร อ้ยละกำรส่งมอบตรงตำมเวลำที่
ก ำหนด 

เป้ำหมำย ผลลพัธ์
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า   
7.2ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
7.2ก (1) ความพึงพอใจของลูกค้า 
       คณะมีผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกผลิตภัณฑ์ของ
คณะ  โดยในปีงปม. 2563  ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ (1) ด้านการวิจัย จากหน่วยงานภาครัฐ
ของแหล่งทุนสูงกว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มสูงขึ้น (ภาพ
ท่ี 7.2ก1-1) 

ภาพที่ 7.2ก1-1 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของแหล่ง
ทุน (ภาครัฐ) ปี งปม. 2559 -2563 

 

(2) ด้านการศึกษา ในปี กศ. 2562 มีผลความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ สูงกว่าเป้าหมาย
หลายด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นนักศึกษาคณะ ด้านการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร ด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ และรายวิชา ส าหรับผลประเมินความพึงพอใจด้านปัจจัยเกื้อหนุน
และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกระดับสูงกว่าเป้าหมาย ยกเว้นในกลุ่มนักศึกษาในระดับป.ตรี ส่วนผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญและเป็นประโยชน์ยังต  ากว่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าปีที ผ่าน
มา ดังภาพที่   7.2ก1-2  คณะจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษา โดยมีผลความพึงพอใจใน
กิจกรรมดังกล่าวแสดงดัง ภาพที่ 7.2ก1-3 นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา มี
การประเมินด้วยวาจากับนักศึกษา เพื อสอบถามความพึงพอใจต่อช่องทางที ใช้ติดต่อ ประสานงาน รวมถึงประเมินผล
ด้านต่าง ๆ พบว่า นักศึกษาเห็นว่า คณะมีช่องทางที ติดต่อสื อสารมีความเหมาะสม  คณะมีผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในทุกระดับของคณะ สูงกว่าเป้าหมายที ตั้งไว้ (ภาพที่ 7.2ก1-4)  (3) ด้านการบริการวิชาการ ใน
ปีงปม. 2563 คณะมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลักสูตรอบรมระดับนานาชาติและระดับชาติ และ
ผู้รับบริการของ OPHETS มีความพึงพอใจสูงกว่าเป้าหมาย  โดยระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ
เคลื อนที  ปี งปม.2559-2563  สูงกว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มดีขึ้น และผลการประเมินความพึงพอใจของบริการนวด
แผนไทยประยุกต์ และความพึงพอใจของผู้มารับบริการจัดประชุม/อบรม พบว่า สูงกว่าเป้าหมายที ตั้งไว้ (ภาพที่ 7.2ก
1-5 และ ภาพที่ 7.2ก1-6) 
         ส าหรับผลการประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์ คณะสะท้อนจากประเด็นข้อร้องเรียนที 
เกิดขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์ และผลประเมินความพึงพอใจที ไม่ได้เป้าหมาย ซึ งในปีที ผ่านมายังไม่พบประเด็นข้อร้องเรียน
ในทุกผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ 7.4ก4-2) ส าหรับประเด็นคะแนนความพึงพอใจที ไม่ได้เป้าหมาย ในผลิตภัณฑ์การศึกษาในปี
การศึกษาที ผ่านมา เช่น ปัจจัยเกื้อหนุน และบรรยากาศเรียนรู้ คณะได้จัดท าโครงการเพื อปรับบรรยากาศ สิ งเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ผ่านโครงการต่าง ๆ (ภาพที่ 2.2ก(2)-2) เพื อสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เช่น การปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการผ่านโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาห้องเรียน การพัฒนาสื อการเรียนการสอน  
ท าให้ผลความพึงพอใจในด้านดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 สูงขึ้น  ดังภาพที่ 7.2ก1-2 ภาพที่ 7.2ก2-3 และ ภาพที่ 
7.2ก2-4 
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คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ของแหลง่ทนุ 
(ภาครัฐ) 

เป้าหมาย ผลลัพธ์
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ภาพที่ 7.2ก1-2 ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ปี กศ. 2559-2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

3.51 3.51 3.51 3.51

4.60
4.58

3.56

4.09
4.38

4.…

4.53

4.55

4.38 4.75
4.45

4.72

3.00

4.00

5.00

2559 2560 2561 2562

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการ เ ป็น
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม .มหิดล

เป้าหมาย ป.ตรี

ป.โท ป.เอก (นานาชาต)ิ

3.51 3.51 3.51 3.51

3.91
3.94

3.96

3.86

4.44

4.44
4.37

4.494.30

4.43 4.55

4.13
4.30

4.58
4.22

4.49

3.00

4.00

5.00

2559 2560 2561 2562

ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต่อการ
บริหาร จัดการศึกษาของหลักสูตร

เป้าหมาย ป.ตรี

ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาต)ิ

ป.เอก (นานาชาต)ิ

3.51 3.51 3.51 3.51
3.91

3.94
3.96 3.84

4.44

4.43 4.37

4.494.30 4.43 4.17

4.13

4.30
4.58

4.29
4.49

3.00

4.00

5.00

2559 2560 2561 2562

ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต่อการ
จัดการ เ รียนการสอนของหลักสูตร

เป้าหมาย ป.ตรี

ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาต)ิ

ป.เอก (นานาชาต)ิ

3.51 3.51 3.51 3.51

3.96
3.94 4.06

4.29
4.45

4.43 4.27 4.51

4.37 4.42

4.14
4.24

4.70
4.59

4.00

4.77

3.00

4.00

5.00

2559 2560 2561 2562

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ รายวิชา

เป้าหมาย ป.ตรี

ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาต)ิ

ป.เอก (นานาชาต)ิ

4.00 4.00 4.00
4.00

4.25

4.21
3.96

4.16

4.41

4.45
4.38

4.664.44
4.41

4.07

4.48

4.44 4.48 4.29

4.86

3.00

4.00

5.00

2559 2560 2561 2562

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

เป้าหมาย ป.ตรี

ป.โท (ไทย) ป.โท (นานาชาต)ิ

ป.เอก (นานาชาต)ิ

4.00 4.00 4.00 4.00

3.62 3.67

3.37

3.83

2.50

3.50

4.50

2559 2560 2561 2562

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ เผยแพร่
ข อ้มูลข่ าวสารส าคัญและ เ ป็นประโยชน์

เป้าหมาย ป.ตรี

4.00 4.00
4.00 4.00
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ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ตีอ่บรรยากาศการเรยีนรู ้

เป้าหมาย ป.ตรี
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ภาพที่ 7.2ก1-3 ความพึงพอใจของกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษา ปีงปม. 2561 – 2563 (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

 ชื่อกิจกรรม ความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
2561 2562 2563 

1. โครงการเปิดบ้านสาสุข มหิดลวิชาการ  Open House and Admission 4.65 4.75 4.50 
2. โครงการตลาดสานสัมพันธ์ชาวราชพฤกษ์ 4.33 4.42 4.20 
3. โครงการรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่  4.62 4.62 
4. โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ มะพร้าวเกมส ์ 4.73 4.32 4.52 
5. โครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข Health Camp  4.69 - 4.51 
6. โครงการสร้างศักยภาพความรอบรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy)  3.90 - 4.45 
7. โครงการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสขุศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย   4.83 
8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา New Normal โดยใช้ Cisco WebEx   2.62 

โครงการ MU-HIDEF 
9 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ Mahidol HIDEF   *ก าลังด าเนินการ 

10. โครงการ รู้ทันโรคซึมเศร้า ใกล้ตัวกว่าที คิด   4.45 
11. การวางแผน ด้านการเงินส าหรับคนยุคใหม่   4.50 
 

ภาพที่ 7.2ก1-4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ    
ป.ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF ปี กศ. 2559-2562  

ภาพที่ 7.2ก1-5 ร้อยละของผู้มารับบริการฯที่มีความพึงพอใจ  
ปี งปม.2559-2563 

 

ภาพที่ 7.2ก1-6 คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงปม. 2559-2563   
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เป้าหมาย-ศนูยส์ขุภาพฯ ศนูยส์ขุภาพฯ
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รอ้ยละความพงึพอใจการจัดอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ 
ปีงปม. 2559 – 2563 

เป้าหมาย ความพงึพอใจ
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ความพึงพอใจของผู ม้า รับบริการนวดแผนไทย
ประยุกต์ ปี  งปม. 2559-2563

เป้าหมาย ผลลัพธ์
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ระดับป.ตรี โท เอก ตามกรอบ T Q F
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7.2ก (2) ความผูกพันของลูกค้า 
ในปี งปม.2563 คณะมีผลการประเมินความผูกพันของลูกค้า (1) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย พบว่ามีแหล่งทุน

ภาครัฐที ให้ทุนวิจัยต่อเนื อง 5 แห่ง และแหล่งทุนภาคเอกชนจ านวน 2 แห่ง โดยอัตราความผูกพันของหน่วยงานที ให้ทุน
วิจัยอย่างต่อเนื อง แสดง ภาพที่7.2ก2-1 (2) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาที มีต่อ
คณะ ในปี กศ. 2562 พบว่านักศึกษาในทุกระดับมีระดับความผูกพันสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีจ านวนศิษย์เก่าที มาเป็น
วิทยากรให้กับคณะสูงกว่าปีที ผ่านมา อย่างไรก็ตามจ านวนทุนการศึกษาที ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าต  ากว่า
เป้าหมายที ตั้งไว้ (ภาพที่7.2ก2-2)  ส าหรับผลการประเมินความผูกพันของลูกค้าที มารับบริการวิชาการซ้ า ใน
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีลูกค้ามารับบริการซ้ าตามเป้าหมาย ดังภาพที่ 7.2ก2-3 

ภาพที่ 7.2ก2-1 หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปีงปม.2559-2563 
ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 รวมจ านวนปีที่

ได้รับทุน 
(2560-2563) 

อัตราความผูกพัน 
(คิดจากการได้รับ

ทุนตลอด 4 ปี) 
กระทรวงศึกษาธิการ_ม.มหิดล x x x x 4 100 

National Institute of Health (NIH), USA x x x x 4 100 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) - - - x 1 25 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) - x - x 2 50 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สนับสนุนทุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
x - - - 1 25 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) x x x x 4 100 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
x x - x 3 75 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) x x x x 4 100 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) x x x x 4 100 

ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - x - - 1 25 
มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ _องค์กรไม่แสวงผลก าไร x - - - 1 25 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) - - - x 1 25 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) x - x x 3 75 

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด x - - - 1 25 
U.S.Civilian Research & Development Foundation: CRDF 

Global 
- x x - 2 50 

15 แหล่งทุน             
หมายเหตุ : x หมายถึงได้รับทุนในปีนั้น, - หมายถึงไม่ได้รับทุนในปีนั้น     

 

3.00 3.00 3.00 3.00

3.55 3.58 3.51
3.71

2.50

3.50

4.50

2560 2561 2562 2563

ระดับความพงึพอใจของผูม้ารับบรกิารเครือ่งมอืวทิยา
ศาตรแ์ละหอ้งปฏบิัตกิาร ปีงปม. 2560 - 2563

เป้าหมาย ผลลัพธ์

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

4.50 4.52 4.45 4.49
4.56

3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8

2559 2560 2561 2562 2563

ความพึงพอใจของผู ม้ า รับบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  ปี งปม .  2559-2563

เป้าหมาย ผลลัพธ์
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ภาพที่ 7.2ก2-2 ความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะ 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 7.2ก2-3 ความผูกพันของผู้ได้รับบริการ  
บริการวิชาการ ของคณะ ปี งปม. 2560-2563 

 
 

 

ภาพที่ 7.2ก2-4 ความผูกพันของลูกค้าในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 

ล าดับที  ประเทศ ลูกค้า
เก่า 

ลูกค้า
ใหม่ 

ลูกค้า
เก่า 

ลูกค้า
ใหม่ 

ลูกค้า
เก่า 

ลูกค้า
ใหม่ 

ลูกค้า
เก่า 

ลูกค้า
ใหม่ 

ลูกค้า
เก่า 

ลูกค้า
ใหม่ 

รวม  
(5 ปี) 

2559 
(2016) 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

2560 
(2017) 

2561 
(2018) 

2561 
(2018) 

2562 
(2019) 

2562 
(2019) 

2563 
(2020) 

2563 
(2020) 

รวม
จ านวน 
(ครั้ง) 

1. จีน       1  1 - 2 
2. ญี ปุ่น - - - - - 1 1 - 1 - 3 
3. บังคลาเทศ - - - - 1 - 1 -  - 2 
4. ปากีสถาน        1 - - 1 
5. ปาเลสไตน์ 1 - - - - - - - - - 1 
6. พม่า 1 - - - - - - - - - 1 
7. ภูฏาน - - 1 - 2 - - - - - 3 
8. มัลดีฟส์ 2 - - - - - - - - - 2 
9. ลาว - - - - - - - 2 - - 2 
10. สหรัฐอเมริกา 2 - 2 2 2 2 4 - 1 - 15 
11. อินโดนีเซีย 3 - 7 - 6 - 12 - - 1 29 
รวม จ านวน (ครั้ง) 9 - 10 2 11 3 19 3 3 1 61 

 
จ านวน
(ประเทศ) 

5 - 3 1 4 2 5 2 3 1  
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ป.เอก 
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ความผกูพันของนักศกึษา ปีกศ. 2559-2562        
(เป้าหมาย = 4) 
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จ านวนศิษย์เก่าที่ม า เ ป็นวิทยากร  (คน)

เป้าหมาย ผลลัพธ์
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จ านวนทุนการศึกษาที่ได รั้บการส นับสนุนจาก
ศิษย์เก่า  (ทุน ) ปี  งปม .2560-2563

เป้าหมาย ผลลัพธ์

93.62

59.07

93.94

93.75

97.21

93.94

95.83

96.52

96.000

75.00

96.31

90.00

0 50 100 150

ตรวจวเิคราะหด์า้น
สิง่แวดลอ้ม

นวดแผนไทย
ประยกุต์

ตรวจสขุภาพ

ร้ อยละของผู้ ไ ด้ รั บบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง          
ปี งปม .  2560 -2563

( เป้ าหมาย  ร้ อยละ  80 )  
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร   7.3ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  7.3ก (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563  คณะมีบุคลากรรวม จ านวน 301 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 130 คน       

สายสนับสนุน 171 คน บุคลากรรวมทุกสายงานมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 43--57 ปี บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับ ป.เอก มีต าแหน่งวิชาการ ศ: รศ: ผศ.:อ. (3:47:42) และต าแหน่งงานสายสนับสนุน (ภาพที่ 7.3ก(1)-1)  

ภาพที่ 7.3ก(1)-1 บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนของคณะฯ ปีงปม. 2558-2563  
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ภาพที่ 7.3ก(1)-2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้เสนอขอ
และได้รับต าแหน่งวิชาการ ปีงปม. 2561-2563 

 

ในปีงปม. 2563 บุคลากรสายวิชาการของคณะ ได้มีการเสนอ
ขอต าแหน่งวิชาการดังภาพที่ (7.3ก(1)-2)  ส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนไม่มีการยื่นเสนอขอต าแหน่งวิชาการ บุคลากร
ทุกสายงานมีผลการประเมินสมรรถนะตาม PA ปี 2559-
2562 อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.3ก(1)-3) 

 

คณะมีอัตราว่างที่ได้รับจัดสรรจาก มม. ปี 2560-2563 เปรียบเทียบกับการบรรจุในแต่ละปี (แยกสายงาน) และ จ านวน
บุคลากรคงอยู่สายวิชาการ และสายสนับสนุน ตั้งแต่ปี 2562 -2565 (แยกสายงาน)ดังภาพที่ 7.3ก(1)-4  ภาพที่ 7.3ก(1)-
5 และ ภาพที่ 7.3ก(1)-6  อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะ ได้รับส่งเสริมผลักดันให้มีศักยภาพ เช่น การท าวิจัย ซึ่งผลแสดงดัง
ภาพที่ 7.3ก(1)-7 และ ภาพที่ 7.3ก(1)-8 
ภาพที่ 7.3ก(1)-3 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรจากการประเมินผลตาม PA ปีงปม. 2560 -2563  

 

ภาพที่ 7.3 ก(1) -4 อัตราว่างที่ได้รับจัดสรรจาก มม. ปีงปม. 
2560-2563 เปรียบเทียบกับการบรรจุในแต่ละปี (แยกสาย
งาน) 

 

ภาพที่ 7.3 ก(1) -5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการคงอยู่ 
                       ปี งปม. 2562-2565 
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บคุลำกรท่ัวไป (เป้ำหมำย 16 คะแนน) รองคณบด ี(เป้ำหมำย 40 คะแนน) หวัหนำ้ภำค/หวัหนำ้งำน (เป้ำหมำย 40 คะแนน)
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จ ำนวนบคุลำกรสำยวชิำกำรคงอยู่
ปี งปม. 2562-2565
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ภาพที่ 7.3ก(1)-6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนคงอยู่ 
                     ปีงปม. 2562-2565 (คน) 

 
 

*ปี 2562 มีการปรับโครงสร้างคณะ จึงรวมบุคลากรของ OPHETS เข้าไปด้วย 

ภาพที่ 7.3ก(1)-7 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์
รุ่นใหม่ (อายุงาน ไม่เกิน 5 ปี) ที่ได้รับทุนวิจัยในปีงปม. 2560-
2563 

 

ภาพที่ 7.3ก(1)-8 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์
รุ่นใหม่ (อายุงาน ไม่เกิน 5 ปี) ที่เสนอขอรับทุนโครงการวิจัย         
ปี งปม.2560-2563 (คน) 

 

ภาพที่ 7.3ก(2)-1 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการบุคลากร                      
ปีงปม. 2560 – 2563  

 
7.3ก (2) บรรยากาศการท างาน 
      คณะจัดสวัสดิการให้บุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ การเยี่ยมไข้ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสถานที่ออกก าลังกาย 
(ฟิตเนส อาคาร 1 ชั้น 10 แอโรบิคอาคาร 1 ชั้น1)  โดยปีงปม.2563 มีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากร จ านวน 
978,373.25 บาท แสดงดังภาพที่ 7.3ก(2)-1  คณะมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก ปี งปม. 2559-2563 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น (ภาพที่ 7.3ก(2)-2) 
ภาพที่ 7.3ก(2)-2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและพึงพอใจต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานและ 
                      สิ่งอ านวยความสะดวก ปีงปม. 2559-2563 
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กำรท ำงำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ปีงปม .  

2559-2563

เป้ำหมำย วชิำกำร สนับสนุน ภำพรวม
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  บุคลากรของคณะทุกสายงานมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ และการบริหารงานของ
คณบดี ดังภาพที่ 7.3ก(2)-2-1 และภาพที่ 7.3ก(2)-2-2 (เป้าหมาย 3.51 คะแนน) ยกเว้นในกลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ที่มีผลความพึงพอใจในด้านโอกาสและความก้าวหน้า เงินเดือนและค่าตอบแทน และ
งานในความรับผิดชอบต่ ากว่าเป้าหมาย 
ภาพที่ 7.3ก(2)-2-1 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ 
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ควำมพงึพอใจของบคุลำกรสำยวชิำกำรตอ่กำรด ำเนนิงำนดำ้นตำ่ง ๆ ของคณะฯ จ ำแนกตำมระยะเวลำปฏบิตักิำร (ปี)

>25 21-25 16-20  6 - 15 < 5
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ภาพที่ 7.3ก(2)-2-2 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนต่อการบริหารงานของคณบดี 
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7.3ก (3) ความผูกพันของบุคลากร 

          ในปีงปม. 2563 บุคลากรทุกสายงาน มีระดับความผูกพันสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.3ก(3) -1) คณะมีการ
ขับเคล่ือนความผูกพันของบุคลากรผ่านการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวม 13 กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ บุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 81.60 ทั้งนี้ จ านวนกิจกรรมที่จัดและ
จ านวนผู้เข้าร่วมที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคโควิด-19 (ภาพที่ 7.3 ก(3) -3
และภาพที่ 7.3ก(3) -4) ผลการส ารวจปัจจัยความผูกพันจ าแนกตามกลุ่มอายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบวาสปัจจัยที่
มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการที่มีอายุ 25-42 ปี และที่มีอายุมากกว่า 58 ปี มากที่สุดคือ มีความก้าวหน้าใน
การท างาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการที่มีอายุ 43-57 ปี มากที่สุด คือ หน่วยงานมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ  ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี คือ การมีหัวหน้างานที่
ดี และมีเพื่อนร่วมงานที่ดี  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอายุ 25-42 ปี คือ การมีหัวหน้าที่ดี 
และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอายุมากกว่า 43 ปี คือ หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
แสดงดังภาพที่ 7.3ก(3) -2 
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ภาพที่ 7.3ก(3) – 1 ระดับความผูกพันของบุคลากรปีงปม. 
2559 – 2563 (ปี 2561 คณะส ารวจแบบสอบถามจากการ
สัมภาษณ์) 

 

ภาพที่ 7.3ก(3) -4 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงปม. 2559 – 2563 
 

 
ภาพที่ 7.3ก(3) -3 จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
                      ปีงปม. 2559 – 2563 

 

7.3ก (4) การพัฒนาบุคลากร 
    คณะมีการจัดสรรง งปม.เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ในปีงปม. 2563 มีการใช้งปม.เพื่อการพัฒนา
บุคลากรดังภาพที่ 7.3 ก(4)-2 มีบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศดังภาพที่ 7.3ก(4)-1 
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่เข้าใหม่จะได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาอาจารย์ที่ มม.จัดขึ้น (ภาพที่ 7.3ก(4)-3) 

 

ภาพที่ 7.3ก(3) -2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ าแนกตามช่วงอายุ ปีงปม. 2562- 
2563 
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2559-2563
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ท ำ นุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
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ปี  งปม .  2559-2563 
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ไดร้ับมอบหมำยงำนทีม่คีวำมทำ้ทำย
ควำมสำมำรถ

ปัจจัยควำมผกูพันของบคุลำกรสำยวชิำกำร จ ำแนกตำมอำยุ

>58 43-57 25-42
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>58 43-57 25-42 < 25
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ภาพที่ 7.3ก(4) -1 ร้อยละบุคลากรของคณะที่ได้รับการพัฒนา จ าแนกตามบุคลากร ปีงปม. 2559 - 2563 
 

 

 

 

ภาพที ่7.3ก(4)-2 งบประมาณพัฒนาบุคลากร จ าแนกบุคลากร 
            ปีงปม. 2560-2563

 

ภาพที่ 7.3ก(4)-3 ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่เข้าอบรมใน  
                      ปี งปม. 2560-2563 
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ไดร้ับมอบหมำยงำนทีม่คีวำมทำ้ทำย
ควำมสำมำรถ

ปัจจัยควำมผกูพันของบคุลำกรสำยวชิำกำร จ ำแนกตำม
ระยะเวลำทีป่ฏบิัตงิำน (ปี)

>25 21-25 16-20  6 - 15 < 5
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ระยะเวลำทีป่ฏบิัตงิำน (ปี)

>25 21-25 16-20  6 - 15 < 5
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จ ำนวนงบประมำณกำรพัฒนำบุคลำกรต่อ
งบประมำณที่ใช จ้่ ำย ทั้งหมด จ ำแนกตำมบุคลำกร  

ปี งบประมำณ 256 0 -2563 (แสนบำท)

สำยวชิำกำร สำยสนับสนุน รวม
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7.4 ผลลัพธ์ดา้นการน าองคก์รและการก ากับดูแลองค์กร 
7.4ก ผลลัพธด์้านการน าองค์กร การก ากบัดูแลองค์กร และการท าประโยชน์ให้สังคม   
7.4ก1 การน าองค์กร 

      ผู้บริหารคณะสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ในปีงปม. 2563 ผู้บริหารมีการ
สื่อสารกับบุคลากร ผ่านทางการสัมมนาบุคลากรของคณะ ดังภาพที่ 7.4 ก1-1 และมีผลการสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียน และ
ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ  และภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาชาติ แสดงดัง ภาพที่ 7.4ก1-4  ในส่วนการบริหารงานของ
คณะ คณบดีและทีมบริหาร มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานอยู่ระหว่าง 6.67-7.53 จาก
คะแนนเต็ม 10 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา แสดงดังภาพที่ 7.4 ก1-2 และมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานเพื่อตอบ
ยุทธศาสตร์ของคณะ สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 7.4 ก1-3   โดยบุคลากรเห็นว่า ผลงานเด่นของคณะ คือ การเป็น 
Health Literacy Faculty (ร้อยละ 74.3) และ การรณรงค์ประหยัดพลังงานของคณะ (ร้อยละ 69.5) 
 

ภาพที่ 7.4 ก1-1 การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะ    ปีงปม. 2560 – 2563 
 
 

ปี เรื่อง จ านวน 
2560 Meet the Admin. Team 192 คน 

สัมมนาบุคลากร “รวมพลัง ร่วมสร้างบัณฑิต
สาธารณสุขยุค 4.0” 

213 คน 

การเยี่ยมภาควิชา  13 ภาควิชา 
2561 Meet the Team  (3 ตุลาคม 2562) 126 คน 

 สัมมนาบุคลากร  178 คน 

 การเยี่ยมภาควิชา  13 ภาควิชา 
2562 สัมมนาบุคลากร 161 คน 

2563 สัมมนาบุคลากร สื่อสาร สร้างความผูกพัน 
ปรับตัวให้ทัน แบบ New Normal  
- สายวิชาการ (19 ส.ค. 63) 
- สายสนับสนุนภาควิชา (20 ก.ค. 63) 
- สายสนับสนุนส านักงานคณบดี และ 
OPHETS (11 ส.ค. 63) 

181 คน 
 
 

64 คน 
41 คน 
76 คน 

ภาพที่ 7.4ก1-2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน
ของทีมบริหาร ปีงปม. 2561-2563 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

ทีมบริหาร 2561  2562 2563 

คณบด ี 7.74 6.96 7.51 
รองคณบดี - 7.34 7.53 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 7.71 6.75 7.03 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 7.45 - - 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 7.18 6.86 7.22 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการ
สังคม 

7.19 6.89 7.23 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.22 6.59 7.03 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
พัฒนาเครือข่าย 

7.82 7.14 7.27 

 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา - 6.68 6.67 
 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ 
 กิจการพิเศษ 

7.24 6.63 7.07 
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ภาพที่ 7.4ก1-3 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมบริหาร โดยสภาอาจารย์คณะ ปีงปม. 2561 – 2563 

 

ภาพที่ 7.4ก1-4 ผลการประชาสัมพันธ์ของคณะ ปีงปม. 2560 – 2563 

การประชาสัมพันธ์ของคณะ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563  

1).เว็บไซต์คณะ    

• จุลสารคณะฯ 4 เล่ม/ปี 2 เล่ม/ปี 0 0 6 เล่ม/ปี  

• Galleryภาพคณะฯ 96 งาน/ปี 236 งาน/ปี 236 งาน/ปี 323 งาน/ ปี 244 งาน/ปี 

• ปฏิทินสัปดาห์นี้มีอะไร 52/สัปดาห์/ ปี 52/ สัปดาห์/ ปี 52/ สัปดาห์/ ปี 52 ชิ้น/ ปี 52 ชิ้น/ปี 

2) การประชาสัมพันธ์ด้วย Social Network/สื่อโทรทัศน์ 

• Facebook ประชาสัมพันธ์คณะ 300 กิจกรรม/ ปี 550 กิจกรรม/ปี 270 กิจกรรม/ปี 810 กิจกรรม/ ปี 701 กิจกรรม/ ปี 

• การเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือโทรทัศน์ 12 เรื่อง 11 เรื่อง 15 เรื่อง 19 เรื่อง/ ปี 13 เรื่อง/ ปี 

• การเผยแพร่ความรู้ผ่าน IPTV / Facebook Live 3 เรื่อง 2เรื่อง 2เรื่อง 16 เรื่อง/ ปี 8 เรื่อง/ ปี 

• การเผยแพร่ความรู้/กิจกรรมผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ออนไลน์  8 เรื่อง 7 เรื่อง 14 เรื่อง/ ปี 25 เรื่อง/ ปี 

• การเผยแพร่ความรู้/กิจกรรมผ่าน TV วงจรปิด    1,920 เรื่อง 701 เรื่อง 

3) การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 

• จ านวนเรื่อง/โครงการที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก      

• ในระดับประเทศ (กิจกรรมภายในคณะ) 70 เรื่อง/ปี 78 เรื่อง/ปี 111 เรื่อง/ปี 301 เรื่อง/ปี 679 เรื่อง/ปี 

• ระดับนานาชาติ (กิจกรรมของต่างประเทศ) 40 เรื่อง/ปี 43 เรื่อง/ปี 41 เรื่อง/ปี 63 เรื่อง/ปี 22 เรื่อง/ปี 

      ในปีงปม. 2563 คณะมีผลการประเมินประสิทธิภาพช่องทางการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของคณะ พบว่า 
ช่องทางหลักที่บุคลากรทุกสายงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์คณะ คือ Line@We are PHMU  การประชุม
ภาควิชา และWebsite คณะ เป็นต้น (ภาพที่ 7.4ก1-5)  

 

24.40

5.20

17.80

16.30

25.90

10.40

74.30

30.50

14.30

37.10

69.50

27.60

0 20 40 60 80

Health literate Faculty

สือ่เทคโนโลยี

งานดา้นตา่งประเทศ

ความโปรง่ใสในดา้นการเงนิ

รณรงคก์ารประหยัดพลังงานของคณะฯ

การจัดฝึกอบรมพัฒนาบคุลากรในคณะฯอยา่งตอ่เนือ่ง

ความคดิเห็นของบคุลากรตอ่ผลงานเดน่ของคณะ ในรอบปีงปม.  2562-2563  

2563 2562
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มกีารบรหิารจัดการอยา่งโปร่งใสและมธีรรมาภบิาล

พัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้คีวามพรอ้มตอ่การด าเนนิงาน

สรา้งภาพลักษณ์ของคณะใหเ้ป็นสถาบันวชิาการชัน้น าดา้น…

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการด าเนนิงาน…

พัฒนาระบบสนับสนุนทีม่คีณุภาพน าไปสูค่วามเป็นเลศิ

มกีารบรหิารงานเพือ่พัฒนาคณะใหเ้กดิความยั่งยนื

สรา้งเสถยีรภาพดา้นการเงนิการคลังทีเ่พยีงพอ

ความพงึพอใจของบคุลากรตอ่การบรหิารงานของทมีบรหิารเพือ่ตอบยทุธศาสตรค์ณะ

2563 2562 2561
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ภาพที่ 7.4ก1-5 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของคณะ ปีงปม. 2563 

 

ภาพที่ 7.4ก1-6 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อช่องทางการสื่อสารภายในคณะ ปีงปม. 2563 (เป้าหมาย 4 คะแนน) 

 
โดยมีผลประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ การสื่อสารผ่านทาง 

Line@We are PHMU   Website คณะ  และ Facebook คณะ ดังภาพที่ 7.4ก1-6 มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของช่องทางต่าง ๆ แสดงดัง ภาพที่ 7.4ก1-7  โดยช่องทางการสื่อสารที่ท าให้บุคลากรของคณะ รับรู้

ข่าวสาร คือ Website ของคณะ และ Line@We are MUPH  ตามล าดับ (ภาพที่ 7.4ก1-8) 
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 Line @MUPH

เว็บไซตค์ณะฯ

Facebook คณะฯ

E-mail สว่นตวั

โปสเตอร์

การประชมุภาควชิา/หน่วยงาน

การประชมุกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญั

ประชมุคณะท างานเฉพาะกจิ

หนังสอืเวยีน

E-office คณะฯ

 Meet the dean

การประชมุคกก.ประจ าคณะฯ 

ผูบ้รหิารเยีย่มภาควชิา

ป้ายประกาศ/จอทวี ีอาคาร 1

สภาอาจารยค์ณะฯ

การปฐมนเิทศ นักศกึษา

การปฐมนเิทศ บคุลากรใหม่

หวัหนา้ภาค/หวัหนา้งาน

ชอ่งทางการรับรูข้า่วสารของคณะ ปีงปม. 2563  

สายสนับสนุน สายวชิาการ ภาพรวม
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ความพงึพอใจของบคุลากรตอ่ชอ่งทางการสือ่ภายในคณะ ปี งปม. 2563 

สายสนับสนุน สายวชิาการ ภาพรวม
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ภาพที่ 7.4ก1-7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของช่องทางการสื่อสารภายในคณะ ปี งปม.2563 
(เป้าหมาย 4 คะแนน) 

 

7.4ก2 การก ากับดูแลองค์กร 
คณะติดตามผลการบริหารงานตามแผน

ยุทธศาสตร์คณะ ผ่านการก ากับติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ได้แก่ ตัวชี้วัด  Corporate KPI ตามที่รายงาน มม. ซึ่ง
ในปีงปม. 2563 ผลการด าเนินงานของคณะ ต่ ากว่า
เป้าหมาย (ภาพที่ 7.4ก 2-1 และภาพที่ 7.4ก 2-2) 
โดยมีผลความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ในภาพรวมได้  ร้อยละ 64.34 และมีการใช้ จ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 34.11 (เนื่องจากมีการชะลอ
โครงการและการยกเลิกโครงการ จากการระบาดของ
โรคโควิด-19)  

 

ภาพที่ 7.4ก1-8 การรับรู้ข่าวสารและช่องทางการรับข่าวสารของบุคลากรในปัจจุบัน 
การรับรู้ข่าวสารและช่องทาง
การรับข่าวสารของบุคลากรใน

ปัจจุบัน 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดบั 3 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ Website คณะ  
(ร้อยละ 63.76) 

โปสเตอร ์
(ร้อยละ 7.25) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 6.52) 

แผนยุทธศาสตร์คณะ Website คณะ 
(ร้อยละ 55.80) 

การประชุมภาควิชา/หนว่ยงาน 
(ร้อยละ 11.59) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 5.80) 

แผนปฏิบัติการ Website คณะ 
(ร้อยละ 41.30) 

การประชุมภาควิชา/หนว่ยงาน 
 (ร้อยละ 17.39 ) 

Line @ We are MUPH 
 (ร้อยละ 5.80) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ Website คณะ 
(ร้อยละ 48.55) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 14.49) 

การประชุมภาควิชา/หนว่ยงาน 
 (ร้อยละ 11.59 ) 

ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

Website คณะ 
(ร้อยละ 53.62) 

การประชุมภาควิชา/หนว่ยงาน 
 (ร้อยละ 9.42) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 6.52) 

จริยธรรม (Ethics) Website คณะ 
(ร้อยละ 46.38) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 9.42) 

การประชุมภาควิชา/หนว่ยงาน 
 (ร้อยละ 8.70) 

สิทธิประโยชน์/สวัสดิการ Website คณะ 
(ร้อยละ 47.83) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 18.12) 

การประชุมภาควิชา/หนว่ยงาน 
 (ร้อยละ 7.25) 

ผลงานความภาคภูมิใจ Website คณะ 
(ร้อยละ 48.55) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 17.39) 

การประชุมภาควิชา/หนว่ยงาน 
 (ร้อยละ 5.80) 

ข่าวสาร/กจิกรรมภายในคณะ Website คณะ 
(ร้อยละ 38.40) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 27.54) 

Facebook คณะ 
(ร้อยละ 13.04) 

ข่าวสาร/กจิกรรมภายนอกคณะ Website คณะ 
(ร้อยละ 33.33) 

Line @ We are MUPH 
(ร้อยละ 29.71) 

Facebook คณะ 
 (ร้อยละ 10.14) 
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ความพงึพอใจตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ของชอ่งทางการสือ่สารภายในคณะ ปี งปม. 2563

สายสนับสนุน สายวชิาการ ภาพรวม
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คณะใช้กลไกการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการตามผลิตภัณฑ์หลัก และการบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ร่วมกับการบริหารจัดการ ซึ่งในภาพรวม คณะสามารถควบคุมความเสี่ยง
ได้ร้อยละ 45  ดังภาพที่ 7.4ก2-3  และมีความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้จ่ายงปม.ให้เป็นไปตามแผนได้ร้อย
ละ 94.91 (ภาพที่ 7.4ก2-3)   และคณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx รูปแบบ  MU-
EdPEx A2 ผ่านระบบ online โดยมีผลการประเมิน EdPEx ปี 2559-2563 แสดงดังภาพที่ 7.4ก2-5 

7.4ก3 กฎหมายและกฎระเบยีบข้อบังคับ 
           ผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ (ภาพที ่P1ก(5)-1) 

และข้อก าหนดในระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนของแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ด้านการวิจัย โครงการวิจัยและ
บริการรับจ้างวิจัยของคณะ ทุกโครงการจะต้องได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านการศึกษา หลักสูตร
ของคณะ ทุกหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ TQF ตามวงรอบ 5 ปี และได้รับการประเมินภายในตามเกณฑ์ 
AUNQA ภายในคณะ ด้านบริการวิชาการ ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข ได้รับรองมาตรฐาน  โดยหน่วย
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้มาตรฐาน ISO  ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ได้รับมาตรฐานความปลอดภยั 
ESPReL  คณะมีห้องปฏิบัติการให้ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 7.4ก3-1)  

 
ภาพที่ 7.4ก2-1 ร้อยละของ Corporate KPI ท่ีบรรลุเป้าหมาย ระหวา่ง
ปีงปม. 2559-2563 * (ปี 2563 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์เปลี่ยน) 

 

ภาพที่ 7.4ก2-3 ร้อยละจ านวนความเสี่ยงที่ควบคุมได้                
                    (ความเสี่ยงลดลง) ปีงปม. 2559-2563 

 
ภาพที่ 7.4ก2-2 รอ้ยละผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะ และการใช้จ่ายเงินปีงปม. 2559-2563 
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ภาพที่ 7.4 ก2-4 ร้อยละความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงปม.ให้เป็นไปตามแผน ปีงปม. 2559-2563 

 

ภาพที่ 7.4ก2-5 ผลการประเมินคณะฯตามเกณฑ์ EdPEx  
                    ปี  2560-2563 

 
ภาพที่ 7.4ก3-1 การด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน ปีงปม.2559-2563 

กฎระเบียบตามผลิตภัณฑ์ 2560 2561 2562 2563 
ด้านการศึกษา     
ร้อยละชองหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ TQF ตามวงรอบ 5 ปี 100 100 100 100 
        หลักสูตรไทย (ป.ตรี/ป.โท) 100 100 100 100 
        หลักสูตรนานาชาติ (ป.โท/ป.เอก) 100 100 100 100 
ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในคณะฯ 100 100 100 100 
จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมหาวิทยาลัย 2  3  6  10  
จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตราฐานระดับนานาชาติ 0 0 1  1  
ด้านการวิจัย     
จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (โครงการ) 244 207 186 216 
ด้านการบริการวิชาการ     
จ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการวิชาการ 0 0 0 0 
จ านวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ (OPHET) 1 1 1 1 
การรับรองการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้มาตรฐาน ISO  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
จ านวนห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 1 2 6 11 

 

7.4ก4 จริยธรรม 
     คณบดีและผู้บริหารทุกระดับ ประพฤติปฏิบัติ
ต ามหลั กจริ ยธรรมของบุคลากร  มม .ในการ
บริหารงาน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรของคณะ 
และนักศึกษา  การอบรมบุคลากรใหม่ทั้ งสาย
วิชาการและสนับสนุน คณะเปิดช่องทางในการแจ้ง
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หลายช่องทาง ดังภาพที่ 7.4ก
4-1 และสายตรงถึงคณบดี ซึ่งผลการด าเนินงานด้าน
จริยธรรมของคณะ แสดงดังภาพที่ 7.4ก4-2  

ภาพที่ 7.4ก4-1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี งปม. 2563 
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ภาพที่ 7.4 ก4-2 ผลการด าเนินการด้านจริยธรรมของคณะ  ปีงปม. 2560-2563   
ผลการด าเนินการด้านจริยธรรมในด้านต่างๆ 2560 2561 2562 2563 

จ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  0 0 0 0 
จ านวนเรื่องที่ สตง. ให้ตรวจสอบ 0 0 0 0 
จ านวนข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 0 0 1 0 
จ านวนเรื่องที่ ศูนย์ ตรวจสอบภายในให้แก้ไข 0 0 0 0 
จ านวนข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 
จ านวนเรื่องการถูกด าเนินคดีกรณีทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 0 0 
จ านวนเรื่องการถูกร้องเรียนกรณีทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 0 0 
จ านวนเรื่องการถูกร้องเรียนด้านการบริหารบุคคล 0 1 1 0 
จ านวนวนเรื่องที่บุคลากรมีการถูกสอบสวนว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง 0 0 0 0 
จ านวนข้อร้องเรียนสถานที่ฝึกปฏิบัติ 0 0 0 0 
จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา 0 0 0 0 
จ านวนครั้งการละเมิดจริยธรรมการวิจัย 0 0 0 0 
จ านวนข้อร้องเรียนละเมิดสิทธิผู้ยอมตน   0 0 0 0 
จ านวนข้อร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินงานบริการวิชาการ 0 0 0 0 

 

ภาพที่ 7.4ก 5-2 ร้อยละของอัตราการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ลดลง ปีงปม. 2559 – 2563 

 

ภาพที่ 7.4ก5-1 จ านวนโครงการที่เป็น University 
Engagement  ปีงปม. 2560-2563   

 
7.4ก5 สังคม 
    คณะให้ความส าคัญต่อสังคมและชุมชนโดยรอบของ
คณะ ในปีงปม. 2563  คณะด าเนินการโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ มม.กับสังคม (University Social Engagement) 
ที่ด าเนินการครบตามเกณฑ์  4 ด้าน ได้แก่ การร่วมคิดร่วม
ท าแบบหุ้นส่วน เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลกระทบ
ต่อสังคมที่ประเมินได้  จ านวน 11 โครงการ ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภาพที่ 7.4ก5-1  
    คณะค านึ งถึ งผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมโดย
ด าเนินการตามนโยบาย Green University ของ มม. ในปี 
งปม. 2563  อัตราการใช้ทรัพยากรและพลังงานของคณะ 
ลดลงได้ตามเป้าหมาย ภาพที่ 7.4ก5-2 และคุณภาพน้ าทิ้ง
และของเสียจากคณะ อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ภาพที่ 
7.4ก5-2 

ภาพที่ 7.4ก5-3 ผลการด าเนินการด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปีงปม. 2558-2562 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด           7.5ก ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
   ภาพที่ 7.5ก1-1 รายได้รับจริง ปงีปม. 2559 -2563 

 (เงินรายได้คณะ และเงินงปม.แผ่นดิน)

 

7.5ก1 ผลการด าเนินการด้านการเงิน 
          ในปีงปม. 2563 คณะมีเงินรายได้คณะและ 
เงินงปม.แผ่นดิน(ที่ได้รับจริง) รวม 339.60 ล้านบาท 
เป็นรายได้จากเงิน งปม. แผ่นดินจ านวน 171.22 ล้านบาท 
และเงินรายได้คณะ จ านวน 103.79 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่า
เงิน งปม. ในปีที่ผ่านมา ดังภาพท่ี 7.5ก1-1 เนื่องจาก
คณะได้รับจัดสรรเงิน งปม.แผ่นดินลดลง และการ
จัดเก็บเงินรายได้คณะ ได้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 
7.5ก1-2 และภาพที่ 7.5ก1-3) 

ภาพที่ 7.5ก1-2 เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ปีงปม. 2560 -2563 

 
ภาพที่ 7.5ก1-3 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร ปีงปม. 2560 – 2563 

 

ในปีงปม. 2563   คณะมีผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการซึ่งเป็น ตัวชี้วัด Corporate KPI ของคณะสูงกว่า
เป้าหมาย ภาพที่ 7.5 ก1-4 เนื่องจาก คณะมีการทบทวนประกาศก าหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการบริการวิชาการ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างรายได้  มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ OPHETS และการก าหนดอัตราการ
จัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการเข้าคณะ (ร้อยละ 15) คณะมีการวิเคราะห์จ าแนกการจัดเก็บเงินรายได้จากการ
ด าเนินงานตามผลิตภัณฑ์ ดังภาพที่ 7.5ก1-5  คณะกรรมการก ากับงบประมาณ  พิจารณาจัดสรรงปม. เพื่อการบริหาร
จัดการในทุกผลิตภัณฑ์ของคณะ ใหส้ามารถด าเนินงานบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ของคณะ ดังภาพที่ 7.5 ก1-6  คณะมีการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ปี งปม. 2560-2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจในการบริหารการเงิน
และการเฝ้าระวังในการใช้จ่ายเงิน ผลการวิเคราะห์พบว่า คณะมีอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน เพิ่มขึ้นจากปี งปม. 2562 
และสูงกว่าเป้าหมาย และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนอัตราความสามารถในการท าก าไร 
และประสิทธิภาพในการด าเนินงานยังมีอัตราส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภาพที่ 7.5ก1-7   
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ภาพที่ 7.5ก1-4 จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 
รายการ เป้าหมาย 

(ล้านบาท) 
ผลตอบแทน(ปีงปม.)  

ผลปี 2559 ผลปี 2560 ผลปี 2561 ผลปี 2562 ผลปี 2563 
จ านวนผลตอบแทนจาก
การให้บริการวิชาการ  

(บาท/ปี) 

9.00 15.09 
(สูงกว่า

เป้าหมาย 
80.22%) 

16.22 
(สูงกว่า

เป้าหมาย 
80.22%) 

18.33 
(สูงกว่า

เป้าหมาย 
104.20%) 

13.15 
(สูงกว่าเป้าหมาย 

46.11%) 

12.10 
(สูงกว่าเป้าหมาย 

34.43%) 

 

 

ภาพที่ 7.5ก1-5 เงินรายได้จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ ปีงปม. 2559-
2563  

 

ภาพที่ 7.5ก1-6 เงินรายได้ส่วนงานที่จัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และกลุ่มภารกิจ ปีงปม. 2560-2563 

 
 

ภาพที่ 7.5ก1-7  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ปี งปม. 2560-2563 

รายการ เป้า/หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
   แนวโน้ม      

  
1. สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

 1.1 อัตราสว่นทุนหมุนเวียน (Current Ratio) > 2เท่า 11.55 17.14 29.72 34.43 
     

2. ความสามารถในการท าก าไร(Profitability Radio) 
 2.1 อัตราสว่นก าไรสุทธ ิ เป็นบวก -2.66 -2.93 1.65 -6.95  
 2.2 Net Income (รายได้-คา่ใช้จา่ย=ก าไร(ขาดทุน) สทุธิ) ล้านบาท -10.39 -29.87 6.34 -23.47  
3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(Efficiency Radio) 
 3.1 อัตราการหมนุเวียนของสินทรพัย์ถาวร (Fixed Asset 
Turnover) 

> 1 เท่า 1.43 1.31 1.41 0.45  

 3.2  มูลคา่ของสนิทรัพย์รวม 300 ลา้น 318.12 313.76 321.09 309.53  
 3.3 ROA อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม > ร้อยละ 5 -3.27 -9.46 1.98 -7.58  
  3.4 EBITDA ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัด
จ าหน่าย 

เป็นบวก (ล้าน
บาท) 

30.91 10.49 44.18 13.33  

 3.5 ก าไรสะสม  177,133 147,446 153,609 151.392  
4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Radio or Financial Radio) 
  4.1  อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน  (Debt to 

Equity Ratio) 
 

< 1 เท่า 0.26 0.76 0.21 0.62 
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7.5ก (2) ผลการด าเนินการด้านตลาด 
ภาพที่ 7.5ก2-1 จ านวนนักศึกษาที่สมัครและรับเข้า 
                    หลักสูตร ปีกศ. 2560-2563   

 

ภาพที่ 7.5ก2-3 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้า 
                    และเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะ 

 

คณะมีผลการด าเนินการด้านการตลาด ดังนี้  1) ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา  คณะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานในระดับสากล AUNQA เพื่อใช้เป็นกลไกในการท าการตลาดด้านการศึกษา มีการจัดโครงการเปิดบ้านสาสุข 
มหิดลวิชาการ  Open House โครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข Health Camp โดยผลการด าเนินงานทางการตลาด พบว่า  
จ านวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะทุกระดับ ในปี กศ. 2563 มากกว่าที่ต้องการรับเข้า (ภาพที่ 7.5ก2-1)  
โดยคะแนนคะแนน Admission ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนสูงสุด-ต่ าสุด สูงกว่าคู่เทียบ และมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนน Admission สูงกว่าคู่เทียบ   (ภาพที่ 7.5ก2-2) และคณะมีจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณะ ดังภาพที่ 7.5ก2-3 
ภาพที่ 7.5ก2-2 คะแนนสอบ Admission เปรียบเทียบกับคู่เทียบปีการศึกษา 2560 – 2563 

 สาขาวิชา 2560 2561 2562 2563 
สูง ต่ า สูง ต่ า สูง ต่ า สูง ต่ า 

ม.มหิดล 
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

18,527 15,356 18,162.50 15,785.10 20,668.80 16,665.30 19152.60 16597 

 ค่าเฉลี่ย +SD 16,863.2+ 737 16,601.4+ 576 18,667.1+2,001.75 17,874.80+903.54 

 
สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย 

19,807 17,369 19,079.40 14,168.30 20,043.40 17,013.20 19264.50 16597 

 ค่าเฉลี่ย +SD 18,056.3+ 565 16,304.2+ 1095 18,528.3+1,515.10 17930.75+943.10 

ม.ขอนแก่น 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

16,781 13,675 16,626.40 15,043.10 17,154.30 16,533.90 17215.50 16410.30 

 ค่าเฉลี่ย +SD 15,128.1++ 899 15,498.9+ 442 16,844.1+310.20 16812.90+284.68 

 
สาขาวิชาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

18,140 15,710 18,729.10 14,759.70 17,806.80 16,908.50 18207.70 16953 

 ค่าเฉลี่ย +SD 16,384.1+ 582 15,701.7+ 1012 17,357.7+449.15 17580.35+443.60 

2) ผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัย   คณะได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 28 โครงการ 
ซึ่งเป็นโครงการจากแหล่งทุนภายนอกจ านวน 22 โครงการและแหล่งทุนภายใน มม. จ านวน 6 โครงการ (ภาพที่ 7.5 
และมีรายได้จากการวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงดังภาพที่ 7.5ก(2)-5 
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ภาพที่ 7.5ก2-4 จ านวนโครงการวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุนภาครัฐ
และเอกชนปีงปม. 2560-2563 

 

3) ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการวิชาการ  คณะค านึง
คุณภาพและมาตรฐานของบริการที่ด าเนินการอยู่ จึง
เป็นกลไกด้านการตลาดของคณะ ท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความเชื่อมั่นและกลับมาใช้บริการซ้ า และบอกต่อ
จึงมีจ านวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น  คณะได้ใช้ช่องทางสื่อ
ออนไลน์ เข่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก รายการทีวี และหน่วย
การตลาดภายนอก ในการประชาสัมพันธ์ และติดต่อ
กับผู้สนใจรับบริการ ผลการด าเนินงานในปีงปม. 2563 
พบว่า มีลูกค้าใหม่มารับบริการนวดแผนไทยประยุกต์ 
และการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ การบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และบริการเครื่องมือกลาง ตาม
ภาพที่ 7.5 ก(2)-6 ถึง ภาพที่ 7.5 ก(2)-9 นอกจากนี้
คณะมกีารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายฯ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
การวิจัย และการจัดอบรม ภาพที่ 7.5ก (2)-10 

 

ภาพที่ 7.5ก(2)-8 จ านวนหน่วยงาน (ลูกค้าเก่าและ
ใหม่) ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ปีงปม.2560-2563 

 

ภาพที่ 7.5ก2-5 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงปม. 2560-2563  

 
ภาพที่ 7.5ก(2)-6 จ านวนหน่วยงาน (ลูกค้าเก่าและใหม่) ที่เข้ารับ
บริการตรวจสิ่งแวดล้อม ปี งปม. 2559-2563 

 

ภาพที่ 7.5ก(2)-7 จ านวนผู้มารับบริการนวดแผนไทยประยุกต์ ปี   
งปม. 2559 – 2563 (คน) 

 
 

ภาพที่ 7.5ก(2)-9 จ านวนหน่วยงาน(ลูกค้าเก่า/ใหม่) เชา่/ใช้
บริการเครื่องมือกลาง (หน่วยงาน) /ปีงปม. 2560-2563 
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ภาพที่7.5ก(2)-10 จ านวน MOU ที่มีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันปี งปม. 2560-2563 (ไทย – ต่างชาติ) 
ล าดับ

ที่ 
ประเทศ 2560 

(2017) 
ลูกค้า
เก่า 

2560 
(2017) 

ลูกค้าใหม่ 

2561 
(2018) 
ลูกค้า
เก่า 

2561 
(2018) 

ลูกค้าใหม ่

2562 
(2019) 

ลูกค้าเก่า 

2562 
(2019) 
ลูกค้า
ใหม่ 

2563 
(2020) 

ลูกค้าเก่า 

2563 
(2020) 

ลูกค้าใหม ่

รวมจ านวน 
(ครั้ง) 

1. จีน - 1 - 1 - - - - 2 
2. ญี่ปุ่น 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    

7.5ข ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
คณะมีผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของคณะ แสดงดังภาพที่ 7.5 ข-1 

ภาพที่ 7.5 ข-1   ผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะ  ปี 2563 

ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ 

ปี 2563  

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 90) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน (บรรล/ุ

ไม่บรรลุ) 
สรุปภาพรวม   บรรลุ 24 ตัวชี้วัด (61.53) 

เกือบบรรลุ 2 ตัวชีว้ัด (5.13) 
ไม่บรรลุ 13 ตัวชี้วดั (33.33) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 Global Research and Innovation  

1.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal 
Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย 

ร้อยละ 25.00 15.38  
(20 คน/130 คน) 

61.54 

1.3 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ (ไม่นับซ้ า) เรื่อง 2 3 100.00 

1.4 Citation per publication (5 years) ครั้ง/เรื่อง 7 6.08 86.92 

1.5 International Publication (per years) เรื่อง 90 76 84.44 

1.6 International Publication per academic staff (5 years 
trend) 

เรื่อง/คน 0.7 0.58 83.52 

1.7 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับ
นักวิจัยต่างชาติ 

เรื่อง 20 38 100.00 

1.8 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่
อยู่ใน Q1 (รวม 2 ฐานตัดซ้ าแล้ว) 

บาท/คน 13 17 100.00 

1.9 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ 

บาท/คน 350,000 376,300.87 100.00 

1.11 ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน) 

ร้อยละ 90 100 100.00 
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ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ 

ปี 2563  

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 90) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน (บรรล/ุ

ไม่บรรลุ) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 Academic and Entrepreneurial Education  
2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

ระดับสากล 
ร้อยละ 5 5 100.00 

 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า หลักสูตร 1 1 100.00 
2.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย ร้อยละ 30          50        100.00 

 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย หลักสูตร 6 10 100.00 
2.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน ร้อยละ 100 80 80 

 · จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยส่วนงาน หลักสูตร 20 7 35.00 
2.5 ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi 
programs) 

ร้อยละ 5 0 0.00 

2.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้าน

การศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (ไม่นับ

ซ้ า) 

โครงการ 1 0 0.00 

2.7 จ านวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ 

outbound 

คน 65 2 3.08 

2.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น 

Global Citizen และ Global Talents 

ร้อยละ 30 73.14 100.00 

2.9 จ านวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนา

นักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global 

Talents และ Entrepreneurship 

ชั่วโมง 60 201 100.00 

2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 56.25   

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
 

20 5.91   
(11/186คน) 

29.57 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
 

30 10.83   

(17/157 คน) 
36.09 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
 

75 98.84  

(171/173 คน) 

131.79 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  100 - 0.00 

2.11 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
(ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด) 

ร้อยละ 80 81.25 100.00 

2.12 จ านวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการ 2 13 100.00 
2.13 ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด) 
ร้อยละ 0   

2.13.1 ·  ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย  40 94.94 100.00 

2.13.2 ·  ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย  10 100 100.00 
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ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ 

ปี 2563  

เป้าหมาย 
 (ร้อยละ 90) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน (บรรล/ุ

ไม่บรรลุ) 
2.14 บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e –Learning (ร้อยละต่อรายวิชา

ทั้งหมดของส่วนงาน) 
ร้อยละ 6 21.07 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services   

3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 100 100 100.00 

3.5 จ านวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่น าไปขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

ชิ้น 1 12 100.00 

3.6 รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

บาท 300,000 770,000.00 100.00 

3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงาน
และมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 55 100 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

4.10 ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100 100.00 

4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents     
4.11.2 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents - บุคลากรสาย

วิชาการด้านการวิจัย 
ร้อยละ 2 0.78 39.06 

4.11.
3 

ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents - บุคลากรสาย
สนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) 

ร้อยละ ไม่ได้ตั้งค่า
เป้าหมาย 

6.25 ไม่มีเป้าหมาย
เปรียบเทียบ 

4.12 ค่า EBITDA บาท เป็นบวก เป็นบวก เอกสารแนบที่ 2.63 
4.13 ค่า Net Income ร้อยละ เป็นบวก เป็นลบ เอกสารแนบที่ 2.63 
4.14 ค่า ROA  1 0.39 39.00 
4.15 ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐาน

ความปลอดภัย ESPReL 
ร้อยละ 40.91 4.55 11.11 

4.17 คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX     
 • Band Process  2B ตรวจแบบ A2 เปลี่ยนวิธีการตรวจ

เพราะสถานการณ์ 
Covid-19 

 • Band Result  1 (Result) 2B ตรวจแบบ A2 

4.18 จ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 
(University Social Engagement) ที่ด าเนินการครบตาม
เกณฑ์  4 ด้าน 

โครงการ 6 11 100.00 
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ทีมผู้บริหาร 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  

คณบดี  
2. รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช  

รองคณบดี  

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์  

      รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ  

4. รองศาสตราจารย์ ดร. จักรก์ริช หิรัญเพชรรัตน์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนยี์ ศิลาวรรณ  

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกจิการสังคม  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม  

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย  

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา  

8. รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย  
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