
ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
(Performance Agreement) 

ปีงบประมาณ 2557 

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 



ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

กับ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 



                                                                                                                                                                                                       
                                       

 
แบบฟอร์มการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน :  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2491 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นสถาบัน การศึกษาด้านการสาธารณสุ ขศาสตร์แห่ง
แรกของประเทศไทย หลักสูตรแรกท่ีเปิดสอน คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งพัฒนามาจากต้นแบบของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตส าธารณสุขศาสตร์ 
(Certificate of Public Health) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 3  หลักสูตร  ปริญญาโท 16 
หลักสูตร (แผน ก – 13 หลักสูตรและแผน ข – 3 หลักสูตร) และปริญญาเอก 4 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ  รวม 23 หลักสูตร  มีการวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบาย
ของประเทศ บริการวิชาการในการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์และประเมิ นผล รวมทั้งจัดการฝึกอบรมด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  และอาชีวอนามัย มีการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับนานาชาติ มีเครือข่ายศิษย์เก่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสภาพ แวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการมีวิถีชีวิต
สร้างเสริมสุขภาพของประชาคมสาธารณสุขศาสตร์ 
           
          ในปี พ.ศ.  2557  คณะได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนงาน /โครงการการจัดท า Performance Agreement ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย ที่ท าให้ระบบและ
กลไกการบริหารงาน และการด าเนินงานหน่วยงาน/ภาควิชา พัฒนาดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม  น าไปสู่ผลผลิต และผลลัพธ์องค์กรที่ตั้งเป้าหมายไว้   โดยมีฐานคิดโครงการมาจาก 
          1.  ต่อยอดโครงการ e-learning 
          2.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจฯ 
          3.  ผลการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง - จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน/ภาควิชา    
          4.  ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)  ของส่วนที่ 2 MUKPI   
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          นอกจากนี้ คณะฯ น าประสบการณ์ในบทบาทของประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ประธานเครือข่าย SEAPHEIN และ
สมาชิกเครือข่าย APACPH มาประยุกต์ใช้เพ่ือก าหนดแนวทางความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัด /ข้อตกลง การก ากับ สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศ น์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 1 ใน 100 ของ
มหาวิทยาลัยระดับโลก 

 

                            วิสัยทัศน ์  :   สถาบันการศึกษาสาธารณสุขช้ันน าในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559 

 
 

                             พันธกิจ         
                     1.  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ 

                         2.  ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     3.  บริการวิชาการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ 
                     4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 

                         5.  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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ความสอดคล้องระหว่าง ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ปรัชญา (Philosophy) ปรัชญา (Philosophy) 

ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์
สุขแก่มวลมนุษยชาต ิ

การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ 
ชีวิตของมวลมนุษยชาติ 

True success is not in the learning, but in its 
application to the benefit of mankind 

Education for the enhancement of health and quality of life of all mankind 

ปณิธาน (Determination) ปณิธาน (Determination) 

ปัญญาของแผ่นดิน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของสังคม มุ่งส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีต่าง ๆ  ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพื่อคงความเป็น
เลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ และผลิตนักสาธารณสุขให้มีความรู้ ความ สามารถ มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นผู้น าทางวิชาการและมีจริยธรรม 

Wisdom of the Land 

The faculty of Public Health is an educational institute, which provides education, research 
and academic services in Public Health with a responsibility to social needs. Our direction is 
pointed to a highly educational and technological identity in Public Health, and maintaining 
a standard of top educational knowledge, including seek, relay, knowledge sharing and 
producing Public Health personnel with knowledge, skill, creativity, leadership with good 
morale. 

ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร 
(Mahidol University Core Values and Organization Culture) 

M Mastery          เป็นนายแห่งตน A Altruism   มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 

H Harmony        กลมกลืนกับสรรพสิ่ง I Integrity             มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

D Determination แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

ค่านิยม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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(Faculty of Public Health Core Values : MUPH) 

M Mastery          เป็นนายแห่งตน U            Unity              เอกภาพ 

 P Public mind    จิตสาธารณะ/จิตอาสา H            Happiness  มีความสุขในการท างาน 

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเซีย  ปี 2559 

Mahidol University is determined to be 
a world class university 

To be a leading institution of Public Health education  
in Asia by 2016 

พันธกิจ( Mission) พันธกิจ( Mission) 

สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขาภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บน
พื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย  
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิ

1. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ 
2. ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. บริการวิชาการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

To excel in health , sciences, arts and innovation with 
integrity for the betterment of Thai society and the benefit 

of mankind 

1. To organize and conduct of Public Health education programs at all levels 
2. To conduct and disseminate Public Health research 
3. To provide educational services in public and environmental health and establish networks for social 

promotion of good health practices 
4. To preserve our  cultural heritage and environment 
5. To establish and maintain good governance 
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ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2556-2560)   
 

ยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 1 สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจัย” 
ยุทธศาสตร์ 4 สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สนับสนุนโอกาสก้าวหน้า สุขภาพดี และความสุขให้แก่

บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบัน  
การศึกษากลุ่ม ง. 

ยุทธศาสตร์ 5 บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ 6 สร้างบุคลากร และนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทย

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2556-2560)  กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย  (Research Excellence) 1. สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ "มหาวิทยาลัยวิจัย" 
2. สร้างการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลง (Transformative Excellence) 

2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษา      กลุ่ม ง.  
 4.   สร้างความเป็นสากล (Internationalization) 
3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ  

(Healthcare & Academic Services Excellence) 3. พัฒนาบริการวิชาการสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 5.   ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
6.  สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน  
 (ICT-based University) 5.   บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

        ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
7. ความกลมกลืนในความหลากหลาย   (Harmony in Diversity) 

8.  การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน  (Management for Sustainability) 
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า มีสุขภาพดี และมีความสุข 

9.    สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล   (Human Resource Excellence)                6.   สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้ตามค่านิยมขององค์กรและปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาตร์ที่ 1  
สร้างเครือข่ายวิจัยภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจัย” 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง. 

 1.  จ านวนผลงานท่ีตีพิมพ์      ผลงานท่ีเป็นนักวิจัยหลัก             ผลงานรวม      1. จ านวนนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์ 
 2.  ดัชนีการอ้างอิงเฉลี่ย Citation ย้อนหลัง 5 ปี                                                                 2. จ านวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา   ระดับปริญญาตรี      ระดับบัณฑิตศึกษา 
 3.  จ านวนผลงานโครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรใหทุ้นต่างประเทศและ โครงการวิจัยที่

ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ                                              
3. 
4. 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน (ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห)์  
 ระดับปริญญาตรี            ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.  จ านวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคมหรือ
นโยบาย  

5. 
6. 

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ตา่งชาติเต็มเวลา/Visiting Professor (มากกว่า 3 เดือน)ร้อยละ
ของบัณพิตท่ีได้งานท า/ศึกษา/และ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน 

      ผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได้      7. การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังการท างาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิตได้รับ
ความพึงพอใจ       ผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคมหรือนโยบาย  

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาตร์ที่ 3  
พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ 5  
บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี 

1.  จ านวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือ
นานาชาติ และ/หรือกิจกรรม best practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ 

1. มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในทุกด้าน (ERM) 
1.1  ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
1.2  ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

2.  จ านวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือทางสาธารณสุขกับสถาบัน
ใน/ต่างประเทศ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส 

 1.3  ด้านการเงิน (Financial Risk)  
1.4  ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk) 

3.  จ านวนความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) 

2. 
3. 

คะแนนของส่วนงานท่ีประเมินด้วยเกณฑ์ EdPex 
มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb 

4.  จ านวนผู้ป่วยนอก 4. หลัก และ ERP ทีถู่กต้อง สามารถรวบรวม และรายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างน้อย 80% ได้ที่
ระดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วันการน าเข้าข้อมูลในระบบ 5.  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการ  
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
   
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนโอ กาส
ก้าวหน้า สุขภาพดี และความสุขให้แก่บุคลากร 

 สารสนเทศเพื่อการด าเนินการ และบริหารจัดการพันธกิจ 

1.  จ านวนกิจกรรม KM/Cop        ด้านการศึกษา    5. ความส าเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาลประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน 

                                           ด้านการวิจัย 6.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง 

2.  ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 6.2 อัตราการใช้น าลดลง 
3.  ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย ์ 6.3 อัตราการใช้น ามันลดลง 
4.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้การเลื่อนต าแหน่งภายในเวลาที่เหมาะสม 6.4 อัตราการใช้กระดาษในส านักงานลดลง 

  
5.  คะแนนเฉลี่ย Happiness   
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมของอค์กรและปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.   จ านวนกิจกรรม  Core Value ที่จัดให้นักศึกษา 3. จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

(มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน)      1.1  Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์  
2.  จ านวนกิจกรรม Core value ที่จัดให้บุคลากร 4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
    2.1 Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์  
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 

1. จ านวนบุคลากร 
จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าที่คณะสาธารณสุขศาสตรจ์ านวนทั้งสิ้น 312 คน จ าแนกเป็น สายวิชาการ จ านวน  150 คน คิดเป็นร้อยละ 48.07  และสายสนับสนุน 162  คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.93 ดังนี้ 
1.1 จ าแนกตามสายงาน 

สายงาน 

ปีงบประมาณ (ตค. 56 – 30 กย.57) ปีการศึกษา (มิย. 56 – พค. 57) 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ 

ข้า 
ราชการ 

พนง.
วิทยาลัย 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

พนง.ส่วน
งาน 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม ข้า 
ราชการ 

พนง.
วิทยาลัย 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

พนง.ส่วน
งาน 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

สายวิชาการ 31 118 - - - - 1 150 31 118 - - - - 1 150 
สายสนับสนุนวิชาการ 12 64 30 2 38 9 7 162 12 64 30 2 38 9 7 162 
(1) ส านักงานคณบดีและ

ภาควิชา 
12 64 30 2 27 9 4 148 12 64 30 2 27 9 4 148 

(2) บัณฑิตวิทยาลัยประจ า
หลักสูตรคณะฯ 

- - - - 11 - 3 14 - - - - 11 - 3 14 

รวม 43 182 30 2 38 9 8 312 43 182 30 2 38 9 8 312 

 
1.2   ต าแหน่งทางวชิาการ  

สายงาน จ านวนผู้ที่ปฏิบัติงานจริง  ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ค่า FTE) 
ปีงบประมาณ 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีการศึกษา 2556 

- ศาสตราจารย์ 2 2 2 2 
- รองศาสตราจารย์ 56 56 56 56 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 50 50 50 50 
- อาจารย์ 42 42 39 39 

รวมทั้งหมด 150 150 147 147 
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1.3   จ าแนกตามระดับการศึกษา  

สายงาน 

ปีงบประมาณ  2557 ปีการศึกษา 2556 (มิย. 56 – พค.57) 

ต่ ากว่า 
ป. ตร ี

ระดับ ป. 
ตร ี

ระดับ  
ป.โท 

ระดับ 
ป.เอก 

รวม ต่ ากว่า 
ป. ตร ี

ระดับ ป. 
ตร ี

ระดับ ป.
โท 

ระดับ 
ป.เอก 

รวม 

สายวิชาการ - - 28 122 150 - - 28 122 150 
สายสนับสนุนวิชาการ           

1)  ส านักงานคณบดีและภาควิชา 49 67 32 - 147 49 67 32 - 147 
3)  บัณฑิตวิทยาลัยประจ าหลักสูตรคณะฯ 3 10 1 - 14 3 10 1 - 14 

รวม 52 77 33 122 312 52 77 33 122 312 
ในปีงบประมาณ 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการกระจายอ านาจตามโครงสร้างหน้าที่ มอบหมายงานให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบด/ีหัวหน้าภาควิชา/
คณะกรรมการรับผิดชอบต่างๆ รับผิดชอบด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปี งบประมาณ 2557 นี้ ทางคณะฯจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนที่ 1 มีโครงการจ านวนทั้งหมด 9 โครงการ วงเงินทั้งหมด  1,855,000.00 บาท จ าแนกเป็น  1)  โครงการใหม่ 2  โครงการ เป็นเงิน 520,000.00บาท  2)  
โครงการต่อเนื่อง 7  โครงการ  เป็นเงิน 1,335,000.00  บาท ตามรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงาน   ในส่วนที่ 2   สรุปรายละเอียดต่อไปนี ้
รวมทั้งสิ้น  9  โครงการ เป็นเงิน 1,855,000.00  บาท 
1.  โครงการใหม่   จ านวน 2  โครงการ เป็นเงิน 

 
520,000.00   

1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence)    
1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง     (Transformative Education)    
1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ           (Healthcare  and Services Excellence)    
1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเป็นสากล  (Internationalization)    
1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social Responsibility)    
1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน         (ICT-Based University)  

  1.7  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความกลมกลืนในความหลากหลาย  (Harmony in Diversity) จ านวน  1  โครงการ  
 

250,000.00  
1.8  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน  (Management for Sustainability) จ านวน  1  โครงการ  

 
270,000.00  

1.9  ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Excellence)    
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2.  โครงการต่อเนื่อง  จ านวน 7  โครงการ   เป็นเงิน    1,335,000.00   
1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence)    
1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง     (Transformative Education) จ านวน 2 โครงการ  340,000.00  
1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ           (Healthcare  and Services Excellence)    
1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเป็นสากล  (Internationalization) จ านวน 1 โครงการ  450,000.00  
1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social Responsibility) จ านวน 1 โครงการ  175,000.00  

1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน         (ICT-Based University) จ านวน 1 โครงการ  200,000.00  
1.7  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความกลมกลืนในความหลากหลาย  (Harmony in Diversity)   

 1.8  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน  (Management for Sustainability) จ านวน 2  โครงการ 
 

170,000.00  
1.9  ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Excellence) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

แผนปฏิบัติการ (ในปงีบประมาณ 2557)  
โครงการส าคัญระดับส่วนงาน** 
  โครงการใหม่   จ านวน  2   โครงการ  = 520,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ 

ระยะเวลา งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 
แผ่นดิน รายได ้ บัณฑิต ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

คณะฯ ภาควิชา จ า 
นวน 

หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างความเป็นเลิศ
ในการวิจัย(Research Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างเครือข่ายวิจัยสู่
ภาพลักษณ์ "มหาวิทยาลัยวิจัย" 

 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างการศึกษาเพื่อ
การเปลี่ยน แปลง 
(Transformative Education) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน
ให้รองรับการเป็นสถาบันการ 
ศึกษา           กลุ่ม ง. 

 
        

ยุทธศาสตร์ที4่สร้างความเป็นสากล
(Internationalization) 

 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
สร้างความเป็นเลิศใน 
การบริการสุขภาพและ 
วิชาการ(Healthcare and 
Services Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการ
วิชาการสาธารณสุข  และ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Social Responsibility) 

 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโน โล
ยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
พื้นฐาน 
(CT-Based University) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจ
อย่างมีประสิทธ ิภาพ ประหยัด 
โปร่งใส และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

 

        

           
 
 

 
 

        

           

 

 

อยูใ่นแผนพฒันาคณะฯ 
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  โครงการใหม่   จ านวน  2   โครงการ  = 520,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ 

ระยะเวลา งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 
แผ่นดิน รายได ้ บัณฑิต ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

คณะฯ ภาควิชา จ า 
นวน 

หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ความกลมกลืนในความ 
หลากหลาย  
(Harmony in Diversity) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
โปร่งใส และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
 
 

1. โครงการ “รวม
พลังสาธารณสุข....
ไปสู่อาเซียน ปี 
2559” 

  250,000.00 
 

     

กิจกรรมที่ 1   50,000.00      
  เผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับแผนยุทธ 
ศาสตร์และแผน 
การด าเนิน งานตาม
เกณฑ์ EdPEx  

ม.ค.- ก.พ.
2557 

    1. จ านวน
โปสเตอร์ 
2. จ านวนแผ่น
พับ 

100 
 
400 

ใบ 
 
ใบ 

 กิจกรรมที่ 2   200,000.00      
 2.1 ประชุมน าเสนอ

ประชาคมร่วมแสดง
ความคิดเห็น  

มี.ค.2557     1. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

150 
 
 

คน 
 
 

  2.2 ด าเนินการร่วม
พลังกลุ่มเสนอแนว
ทางการพัฒนา 7 
หมวดและพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล13ภาควิชา 

     2.  ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามขั้นตอน 

ครบทุกขั้นตอน 

  2.3 น าเสนอชื่อ และ
ตัวบ่งชี้ สถาบันใน
ภูมิภาค ASEANที่
คณะฯจะ เทียบเคียง 
ในปีการศึกษา 2557 

มี.ค.2557     1. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

150 
 
 

คน 
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  โครงการใหม่   จ านวน  2   โครงการ  = 520,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ 

ระยะเวลา งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 
แผ่นดิน รายได ้ บัณฑิต ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

คณะฯ ภาควิชา จ า 
นวน 

หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

  กิจกรรมที่ 3         
  สรุปผลการด าเนิน

โครงการจัดท ารูป 
เล่มแนวทางการ
พัฒนา 

ส.ค.2557     รายงาน 30 เล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   
การบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืน  
(Management for 
Sustainability) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีการจัดการความรู้ 
บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า มีสุขภาพ
ดี และมีความสุข 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของคณะสาธารณ 
สุขศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศ 

ตค.56-ส.ค.
57 

 270,000.00   1.  ร้อยละ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงาน 
 

9 
 

กิจกรรม 
 
 

 กิจกรรมที่ 1 ตค.56-สค.57  30,000.00   2. ร้อยละ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานตาม
ขั้นตอนทั้ง 9 
กิจกรรม 

90 ร้อยละ 
พัฒนาสาธารณสุข
เขตเมือง 

       

กิจกรรมที่ 2 ตค.56-สค.57  30,000.00     
สร้างเสริมความ
มั่นใจระบบธรรมา 
ภิบาลของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

       

  กิจกรรมที่ 3 ตค.56-สค..57  30,000.00      
พัฒนาคุณภาพงาน
กลยุทธ์ (หมวด 2) 

        

กิจกรรมที่ 4 ตค.56-สค.57  30,000.00      
พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรและนวัต 
กรรมการศึกษา 
(หมวด 3) 
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  โครงการใหม่   จ านวน  2   โครงการ  = 520,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ 

ระยะเวลา งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 
แผ่นดิน รายได ้ บัณฑิต ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

คณะฯ ภาควิชา จ า 
นวน 

หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

 กิจกรรมที่ 5 ตค.56-สค.57  30,000.00      
  พัฒนาคุณภาพ

วัดผลการวิเคราะห์
และการปรับปรุงผล
การด าเนินงาน
(หมวด 4) 

        

  กิจกรรมที่ 6 ตค.56-สค.57  30,000.00      

  พัฒนาคุณภาพด้าน
บุคลากรและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน   
(หมวด 5) 

        

  กิจกรรมที่ 7 ตค.56-สค.57  30,000.00      

  พัฒนาคุณภาพ
ระบบการท างาน 
(หมวด 6) 

        

  กิจกรรมที่ 8 ตค.56-สค.57  30,000.00      

  พัฒนาคุณภาพ
ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงาน  
(หมวด 7) และ 

        

  สร้างระบบการ
จัดเก็บข้อมูลระดับ
ภาควิชา 

ตค.56-สค.57 
 
 
 

 
 

30,000.00      
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  โครงการใหม่   จ านวน  2   โครงการ  = 520,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ 

ระยะเวลา งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 
แผ่นดิน รายได ้ บัณฑิต ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

คณะฯ ภาควิชา จ า 
นวน 

หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  สร้าง 
ความเป็นเลิศด้าน 
ทรัพยากรบุคคล   
(Human Resource  
  Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและ

นักศึกษาได้ให้ตามค่านิยมของ

องค์กรและปลูกฝังค่านิยม

วัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

         
        

 

       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร 
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 โครงการต่อเนื่อง  จ านวน  7  โครงการ   =  1,335,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 

แผ่นดิน 
รายได ้

บัณฑิต 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
คณะฯ ภาควิชา 

จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความ
เป็นเลิศในการวิจัย
(Research Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้าง
เครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ 
"มหาวิทยาลัยวิจัย" 

      
 

  

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างการศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Education)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2ปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอนให้รองรับการ
เป็นสถาบันการ 
ศึกษา กลุ่ม ง. 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศ 

ตค.56-สค.57      300,000.00    1. จ านวน
หลักสูตรที่
ได้รับการ
รับรองคุณภาพ  

1 
 
 

หลักสูตร 
 
 

 

 

     2. ระบบการ
เทียบเคียงและ
โอนย้ายหน่วย
กิต 

1 ระบบ 

3.  ร้อยละ
นักศึกษา/
อาจารย์ใน
โครงการ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษา 

15 คน 

4. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุมวิจัย
เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา 
 
 

70 ร้อยละ 
 
 
 
 

อยูใ่นแผนพฒันาคณะฯ 
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 โครงการต่อเนื่อง  จ านวน  7  โครงการ   =  1,335,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 

แผ่นดิน 
รายได ้

บัณฑิต 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
คณะฯ ภาควิชา 

จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

3.  โครงการพัฒนา
แนวทางการฝึก
ปฏิบัติงานอนามัย
ชุมชนส าหรับ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขใน
ทศวรรษหน้า 

ตค.56-สค.57      40,000.00    ระดับความ 
ส าเร็จการ
ด าเนินการ
พัฒนาแนว
ทางการฝึก
ปฏิบัติงาน
อนามัยชุมชน 

ครบทุก
ขั้นตอน 

ขั้นตอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเป็น
สากล (Internationalization) 

4. โครงการสร้าง
ความเป็นสากลใน
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

ตค.56-สค.57  450,000.00   1. จ านวน
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ
มากกว่าหรือ = 
4 สัปดาห์ 

15 
 

คน 

        2.  จ านวน
นักศึกษา
ต่างชาติมา
แลกเปลี่ยน 

15 คน 

        3. จ านวน
อาจารย์ไทย
แลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ 

2 คน 

        4. จ านวน
อาจารย์ต่าง 
ประเทศมา
แลกเปลี่ยน 
 

2 คน 
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 โครงการต่อเนื่อง  จ านวน  7  โครงการ   =  1,335,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 

แผ่นดิน 
รายได ้

บัณฑิต 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
คณะฯ ภาควิชา 

จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

        5. จ านวนสถา 
บันการศึกษา
ใหม่ที่เซ็นต์ความ
ร่วมมือ 

1 สถาบัน 

        6. จ านวนครั้ง
กิจกรรมการ
แสวงหา
เครือข่าย
ต่างประเทศ 

1 ครั้ง 
 

        7.  จ านวน
รายวิชาที่เทียบ
โอนหน่วยกิต
กับต่างประเทศ 

1 ราย วิชา 
 

        8. จ านวน
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาสู่สากล 
 

1 กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ เป็น
เลิศในการบริการสุขภาพและ
วิชาการ (Healthcare and 
Services Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการ
วิชาการสาธารณสุข  และ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

5. โครงการพัฒนา
สถานศึกษา 3D 

ตค.56-สค.57  175,000.00 -  1.  นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

80 ร้อยละ 
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 โครงการต่อเนื่อง  จ านวน  7  โครงการ   =  1,335,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 

แผ่นดิน 
รายได ้

บัณฑิต 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
คณะฯ ภาควิชา 

จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) 

   

 

 

  

2. สถานศึกษามี
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
สร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2 กิจกรรม 

    

 

 

  

3.  นักศึกษามี
จิตส านึกและ
ปฏิบัติตนเป็น
บุคคลที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรมและไม่
ทุจริต 

80 ร้อยละ 

    

 

 

  

4.  นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่แสดงถึงการมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมหรือ
การมีจิต
สาธารณะ 

80 ร้อยละ 

    

 

 

  

5.  นักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ยาหรือ
เครื่องส าอางที่
ได้รับความ
นิยม 

80 ร้อยละ 
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 โครงการต่อเนื่อง  จ านวน  7  โครงการ   =  1,335,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 

แผ่นดิน 
รายได ้

บัณฑิต 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
คณะฯ ภาควิชา 

จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

    

 

 

  

6. อาจารย์และ
บุคลากรที่มี
หน้าที่ให้
ค าแนะน า
ปรึกษาแก่
นักศึกษา มี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายและ
ทิศทางของการ
ผลิตบัณฑิต 

80 ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้าง 
มหาวิทยาลัยที่ใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็น 
พื้นฐาน 
(ICT-Based University) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหาร งาน
สนับสนุนทุกภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส 
และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

6. โครงการพัฒนา
บริหารจัดการระบบ 
e-learning คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

 

 

200,000.00  

  

ร้อยละความ 
ส าเร็จในการ
ด าเนินการ 

90 ร้อยละ 

 ถอดบทเรียนสถาน 
การณ์ e-learning 

 
 

 
  

 การก าหนดแนวทาง
จัดระบบและกลไก
และดูงาน 

 
 

 
  

   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความ 
กลมกลืนในความหลาก หลาย 

(Harmony in Diversity)  ประเมินโครงการ
ภาพรวม 
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 โครงการต่อเนื่อง  จ านวน  7  โครงการ   =  1,335,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 

แผ่นดิน 
รายได ้

บัณฑิต 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
คณะฯ ภาควิชา 

จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหาร
จัดการเพื่อความยั่งยืน  
(Management for 
Sustainability) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ 
บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า                   
มีสุขภาพดี และมีความสุข 

7. โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ตค.56-สค.57  70,000.00   ร้อยละความ 
ส าเร็จในการ
ด าเนินการ 

90 ร้อยละ 

กิจกรรมที่  1         

  สร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้คณะสาธารณสุข
ศาสตร์โดยใช้การจัดการ
ความรู้ 

     

  

  1. จัดท าKMการศึกษา  

  65,000.00   

หลักสูตรจัดท า
KMการศึกษา 
หลักสูตรละ 1 
เรื่อง 

23 เร่ือง 

  2.  ท า share & 
Learn งานบริหารของ
ส านักงานคณบดี 1 
ครั้ง 

  5,000.00   

share & Learn 
งานบริหารของ
ส านักงานคณบด ี

1 ครั้ง 

  3.  สรุปผลการ
ด าเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรม การประจ า
คณะ) 
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 โครงการต่อเนื่อง  จ านวน  7  โครงการ   =  1,335,000.00  บาท 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ (จ านวนเงินและแหล่งเงิน) เป้าหมาย ปี 2557 

แผ่นดิน 
รายได ้

บัณฑิต 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
คณะฯ ภาควิชา 

จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

  8. โครงการสร้าง
ฐานข้อมูลเพื่อการ
จัดการ ส าหรับงาน/
หน่วยงานของคณะฯ 

ตค.56-สค.57  100,000.00   ร้อยละความ 
ส าเร็จในการ
ด าเนินการ 

90 ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้าง 
ความเป็นเลิศด้าน 
ทรัพยากรบุคคล   
(Human Resource  
Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบุคลากรและ

นักศึกษาได้ให้ตามค่านิยมของ

องค์กรและปลูกฝังค่านิยม

วัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2556 

ปี 2557 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

เป้าหมาย 
ปี 2560 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย 

1. Research Index 

1.1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ เรื่อง 140 142 149  149 149 149 

  ผลงานท่ีเป็นนักวิจัยหลัก เรื่อง 84 103 89  45 45 45 

  ผลงานวิจัยรวม เรื่อง 56 39 60  104 104 104 

1.2 การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ครั้ง/เรื่อง 3.35 3.04 3.2  3.2 3.2 3.2 

    730/240      

1.3 จ านวนโครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศ 
และโครงการวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุนจากภาคเอกชนท้ัง
ในและต่างประเทศ 

เรื่อง 9 9 14  15 15 15 

 
 โครงการ วิจัย ที่เสนอต่อองค์กรให้ทุน

ต่างประเทศ 
เรื่อง  4 7  7 7 7 

 
 โครงการวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุนจาก

ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
เร่ือง  5 7  8 8 8 

1.4 จ านวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 

เร่ือง 4 9 10  10 10 12 

  ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ เร่ือง 6 2 3  3 3 4 

 
 ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 
เร่ือง 1 7 7  7 7 

 
8 
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2556 

ปี 2557 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

เป้าหมาย 
ปี 2560 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 2 Transformative Education  สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

2. Education Index 

2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ และ/หรือ 
เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน 

ร้อยละ 83.62 88.47 87.00  87.00 87.00 87.00 

  ระดับปริญญาตร ี ร้อยละ 88.84 65.41      

    121*100/185      

  ระดับปริญญาโท ร้อยละ  100.00      

    225*100/225      

  ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า ร้อยละ  100.00      

2.2 การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ หลังการท างาน 1  ปี โดยผู้ใช้บัณฑิต ได้
ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ 4.35 4.18 4.55  4.65 4.75 4.85 

2.3 จ านวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับ ชาต/ิ
นานาชาติ หรือเป็นผู้น าสูงสุดขององค์กร 

คน  2 2  2 3 3 

  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาต ิ คน  -      

  นักศึกษาท่ีเป็นผู้น าสูงสุดขององค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยระดับชาติ/นานาชาต ิ

คน  -      

  ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาต ิ คน  2      

  ศิษย์เก่าที่เป็นผู้น าสูงสุดขององค์กร คน  -      
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2556 

ปี 2557 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

เป้าหมาย 
ปี 2560 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 3 Healthcare and Services Excellence  สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ 

3. Services Index 

3.1 จ านวน ใบรับรองที่ หน่วยงานได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือ
นานาชาติ  หรือ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ 

ใบรับรอง 1 1 1  1 1 1 

 
 ใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการ 

รับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ 
ระดับชาติ 

ใบรับรอง 0 0 0  - - - 

 
 ใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการ 

รับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ 
ระดับนานาชาติ 

ใบรับรอง 1 1 1  1 1 1 

 
 สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 หรือ
มาตรฐานนานาชาติ (JCI,TQC) 

สถาน 
พยาบาล 

-  - -  - - - 

3.2 จ านวนกิจกรรม Best Practice ในวิชาชีพเทียบเคียง
ระดับนานาชาติ  หรือ Center of Excellence ที่
ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ 

กิจกรรม 2 0 2  2 2 2 

 
 กิจกรรม Best Practice ในวิชาชีพ

เทียบเคียงระดับนานาชาติ 
กิจกรรม 2 0 2  2 2 2 
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2556 

ปี 2557 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

เป้าหมาย 
ปี 2560 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
 Center of Excellence ที่ได้รับการ

รับรองระดับนานาชาติ 
ศูนย์        

ส าหรับส่วนงานที่มีการให้บริการการรักษาพยาบาล 

3.3 จ านวนผู้ป่วยใน ราย        

3.4 จ านวนผู้ป่วยนอก ราย 48,596 49,367 50,596  51,596 52,596 53,596 

3.5 จ านวนเตียง เตียง        

3.6 อัตราการครองเตียง ร้อยละ        

3.7 จ านวนวันนอนเฉลี่ย วัน        

ยุทธศาสตร์ 4 Internationalization สร้างความเป็นสากล 

4. International Index 

4.1 จ านวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ใน
ต่างประเทศ มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห ์

คน 1 45 15  15 15 15 

  ระดับปริญญาตรี คน 1 37 10  10 10 10 

  ระดับบัณฑิตศึกษา คน  8 5  5 5 5 

  Resident/Fellow คน  -      

4.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา คน 62 61 65  70 75 80 

  ระดับปริญญาตรี คน        

  ระดับบัณฑิตศึกษา คน 47 61 65  70 75 80 

  Resident/Fellow คน 15       
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2556 

ปี 2557 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

เป้าหมาย 
ปี 2560 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4.3 จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ย น มากกว่าหรือ = 
4 สัปดาห์ 

คน 2 1 12  12 12 12 

  ระดับปริญญาตรี คน 2  6  6 6 6 

  ระดับบัณฑิตศึกษา คน  1 6  6 6 6 

  Resident/Fellow คน  -  -   - - - 

  Short-course training คน  -  -   - - - 

4.4 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา /Visiting 
Professor มากกว่า 1 เดือน 

ร้อยละ 7.00 
0.68 

(1*100/146.5) 
7.00  7.00 7.00 7.00 

ยุทธศาสตร์ 5 Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Social Responsibility Index 

5.1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาบรรลุ  Core Value 
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  60.00 65.00  70.00 75.00 80.00 

5.2 ร้อยละของจ านวนบุคลากรบรรลุ  Core Value 
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ   65.00  70.00 75.00 80ฃ.00 

5.3 จ านวนโครงการที่ได้รับการยกย่องและ 
มีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อย  โอกาส 
ชุมชน/สังคมและประเทศชาติ  
(มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน) 

โครงการ 10 22 13  14 15 15 
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2556 

ปี 2557 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

เป้าหมาย 
ปี 2560 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 6 ICT-based University  สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน 

5. ICT Index 

6.1 การน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
ด าเนินการและบริหารจัดการพันธกิจหลัก และ ERP 
ที่ถูกต้อง สามารถรวบรวมและรายงานเป็นข้อมูลเพื่อ
การบริหาร อย่างน้อย 80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย  
ภายในเวลา 30 วัน 
 

ร้อยละ  100.00 82.00  84.00 86.00 88.00 

ยุทธศาสตร์ 7 Harmony in Diversity  ความกลมกลืนในความหลากหลาย 

6. ECO Index 

7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง  (เปรียบเทียบกับปี 2556) ร้อยละ  -0.05 5.50  6.00 6.50 7.00 

7.2 อัตราการใช้น้ าลดลง  (เปรียบเทียบกับปี 2556) ร้อยละ  17 5.50  6.00 6.50 7.00 

7.3 อัตราการใช้น้ ามันลดลง (เปรียบเทียบกับปี 2556) ร้อยละ  4 5.50  6.00 6.50 7.00 

7.4 
อัตราการใช้กระดาษในส านักงานลดลง  (เปรียบเทียบ
กับปี 2556) 

ร้อยละ  32.00 5.50  6.00 6.50 7.00 

ยุทธศาสตร์ 8 Management for Sustainability  การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน 

7. Management Index 
8.1 มีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน (ERM) ครบ 4 ด้าน    มี/ไม่ม ี 37.50  ม ี  มี มี มี 

 8.1.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) มี/ไม่ม ี 20.83 ไม่ม ี ม ี  มี มี มี 

 8.1.2 ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) มี/ไม่ม ี  มี ม ี  มี มี มี 
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2556 

ปี 2557 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

เป้าหมาย 
ปี 2560 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 8.1.3 ด้านการเงิน (Financial Risk)  มี/ไม่ม ี 16.67 มี ม ี  มี มี มี 

 
8.1.4 

ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย /ระเบียบ /ข้อบังคับ/
ประกาศ (Compliance Risk) 

มี/ไม่ม ี  ไม่ม ี ม ี  มี มี มี 

8.2 คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx  คะแนน -  125.00  150.00 200.00 250.00 

8.3 จ านวนกิจกรรม KM/CoP  กิจกรรม 7  19     
 8.3.1 ด้านการศึกษา กิจกรรม  7 7  10 13 16 
 8.3.2 ด้านการวิจัย กิจกรรม 6 12 12  14 16 18 
 

8.3.3 
อื่นๆ –ป้อนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ 
(PH-Klb) 

เร่ือง 1 864 30  30 30           30 

ยุทธศาสตร์ 9 Human Resource Excellence  สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 
8. Human Resource Index 

9.1 ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 77.78 79.52 82.00  85.00 88.00 91.00 
    (116.5/146.5*100)      

9.2 
ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์  ร้อยละ 43.77 40.27 45.00  50.00 55.00 60.00 

   (59/146.5*100)      

9.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม 

ร้อยละ - 3.66 
(3*100/82) 

3.00  5.00 8.00 11.00 

9.4 คะแนนเฉลี่ย Happiness คะแนน 63.00 62.60 70.00  75.00 80.00 80.00 
                                       ลงนาม     .........................................................  .      ลงนาม............................................................. ....... 
                                                 (รองศาสตราจารย์พิทยา  จารุพูนผล)                                                                                         (ศาสตราจารยร์ัชตะ รัชตะนาวิน) 
                                                คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                                                                                             อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหิดล 
                                                   ....../มกราคม/2557                                                                                                          ......../มกราคม/2557 



ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

























ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาชีวสถิต ิ

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาโภชนวิทยา 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์



















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาระบาดวิทยา 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

























ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 





















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์





















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์



















ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาอนามัยชุมชน 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

























ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง 
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์














	ปกข้อตกลงปฏิบัติงาน57
	ใบแทร PA57
	22 jan._PH._ข้อตกลงการปฏิบัติงาน PAปี2557[BI][22 jan57]
	AD_57
	BS_57
	CH_57
	EH_57
	scan0008
	scan0009
	scan0010
	scan0011
	scan0012
	scan0013
	scan0014
	scan0015
	scan0016

	EP_57
	scan0007
	scan0008
	scan0009
	scan0010
	scan0011
	scan0012
	scan0013
	scan0014
	scan0015
	scan0016
	scan0017

	FH_57
	HE_57
	MI_57
	NU_57
	OH_57
	PN_57
	PR_57
	SE_57



