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ค ำน ำ 
  
 ภายใต้การด าเนินของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ก าหนดจุดแข็ง 
โอกาส จุดอ่อนและภาวะคุกคาม ล าดับความส าคัญและ TOWS Matrix และพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติของค่านิยม MUPH         
ของคณะฯ น าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  และแผนพัฒนาบุคลากร  คณะสาธารณสุขศาสตร์       
โดยคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับบุคลากรของคณะฯ ร่วมคิด ระดมสมอง จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559 – 2562 ** ฉบับปรับปรุง**   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะฯ ในด้าน
การผลิตบัณฑิต     สาขาสาธารณสุข และสร้างผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน  
ให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาสาธาณสุขช้ันน าในภูมิภาคเอเชีย”  
 
 ความส าเร็จในการด าเนินการในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์       
จากผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ และบุคลากรทุกสายงาน ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจท าให้เกิดแผนพัฒนา
การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559-2562 ** ฉบับปรับปรุง**    ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนพัฒนาบุคลากรจะน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของคณะฯ ที่ก าหนด ต่อไป 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้    
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2491 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 61 เล่ม 65 วันที่ 19 ตุลาคม 2491 
ก าหนดให้คณะสาธารณสุขศาสตร์มีหน้าที่จัดการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย หลักสูตรสาธารณสุข    
ศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนเป็นหลักสูตรแรกพัฒนามาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ (Certificate of Public 
Health) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ทุกระดับ “ต้นราชพฤกษ์” 
ไม้สัญญลักษณ์ประจ าคณะที่แสดงถึงชาวสาธารณสุขที่รุกเข้าไปในถ่ินแดนไกลทุรกันดาร ทั่วทุกหัวระแหงของประเทศ 
 สถานท่ีตั้งถาวร เลขท่ี 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 จนถึงปัจจุบัน  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีพันธกิจจัดการศึกษา คณะฯ จึงมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ 
สาขาต่างๆ ด้านสาธารณสุขครบทุกระดับการศึกษา และผลิตภัณฑ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขทุกมิติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน   หลักสูตรการศึกษามีทั้งสายวิชาชีพ และสายวิชาการ ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น การเรียนการสอน
มุ่งเน้น Active Learning Process และ Problem-based Learning คือ มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างการเรยีน การสอนปกติกับ
การฝึกภาคสนามกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นทั้งคู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ปีการศึกษา 2558 คณะฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรไทย (12 หลักสูตร) และ
หลักสูตรนานาชาติ (6 หลักสูตร) รวม 18 หลักสูตร ทุกหลักสูตรของคณะที่เปิดสอนพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ครบถ้วนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  สกอ. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 17  
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  1 หลักสูตร จาก 2 หลักสูตร จาก 12 หลักสูตรระดับปริญญาโท สกอ. ให้           
ความเห็นชอบหลักสูตร  11 หลักสูตร  สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต  และระดับปริญญาเอก สกอ. ให้การรับรองแล้วครบทั้ง 4 หลักสูตร สกอ. ก าลังด าเนินการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน 1 หลักสูตร  นอกจากนี้การศึกษาทุกหลักสูตรผ่านการส่งมอบโดยภาควิชาที่รับผิดชอบ  
 การวิจัยของคณะฯอยู่ในกลุ่ม Health Science ผลงานวิจัยหลัก พ.ศ. 2555-2558 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการวิจัย ได้แก่ 
1) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2) กลุ่มโรคเรื้อรังและการส่งเสริมสุขภาพ 3) กลุ่มโรคติดเช้ือและเทคโนโลยีสาธารณสุข    
การส่งมอบโครงการ และผลงานการวิจัยของคณะฯ ผ่านระบบการบริหารงานวิจัย ของหน่วยงานวิจัยและวิชาการของคณะฯ 
จากการประชุมคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 2 ครั้ง เพื่อค้นหาจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และภาวะคุกคาม จัดล าดับ
ความส าคญั  และจดัท า TOWS Matrix  พบว่า คณะฯ  มีความท้าทายเชิงกลยุทธ์  ความไดเ้ปรียบเชงิกลยุทธ์ ดังนี ้
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1. การพฒันาวารสารของคณะ ให้เขา้ฐาน SCOPUS 
2. การจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูรนานาชาตมิีแนวโน้มเพิม่ขึ้น [Internationalization / ASEAN community 

(สถาบันการศึกษา, บริการวิชาการ, มาตรฐานวิชาชีพ, หลักสูตรรองรับสถานการณภ์ัยวิบัต,ิ ภาษา, University  
Ranking, research, IT, MRA)] 

3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดบับณัฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณัฑติ คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 
4. การจัดการเรียนการสอนตามความท้าทายในศตรรตที่ 21 ก็คือ  การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะ

มีผู้สูงวัย – อายุมากกว่า 60 ปี – 13.5 ล้านคน) โรคไร้เช้ือ (Non communicable Diseases, NCD) ปัญหาพลังงาน
ทดแทน (Alternative Energy) การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Development and Sustainable 
Environment)  และความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)  

5. พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ได้คณุภาพการศึกษามาตรฐานสากล (AUN-QA) 
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ความสอดคล้องระหว่าง ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิม ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
(คุกคาม/จุดอ่อน) 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ 
(จุดแข็ง/โอกาส) 

การน าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
มาใช้ประโยชน์เพ่ือท าให้ยุทธศาสตร์ส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ Corporate KPIs 

วิจัย 
1. การสร้างเครือขา่ยพันธมิตรงานวิจัย

ด้านสาธารณสุข 
1. คณะฯมีชือ่เสียงเป็นที่เชื่อถอืในการ

เป็นผู้น าในด้านวิชาการและวิจัยด้าน
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม  

1.1  พัฒนาและปฎิรูปงานวจิัยทั้งด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สังคม สู่ความเป็นเลิศ นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างเครือข่าย

พันธมิตร
งานวิจัยดา้น
สาธารณสุข 

1.  จ านวนเงนิทนุสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้จากเครอืขา่ย 

2. จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในแต่ละปีปฏิทนิตอ่จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

2. คู่เทียบมีงานวิจัยร่วมมือในระดับ 
ASEAN อย่างเป็นระบบ 

2. มีงานวจิัยสอดคลอ้งกับความต้องการ
ของสังคมอย่างต่อเนือ่ง   

1.2   พัฒนาชุดวจิัยประยุกต์ใช้ตอ่ผู้ประกอบการโดยใช้โจทย์
ทางด้านภาคอุตสาหกรรม บรกิาร ทั้งภาครฐัและเอกชน 

3. จ านวนเงนิทนุสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้จากเครอืขา่ย 

หลักสูตร 
1. การเชื่อมต่อหลกัสูตรด้าน

สาธารณสขุกับภูมิภาคเอเชีย   
1. ผู้บริหารเป็นผูน้ าสภาคณบดีคณะ

สาธารณสขุศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
1.1  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่ตอ้งตามความตอ้งการของผู้ใช้

บัณฑิตด้วยการพัฒนาการตลาดการศึกษาของหลักสูตร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เช่ือมต่อ

หลักสูตรด้าน
สาธารณสุขกับ
ภูมิภาคเอเชีย 

 

4. จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการตรวจประเมนิ AUNQA 
ภายในโดยมหาวิทยาลัย 

2. การสร้างหลักสตูรของคณะฯ ให้
แตกต่างจากมหาวทิยาลัยอื่น 

2. หลักสูตรของคณะฯ มีครบทุกสาขาตาม
ความต้องการทั้งด้านสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

1.2  พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล 

5.  ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของ
หลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

3. การพัฒนาคนสูส่ังคมแห่งการเรียนรู ้ 2. คณะฯ มีหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตรที่สามารถรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. พัฒนาหลักสตูรให้ได้คุณภาพ

การศกึษามาตรฐานสากล   
(APACPH และ AUN-QA) 

 มีเครอืข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งได้รับ
การยอมรับ และศกัยภาพในการพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการในอนาคต ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ (THAIPHEIN, 
SEAPHEIN, APACPH) 

1.1  แสวงหาแหล่งทุนและลกูค้าในการมารับบรกิารการฝกึอบรม

หลักสูตรระดับชาตแิละนานาชาต ิอาทิ Global Health 
Asia,  ศูนย์จัดการยาสูบ (ศจย) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
สนับสนุนกลุ่มภารกิจ

เพ่ือการบริการ
วิชาการการ
สาธารณสุข 

6.  จ านวนหนว่ยบริการที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับ
สากล 

2. การวจิัยด้านสาธารณสขุที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมอย่างต่อเนือ่ง   

1.2   ยกระดับสมรรถนะของศนูย์ความเป็นเลิศของคณะ 
ตอบสนองภารกิจการวิจัย การเรียนการสอน  และบรกิาร
วิชาการ 

7. จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการวชิาการ 

การปฏิบัติการ 
1. ขาดระบบและกลไกในการรกัษาผู้มี

ความสามารถไว้ในคณะ 
1. คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวิจัย

สาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อมทกุด้าน 

1.1  พัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ ด้านการจัดการเรียนสอน การ
วิจัย และการบริการความรู้สู่สังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาบุคลากร

และระบบ
สารสนเทศให้

แข็งแกร่ง 

8. ระดับความผูกพันของบุคลากร 

2. ไม่มีระบบฐานขอ้มูลเพือ่ใช้ในการ
ตัดสินใจ 

2. มีการประกันคณุภาพการศึกษาที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

1.2   บูรณาการขอ้มูลที่ใช้ในระบบคุณภาพการศกึษาทั้งหมด 9.    คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx ระดับคะแนน
ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน 
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คณะฯ โดยบคุลากรของคณะฯ ร่วมกันก าหนดพฤติกรรมที่ควรปฏิบตัิของค่านิยม MUPH ดังนี ้
 

  

  
  
 

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

M   Mastery เป็นนายแห่งตน A Altruism   มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 

H Harmony      กลมกลืนกับสรรพสิ่ง I Integrity  มั่นคงยิ่งใคุณธรรม 

D   Determination  แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ O   Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

L    Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
 



  แผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559-2562** ฉบับปรับปรุง** 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 5 

 

ลักษณะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามค่านิยม MUPH 
ค่านิยม Do  ควรปฏิบัติ กิริยา/การกระท า ตามค่านิยมท่ีมองเห็น หรือสังเกตได้ 

M_Mastery 
เป็นนายแห่งตน 

= การพัฒนาตนเอง 
ควบคุมตนเองและเรียนรู้

ตลอดเวลา 

ควบคุมตนเองให้ท างาน คิด พูด ท าอย่างมีสติ  
ใช้กิริยาวาจาที่เหมาะสม 

1. หยุดคิด ไม่ตอบโต้ทันที เมื่อผู้อื่นแสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม 
2. รับฟังความคิดเห็น และชี้แจงอย่างมีเหตุผล 
3. พูดจา เสดงออกอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันตามกาละเทศะ  

มีความซื่อสัตย์  
มีคุณธรรมและจริยธรรม  
รักการเรียนรู้  
ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ 

1. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
2. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 
3. พัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

มีภาวะผู้น าในบริบทที่เหมาะสม  
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

1. มีภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ประพฤติตนตรงต่อเวลา 
3. ปฏิบัติงานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายพัฒนาต่อยอดงานอย่างสร้างสรรค์ 

U_Unity 
เอกภาพ = 

ประสานพลัง เคารพ  
เห็นคุณค่าผู้ร่วมงาน 

รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน/ผู้อื่น 
ยอมรับความแตกต่างในความคิด 

1. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ 
3. ยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

มีความสามัคคี  
มีการท างานเป็นทีม 

1.  ท างานตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมาย  
2.  ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีการประสานงานและท างานร่วมกันที่ดีระหว่างบุคคล      

กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน 
3.  มีน้ าใจต่อกัน ช่วยเหลือในกิจกกรมที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่หลักของตน 

มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ  
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมสู่องค์กร 

1. เสียสละเวลาส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร/ คณะฯ  

2. ใช้ศักยภาพของตนเองช่วยเหลือส่วนรวมตามก าลัง โอกาส และศรัทธาเพื่อให้บรรลุ

เปูาหมายของค์กร 

3. ปฏิบัติตามกติกาช่วยดูแลทรัพยากรขององค์กร ดังเช่นทรัพยากรเหมือนเป็นของตัวเอง

เพื่อประโยชน์ขององค์กร 

P_Public Mind 
จิตอาสา = 

จิตที่รู้จักความเสียสละ  
ความร่วมมือร่วมใจใน
การท าประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม 

ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร   
ไม่นิ่งดูดายในงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน 

1. เข้าร่วมกิจกรรมหลักที่ส าคัญมากของคณะ ร้อยละ 100 กิจกรรมภาพรวมเข้าร่วม       

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อคน/ต่อปี 

2.  ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 
3.  ยินดีให้ค าตอบข้อสงสัย/ช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น 

ท างานด้วยความเต็มใจ  
ไม่หวังผลตอบแทน 
ไม่หวังสร้างภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

1. อาสาช่วยกิจกรรม โดยไม่หวังผลตอบแทน 

2.  ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการปฏิบัติงาน พูดจาไพเราะ เต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่
เกี่ยงงอน 

3.  ยินดีท างานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจ าด้วยความเต็มใจ 

มองหาโอกาสช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

1. ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่น แรงงานนอกระบบ         

แรงงานต่างด้าว ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชน 

2. ร่วมกับภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

3. ปลูกฝังและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาใรโครงการจิตอาสา 

H_Happiness 
ท างานอย่างมีความสุข = 
เป็นองค์กรที่ท างานอย่าง

มีความสุข 

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างานได้อย่างมี
ความสุข   

1. จัดโต๊ะท างาน สะอาด มีอุปกรณ์ที่เอื้อ และจ าเป็นต่อการท างาน  
2. ห้องท างาน ถูกสุขอนามัย โต๊ะ เก้าอ้ี ถูกหลักการยศาสตร์ และมีแสงสว่างเพียงพอ 
3. ช่วยกันดูแลพื้นที่ส่วนกลาง (ส่วนกลางหมายถึง พื้นที่ภายในภาควิชา และส่วนของ

คณะฯ) และห้องน้ า สะอาด ปลอดภัย สว่าง มีพื้นที่สีเขียว มีมุมพักผ่อนส าหรับบุคลากร 
คิดเชิงบวก  
มองแต่สิ่งดีของผู้อื่น  
คิดดี พูดดี ท าดี คิดบวก  
มีทัศนคติที่ดี 

1. ไม่ให้ร้าย ปูายสีเพื่อนร่วมงาน  

2. กล่าวชื่นชม ยินดี เมื่อเพื่อนร่วมงานท าดี 

3. ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน เช่น วัย เพศ ความรู้ ความคิด  

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมท างาน  
เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน 
 

1. ให้ค าปรึกษาในการท างานซึ่งกันและกัน 
2. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสา (เพื่อนร่วมงานและองค์กร) 
3. จริงใจต่อกัน ตักเตือนเมื่อท าผิด ยอมรับค าติ – ชม ของเพื่อนร่วมงาน 
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 หลังจากนั้น คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ประชุมก าหนดยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และแนวทางพัฒนา ร่วมกับ
ผู้บริหารทุกระดับ ผลการด าเนินการ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสขุ 
เป้าประสงค ์  แนวทางการพัฒนา 

1.   ส่งเสริมความเป็นนานาชาติที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ  

ด้านวิชาการที่ เป็นรูปธรรมกับมหาวิทยาลัยชั้นน า       

ในต่างประเทศ 

 1. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการที่เป็นรูปธรรมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน

ต่างประเทศ ผ่านNetwork ต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียน 

การสอน 

  2. วิจัยเครือข่ายความรว่มมือในระดับเอเชยี เช่น APACPH SEPHIEN 

  3. ท า MOU กับมหาวิทยาลัยทีห่ลากหลาย เช่น APACPH Accreditation 

for MPH Program  (UM, UI,) 

  4. เสริมสร้างความร่วมมือ MOU ให้เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง 

  5. ท า MOU กับมหาวิทยาลัยที่มกีระบวนการ Field Practice ร่วมกับชุมชน
ในรูปสหสาขาวิชาชีพ 

 6. พัฒนาและปฎิรูปงานวิจยัทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สังคม สู่ความเป็นเลิศ 
นวัตกรรม 

2.   เพิ่มสัดส่วนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและ

บริการให้เพิ่มมากขึ้น (Green Innovation, Lean 

Manufacturing, Supply Chain, SMEs) เป็นต้น 

 7. พัฒนาและปฎิรูปงานวิจยัทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สังคม สู่ความเป็นเลิศ 
นวัตกรรม 

 8. พัฒนาชุดวิจยัประยกุต์ใช้ต่อผู้ประกอบการโดยใช้โจทย์ทางด้าน
ภาคอุตสาหกรรม บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 9. ระบบเอื้อต่อการวิจยัเชิงบูรณาการ(Back office + Lab) และระบบ
นักวิจยัพี่เล้ียงและที่ปรกึษา 

 

        ร้อยละ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
Corporate KPI ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างเครือข่ายพันธมติรงานวิจัยด้าน

สาธารณสุข   
เป้าหมายป ี

2559 
เป้าหมายป ี

2560 
เป้าหมายป ี

2561 
เป้าหมายป ี

2562 
1.  จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสาย

วิชาการที่ได้จากเครือข่าย 
180,000 
บาท/คน 

185,000 
บาท/คน 

190,000 
บาท/คน 

195,000
บาท/คน 

2. จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในแต่ละปปีฏิทิน

ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

0.50 
(70 ชิ้น) 

0.55         
(75 ชิ้น) 

0.60         
(80 ชิ้น) 

0.65         
(85 ชิ้น) 

3. ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครฐัในแต่ละปีงบประมาณ 4 จาก 5 4 จาก 5 4 จาก 5 4 จาก 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสตูรด้านสาธารณสุขกับภูมภิาคเอเชีย 

เป้าประสงค ์  แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต ทั้งภาครัฐ เอกชนและปัญหาด้านสาธารณสุขของ

ประเทศ 

 1. วิเคราะห์และพัฒนา Competency ของบัณฑิต ให้มีจุดเด่นชัดเจน 

 2. จัดการเรียนการสอน โดยใช้ Problem based learning, E-learning, 

Distant Learning, Learning at the workplace 

 3. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่ต้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย Dual and/or Joint Degree Programs 

2. ใช้กลไกของ Cluster ในการเสริมสร้างระบบการศึกษา

ระดับหลักสูตรให้แข็งแกร่ง  

 5. บูรณาการการเรียนการสอน วิจยั และรายวิชาที่คล้ายคลึงกันร่วมกัน 

และ/หรือ สร้างขึ้นมาใหม่ระหว่างภาควชิาหรือหลักสูตร 

 6. ก าหนดระบบการเทียบโอน /ย้าย หน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลยัทั้งใน

และต่างประเทศ (Accreditation) 
 

Corporate KPI  ยุทธศาสตร์ที่ 2  เชือ่มต่อหลักสูตรดา้นสาธารสุขกบัภูมภิาค
เอเซีย    

เป้าหมายป ี
2559 

เป้าหมายป ี
2560 

เป้าหมายป ี
2561 

เป้าหมายป ี
2562 

1. จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการตรวจประเมนิ AUNQA ภายในโดยมหาวิทยาลยั

(1 จาก 18 หลักสูตร) 

1 
 

12 18 18 

2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 

Learning Outcomes) ของหลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

4.50 4.60 4.70 4.80 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนนุกลุ่มภารกิจเพ่ือการบริการวิชาการการสาธารณสุข 

เป้าประสงค ์  แนวทางการพัฒนา 

1. ตอบสน8องภารกิจการวจิัย การเรียนการสอน  และ

บริการวิชาการ (MPH APACPH-

Accreditation/Student/Staff Exchange Program) 

 1. พัฒนา สนับสนุนและจัดตั้งศูนย์ธุรกิจสมัพันธ์นานาชาติ (International 

Business Center) 

 2. แสวงหาแหล่งทุนและลูกค้าในการมารับบริการการฝึกอบรมหลักสูตร

ระดับชาติและนานาชาติ อาท ิGlobal Health Asia,  ศูนย์จัดการยาสูบ 

(ศจย) 

2. ยกระดับสมรรถนะของศูนย์ความเป็นเลิศของคณะ 

ตอบสนองภารกจิการวิจัย การเรียนการสอน  และ

บริการวิชาการ 

 3. ด าเนินงานแบบ One stop service ที่ฝุายวิเทศสัมพันธ ์ร่วมกบั 

OPHETS และคณะ กรรมการ APACPH Accreditation 

 4. รวบรวมหลักสูตรและรายชื่อของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรฝึกอบรม
ต่างๆ 

 5. จัดท า  Brochures รวมของคณะ น าไปประชาสัมพันธ ์เมื่อทีมบริหารไป
เยือนยังประเทศต่างๆ 

 

Corporate KPI  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนกลุ่มภารกิจเพื่อการบริการ
วิชาการการสาธารณสขุ 

เป้าหมายป ี
2559 

เป้าหมายป ี
2560 

เป้าหมายป ี
2561 

เป้าหมายป ี
2562 

1. จ านวนหนว่ยบริการที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล 1 2 2 2 

2. จ านวนผลตอบแทนจากการให้บริการวชิาการ 9,000,000
บาท/
ต่อปี 

9,000,000 

บาท/ป ี
9,000,000 

บาท/ป ี
9,000,000 

บาท/ป ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้แข็งแกร่ง 

 

เป้าประสงค ์  แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

1. บุคลากรของคณะฯ พร้อมด าเนินการทั้งเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงมีทักษะและความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาที่ตนถนัด 

 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (10 ป)ี 

 2. พัฒนาศักยภาพของ อาจารย ์ด้านการจดัการเรียนสอน การวิจยั และ   

การบริการความรู้สู่สังคม 

 3. เพิ่มคุณวุฒิและประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ทักษะการบริหาร ภาษา 

ทักษะด้านวัฒนธรรม การส่ือสาร) ของบุคลากรทุกภาคส่วนผ่านการ

สนับสนุนจากนโยบายคณะ 

 4. เพิ่มต าแหน่งวิชาการ ความกา้วหน้าตามสายงาน ผ่านโครงสร้างที่

เอื้ออ านวย 

  5. ก าหนดทิศทางของอัตราก าลังCarrier Path / Succession Plan และ  

การรับสมัครบุคคลากรใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจจริง 

มาทดแทนต าแหน่งที่เกษยีณ/ว่างลง ใหท้ันต่อเวลาและความต้องการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   
3. มี minimum dataset ส าหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ  1. จัดเตรียมระบบกลไกบริหาร จัดการข้อมูล และดูแล database          

โดยบุคลากรด้าน IT 

  2. บูรณาการข้อมูลที่ใช้ในระบบคุณภาพการศึกษาทั้งหมดก าหนด 
  3. มีระบบกลไกบริหาร และจัดการเครือขา่ยศิษย์เก่า ที่ไม่ซ้ าซ้อน 

Corporate KPI  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พฒันาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้
แข็งแกร่ง 

เป้าหมายป ี
2559 

เป้าหมายป ี
2560 

เป้าหมายป ี
2561 

เป้าหมายป ี
2562 

1. ระดับความผกูพนัของบุคลากร 7 8 8.5 9 

2. คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx ระดับคะแนนไม่ต่ ากวา่ 200 คะแนน ≥250 270 ≥275 ≥275 

 
เมื่อด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว คณะฯ ก าหนดสัมมนาบุคลากร 2 วัน ในวันแรกจัดที่คณะ และวันที่ 2 

ด าเนินการต่อและน าเสนอผลงานนอกสถานท่ี เพื่อก าหนดโครงการตามแนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ แต่เมื่อคณะกรรมการทบทวนแผนฯ น าโครงการที่ได้จากการประชุมทั้งหมดมาพิจารณา พบว่าโครงการทั้งหมดยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็นของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ คณะกรรมการทบทวนแผนฯ จึงก าหนดการประชุมอีกครั้ง
โดยเน้นกลุ่มผู้บริหารทุกระดับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการวิจัย เพื่อก าหนดโครงการตามแนวทาง        
การพัฒนา และข้อมูลจากผลการประเมินต่างๆ ผลสรุปการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ของทุกการประชุม ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุม่เปูาหมาย ตวัช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559-2562 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข 
1.  โครงการพัฒนา 

ศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

1.  รวบรวมฐานข้อมูล
นักวิจัยอาวุโสของแต่
ละCluster (ท้ังไทย 
และนานาชาติ)* 

อาจารย์นักวิจัย    
รุ่นใหม่  
 *อยู่ในกิจกรรม

โครงการที่ 2 ผลักดัน
งานวิจัยสากสนตีพิมพ์
ในวารสารสากล 

1.  จ านวนนักวิจัยท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

     รองคณบดีฝุายวิจัย/ 
รองคณบดีฝุายวิเทศ
สัมพันธ์/ 
รองคณบดีฝุาย
บัณฑิตศึกษา 2.  อบรมศักยภาพการ

วิจัยร่วมแบบบูรณา
การผ่านเครือข่าย
งานวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา
นานาชาติและ  
แหล่งทุน 

2.  จ านวนผลงานท่ีได้รับ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและ
นานาชาติ (ชิ้น) 

70/  
70 

70/  
75 

70/  
80 

70/  
85 

 

  

3.  พัฒนาทักษะการ
เขียนโครงการวิจัย
เพื่อขอทุน* 

อาจารย์นักวิจัย รุ่นใหม่  
 *อยู่ในกิจกรรม
โครงการที่ 3 สนับสนุน
การจัดการโครงการวิจัย
อย่างครบวงจร 
(ต่อเนื่องในปี 2560 ) 
** อยู่ในกิจกรรม
โครงการที่ 2 ผลักดัน
งานวิจัยสู่การตีพิมพ์ใน
วารสารมาตรฐานสากล 
Manuscript Clonic 

3.  จ านวนโครงการท่ี
พร้อมเสนอขอทุน 

            

  

4.  สนับสนุนการเขียน 
โครงร่างงานวิจัยและ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและ
นานาชาติ** 

4.  จ านวนนวัตกรรมท่ี
ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 

1 1 1 1     
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข 
3.  โครงการจัดต้ัง

ศูนย์ผลักดัน
การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับ
นานาชาติ ที่มี
คุณภาพ 

เพื่อเพิ่มผลิตผลงานตีพิมพ์
นานาชาติของคณะฯ 

1.  จัดให้มีคณะ
ผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่ม 
Cluster เพื่อ
สนับสนุน และให้
ค าแนะน า ตรวจ
ภาษา ให้พร้อม
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

คณาจารย์ สัดส่วนของผลงาน
ตีพมิพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ 

 0.5
เรื่อง/
คน/ปี 

 0.55
เรื่อง/
คน/ปี 

 0.60
เรื่อง/
คน/ปี 

 0.65
เรื่อง/
คน/ปี 

1,000,000 
บาท 

  

รองคณบดี ฝุายวิจัย
และนวัตกรรม
การศึกษาร่วมกับ
ประธาน Cluster 

เพื่อเพิ่มจ านวน citation 
ของผลงานตีพิมพ์ 

สัดส่วนของผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตติ่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ 

0.5
เรื่อง
/คน/

ปี 

0.6
เรื่อง/
คน/ป ี

0.7
เรื่อง/
คน/ป ี

0.8
เรื่อง/
คน/ป ี

  

    จ านวนดัชนีการอ้างอิงต่อ
บทความวิจัยในแต่ละปี
ปฏิทิน (ครั้ง/ชิ้น) 

1.48 
(103/
70) 

1.50 
(105/
75) 

1.52 
(114/
80) 

1.54 
(123/
85) 

4.          โครงการ
สนับสนุนการ
จัดการ
โครงการวิจัย
อย่างครบวงจร 

1.  เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
โครงการวิจัย 

1.  ตั้งกรรมการ และ
ก าหนดหน้าท่ี 

กลุ่มภารกิจวิจัย
ทุกภารกิจ และ
บุคลากรในคณะ
ท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

จ านวนโครงการและ
ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนแต่
ละประเภท 

    

  

รองคณบดีฝุายวิจัย
และนวัตกรรม
การศึกษา 

 2.  เพื่อสนับสนุนข้อมูล 
แหล่งทุน และเครือข่าย
วิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2.  จัดท าฐานข้อมูล
แหล่งทุนวิจัยและ
ประชาสัมพันธ์  
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข 
3.  ก ากับและติดตามการ

ด าเนินการวิจัย 
3.  การสนับสนุนการ

ด าเนินงานแก่
หัวหน้าโครงการวิจัย 
เช่นการตรวจแบบ
โครงการวิจัยเป็นไป
ตามแหล่งทุนวิจัย 

        

 

  4.  
 

ติดตามผลการ
พิจารณาทุนวิจัย 
รวมถึงติดตาม
ความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ
โครงการวิจัยท่ีได้รับ
ทุนแต่ละระยะ 

        

5.  โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
โรคติดเชื้อและ
โรคไม่ติดเชื้อ 

1. เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล
ด้านโรคติดเชื้อ และ
โรคไม่ติดเชื้อ 

จัดประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยน ผู้เกี่ยวข้อง
ทางด้านงานวิจัยมา
วิเคราะห์ 
  

  ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการตามขั้นตอน 

    

  

กลุ่มภารกิจโรค               
ติดเชื้อและผู้ช่วย
คณบดีฯด้าน
สารสนเทศ 2. เพื่อสามารถน าข้อมูล

เชื่อมต่อ ระหว่าง
หน่วยงานได้ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข 

6.   โครงการพัฒนา
วารสาร
สาธารณสุข
ศาสตร์/
วารสาร Asia 
Journal 
Public 
Health 

เพื่อยกระดับวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์/
วารสาร Asia Journal 
Public Health สู่ฐาน 
TCI/ACI/ESCI/Scopus 

1. ปรับปรุงระบบการ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ เพื่อให้
วารสารออกตรงเวลา 
สู่ฐาน TCI/ACI/ 
ESCI/Scopus 

อาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา     
ท้ังภายในและ
ภายนอกคณะฯ 

1. วารสารเข้าสู่ฐาน 
TCI/ACI/ESCI/Scop
us ตามก าหนด 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
- 

200,000 รองคณบดีฝุายวิจัย
และนวัตกรรม
การศึกษา 

2. เพิ่มจ านวนฉบับของ
วารสารสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็น 4 ฉบับ
ต่อปี 

2. จ านวนฉบับท่ีเพิ่มขึ้น
ของวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ 
(ปกติออก 3ฉบับ/ปี) 

3.  เพิ่มการท าวารสาร 
ฉบับพิเศษทั้ง วารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ 
และวารสารเทียบเท่า
นานาชาติฐาน 
Scopus รองรับการ
ตีพิมพ์ของนักศึกษา ป.
โท และคณาจารย ์
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข 
7.   โครงการ

ส่งเสริม 
Citations 

1.  เพื่อเพิ่มจ านวนการ
ถูกอ้างอิงผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ของอาจารย์ใน
คณะฯ 
 
  

1.  รวบรวมผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติของ
อาจารย์ในคณะ 
จ าแนกตามภาควิชา 
และป ี

อาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา     
ท้ังภายในและ
ภายนอกคณะฯ 

1.  ร้อยละความส าเร็จ
การด าเนินการตาม
ขั้นตอนรวบรวม
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ
ของอาจารย์ในคณะ 

80 80 80 80 - รองคณบดีฝุายวิจัย
และนวัตกรรม
การศึกษา 

2.  เพื่อเพิ่มจ านวน                  
h-index ของส่วนงาน 

2.  
  

เผยแพร่ข้อมูลบน 
website ของคณะ 

2.  จ านวนครั้งท่ีถูก
อ้างอิงสูงขึ้น  

1.48  1.50 
 

1.52 
 

1.54  

  3.  จ านวน h-index 
ของส่วนงานเพิ่มขึ้น 14 15 16 17 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
1.  
 
 
 
 

โครงการ
พัฒนาการ
ตลาดการศึกษา
ของหลักสูตร 
 
 
 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

เพิ่มจ านวนผู้สมัครเข้า
ศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
เพิ่มจ านวนนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตร
ท้ังระดับบัณฑิตศึกษา 
สร้างความเข้าใจต่อ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
หลักสูตรด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
ของคณะฯ 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
  
3. 
 
4. 

ตั้งคณะท างานจัดท า
แผนการตลาดเชิงรุก
ส าหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 
จัดท าแผนการตลาด
โดยคณะท างานและ
ผู้เชี่ยวชาญการ
วางแผนการตลาด 
ด าเนินการตามแผน 
การตลาด 
ประเมินผลส าหรับ
การแก้ปรับปรุงและ
พัฒนาการตลาด
ต่อไป 

1.  
 
2.  
 
 
 
 
 
 
3. 

หน่วยงาน
ต่างๆ 
บุคคลผู้สนใจ
สมัครเข้า
ศึกษาใน
หลักสูตรของ
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

1.  มีคณะท างาน  
 

    2559: 
       50,000 
2560: 
      100,000 
2561: 
      100,000 
2562: 
      100,000 

รองคณบดีฝุาย
บัณฑิตศึกษา/  
รองคณบดีฝุายบริหาร
การศึกษา/ รอง
คณบดีฝุายวิเทศ
สัมพันธ์ 

2.  แผนการตลาด  
  

 

3. ร้อยละของจ านวน
ผู้สมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเทียบ
กับปีก่อนหน้า 

10 20 
 

40 60 

4. ร้อยละจ านวนของ
นักศึกษาท่ีรับเข้า
ศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาจริง
เทียบกับปีก่อนหน้า 

10 20 40 60 

    5. ร้อยละการรับรู้และ
เข้าใจท่ีเพิ่มขึ้นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับหลักสูตรของ
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ส า 
รวจ 

 

10 
 

20 
 

30 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
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60
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โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
2. โครงการ

พัฒนาการ
เรียนการสอน 
สู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐาน 
สากล 

1. พัฒนาวิธีการเรียน
การสอน ได้แก่ PBL, 
Rubric evaluation, 
AUNQA, PLE, Self-
Awareness or 
Social Awareness 
เป็นต้น 

1. จัดอบรมและศึกษาดู
งานการสอนแบบ TE 
และอื่นๆ  
 

1. หลักสูตร 
2. รายวชิา 
3. อาจารย์ 
 

1. มีการจัดอบรม/ศึกษา
ดูงานการสอนแบบ 
TE และอื่นๆ 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2559: 
        50,000 
2560: 
        50,000 
2561: 
        50,000 
2562:          

 50,000  

รองคณบดีฝุาย
บัณฑิตศึกษา/       
รองคณบดีฝุายบริหาร
การศึกษา   

2. 
 
 
 
 
 
3. 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนการสอน
แบบ TE และอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นกับหลักสูตรใน
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  
ประเมินผลการเรียน
การสอนแบบ TE 
และอื่นๆในหลักสูตร
และรายวิชา 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละของอาจารย์ 
ท่ีเข้าร่วมการอบรม 

>80 >80 >80 >80 

3. ร้อยละของหลักสูตร/
รายวิชาที่พัฒนาการ
เรียนการสอนแบบตาม
แนวคิดของโครงการ
ฝึกอบรม 

10/ 
5 

20/
10 

40/
15 

80/ 
20 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
  2. พัฒนาทักษะของ

นักศึกษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (21st 

Century skills) 

1. 
 
 
2. 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักศึกษา
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
จัดให้มีรายวิชาท่ีมี
การเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มทักษะของ
นักศึกษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
 

1. นักศึกษา 1. จ านวนกิจกรรม 1 2 2 2 2559: 
        30,000 
2560: 
        35,000 
2561: 
        40,000 
2562: 

        
45,000  

รองคณบดีฝุายบริหาร
การศึกษา /        
รองคณบดีฝุาย
บัณฑิตศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  

100 125 150 200 

3. ผลการประเมินการ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
(คะแนนเต็ม 5) 

>4 >4 >4 >4 

  4. ร้อยละของรายวิชาท่ี
เปิดสอนท่ีจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือ
เพิ่มทักษะของ
นักศึกษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส า 
รวจ 

10 20 30  
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
  3.   เพิ่มศักยภาพการตี 

พิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการ 
 

1. สร้างระบบและกลไก
สนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการ    
 

1. นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท 

2. จัดต้ังคลินิกปรึกษา
การเตรียมบทความ
จากผลงาน
วิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์
วารสารวิชาการ         

 
 

   2559:           
50,000 

2560:              
100,000 

2561:      
200,000 

2562: 
      400,000 

รองคณบดีฝุาย
บัณฑิตศึกษา /     
รองคณบดีฝุายบริหาร
การศึกษา   

    2. จัดต้ังคลินิกปรึกษา
การเตรียมบทความ
จากผลงาน
วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์
วารสารวิชาการ         

3. ร้อยละของ
วิทยานิพนธ์ท่ีลง
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

10 20 30 40 

  4. หลักสูตรได้รับการ
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร MU-AUN-
QA 

1. จัดอบรมหรือ
กิจกรรมส่งเสริม
ความเข้าใจระบบ
ประกันคุณภาพ MU-
AUN-QA  
 

1. 
 
 
2. 

หลักสูตร
ระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตร
ระดับ
บัณฑิต-
ศึกษา 

1. จัดอบรมแนะน าการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 
(ครั้ง) 

1 1 1 1 2559:           
40,000 

2560:              
40,000 

2561:      
40,000 

2562: 
       40,000 

รองคณบดีฝุาย
บัณฑิตศึกษา /     
รองคณบดีฝุายบริหาร
การศึกษา/รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
นวัตกรรม   
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มหาวิทยาลยัมหิดล 18 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
    2. คัดเลือกหลักสูตรเข้า

สู่การประกันคุณภาพ 
MU-AUN-QA 

  1. หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
เตรียมพร้อมเข้ารับ
การประกันคุณภาพ 
MU-AUN-QA 

  
 

 
 

   

    3.  
 

สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรในการ
ประกันคุณภาพ MU-
AUN-QA 

  2. หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเข้ารับการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพ MU-AUN-
QA 

   
 

 
 

  

        3. หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเตรียม 
พร้อมเข้ารับการ
ประกันคุณภาพ MU-
AUN-QA 

6 6 6 -   

        4. หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้ารับ
การประเมินการ
ประกันคุณภาพ MU-
AUN-QA 

- 6 6 6   
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
  5. จัดระบบและกลไก

ทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมสนันสนุน  
และเอื้ออ านวยต่อ
การเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. 
2.  
 

จัดต้ังคณะท างาน 
วางระบบและกลไก
ทางกายภาพและ 
สิ่งแวดล้อม 

1. นักศึกษา 1. จัดต้ังคณะท างาน        2559:           
10,000 

2560:              
10,000 

2561:      
10,000 

2562: 
    10,000  

ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
กายภาพฯ/รองคณบดี
ฝุายบัณฑิตศึกษา/   
รองคณบดีฝุายบริหาร
การศึกษา 

2. อาจารย์ 
 

2. แผนงาน ระบบและ
กลไก และ
งบประมาณ 

       

3. ผลการประเมินการ
ได้รับบริการ 
(คะแนนเต็ม 5) 

>4 >4 >4 >4 

3. โครงการพัฒนา
ระบบศิษย์เก่า 
สัมพันธ์ 

1. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

1. จัดต้ังหน่วยงานศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

1. ศิษย์เก่า 1. มีหน่วยและเจ้าหน้า-
ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

        2559:           
50,000 

2560:              
50,000 

2561:      
50,000 

2562: 
      50,000  

รองคณบดีฝุาย
บัณฑิตศึกษา/      
รองคณบดีฝุายบริหาร
การศึกษา   

2.  
 

สร้างการสื่อสารและ
กิจกรรมสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่า 

2.  
 

จัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารศิษย์เก่า
สัมพันธ์    

  2. มีคณะกรรมการ
ก ากับและบริหาร
หน่วย 

    

3. ระดมการสนับสนุน
จากศิษย์เก่า 

3. 
 
 
 
 
4. 

ก าหนดแผนงานการ
สื่อสารและกิจกรรม
กับศิษย์เก่า 
สนับสนุนจากศิษย์
เก่า 
ก าหนดแผนงานการ
ระดมการ 
 

  3. มีแผนและกิจกรรม
ประจ าปี 

       

  4. ผลผลิตการสื่อสาร
และกิจกรรมสัมพันธ์ 

        
 

  5. ร้อยละของศิษย์เกา่ที่
ร่วมพัฒนาคณะฯ 

10 15 20 20   
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
4.   โครงการพัฒนา

หรือปรับปรุง
หลักสูตรให้ตรง
ตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
(เช่นสร้าง
หลักสูตร 5 ปี 
ได้รับ 2 
ปริญญา) 

1.   วิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  

1.   ส ารวจ-วิเคราะห์
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

  รายงานผลความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 1 ฉบับ 

   -   - 1   -  รองคณบดีบริหาร
การศึกษา   
รองคณบดี
บัณฑิตศึกษา ร่วมกับ
ประธานบริหาร
หลักสูตรทุกระดับ 

2.   ให้ได้หลักสูตรท่ีสนอง
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม 

2. ก าหนดการปรับปรุง/
สร้างหลักสูตรตาม
ความต้องการ 

            

  3. พัฒนาหลักสูตรสห
สาขาวิชา 

  จ านวนหลักสูตร               
บูรณาการ 

  -   - 1  1 

    3.1 สร้างช่องทาง
และกลไก เพ่ือ
การพัฒนา
หลักสูตร 
ตอบสนองลูกค้า
และผู้ใช้ 

          

     3.2 สร้างหลักสูตร
บูรณาการ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
    4.   พัฒนารายวิชาร่วมID 

(บูรณาการวิชาร่วม 
(เก่า/ใหม่)) 

รายวิชา จ านวนรายวิชาใหม่ 
(รายวิชาบูรณาการเดิม /
ใหม่) 

- - 1  1   

     4.1 ส ารวจความ
ต้องการและจัด
เวลาการเรียนการ
สอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของผู้เรียน 

          

     4.2 จัดรายวิชาใหม่ 
(เช่น เน้นในเรื่อง
ของชุมชน หรือ
ชุมชนเขตเมือง) 
ท่ีให้อาจารย์
จากสหสาขาวิชา 
ให้มีส่วนร่วมใน
การเรียนการ
สอนโดยเน้นท่ี
การน าวิจัยมาสู่
การสอน 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย 
  3. เครือข่ายต่างๆมี

ส่วนรวม 
5.  ก าหนดการปรับปรุง/

สร้างหลักสูตรตาม
ความต้องการ 

  จ านวนหลักสูตรตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนกลุ่มภารกิจเพื่อการบริการวิชาการการสาธารณสุข 

1. โครงการจัด
ศูนย์ธุรกิจ
สัมพันธ์
นานาชาติ 
(International 
Business 
Center) 

1. 
2. 
 
 
3. 
 
4. 

เพื่อหารายได้ 
เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว One stop 
service 
เพื่อให้นักศึกษา 
Accreditation ได้  
เพื่อยกระดับบริการ
วิชาการ ไปสู่ระดับ
นานาชาติ 

    1. จ านวนเงินรายได้
เพิม่ขึ้น 

    25,000 บาท/ปี OPHETS 

    2.    มีรายวิชาท่ีสามารถ
เปิดสอนในระดับ
นานาชาติ และ 
Accreditation ได้ 

      

    3.   จ านวนโครงการท่ี
เป็น Contract 
Research เพิ่มขึ้น 

      

          

2.   โครงการการใช้
ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลัก
ของคณะ
สนับสนุนชุมชน
ท่ีส าคัญ 

1. มีวิธีการเป็นระบบใน
การใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลักของ
คณะฯ เพื่อสนับสนุน
ชุมชนท่ีส าคัญ อาจ
เป็นอุปสรรคในการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุง/พัฒนา
ชุมชนเปูาหมายได้
ตรงตามความต้องการ
ของชุมชน 

1. ให้ทุกภาควิชาจัดท า
โครงการบริการ
วิชาการให้กับชุมชนท่ี
ส าคัญตามสมรรถนะ
ของบุคลากรใน
ภาควิชา 

กลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม จ านวนโครงการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนท่ีส าคัญ 

3 3 3 3 8,000 บาท/ปี 
(32,000 บาท) 

ประธานแต่ละกลุ่ม
ภารกิจ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

3. โครงการ 3 ช. 
(เชื่อม-แชท-
แชร์) 

1. รวบรวมองค์ความรู้
ของบุคลากรและ
นักศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

1. 
2. 

จัดท าสาร KM   
ก าหนดความรู้ 
เสาะหาความรู้และ
สนับสนุนวิชาการ 

นักศึกษาคณะ
สาธารณสุข-
ศาสตร์ทุกระดับ 

1. ร้อยละของ
จ านวนเรื่องที่
เผยแพร่ใน
โปรแกรม PHKlb 
ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีงบ 
ประมาณที่ผ่านมา 

10 10 10 10 50,000 บาท/ปี คณะท างาน    
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้และการ
จัดการความรู ้

 2. จัดให้มีเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และเผยแพร่ความรู้
ของบุคลากรและ
นักศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

3. 
 
4. 

สร้างกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

บุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ทุกสายงาน 

2. จ านวนเรื่องของ
การจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

49 23 23 23   

4. โครงการสาสุข
มหิดลน าสุขสู่
มวลชน   

 การบริการวิชาการสู่
สังคม 

1. แต่ละกลุ่มภารกิจ
จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่
ส าคัญของคระฯ 
ตามความต้องการ
ของชุมชน 

1. ประชาชนใน
ชุมชนที่ส าคัญ
ของคณะ  

2. ประชาชนใน
พื้นที่ฝึก
ภาคสนาม 

 

 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

200 200 200 200 50,000 บาท/ปี กลุ่มภารกิจ  
3 กลุ่ม 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

โครงการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้แข็งแกร่ง 

1.   โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ 
และสิ่งเอื้อใน
การก้าวสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่
สอดคล้องกับ
เกณฑ์พัฒนา
หลักสตูรของ
สกอ. 
 

1. เพื่อพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการให้มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 
คุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. 

1. สนับสนุนในการ
เขียน Menu 
script 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

ร้อยละของจ านวน
บทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ปฏิทินท่ีผ่านมา 

 10 10 10 10 10,000 บาท/
ปี 

(40,000 บาท) 

รองคณบดรี่วมกับ
รองคณบดฝีุาย
วิจัยและนวตักรรม
การศึกษา  
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง และ 
หัวหน้าภาควิชา 

2. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการให้
ก้าวหน้าตามสาย
งาน 

2. พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง    -ระดับชาต ิ 35 35 35 35   

3. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ 
Transformative 
Education 
 

3. จัดสรรเวลาในการ
เขียน Menu script 

   -ระดับนานาชาต ิ 70 75 80 85   
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

2.   โครงการ
ระบบ
ฐานข้อมูล
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่

1. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับรับ
บริการ 

1.   เตรียมความพร้อม หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และ
บุคคลทั่วไป 

1. จ านวนโปรแกรม
ที่น าไปใช้ได้ด ี

    25,000 บาท/
ปี 

OPHETS 

 2. วิเคราะห์ ระดม
สมองค้นหาวิธีการ
จัดการใหส้ะดวก 
รวดเร็ว 

      

2. เพือ่พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ 

3. 
 
4. 
5. 
 
6. 

ด าเนินการจ้างเขียน
โปรแกรม 
ทดลองใช้โปรแกรม 
ประเมินผลการใช้
โปรแกรม 
ปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรม 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

   90    

3. โครงการ
พัฒนาระบบ
คลังข้อมูล
ความรู้  

1.  เป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขของ
บุคลากร 

1. ทบทวนผลการใช้
ระบบคลังข้อมูล
ความรู้ ที่ผ่านมา 

  1. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวนการ
ดาวน์โหลดข้อมลู
เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
 

10 10 10 10  คณะท างาน    
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้และการ
จัดการความรู้
ร่วมกับงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

 คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์  

2. เป็นแหล่งความรู้
ส าหรับผู้สนใจท้ัง
ภายใน/ภายนอกคณะ 

2.    2. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวนครั้ง
ของการน า ข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์การ
น าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เมื่อ
เทียบกับ
ปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

10 10 10 10   

 มหาวิทยาลยั  
มหิดล 

3. สร้างภาพลักษณ ์
คณะฯ ในฐานะที่
เป็น “คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ด้านวิชาการ” ที่
ให้บริการความรู้/
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง ทัน
เหตุการณ ์
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบ Corporate KPI   ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559-2562 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Corporate KPI 11 ตัววัด 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

Corporate KPI     
9 ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ภาพรวมร้อยละ 85.00) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in 

research with global and 
social impact 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายพันธมติรงานวิจัยด้านสาธารณสุข 

1. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ  

1 จ านวนเงินทุน
สนับสนุนการวิจยั
ในปีงบประมาณต่อ
จ านวนบุคลากร
สายวิชาการที่ได้
จากเครือข่าย 

บาท 185,000 190,000 195,000 200,000 

2.  จ านวนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการใน
แต่ละปีปฏิทิน  

2 จ านวนบทความ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติใน
แต่ละปีปฏิทินต่อ
จ านวนบุคลากร
สายวิชาการ 

ชิ้น/คน 0.50      
(70 ชิ้น) 

0.55         
(75 ชิ้น) 

0.60         
(80 ชิ้น) 

0.65         
(85 ชิ้น) 

3.  
จ านวนดัชนีการอ้างอิง/ต่อ
บทความวจิัยในแต่ละปปีฏิทิน  

3 ระดับความพึง
พอใจของแหล่งทุน
ภาครัฐในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

ระดับ 
(เต็ม 5) 

4 4 4 4 

4. จ านวนสัญญาโครงการวิจยัที่มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือ
องค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน 

  
     

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสตูรดา้นสาธารณสขุกับภูมภิาคเอเชยี 

5.   
จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการ
ตรวจประเมิน AUNQA ภายใน
โดยมหาวิทยาลัย 

4 จ านวนหลกัสูตรที่
ได้รับการตรวจ
ประเมิน AUNQA 
ภายในโดย
มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร
(จาก 18 
หลักสูตร
) 

1 
 

9 18 18 

6.   ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning 
Outcomes) ของหลักสูตร/
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

5
  

ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตาม
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
(Expected 
Learning 
Outcomes) ของ

ระดับ 
(เต็ม 5) 

4.50 4.20 4.26 4.33 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
Corporate KPI 11 ตัววัด 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

Corporate KPI     
9 ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ภาพรวมร้อยละ 85.00) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
หลักสูตร/ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in 
professional services and 
social engagement 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนกลุ่มภารกิจเพื่อการบริการวชิาการการสาธารณสขุ 

7. ร้อยละของหนว่ยบรกิารที่
ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับ
สากล  

6
   

จ านวนหนว่ย
บริการที่ได้รับรอง
มาตรฐานในระดับ
สากล 

แห่ง 1 2 2 2 

8.   ผลตอบแทนจากการให้บรกิาร
วิชาการ 

7 จ านวผลตอบแทน 
จากการให้บริการ 
วิชาการ 

บาท/ป ี 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

9. จ านวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของ
โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ
หรือวิชาชพีที่มีการบูรณาการ
แบบองค์รวมระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/
ประชาสังคม 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in 
management  for 
sustainable  organization 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้แข็งแกรง่ 

10. ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุน
เป็นไปตามแผนการเบิกจา่ย  

8 ระดับความผูกพัน
ของบุคลากร 

ระดับ
(เต็ม 10) 

7 8 8.5 9 

11. จ านวนสว่นงานที่ได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า200/300ใน
การประเมิน EdPEx  

9 คณะฯ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
EdPEx ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 
200 คะแนน 

คะแนน ≥250 ≥270 ≥275 ≥275 
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ตารางที่ 4  แผนพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559-2562 
ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/ฝึกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

                     ผู้รบัผิดชอบ  

2559 2560 2561 2562 ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสขุ 
1 การวิเคราะห์กระบวนงานการ

วิจัย 
บุคลากรสายวิชาการ 
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

30      ปีละ 
10,000.00 

บาท 

รองคณบด/ีรองคณบดีฝาุย
วิจัยและนวตักรรมการศึกษา/
งานบริหารทรัพยากรบุคคล/
งานวิจัยและวิชาการ  

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
งานวิจัยกับการเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ 

บุคลากรสายวิชาการ 
และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีสนใจ  

60     ปีละ 
15,000.00 

บาท 
รองคณบดฝีุายวิจัยและ

นวัตกรรมการศึกษา 

งานวิจัยและวิชาการ 

3 โครงการอบรมการเขียน
บทความวิจัยเพื่อลงตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ  

บุคลากรสายวิชาการ 
และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  

40     ปีละ 
15,000.00 

บาท 
4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง เทคนิคการเขยีน
บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญา
โท/ปรญิญาเอก และ
ผู้สนใจ  

40     ปีละ 
10,000.00 

บาท 
รองคณบดฝีุายวิจัยและ

นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้วิจัยและนวัตกรรม

การศึกษา 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/ฝึกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

                     ผู้รบัผิดชอบ  

2559 2560 2561 2562 ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง เกณฑ์คณุภาพผลงาน 
วิจัย การเลือกวารสารตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและวารสาร 
ต้องห้ามใน Beall’s List   

บุคลากรสายวิชาการ 
และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีสนใจ 

80     ปีละ 
15,000.00 

บาท 
รองคณบดฝีุายวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้วิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา 

งานวิจัยและวิชาการ 6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบูรณาการเรียนการสอน
และการวจิัย 

บุคลากรสายวิชาการ  
นักศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

30     ปีละ 
15,000.00 

บาท 
7 โครงการอบรมจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย์  
บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

80     ปีละ 
15,000.00 

บาท 

รองคณบดฝีุายวิจัยฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์

8 เทคนิคและวิธีการสอนแบบ
ใหม่ๆ 

บุคลากรสายวิชาการ 
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  

30         ปีละ 
10,000.00 

บาท 

รองคณบด/ีรองคณบดีฝาุย
บัณฑิตศึกษา/รองคณบดฝีุาย
บริหารการศึกษา/งานบริหาร
การศึกษาฯ 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมต่อหลักสตูรด้านสาธารณสุขกับภูมภิาคเอเชีย 
9 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“AUN-QA SAR Workshop” 
 

รุ่นท่ี 1 
1.ประธาน+อาจารย์

ประจ าหลักสูตร
เปูาหมาย 

2. บุคคลท่ีสนใจ 

60     200,000.00 
ปีละ 

50,000.00 
บาท 

รองคณบดฝีุายแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพการศึกษาและ
ผู้ช่วยคณบด ี

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคณุภาพ 

รุ่นท่ี 2 60     
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/ฝึกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

                     ผู้รบัผิดชอบ  

2559 2560 2561 2562 ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ: ถ้ารุ่นที่ 2 
กลุ่มเปูาหมายน้อยกว่า 35 
คน งดการจัดประชุม 

1. คณบดี/รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี/
เลขานุการคณะ 

      

 2.หัวหน้างาน         
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
และบุคลากรทีส่นใจ 

        

10 AUN-QA ส าคัญอย่างไรกับ 
บุคลากรคณะสาธาณสุข
ศาสตร ์

บุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

100     ปีละ 
20,000.00 

บาท 

รองคณบด/ีรองคณบดีฝาุย
แผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา/รองคณบดี
ฝุายบณัฑิตศึกษา/งาน
แผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ/งานบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา   

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

11 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์
คุณภาพสู่ความเป็นเลศิ
(EdPEx) 

คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณุภาพและ
นักศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

150     50,000.00 
ปีละ 

10,000.00 
บาท 

รองคณบดฝีุายแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
 

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคณุภาพ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/ฝึกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

                     ผู้รบัผิดชอบ  

2559 2560 2561 2562 ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
เขียน SAR ตามเกณฑ์ 
EdPEx”  

รุ่นที1่–คณะกรรมการ 
ประจ าคณะและ
ประธานหลักสตูร 
รุ่นที่ 2- หัวหน้างาน/
เลขานุการ/ผู้ช่วย
หลักสตูรและ
เลขานุการภาควิชา
และผูส้นใจ 

30 
 
 

30 

    200,000.00 
ปีละ 

50,000.00 
บาท 

รองคณบดฝีุายแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพการศึกษาและ
ผู้ช่วยคณบด ี

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคณุภาพ 

13 มหกรรมงานพัฒนาคุณภาพ บุคลากรทุกสายงาน
และ นักศึกษา 

180     100,000.00           
ปีละ 

50,000.00
บาท 

รองคณบดฝีุายแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ร่วมกับคณะท างานพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้และการ
จัดการความรู ้

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคณุภาพ 

 
 

14 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

บุคลากรทุกสายงาน
และ นักศึกษา 

100     68,000.00
บาท ปีละ 
17,000.00 

บาท 

รองคณบดฝีุายแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ร่วมกับคณะท างานพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ฯ 

15 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากรตามค่านยิม MUPH 

บุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

150     ปีละ 
50,000.00 

บาท 

รองคณบด/ีรองคณบดีฝาุย
แผนฯ/เลขานุการคณะ/
คณะกรรมการด าเนินงาน 
MUPH 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/ฝึกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

                     ผู้รบัผิดชอบ  

2559 2560 2561 2562 ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้แข็งแกร่ง 
16 โครงการสัมมนาบุคลากร 

ประจ าป ี
บุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

200      ปีละ 
500,000.00 

บาท 

คณบด/ีรองคณบดีทุกฝุาย/
เลขานุการคณะฯ/หัวหน้างาน  
ทุกงาน/งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/งานแผนพัฒนาและ
ระบบคณุภาพ/งานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ/งานวิเทศ
สัมพันธ์/งานวิจัยและวิชาการ 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

17 โครงการเตรยีมความพร้อม
ผู้บริหารคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์   

รองคณบด/ีผู้ช่วย
คณบด/ีหัวหน้า
ภาควิชา/รองหัวหน้า
ภาควิชา/เลขานุการ
คณะ/หัวหน้างาน/ผู้มี
ศักยภาพ 

65      ปีละ 
300,000.00 

บาท 

คณบด/ีรองคณบดี/เลขานุการ
คณะ 

18 การวิเคราะห์กระบวนการ
ท างาน 

บุคลากรสายสนับสนุน
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

30      ปีละ 
10,000.00 

บาท 

รองคณบด/ีรองคณบดีฝาุย
แผนพัฒนาฯ/งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

19 การเขียน ก.พ.อ.03   บุคลากรสายวิชาการ 
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

30          10,000.00 
บาท 

รองคณบด/ีรองคณบดีฝาุย
วิจัยและนวตักรรมการศึกษา 
 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/ฝึกอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

                     ผู้รบัผิดชอบ  

2559 2560 2561 2562 ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

20 การเขียนผลงานเพื่อเสนอขอ
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  

บุคลากรสายสนับสนุน 
คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

30       ปีละ 
10,000.00 

บาท 

รองคณบดรี่วมกับรองคณบดี
วิจัยและนวตักรรมการศึกษา 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

21 โครงการวิเคราะห์และจัดท า
แผนอัตราก าลัง 

รองคณบด/ีหัวหน้า
ภาควิชา/เลขานุการ
คณะ/หัวหน้างาน 

35     ปีละ 50,000. 
บาท 

รองคณบด/ีรองคณบดีฝาุย
แผนฯ/เลขานุการคณะ/งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

22 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผน/รายงานผลการบริหาร
จัดความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง 

หัวหน้างาน/เลขานุการ
ภาควิชา 

30-35     4,000.00 
ปีละ 1,000.00 

บาท 

รองคณบดฝีุายแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพการศึกษาและ  
ผู้ช่วยคณบด ี

งานแผนพัฒนาและ
ระบบคณุภาพร่วม 
กับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

23 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากรด้าน IT 

บุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

150     ปีละ 
10,000.00 

บาท 

รองคณบด/ีผู้ช่วยคณบดฝีุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 



 



 

SWOT MATRIX ANALYSIS: กลยุทธ์ในการจัดการเพือ่ให้คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น “สถาบันการศึกษาสาธารณสขุชั้นน าในภูมภิาคเอเซีย” 

 จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 

SWOT MATRIX ANALYSIS: 

กลยุทธ์ในการจัดการเพื่อให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น “สถาบันการศึกษา

สาธารณสุขช้ันน าในภูมิภาคเอเซีย” 

  

               
 

S1. คณะฯ มีคณาจารยท์ี่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมี
ความหลากหลาย (ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ) สามารถสร้าง
ผลงานเป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ  
S2. ส านักงานบริการเทคโนโลยสีาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเป็น
กลไกที่ ท าให้คณะสามารถดาเนนิงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถใช้ Assets และ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบูรณาการเข้า
ด้วยกันในแต่ละสาขาวิชาชีพของคณะในการหารายไดเ้พิ่มขึ้นได ้ 
S3. คณะฯ มีช่ือเสยีงที่สังคมเชื่อถือในการเปน็ผู้น าในด้านวิชาการ
ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม พิษวิทยาและการจัดการสารเคมี) พร้อมทั้งมีการ
ให้บริการสังคม อย่างต่อเนื่องและยาวนาน  
S4. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือที่เขม้แข็งทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ(THAIPHEIN, SEAPHEIN, APACPH) ที่ได้รับการ
ยอมรับ และมีโครงสร้าง ความพร้อม และศักยภาพในการพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการในอนาคต  
S5. คณะฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลศิและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง  มีการบูรณาการการเรียนการสอน
และงานวิจัยเข้าด้วยกันในแต่ละสาขาวิชาชีพของคณะในรูปของการ
ฝกึปฏบิัติภาคสนามอนามัยชนบทเบด็เสร็จแบบสหวิชาชีพ 

W1. โครงสร้างองค์กรมีความซ้ าซ้อน เทอะทะ ไม่สามารถใช้
ประโยชนจ์ากทรัพยากรที่มีอยู่ไดอ้ย่างเต็มที ่และระบบการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของบคุลากรยังไม่สมบูรณ์ ตลอดจนขาดระบบ
และกลไกในการรักษาผู้มีความสามารถไว้ในคณะ 

W2. ภาควิชา และ/หรือ หลักสูตรที่มีความหลากหลายและกระจัด
กระจายมากเกินไป มีถึง 13 ภาควิชาใน 3 กลุ่มด้วยกันคือ Health 
Science, Social Science, Science and Technology) มีข้อจ ากัดด้าน
การบริการวิชาการ (Program series) ที่มีมาตรฐานสากลและน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย  
W3. คณะฯ มีข้อจ ากัดด้านการปรับเนื้อหาการเรียนสอนให้ทนักับ
สถานการณ์และเทคโนโลยทีี่เปลีย่นแปลงไป และการบรูณาการการ
เรียนการสอน และรายวิชาที่คล้ายคลึงกันร่วมกัน ระหว่างภาควิชา
หรือหลักสูตร รวมทั้งการเทียบโอน /ย้าย หน่วยกิต ระหว่าง
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  
W4. งานวิจัยที่สร้าง Innovation มีน้อย การประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา
สังคมไม่เต็มที่ และผลงานวิจัยไมร่องรับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างจิตวิญญาณและบรรยากาศการวิจัย
ในคณะยังไมเ่พียงพอ และความเข้าใจในกลไกการสร้างนวัตกรรม 
และการประยุกต์สู่สังคมยังไม่ชัดเจน   
W5. คณะฯ มีข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการและงบประมาณส าหรับ
สนับสนุนระบบสาธาณูปโภค หอ้งเรียนเครื่องเสียง โรงอาหาร 
ห้องสมุด ห้องน้ า และกระบวนการวิจัย  Fund Raising Scheme. และ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สังคมภายนอก ที่ไม่สม่ าเสมอ ช่องทางไม่
ครบถ้วน ไม่สามารถเข้าถึงระดบันานาชาติได้ 

 



โอกาส (Opportunity-O) กลยุทธ์เสริมจุดแข็งและโอกาส (SO) กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกาส (WO) 

O1. ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู”้ พัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย (Life-long Learning) – สังคมโลกต้องการ 
Global Citizen / 21st century skills  
O2. สถานการณ์/ปัญหาสังคมต่างๆ กระแสการให้ความสนใจและให้
ความสาคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิน่ของประชาชนที่มีความหลากหลาย
ตามพื้นที ่ส่งผลให ้คณะได้มีบทบาทในการช่วย/ก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมได้อย่างตอ่เนื่อง ตลอดจนมีโอกาสในการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้กับประเทศ
อย่างเหมาะสม 
O3. แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติทีเ่พิ่มขึ้น 
Internationalization / ASEAN community (สถาบันการศึกษา, บริการ
วิชาการ, มาตรฐานวิชาชีพ, หลักสูตรรองรับสถานการณ์ภัยวิบัติ, 
ภาษา, University  Ranking, research, IT, MRA) โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดบับัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิต 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีใ่นระดับนานาชาติ 
O4. Generation Y & Z มีความตอ้งการด้านการเรียนการสอนที่
แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงมีความหลากหลายทั้งในส่วนของ
สาขาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมคอ 1 ด้าน
สาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม พรบ วิชาชีพสาธารณสุข และ พรบ 
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 

O5. ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ก็คือ สังคมผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2565 
ประเทศไทยจะมผีู้สูงวัย – อายุมากกว่า 60 ปี – 13.5 ล้านคน) โรคไร้
เชื้อ (Non Communicable Disease, NCD) ปัญหาพลังงานทดแทน 
(Alternative Energy) การพัฒนาและส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน 
(Development and Sustainable Environment) 
และความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) 

SO1. ส่งเสริมความเปน็นานาชาติที่ก่อใหเ้กิดความร่วมมือด้าน
วิชาการที่เป็นรูปธรรมกัฐมหาวิทยาลัยช้ันน า ในต่างประเทศ ผ่านทาง
Network ต่างประเทศ ที่มปีระสบการณ์ด้านการเรียนการสอน วิจัย
เครือข่ายความร่วมมือในระดับเอเชีย เช่น APACPH SEPHIEN  และ
มีการท า MOU กับมหาวิทยาลัยทีห่ลากหลาย เช่น APACPH 
Accreditation for MPH Program  (Yonsei, UM, UI, MUPH) และมี
กระบวนการ Field Practice ร่วมกับชุมชนดี ทีมงานดใีนรปูสหสาขา
วิชาชีพ  
(S1, S3-S5, O1, O3, O5) 
SO2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งภาครัฐ เอกชนและปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ 
วิเคราะห์และพัฒนา Competency ของบัณฑิต ใหเ้ปน็จดุเดน่ให้
ชัดเจน  วิเคราะห์และพัฒนา Competency ของบัณฑิต ให้เป็นจุดเด่น
ให้ชัดเจน  มี Problem based learning, E-learning, Distant Learning, 
Learning at the workplace พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่าย Dual 
and/or Joint Degree Programs   
SO3. พัฒนา สนับสนุนและจัดตัง้ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์นานาชาติ 
(International Business Center) เพื่อตอบสนองภาระกิจการวิจัย การ
เรียนการสอน  และบริการวิชาการ (MPH APACPH-
Accreditation/Student/staff Exchange Program) รวมทั้งแสวงหา
แหล่งทนุและลูกค้าในการมารับบริการการฝึกอบรมหลักสูตรชาติ
และนานาชาต ิเช่น Global Health Asia,  ศูนย์จัดการยาสูบ (ศจย) เป็น
ต้น ภายใต้การด าเนินงานแบบ One stop service ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ร่วมกับ OPHETS เป็นผู้รวบรวมหลักสูตรและรายช่ือของอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ และจัดท าเป็น Brochure รวม
ของคณะเพื่อน าไปประชาสัมพันธ์ เมื่อทีมบริหารไปเยือนยงัประเทศ
ต่างๆ    (S1-S4, O1, O3, O5) 
SO4. พัฒนา สนับสนุนและยกระดับสมรรถนะของ ศนูย์ความเป็น

WO1. บูรณาการการเรียนการสอน วิจัย และรายวิชาที่คล้ายคลึงกนั
ร่วมกัน ระหว่างภาควิชาหรือหลักสูตร และเอื้อให้เกดิการเทียบโอน /
ย้าย หน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  โดยใชก้ล
ไกลของ Cluster ในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน การ
ให้บริการวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้จากการท าวิจัย และการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ   ที่สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
(Transformative Education and Inter-professional Education, IPE) 
(W1-W4, O1-O5) 
WO2.พัฒนาและปฎิรปูงานวิจัยทัง้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สังคม 
สู่ความเป็นเลศิ นวัตกรรม และประยุกต์ใช้ต่อผู้ประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบ
เอื้อการจัดท าวิจัยระดบับูรณาการชุดโครงการ  ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
และที่ปรึกษาเพื่อความคล่องตัว มุ่งเนน้ทีจ่ะเพิ่มสัดสว่นงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อภาคอตุสาหกรรมและบริการใหเ้พิ่มมากขึ้น โดยที่
อุตสาหกรรมของประเทศก้าวไปสู่การใช้ฐานการผลิตที่อาศัย
เทคโนโลยีระดับสูง (Green Innovation, Lean Manufacturing, Supply 
Chain, SMEs) เปน็ต้น 
(W2, W4, O2, O5) 
 



โอกาส (Opportunity-O) กลยุทธ์เสริมจุดแข็งและโอกาส (SO) กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกาส (WO) 

 เลิศของคณะคือ  ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม พิษวทิยา
และการจัดการสารเคมี (CoE-EHT) และจัดตัง้ศูนยค์วามเปน็เลศิด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ (CoE-HP) เพื่อตอบสนองภาระกิจการวิจัย การ
เรียนการสอน  และบริการวิชาการ    (S1, S3-S4, O1, O3, O5) 

 

อุปสรรค(Threat-T) กลยุทธ์เสริมจุดแข็งแก้ไขอปุสรรค(ST) กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 

T1.  PA/QA (ต้องให้ความส าคัญกับ Process) มุ่งเน้นไปที่ 
Output/Outcome/Indicator มากเกินไป ส่งผลต่อการศึกษา/วิจัย ของ
ภาควิชา/คณะฯมุ่งท างานให้ส าเรจ็ตามตัวช้ีวัด ซ่ึงก่อให้เกิดภาระงาน
ที่มากเกินไป ไม่สามารถไปปฏบิตัิงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
T2. คณะมีคู่แขง่ในการด าเนินงาน เนื่องจากมีจ านวน
สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งใหม่เพิ่มมากขึน้
มากมาย  ส่งผลกระทบต่อจ านวนของนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่
คณะ ลดลง และเกิดภาวะสมองไหล อาจารย์เกษียณก่อนก าหนดเพื่อ
ย้ายไปท างานในสถาบันที่เปิดใหม่ดังกล่าว 
 

ST1. บูรณาการระบบคุณภาพ QA หลากหลาย เช่น MUQA/QD 
สกอ./สมศ./กพร. ให้เป็น minimum dataset และมีระบบกลไก การ
บริหารจัดการข้อมูล เป็น database รวมทั้งเครือข่ายศษิย์เก่า ที่ไม่
ซ้ าซ้อน เช่น จัดตั้งหน่วยงาน ดูแล database โดยใช้บคุลากรมืออาชีพ
ด้าน IT   (S1, S2, T1) 
ST2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (10 ป)ี เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซ่ึงมีทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนถนัด และมี
ความสามารถที่จะบูรณาการความรู้ละประสบการณ์ในลักษณะของ 
สหสาขาวิชาชีพฯเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของสังคมในอนาคต 
พร้อมทั้งก าหนดทิศทางของ Carrier Path / Succession Plan โดยการ
รับสมัครอาจารย์ใหม่ที่มศีักยภาพสูง มาทดแทนต าแหน่งที่เกษียณ ให้
ทันต่อเวลาและความต้องการ รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ให้สอนเปน็ มี
ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านวัฒนธรรม การส่ือสาร อื่นๆ เน้น
เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วน ในเรื่องความก้าว 
หน้าของหน้าที่การงาน ผ่านการสนับสนุนจากนโยบายคณะ การเพิ่ม
คุณวุฒิและประสบการณ์ของบคุลากรทุกภาคส่วน การเพิ่มต าแหน่ง
วิชาการ ความก้าวหน้าตามสายงาน ผ่านโครงสร้างทีเ่อื้ออ านวย  (S1, 
S5, T2) 

WT1. พัฒนา วางแผนและจัดล าดับความส าคัญ ของระบบจัดการ
สาธารณูปโภค ให้เอื้ออ านวยต่อการการเรียนการสอน วิจัย และการ
ให้บริการวิชาการตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะของบคุลากรของ
คณะ ให้มศีักยภาพสูง ในการวางแผนบรหิารจัดการโครงการและ
การเงิน รวมทั้ง พัฒนาระบบดูแลนักศึกษา มีนโยบายดูแลแบบครบ
วงจร มีกองทุน ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาและทนุการศึกษา มี
สถานที่ให้นักศึกษาท ากิจกรรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาการ   
 (W1-W2, W4-W5, T1-T2) 
WT2. พัฒนาระบบบรหิารจดัการแบบเบ็ดเสร็จ โดย การบรกิาร 
ส่ือสารแบบรวดเร็ว ตรวจสอบได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับนโยบายของระบบบริหารแบบประยุกต์เทคโนโลย ี
เช่น MUPH Clean and Green Project, E-office, Green meeting 
(W1-W2, W5, T1) 
 

 



SWOT MATRIX ANALYSIS: กลยุทธ์ในการจัดการเพือ่ให้คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น “สถาบันการศึกษาสาธารณสขุชั้นน าในภูมภิาคเอเซีย” 

 จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 

SWOT MATRIX ANALYSIS: 

กลยุทธ์ในการจัดการเพ่ือให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 
“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเซีย” 

  

               
 

S1.   คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลากหลาย (ทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ) สามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ  

S9.   ร้อยละ.... บุคลากรสายวิชาการมีวุฒิระดับปริญญาเอก น่าจะพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนางานนานาชาติให้มากขึ้น สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
ในต่างประเทศ ทัง้กิจกรรมทางวิชาการ และวจิัยให้มากขึ้น 

S3.   มีชื่อเสียงที่สังคมเชื่อถือในการเป็นผู้น าในด้านวิชาการด้านสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและ
การจัดการสารเคมี) ให้บริการสังคม ต่อเนื่องและยาวนาน  

S4.   มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับ มีโครงสร้าง ความ
พร้อม และศกัยภาพในการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการในอนาคต ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (THAIPHEIN, SEAPHEIN, APACPH) 

S5.   มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

S8.   มีวารสารทั้งภาษาไทย และวารสารภาษาอังกฤษ 
S6.   การฝึกปฏิบัติภาคสนามอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จแบบสหวิชาชีพบูรณาการ

การเรียนการสอนและงานวิจัยเข้าด้วยกันในแตล่ะสาขาวิชาชีพ 
 S2.  ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมเป็นกลไกที่ ท าให้

คณะสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
S7.  ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมสามารถใช้

สินทรัพย์ทางปัญญาและ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละสาขา
วิชาชีพของคณะบูรณาการเข้าด้วยกันในการหารายได้เพิ่มขึ้นได้  

S9.  มีสถานที่ตั้งที่ทันสมัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สูงเนิน) ไม่ไกลจาก 
กทม. 

S10.  มี Teleconference พร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
Advantages  
 

W1.  โครงสร้างองค์กรซ้ าซ้อน เทอะทะ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่
มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ 

W2.  13 ภาควิชาใน 3 กลุ่ม (Health Science, Social Science, Science and 
Technology) มีข้อจ ากัดการบริการวิชาการ (Program series) ที่ได้
มาตรฐานสากล 

W7.  หลักสูตรหลากหลาย  กระจัดกระจาย ท าให้มีข้อจ ากัดการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัย  

W3.  หลักสูตรมีข้อจ ากัดการปรับเนื้อหาการเรียนสอนให้ทันกับสถานการณ์และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

W16.  หลักสูตรของคณะไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
W16.  ไม่มีระบบและกลไกการรับฟังเสียงผู้เรียนและผู้ให้ทุนวิจัย 
W13.  ขาดการบูรณาการการเรียนการสอน และรายวิชาที่คล้ายคลึงกันร่วมกัน 

ระหว่างภาควิชาหรือหลักสูตร  
W14.  ไม่มีระบบและกลไกการเทียบโอน /ย้าย หน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง

ในและต่างประเทศ  
W4.  งานวิจัยที่สร้าง Innovation มีน้อยประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสังคมไม่เต็มที่  
W7.  ผลงานวิจัยไม่รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
W8.  การสร้างจิตวิญญาณและบรรยากาศการวิจัยในคณะไม่เพียงพอ  
W9.  ความเข้าใจในกลไกการสร้างนวัตกรรม ประยุกต์สู่สังคมไม่ชัดเจน   
W21.  งานวิจัยน าไปใช้ในการเรียนการสอนน้อย 
W12. ขาดระบบและกลไกการบริหารวิชาการ และการงบประมาณ 
W18.  ไม่มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
W5.  มีข้อจ ากัดการบริหาร  และการงบประมาณสนับสนุนระบบสาธาณูปโภค 

และสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
W10.  กระบวนการวิจัย  Fund Raising Scheme งบประมาณมีข้อจ ากัด 
W6.  ระบบการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรไม่สมบูรณ์  
advantagesW19.  ภาระงานบุคลากรแต่ละคนทั้ง 2 สาย ไม่สมดุลย ์
W20.  บุคลากร/ภาควิชาขาดความรับผิดชอบและวินัยการปฏิบัติงาน 



W15.  ขาดระบบและกลไกในการรักษาผู้มีความสามารถไว้ในคณะ 
W17.  กระบวนการท างานไม่มีระบบที่ชัดเจน 
W11.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สังคมภายนอก ที่ไม่สม่ าเสมอ ช่องทางไม่

ครบถ้วน ไม่สามารถเข้าถึงระดับนานาชาติได้ 
Limitations – what could Fac. improve 

โอกาส (Opportunity-O) กลยุทธ์เสริมจุดแข็งและโอกาส (SO) กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกาส (WO) 

O1. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
O6. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย (Life-long Learning)  [สังคมโลกต้องการ 

Global Citizen / 21st century skills] 
O2. การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง  [สถานการณ์/

ปัญหาสังคมต่างๆ กระแสการใหค้วามสนใจและให้ความสาคัญต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของประชาชนที่มคีวามหลากหลายตามพ้ืนที่ ส่งผลให ้คณะได้มี
บทบาทในการช่วย/ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีโอกาสในการศึกษาวิจัย พัฒนาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นให้กับประเทศอย่างเหมาะสม] 

O3. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
[Internationalization / ASEAN community (สถาบันการศึกษา, บริการ
วิชาการ, มาตรฐานวิชาชีพ, หลักสูตรรองรับสถานการณ์ภัยวิบัติ, ภาษา, 
University  Ranking, research, IT, MRA)] 

O7. การแลกเปลี่ยนนักศกึษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 

O4. การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ Generation Y & Z ที่แตกต่างไป
จากเดิม รวมถึงมีความหลากหลายทั้งในส่วนของสาขาวิชาและวิธีการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งมคอ 1 ด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม พรบ 
วิชาชีพสาธารณสุข และ พรบ วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 

O5. การจัดการเรียนการสอนตามความท้าทายในศตรรตที่ 21 ก็คือ  การก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัย – อายุมากกว่า 60 ปี – 
13.5 ล้านคน) โรคไร้เชื้อ (Non Communicable Disease, NCD) ปัญหา
พลังงานทดแทน (Alternative Energy) การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
(Development and Sustainable Environment)  และความมั่นคงทางอาหาร 
(Food Security)  

กลยุทธผ์สานหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน 
กลยุทธพั์ฒนางานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารมาตฐานสากล 
 
SO1. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติที่ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการที่เป็น
รูปธรรมกับมหาวิทยาลัยชั้นน า ในต่างประเทศ ผ่านทางNetwork ต่างประเทศ ที่
มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน วิจัยเครือข่ายความร่วมมือในระดับเอเชีย 
เช่น APACPH SEPHIEN  และมีการท า MOU กับมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย 
เช่น APACPH Accreditation for MPH Program  (Yonsei, UM, UI, MUPH) 
และมีกระบวนการ Field Practice ร่วมกับชุมชนด ีทีมงานดีในรูปสหสาขา
วิชาชีพ  
(S1, S3-S5, O1, O3, O5) 
SO2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ วิเคราะห์และพัฒนา 
Competency ของบัณฑิต ให้เป็นจุดเดน่ให้ชัดเจน  วิเคราะห์และพัฒนา 
Competency ของบัณฑิต ให้เป็นจุดเดน่ให้ชัดเจน  มี Problem based learning, 
E-learning, Distant Learning, Learning at the workplace พร้อมทั้งส่งเสริมการ
สร้างเครือข่าย Dual and/or Joint Degree Programs 
(S1, S3, S5, O1-O2, O4-O5) 
SO3. พัฒนา สนับสนุนและจัดตั้งศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์นานาชาติ (International 
Business Center) เพื่อตอบสนองภารกิจการวิจัย การเรียนการสอน  และบริการ
วิชาการ (MPH APACPH-Accreditation/Student/staff Exchange Program) 
รวมทั้งแสวงหาแหลง่ทุนและลกูค้าในการมารับบริการการฝึกอบรมหลักสูตร
ชาติและนานาชาต ิเช่น Global Health Asia,  ศูนย์จัดการยาสูบ (ศจย) เป็นต้น 
ภายใต้การด าเนินงานแบบ One stop service ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ร่วมกับ 
OPHETS เป็นผู้รวบรวมหลักสูตรและรายชื่อของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตร

กลยุทธเ์สริมสร้างาระบบการศึกษาระดับหลักสูตรให้แข็งแกร่ง 
กลยุทธ์พัฒนาระบบเอื้อการจัดท าวิจัย 
WO1. บูรณาการการเรียนการสอน วิจัย และรายวิชาที่คล้ายคลึงกันร่วมกัน ระหว่าง

ภาควิชาหรือหลักสูตร และเอื้อให้เกิดการเทียบโอน /ย้าย หน่วยกิต ระหว่าง
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  โดยใช้กลไกลของ Cluster ในการ
พัฒนางานด้านการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ การพัฒนาองค์
ความรู้จากการท าวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ   ที่สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน (Transformative Education and Inter-professional 
Education, IPE) 

(W1-W4, O1-O5) 
WO2.พัฒนาและปฎิรูปงานวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตรส์ังคม สู่ความเป็นเลิศ 
นวัตกรรม และประยุกตใ์ช้ต่อผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบเอื้อการจัดท าวิจัยระดับบูรณา
การชุดโครงการ  ระบบนักวิจัยพ่ีเลีย้ง และที่ปรึกษาเพื่อความคล่องตัว
มุ่งเน้นที่จะเพิ่มสัดส่วนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและ
บริการให้เพิ่มมากขึ้น โดยทีอุ่ตสาหกรรมของประเทศก้าวไปสู่การใช้ฐาน
การผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีระดับสูง (Green Innovation, Lean 
Manufacturing, Supply Chain, SMEs) เป็นต้น 

(W2, W4, O2, O5) 
 



O7. การพัฒนาการตลาดด้านผู้เรียนและการวิจัยผ่าน Internet 
O8. พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล                     

(AUN-QA) 
O9. การพัฒนาวารสารของคณะ ให้เข้าฐาน SCOPUS 
 
 
Chance to improve 
 

ฝึกอบรมต่างๆ และจัดท าเป็น Brochure รวมของคณะเพื่อน าไปประชาสัมพันธ์ 
เมื่อทีมบริหารไปเยือนยังประเทศต่างๆ  
(S1-S4, O1, O3, O5) 
SO4. พัฒนา สนับสนุนและยกระดับสมรรถนะของ ศูนย์ความเป็นเลิศของคณะ
คือ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและจัดตั้งการจัดการ
สารเคมี (CoE-EHT) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ (CoE-HP) 
เพื่อตอบสนองภาระกิจการวิจัย การเรียนการสอน  และบริการวิชาการ 
(S1, S3-S4, O1, O3, O5) 

ภาวะคุกคาม  (Threat-T) กลยุทธ์เสริมจุดแข็งแก้ไขอุปสรรค (ST) กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 

T1.  PA/QA (ต้องให้ความส าคัญกับ Process) มุ่งเน้นไปที่ 
Output/Outcome/Indicator มากเกินไป ส่งผลต่อการศึกษา/วิจัย ของภาควิชา/
คณะฯมุ่งท างานให้ส าเร็จตามตัวชี้วัด ซึ่งก่อให้เกิดภาระงานที่มากเกินไป ไม่
สามารถไปปฏิบัติงานอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

T3.  คู่เทียบมีผลงานตีพิมพ์นานาชาติมากกว่าอาจารย์เกษียณก่อนก าหนดเพื่อย้าย
ไปท างานในสถาบันที่เปิดใหม่ดังกล่าว 

T4.  คู่เทียบมีงานวิจัยร่วมมือในระดับ ASEAN อย่างเป็นระบบ 
T2. สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งใหมเ่พิ่มมากขึ้นมากมาย คณะ

มีคู่แข่งในการด าเนินงาน เนื่องจากมจี านวน ส่งผลกระทบต่อจ านวนของ
นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะ ลดลง และเกิดภาวะสมองไหล  

T5.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมีจ านวนมากกว่า และจบเร็วกว่า 
 
External trouble for Fac. 
Obstacles do Fac. Face 
What our competitors are doing                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

กลยุทธพั์ฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธพั์ฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
 
ST1. บูรณาการระบบคุณภาพ QA หลากหลาย เช่น MUQA/QD สกอ./สมศ./
กพร. ใหเ้ป็น minimum dataset และมีระบบกลไก การบริหารจัดการข้อมูล เปน็ 
database รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า ที่ไม่ซ้ าซ้อน เช่น จัดตัง้หน่วยงาน ดูแล 
database โดยใช้บุคลากรมืออาชีพด้าน IT 
(S1, S2, T1) 
ST2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (10 ปี) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมี
ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนถนัด และมีความสามารถที่จะบูรณา
การความรูล้ะประสบการณ์ในลักษณะของ สหสาขาวิชาชีพฯเพื่อตอบสนองต่อ
ความท้าทายของสังคมในอนาคต พร้อมทั้งก าหนดทิศทางของ Carrier Path / 
Succession Plan โดยการรับสมัครอาจารย์ใหม่ที่มีศักยภาพสูง มาทดแทน
ต าแหน่งที่เกษียณ ให้ทันต่อเวลาและความต้องการ รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ให้
สอนเป็น มีทักษะด้านภาษา ทักษะด้านวัฒนธรรม การสื่อสาร อ่ืนๆ เน้น
เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วน ในเรื่อง ความก้าวหน้าของ
หน้าที่การงาน ผ่านการสนับสนุนจากนโยบายคณะ การเพิ่มคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ของบุคลากรทุกภาคส่วน การเพิ่มต าแหน่งวิชาการ ความก้าวหน้า
ตามสายงาน ผ่านโครงสร้างที่เอื้ออ านวย   (S1, S5, T2) 

กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 
 
WT1. พัฒนาวางแผนและจัดล าดับความส าคัญ ของระบบจัดการสาธารณูปโภค ให้
เอื้ออ านวยต่อการการเรียนการสอน วิจัย และการให้บริการวิชาการตลอดจน
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรของคณะ ให้มีศักยภาพสูง ในการวางแผนบริหาร
จัดการโครงการและการเงิน รวมทั้ง พัฒนาระบบดูแลนักศึกษา มีนโยบายดูแลแบบ
ครบวงจร มกีองทุน ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาและทุนการศึกษา มีสถานที่ให้
นักศึกษาท ากิจกรรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาการ   
 (W1-W2, W4-W5, T1-T2) 
WT2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดย การบริการ สื่อสารแบบ
รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของ
ระบบบริหารแบบประยุกต์เทคโนโลย ี
เช่น MUPH Clean and Green Project, E-office, Green meeting 
(W1-W2, W5, T1) 
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TOWS MATRIX ANALYSIS: กลยุทธ์การจัดการเพื่อให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็น “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559” 
 

จุดแข็ง (Strength-S) Advantages 
จุดอ่อน (Weakness-W) 

Limitations – what could Fac. improve 

 

TOWS  MATRIX ANALYSIS 

กลยุทธ์การจัดการ 

เพื่อให้คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 

“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559” 

คณาจารย ์
S1.  คณาจารย์มชีื่อเสียง มีความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น หลากหลาย (ทั้งทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพ) สามารถสร้างผลงานเปน็ท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ 
S7.  ร้อยละ 84.46  บุคลากรสายวิชาการมีวฒุิระดับปริญญาเอก  
คณะฯ 
S3.  คณะฯ มีชื่อเสียงที่สังคมเชือ่ถือในการเป็นผู้น าในดา้นวิชาการด้านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม พิษวิทยาและการจัดการสารเคมี) 
ให้บริการสังคม ต่อเนื่องและยาวนาน  

S4.  มีเครือข่ายความร่วมมือที่เขม้แข็งได้รับการยอมรับ มีโครงสร้าง ความพร้อม และศักยภาพ
ในการพัฒนาเครือข่ายทางวชิาการในอนาคต ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 
(THAIPHEIN, SEAPHEIN, APACPH) 

ผลิตภัณฑ์ : หลักสูตร – วิจัย 
S8.  มีวารสารท้ังภาษาไทย และวารสารภาษาองักฤษ 
S6.  การฝึกปฏิบัติภาคสนามอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จแบบสหวิชาชีพบูรณาการ การเรียนการ

สอนและงานวจิัยเข้าดว้ยกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
S10. มี Teleconference พร้อมการจดัการเรียนการสอนทางไกล  

บริการวิชาการ 
S2. ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเป็นกลไกท าให้คณะสามารถ

ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างตอ่เนื่อง 
S8.  ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมสามารถใช้สินทรัพย์ทางปัญญา

และ/หรือความเชีย่วชาญเฉพาะด้านแต่ละสาขาวิชาชีพของคณะ  บูรณาการเขา้ดว้ยกันใน
การหารายได้เพิม่ขึ้นได ้ 

S9.  มีสถานท่ีตัง้ที่ทันสมัยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สูงเนิน) ไม่ไกลจาก กทม. 
S5.  มีการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมุ่่งสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โครงสร้าง 
W1.  โครงสร้างองค์กรซ้ าซ้อน เทอะทะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อยา่งเต็มที่ 
W2.  13 ภาควิชาใน 3 กลุ่ม (Health Science, Social Science, Science and Technology) มี

ข้อจ ากดัการบริการวิชาการ (Program series) ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 

หลักสูตร 
W7.  หลักสูตรหลากหลาย  กระจดักระจาย ท าให้มขี้อจ ากัดการพัฒนาการเรียนการสอน และการ

วิจัย  
W3.  หลักสูตรมีข้อจ ากัดการปรับเนื้อหาการเรียนสอนให้ทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลง 
W6.  หลักสูตรของคณะไม่แตกตา่งจากมหาวิทยาลัยอื่น 
W16.  ไม่มีระบบและกลไกการรับฟังเสียงผู้เรียนและผู้ให้ทุนวิจยั 
W13.  ขาดการบูรณาการการเรียนการสอน และรายวิชาที่คล้ายคลึงกันรว่มกัน ระหวา่งภาควชิาหรือ

หลักสูตร  
W14.  ไม่มีระบบและกลไกการเทียบโอน /ย้าย หน่วยกิต ระหวา่งมหาวทิยาลัยทั้งในและตา่งประเทศ  

วิจัย 
W4.  งานวจิัยที่สร้าง Innovation มีน้อยประยุกตใ์ช้แก้ไขปัญหาสังคมไม่เต็มที่  
W7.  ผลงานวิจยัไม่รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
W8.  การสร้างจิตวิญญาณและบรรยากาศการวจิัยในคณะไมเ่พียงพอ  
W9.  ความเขา้ใจในกลไกการสร้างนวัตกรรม ประยุกต์สู่สังคมไมช่ัดเจน   
W21.  ผลงานวิจยัน าไปใช้ในการเรยีนการสอนมีน้อย 
W10.  กระบวนการวิจยั  Fund Raising Scheme งบประมาณมีข้อจ ากดั 

บริการวิชาการ 
W12.  ขาดระบบและกลไกการบริหารวชิาการ และการงบประมาณ 
W18.  ไม่มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
W5.  มีข้อจ ากัดการบริหาร  และการงบประมาณสนับสนุนระบบสาธาณูปโภค และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

การบริหาร 
W22.  PA/QAมุ่งเน้นไปท่ี Output/Outcome/Indicator ก่อใหเ้กดิภาระงานท่ีมากเกินไป  
W6.  ระบบการพัฒนาและส่งเสริมศกัยภาพของบุคลากรไม่สมบูรณ์  
W19.  ภาระงานบุคลากรแต่ละคนทั้ง 2 สาย ไม่สมดุลย ์
W20.  บุคลากร/ภาควิชาขาดความรับผิดชอบและวินยัการปฏิบัตงิาน 
W15.  ขาดระบบและกลไกในการรักษาผู้มีความสามารถไวใ้นคณะ 
W17.  กระบวนการท างานไม่มีระบบท่ีชดัเจน 
W11.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สังคมภายนอก ทีไ่ม่สม่ าเสมอ ช่องทางไม่ครบถ้วน ไม่สามารถ

เข้าถงึระดับนานาชาติได้ 
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โอกาส (Opportunity-O) Chance to improve  กลยุทธ์เสริมจุดแข็งและโอกาส (SO) กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกาส (WO) 

สังคม 
O1. การพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู ้
O6. การพัฒนาศกัยภาพคนทุกชว่งวัย (Life-long Learning)  [สังคมโลกต้องการ Global Citizen / 

21st century skills] 

ผลิตภัณฑ์ : หลักสูตร – วิจัย 
O3. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาตมิีแนวโน้มเพิม่ขึ้น  
O7. การแลกเปล่ียนนักศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดษุฎีบัณฑิต คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ในระดับนานาชาติเพิม่ขึ้น 
O4. การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ Generation Y & Z ที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงมี

ความหลากหลายทั้งในส่วนของสาขาวชิาและวิธีการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งมคอ 1 ด้าน
สาธารณสุขและดา้นส่ิงแวดล้อม พรบ วิชาชีพสาธารณสุข และ พรบ วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 

O5. การจัดการเรียนการสอนตามความทา้ทายในศตรรตที่ 21  คือ  การก้าวเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุ 
(พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัย – อายุมากกว่า 60 ปี – 13.5 ล้านคน) โรคไร้เชื้อ (Non 
Communicable Disease, NCD) ปัญหาพลังงานทดแทน (Alternative Energy) การพัฒนา
และส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืน (Development and Sustainable Environment)  และความมั่นคง
ทางอาหาร (Food Security)   

O8. การพัฒนาการตลาดดา้นผู้เรียนและการวจิัยผ่าน Internet 
O9. พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล (AUN-QA) 
O2. การวิจยัที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง   
O10. การพัฒนาวารสารของคณะ ให้เข้าฐาน SCOPUS 

SO1. กลยุทธพ์ัฒนางานวิจยัสู่การตีพมิพใ์นวารสาร 
        มาตรฐานสากล  (S1, S3-S6, S8, O1-O2, O7, O10) 

G1: ส่งเสริมความเป็นนานาชาติที่ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการท่ี
เป็นรูปธรรมกับมหาวิทยาลัยชั้นน า ในต่างประเทศ 

SO2. กลยุทธ์ผสานหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้  
        บัณฑิตทุกภาคส่วน 

 (S1, S3-S10, O1, O3-O9) 
G1: ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง

ภาครัฐ เอกชนและปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ 
SO3. กลยุทธย์กระดับการบริการวิชาการสู่นานาชาต ิ

 (S1-S4, S6-S9, O1, O3, O5) 
G1: ตอบสนองภารกิจการวิจัย การเรียนการสอน  และบริการวิชาการ 
(MPH APACPH-Accreditation / Student/Staff Exchange Program) 

G2: ยกระดับสมรรถนะของศูนย์ความเป็นเลิศของคณะ ตอบสนองภารกิจ
การวิจัย การเรียนการสอน  และบริการวิชาการ 

WO1. กลยุทธ์เสรมิสร้างาระบบการศกึษาระดับหลักสูตรให้   
         แข็งแกร่ง 

 (W1-W4, W6, W13-W14, O1, O3-O9) 
G1: ใช้กลไกของ Cluster ในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน  

การให้บริการวิชาการ  
G2: การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ  ที่

สนองตอบความต้องการของผู้เรียน  
(Transformative Education and Inter-professional Education, IPE) 

WO2. กลยุทธพ์ัฒนาระบบเอ้ือการจัดท าวจิัย 
 (W7, W9-W10, O2, O5, O8, O10) 

G1:เพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม 
และบริการให้เพ่ิมมากขึ้น 

(Green Innovation, Lean Manufacturing, Supply Chain, SMEs) เป็นต้น 

ภาวะคุกคาม  (Threat-T) External trouble for Fac.  
Obstacles do Fac. Face. What our competitors are doing  

กลยุทธ์เสริมจุดแข็งแก้ไขอุปสรรค (ST) กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 

การบริหาร 
T1.   อาจารย์เกษียณก่อนก าหนดเพื่อย้ายไปท างานในสถาบันทีเ่ปิดใหม่ เกิดภาวะสมองไหล 

ผลิตภัณฑ์ : หลักสูตร – วิจัย 
T2.  สถาบันการศึกษาดา้นสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งใหมเ่พิ่มมากขึ้นมากมาย  
T6.   จ านวนนกัศึกษาสมัครเขา้ศกึษาต่อที่คณะ ลดลง  
T5.   นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาของคู่เทียบมจี านวนมากกว่า และจบเร็วกว่า 
T3.   คู่เทียบมีผลงานตีพมิพ์นานาชาตมิากกวา่ 
T4.   คู่เทียบมงีานวิจยัร่วมมือในระดับ ASEAN อย่างเป็นระบบ                                                                                                        

ST2. กลยุทธพ์ัฒนาบุคลากรให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
 (S1, S4-S7, T1-T6) 

G1: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงมีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่ตนถนัด 

G2:ตอบสนองความท้าทายของสังคมในอนาคต 
G3:เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วน 

ST1. กลยุทธพ์ัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ 
 (S1-S3, S5, T1, T6) 

G1: มี minimum dataset ส าหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
G2: การรายงานผลส าเร็จของคณะถูกต้อง รวดเร็ว และทันกาล 

WT1.  กลยุทธ์พฒันาระบบบรหิารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 
 (W8, W11-W12, W15-W22, T1-T6) 

G1:เสริมสร้างความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา 
G2:เพ่ิมประสิทธิผลการบริการผู้เรียน และลูกค้ากลุม่อื่น 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการส ารวจสถานการณ์ 

เพื่อทบทวนทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2560 
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การส ารวจสถานการณ์เพ่ือทบทวนทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-
2560 จากแบบประเมินทั้งหมด 292 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 92 ชุด คิดเป็นร้อยละ 31.51  

จากผู้ตอบแบบประเมิน 92 คน มีจ านวน 82 คนที่ตอบแบบประเมินในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 89.13 
สามารถจ าแนกประเภทของผู้กรอกแบบประเมิน คือ ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรสายวิชาการ บุคลากร และ บุคลากรสายวิชาการ 
ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 1 ข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมินสถานการณ์จ าแนกตามประเภทต าแหน่งงาน  
* บุคลากรสายวิชาการ (รวมผู้บรหิารฯ ทีเ่ป็นสายวิชาการ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหนา้ภาควิชาฯ) 
* บุคลากรสายสนับสนุน (รวมผู้บริหารฯ ที่เป็นสายสนับสนุน ได้แก ่เลขานุการคณะฯ และหวัหน้างาน) 

ประเมินสถานการณ์เพื่อทบทวนทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

 
รูปที่ 2 ความเห็นต่อ วิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุข จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
รูปที่ 3 ความเห็นต่อ พันธกิจของคณะสาธารณสุข จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
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รูปที่ 4 ความเห็นต่อ เอกลักษณ์/สมรรถนะหลักของคณะสาธารณสุข จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

จากการประเมินสถานการณ์ เพ่ือยืนยัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์/สมรรถนะหลัก ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ร้อยละ 74.48 ยืนยันให้ วิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขคงเดิม ร้อยละ 88.61 ยืนยันให้พันธกิจของคณะ
สาธารณสุขคงเดิม  และร้อยละ 88.75 ยืนยันให้เอกลักษณ์/สมรรถนะหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คงเดิม 
ส าหรับความเห็นที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์/สมรรถนะ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
ตาราง 1  ข้อเสนอแนะส าหรับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

วิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะส าหรับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ 
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าใน
ภูมิภาคเอเซีย ในปี 2559 

 เปลี่ยนช่วงเวลา 
1. ควรขยายช่วงเวลา เพราะเวลาที่เหลืออยู่ 1 ปี ไม่เพียงพอ เป็น  

1.1 สถาบันการศึกษาและวิจัยสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเชียปี 2560 
1.2 สถาบันการศึกษาและวิจัยสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเชียปี 2561 
1.3 สถาบันการศึกษาและวิจัยสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเชียปี 2563 

2. ตัดปี พ.ศ. ออก ไม่ต้องก าหนดเวลา 

 เปลี่ยนพื้นที่ 
1. เปลี่ยนจากค าว่าเอเซีย เป็นอาเซียน 
2. เปลี่ยนจากเอเชียเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 เพิ่มประเด็นของวิสัยทัศน์ เช่น 
เพ่ิมการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย 
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ตาราง 2  ข้อเสนอแนะส าหรับการเปลี่ยนแปลงพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
พันธกิจ ข้อเสนอแนะส าหรับการเปลี่ยนแปลงพันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ เปลี่ยนเป็น 
1. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับเชิงบูรณาการ 
2. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

2. ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เปลี่ยนเป็น 
1. วิจัยเชิงรุกและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทีเ่ป็นประโยชน์และใช้ได้จริงกับ

ชุมชน หรือสังคม 
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและสร้างเครือข่ายเพ่ือสังคม
สุขภาวะ 

เปลี่ยนเป็น 
1. บริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพ่ือ

สังคมสุขภาวะ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น 

1. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1. เปลี่ยนเป็น บริหารงานเชิงสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เสนอให้ตัดออก เพราะเป็นสิ่งที่จดัท าโดยความถูกต้อง 

 
ตาราง 3  ข้อเสนอแนะส าหรับเอกลักษณ์/สมรรถนะหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร์   

เอกลักษณ์/สมรรถนะหลัก ข้อเสนอแนะส าหรับการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์/สมรรถนะหลัก 
เชี่ยวชาญการเรียนการสอน และการ
วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะชุมชน 

เปลี่ยนเป็น 
1.  
2. เชี่ยวชาญวิชาการ บูรณาการงานวิจัย น าการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ดีสู่

สังคม 
3. เชี่ยวชาญการเรียนการสอน การวิจัยเชิงลึกและเชิงบูรณาการเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 
4. เชี่ยวชาญการเรียนการสอน และการวิจัยทั้งเชิงลึกและเชิงบูรณาการเพ่ือ

เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 
5. เชี่ยวชาญการเรียนการสอน และการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างสุข

ภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ

ชุมชน 
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เอกลักษณ์/สมรรถนะหลัก ข้อเสนอแนะส าหรับการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์/สมรรถนะหลัก 
7. เชี่ยวชาญการเรียนการสอน และการวิจัยสาธารณสุขเพ่ือสร้างจิตส านึก

ชุมชนของบัณฑิต 
8. ควรเพิ่มเติมการให้ระบบสนับสนุนที่เอ้ือ เช่นงบประมาณ ท างานสนับสนุน 
9. เพ่ิมและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนต่อท้าย 

 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต้องเทียบเคียงด้วยโดยภาพรวม อันดับแรก คือ 

National Taiwan University (รอ้ยละ 49.18) และอันดับ 2 คือ University of Malaya (ร้อยละ 30.91) ตามล าดับ ซึ่งมีการระบุ
ข้อดีและข้อเสียไว้ดังตารางที่ 4-5 

 
รูปที่ 5 มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่คิดว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต้อง Benchmarking ด้วยล าดับที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่คิดว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต้อง Benchmarking ด้วยล าดับที่ 1  
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ตาราง 4 ข้อดีและข้อเสียของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกในการเทียบเคียงในล าดับที่ 1 
มหาวิทยาลัย ข้อดี ข้อเสีย 

National Taiwan University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในเอเชีย ไม่ครบทุกด้านวิชาการ 
ติดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก รายได้ประชาชาติ 

 มีชื่อเสียงมากกว่า อยู่ไกล เรารู้ข้อมูลไม่มากนัก 
 มีระบบ IT ที่เข้มแข็ง  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการศึกษาให้กับนักศึกษาได้

อย่างเต็มที่ 
 

 การบริหารจัดการที่ดี สามารถ run Cyber University ทาง 
online ได้ดี 

 

 มีจ านวนนักศึกษาพอๆกัน  
 มีคณะสาธารณสุขเช่นกัน  
Yonsei University มีการบริหารดีติดอันดับโลก การบริหารจัดการต่างกัน 
 มีชื่อเสียง/Rankingดี ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 Ranking สูง  อยู่ไกล 
 หลักสูตรและบุคลากรดีมาก  
 เป็นเครือข่ายเดิมอยู่แล้ว  
 IT มีประสิทธิภาพ  
 มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ  

 มีระบบการจัดการที่ดี  

 มีหลักสูตร หรือการเรียนใกล้เคียงกัน  

 ผลิตนักศึกษามีคุณภาพดี พูดภาษาอังกฤษได้  
University of Malaya มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ ไม่มีคณะสาธารณสุขโดยตรง 

 เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก  
 มี dynamic สูงพัฒนาเร็วมาก ควรไปศึกษาดูว่าท าได้อย่างไร  
 rank ไม่สูงเกืนไป  
 มีงานวิจัยเยอะเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 ความก้าวหน้าด้านวิจัย  
 นักศึกษาเคยไปแลกเปลี่ยนมาแล้วท าให้ทราบสถานการณ์บ้าง  
 ผลิตบัณฑิตทุกระดับ  

University of Indonesia มีหลักสูตรทุกระดับ ไม่ได้ระบุ 
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ตาราง 5 ข้อดีและข้อเสียของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกในการเทียบเคียงในล าดับที่ 2 
มหาวิทยาลัย ข้อดี ข้อเสีย 

National Taiwan University มีคณะสาธารณสุข รายได้ประชาชาติ 
มีชื่อเสียงรองลงมา  
มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี  
Rank สุงกว่า  
จ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกัน  

Yonsei University มีการบริหารดีติดอันดับโลก การบริหารจัดการต่างกัน 
 มีชื่อเสียง/Rankingดี ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 Ranking สูง  อยู่ไกล 
 หลักสูตรและบุคลากรดีมาก  
 เป็นเครือข่ายเดิมอยู่แล้ว  
 IT มีประสิทธิภาพ  
 มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ  
 มีระบบการจัดการที่ดี  
 มีหลักสูตร หรือการเรียนใกล้เคียงกัน  
 ผลิตนักศึกษามีคุณภาพดี พูดภาษาอังกฤษได้  
University of Malaya มีการวิจัยที่เข้มแข็ง ไม่ครบทุกด้านวิชาการ 
 เป็นคณะแพทย์ที่เก่งด้าน Advance Method  
 ลักษณะสภาวะแวดล้อมน่าจะเหมือน MU  
 หลักสูตรและบุคลากรดีมาก  
 เป็นมหาวิทยาลัยที่คณะสาธารณสุขเคยส่งนักศึกษาไป

แลกเปลี่ยน 
 

University of Indonesia มีคณะสาธารณสุขศาสตร์เช่นกัน ไม่ได้ระบุ 
 มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ  
 rank ไม่สูงเกืนไป  
 นักศึกษาเคยไปแลกเปลี่ยนมาแล้วท าให้ทราบ

สถานการณ์บ้าง 
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SWOT  (ภาพรวม) 

S= Strength W=Weaknesses 

 คณะฯ 

 5. โครงสร้างองค์กรซ้ าซ้อน เทอะทะไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ (ร้อยละ 47.6) 

 6. ภาควิชา3 กลุ่ม (Health Science, Social Science, 
Science and Technology) การบริการวิชาการ 
(Program series) มีข้อจ ากัดยังไม่ได้มาตรฐานสากล                
(ร้อยละ 32.2) 

ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร) หลักสูตร 

25. Teleconference พร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
(ร้อยละ 48.1) 

11.หลักสูตรหลากหลาย  กระจัดกระจาย ท าให้ มีผลต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย (ร้อยละ 31.7) 

26. การฝึกปฏิบัติภาคสนามอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จแบบสห
วิชาชีพบูรณาการ การเรียนการสอนและงานวิจัยเข้า
ด้วยกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ (ร้อยละ 53.3) 

16. ระบบการจัดการศึกษาจัดระบบร้องเรียนของนักศึกษา 
(ร้อยละ 38.9) 

44.  ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(OPHETS)เป็นกลไกท าให้คณะสามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 45.5) 

17. การบูรณาการ/ผสมผสานการเรียนการสอน และรายวิชาที่
คล้ายคลึงกันร่วมกัน ระหว่างภาควิชาหรือหลักสูตร                
(ร้อยละ 35.7)  

 23. ระบบการตลาดด้านผู้เรียนของคณะฯ (ร้อยละ 39.3) 

 วิจัย 

 33. การสร้างจิตวิญญาณและบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ                  
ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 43.1) 

 41.  ผลงานวิจัยน าไปใช้ในการเรียนการสอนมีน้อย                     
(ร้อยละ 40.4) 

 การบริหาร 

 46. การบริหาร  และการงบประมาณสนับสนุนระบบสาธาณูป
โภค และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีข้อจ ากัด (ร้อยละ 41.8) 
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S= Strength W=Weaknesses 

 47.    การดูแลอาคารสถานที่เป็นระบบ (ร้อยละ 35.9) 

 49.  ระบบการซ้อมอัคคีภัย (ร้อยละ 37.5) 

 54.  ความสมดุลย์ของภาระงานบุคลากรแต่ละคน ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน(ร้อยละ 38.2) 

 

O= Opportunities T=Threats 

สังคม ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร) 

1. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (ร้อยละ 48.5)  

2. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย (Life-long Learning)  
[สังคมโลกต้องการ Global Citizen / 21st century skills] 
(ร้อยละ 37.9) 

 

คณะฯ  

3. ชื่อเสียงคณะฯที่สังคมเชื่อถือในการเป็นผู้น าในด้านวิชาการ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการจัดการสารเคมี) 
ให้บริการสังคม ต่อเนื่องและยาวนาน (ร้อยละ 42.1) 

 

4. เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับ มีโครงสร้าง 
ความพร้อม และศักยภาพในการพัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการในอนาคต ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
(THAIPHEIN, SEAPHEIN, APACPH) (ร้อยละ 56.7) 

 

บุคลากร การบริหาร 

7. คณาจารย์มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลากหลาย 
(ท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ) สามารถสร้างผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ร้อยละ 34.4) 

56.    ระบบและกลไกในการรักษาผู้มีความสามารถไว้ในคณะ 
(ร้อยละ 35.7) 

8. บุคลากรสายวิชาการมีวุฒิระดับปริญญาเอกมากที่สุดในกลุ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเทศไทย (ร้อยละ 35.2) 

58.    อาจารย์เกษียณก่อนก าหนดเพื่อย้ายไปท างานในสถาบัน
ที่เปิดใหม่ เกิดภาวะสมองไหล (ร้อยละ 34.0) 

9. บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็ว                      
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O= Opportunities T=Threats 
(ร้อยละ 44.3) 

10. การรักษาระเบียบวินัย  และการตรงต่อเวลาของบุคลากร 
(ร้อยละ 38.7) 

 

หลักสูตร หลักสูตร 

11.หลักสูตรหลากหลาย  กระจัดกระจาย ท าให้ มีผลต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย (ร้อยละ 31.7) 

27.  สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งใหม่เพ่ิม
มากขึ้นมากมาย (ร้อยละ 71.4) 

12. หลักสูตรมีการปรับเนื้อหาการเรียนสอนให้ทันกับ
สถานการณ์  และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 37.5) 

28. จ านวนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ ลดลง                    
(ร้อยละ 49.2) 

13. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ท าให้หลักสูตร
ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 41.2) 

29. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอื่น มีจ านวนมากกว่า และจบเร็วกว่า                 
(ร้อยละ 58.3) 

14. หลักสูตรของคณะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน                   
(ร้อยละ 41.2) 

 

15. ระบบและกลไกการรับฟังเสียงผู้เรียน (ร้อยละ 41.2)  

18.ระบบและกลไกการเทียบโอน /ย้าย หน่วยกิต ระหว่าง
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ (ร้อยละ 38.8) 

 

19.แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ       
(ร้อยละ 50.0) 

 

20.การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ Generation Y 
& Z ที่แตกต่างไปจากเดิม (ร้อยละ 40.9) 

 

21.แนวโน้มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในระดับ
นานาชาติ (ร้อยละ 52.8) 

 

22.การจัดการเรียนการสอนตามความท้าทายในศตรรตที่ 21 
(ร้อยละ 42.3) 

 

24.พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานสากล (AUN-QA) (ร้อยละ 46.6) 
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O= Opportunities T=Threats 

วิจัย วิจัย 

30.การวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(ร้อยละ 38.2) 

32.  กระบวนการวิจัย  Fund Raising Scheme งบประมาณมี
ข้อจ ากัด (ร้อยละ 36.0) 

31.วารสารของคณะฯ มีโอกาสเข้าฐาน SCOPUS                           
(ร้อยละ 56.6) 

35. คู่เทียบ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.) มีผลงานตีพิมพ์
นานาชาติมากกว่า (ร้อยละ 49.0) 

34.การสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ของสายวิชาการ  (ร้อยละ 47.2)  

36.คู่เทียบมีงานวิจัยร่วมมือในระดับ ASEAN อย่างเป็นระบบ 
(ร้อยละ 41.9) 

 

37.ผลงานวิจัยไม่รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 42.6) 

 

38.งานวิจัยที่สร้าง Innovation มีน้อย  ท าให้ประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาสังคมไม่เต็มที่ (ร้อยละ 41.2) 

 

39.ความเข้าใจในกลไกการสร้างนวัตกรรมประยุกต์สู่สังคม                  
ไม่ชัดเจน (ร้อยละ 38.5) 

 

40.ระบบการตลาดการวิจัยผ่าน Internet (ร้อยละ 33.3)  

42.มีวารสารทั้งภาษาไทย และวารสารภาษาอังกฤษ                     
(ร้อยละ 44.2) 

 

บริการวิชาการ  

43.ระบบและกลไกการบริหารวิชาการ และการงบประมาณ 
(ร้อยละ 34.0) 

 

45.ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สามารถใช้สินทรัพย์ทางปัญญา และ/หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแต่ละสาขาวิชาชีพของคณะ  บูรณาการเข้า
ด้วยกันในการหารายได้เพ่ิมข้ึนได้ (ร้อยละ 36.5) 

 

งานบริหาร  

47.การดูแลอาคารสถานที่เป็นระบบ (ร้อยละ 35.9)  
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O= Opportunities T=Threats 

48. ระบบการรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 38.3)  

50.คณะฯ ไม่มีระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สังคมภายนอก  
เข้าถึงระดับนานาชาติได้ (ร้อยละ 41.8) 

 

51.ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (ร้อยละ 42.1)  

52.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีข้ันตอนชัดเจน                
(ร้อยละ 38.6) 

 

53.ระบบการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร               
(ร้อยละ 36.8) 

 

55.ความรับผิดชอบและวินัยการปฏิบัติงานบุคลากร/ภาควิชา 
(ร้อยละ 38.2) 

 

57.ระบบกระบวนการท างาน (ร้อยละ 37.3)  

59.สถานที่ตั้งที่ทันสมัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สูงเนิน)                  
ไม่ไกลจาก กทม. (ร้อยละ 48.3) 

 

60.การประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 44.4) 

 

 

การประเมินภาควิชา/หน่วยงาน ตามพันธกิจของท่าน ว่า มีจุดเด่น/จุดแข็ง หรือ Best-Practice ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 จุดเด่น และ Best Practice ในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามพันธกิจ 
พันธกิจ จุดเด่นการปฏิบัติงาน Best-Practiceการปฏิบัติงาน 

การเรียน
การสอน 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจุลชีววิทยา
สาธารณสุข และน าไปประยุกต์ได้จริงในการท างาน 

อาจารย์ทุกคนให้ความสนใจแนะน านักศึกษาพร้อมทั้ง
ชี้แนะสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ 

 การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
 เนื้อหาทันสมัย รายวิชา EIA ตรงกับการใช้งาน 
 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่รับผิดชอบสอน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่รับผิดชอบสอน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ จุดเด่นการปฏิบัติงาน Best-Practiceการปฏิบัติงาน 

 
แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาย่อยภายใต้สาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 การจัดผู้สอนตาม Field of Expert 

 มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา 

 มีการประเมินผลโดยคณาจารย์เจ้าของวิชา และ
หน่วยงานกลาง (คณะ,บัณฑิตวิทยาลัย) 

 น าผลกลับไปแก้ไขต่อไปเป็น loop 

 มีวิชาแกนระดับปริญญาตรีและโท 
จัดการเรียนการสอนรายวิชา สศรบ 306,205 ระดับ
ปริญญาตรี และ สศรบ 602 ระดับปริญญาโท 

 ด าเนินการเรียนการสอนได้ดี มีต ารา การสอนอย่างเป็นระบบ 

 
ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษา 

 

 มีห้องปฏิบัติการของภาควิชา 
ความพร้อมด้านสถานที่/เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้นักศึกษา
ได้ปฏิบัติจริง 

 มีอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง สอนในเรื่องที่ถนัดและมีประสบการณ์ 

 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการสอนอย่างเข้มแข็ง
และนักศึกษาสามารถจบออกไปท างานอย่างมีคุณภาพ 

 

 มีการผลิตบัณฑิตทุกระดับ - 
 เน้นการเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง - 
 การบริหารการศึกษาเน้นการท างานเป็นทีม การแบ่งงานและการร่วมงานที่ดี 

การวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจ มุ่งมั่นเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่
ดี และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

วางแผนอย่างเป็นระบบ พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม - 
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน าไปสู่สังคมที่มีคุณธรรม

และจริยธรรม 
- 

 เน้นอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ/เหลือใช้ 
 ตีพิมพ์ระดับชาติ ด าเนินการขอทุนวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ 
 พยายามขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก - 
 ปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะด้านตามความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
 บุคลากรมีความสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง 
- 

บริการ รวดเร็ว แม่นย า ท าอย่างดีที่สุดและจริงใจ ท างานตามระบบ แผนที่วางไว้อย่างครบถ้วน 
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พันธกิจ จุดเด่นการปฏิบัติงาน Best-Practiceการปฏิบัติงาน 
วิชาการฯ การอนามัยชุมชน/การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วม 
บริการสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษา Green Part/ Green Bangkok 
 เป็นที่ปรึกษาคลินิกวิจัยให้แก่โรงพยาบาลราชวิถีและ

โรงพยาบาลเด็ก 
- 

 ให้ค าแนะน าต่างๆ ในเชิง Methodology ได้ดี การให้บริการในสถานพยาบาล การวิจัยจากหน้างาน 
 ใช้ความรู้ความสามารถบุคลากรในการให้บริการวิชาการ

กับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
- 

 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ การตรวจวิเคราะห์จุลชีพในอาหาร น้ า และอากาศ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน          
ธรรมสิง
แวดล้อม 

บุคลากรให้ความร่วมมือและเล็งเห็นความส าคัญการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีความตรงต่อ
เวลาสูง 

- 

ความคิดเห็นด้านการประเมินสิ่งท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ที่จะส่งผลกระทบต่อคณะสาธารณสขุศาสตร ์
ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความเห็นต่อเหตุการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ในแต่ละด้านดังนี้ด้านการเรียนการสอน        
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ด้านการวิจัย 

 
 
ด้านการบริการวิชาการ 
 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 9  หน้าที่  15 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
 
ด้านอ่ืน ๆ  
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ความเห็นสิ่งใดที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  ควรพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

พันธกิจ 
สิ่งใดที่คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ควรพัฒนา/
ปรับปรุง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

แนวทางการพัฒนา 

ผลิตบัณฑิตดา้น
สาธารณสุขทุก
ระดับ 

คุณภาพและประสบการณ์เน้นทางวชิาการ แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานในสถาบันตา่งประเทศที่มีความ
เข้มแข็ง 

ลดภาระงาน งานสอนให้กระชบั/เหมาะสม บูรณาการการสอน 

หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทนัสมัยเป็นสหสาขาวชิา 
ลดจ านวนหลักสูตรลงเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ด้านภาษาของหลักสูตร ควรมีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนในแต่ละหลักสูตร 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ควรเก็บค่าหน่วยกิตของหลักสูตรให้ถูกหรือราคาต่ าลง 

ควรเปิดหลักสูตรนอกเวลาราชการให้มากข้ึนเพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่ประชาชนและผูส้นใจ 

ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรซึ่งเป็นสนิค้า
หลักของคณะ 

- 

ปรับปรุงทัศนคต ิและ Mindset ของคณาจารย์
เก่ียวกับการสอนตลอดจนการท า HR 
Development 

ปรับกฎเกณฑ์การประเมินผลงานให้คณาจารย์ให้ความส าคัญ
กับการสอนมากข้ึน 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ - 
การพัฒนาหลักสุตร มีระบบการรับฟงัและระบบการพัฒนา 

ด้านการวิจัย เป็นโปรแกรม/หลักสูตรที่ตอบสนองทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

ปริญญาตรีเป็น วท.บ. ไม่แข็ง ส.ม.กับสถาบันอ่ืน ปริญญาโท 
สร้างความร่วมมือกับองค์กร เช่นท้องถิ่น 

เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร/ชุมชน พัฒนาเครือข่ายโครงการวิจัยร่วมกังองค์กรอ่ืน 
เป็นการวิจัยทีส่่งผลต้องการน าไปใช้ได่อยา่งแท้จริง การก าหนดกรอบและงบประมาณสนับสนนุที่สอดคล้องกบั

เป้าหมายที่ต้องการ 
เกณฑ์การได้ต าแหน่งวชิาการไมเ่อ้ือกับอาจารย์ที่
สอนและเปน็ที่ปรึกษาร่วมให้กับนักศึกษาจ านวน
มาก 

ควรน ามาผูกกับการขอต าแหน่งทางวชิาการซึ่งควรให้คะแนน
การเป็นที่ปรึกษาร่วมด้วย เช่น   การเป็นที่ปรึกษาร่วมให้กับ
นักศึกษา 3 คน เท่ากับการเป็นที่ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษา 
1 คน  และสามารถน าไปขอต าแหน่งทางวชิาการได้ 

ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้งานวิจัยมคีุณภาพ ก าหนดแบบการพิจารณางานวจิัยเพื่อให้งานมีคุณภาพ 
สามารถตีพิมพ์ และน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

มีการสนับสนนุให้อาจารย์ได้มีการท าวิจัยมากข้ึน 
เช่น  การเงิน ดา้นเวลา ด้านสถานที่ และอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่างๆให้มีความพร้อมและพอเพียง 

หาแหล่งทุนสนับสนนุ ด้านการเงิน 
จัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมและพอเพียง 
ให้อาจารย์ได้ลาท าวิจยัได ้
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พันธกิจ 
สิ่งใดที่คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ควรพัฒนา/
ปรับปรุง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

แนวทางการพัฒนา 

ต้องวิเคราะห์ Root Cause ที่แท้จริงของงานวิจยั
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

แก้ปัญหาให้ตรงจุดกับ Root Cause 
นโยบายที่เหมาะสม 
Facilitate ทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็น 

เปิดปัญหากว้างในเร่ืองการท าวจิัย ท าวิจัยใน
หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง 

- 
 

มีกลไกสนบัสนุนให้อาจารย์ท าวจิัยได้มากข้ึน สนับสนนุเวลาในการท าวจิัย/เขียนผลงานตีพิมพ์ 
สนับสนนุให้ด าเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ของสาขางานวิจัยที่เก่ียวข้องของแต่ละ
ภาควิชา 

- 

จริยธรรม - 
คณะทราบปัญหาดีและทราบวิธดี าเนินการพฒันา
ให้บรรลุวิสัยทัศน ์ประเด็นส าคญั คือ จะ
ด าเนินการอย่างไรให้ส าเร็จ และมุ่งมั่นแก้ปัญหา
อย่างจริงจัง อาจเรียงล าดับความส าคัญ และต้อง
อาศัยงบประมาณซึ่งเปน็ปจัจัยหนึ่งในการพัฒนา 
ปรับปรุง ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเสียสละ รวมถึงระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

- 

การพัฒนานักวิจัยดา้นสาธารณสุข จัดหาทุน ฝึก
ทักษะ ทีมวิจัย 

- 

ด้านบริการ
วิชาการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและ
สร้างเครือข่ายเพื่อ
สังคมมสุขภาวะ 

สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะ
ชุมชนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาจริง โดยการ
สนับสนนุของภาคส่วนวิชาการ 

ส่งเสริมให้บุคลากรบริหารวิชาการตามสัดส่วนที่เหมาะสม 

การประชาสัมพนัธ์การบริการวชิาการรอบด้าน ประชาสัมพนัธ์ด้านการบริการวชิาการดา้นสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
ปรับปรุง facility ในการท างานทางห้องปฏิบัติการ 
เพื่อรองรับความสามารถคณะในการบริการทาง
วิชาการในดา้นอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป้าหมายของ
รายได้ให้กับคณะ 

ส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยในด้านต่างๆ ให้มี
ความเข้มแข็งโดยการเตรียม facility ในการปฏิบัติงานให้
พร้อมและมีคุณภาพเพื่อขยายงานบริการวชิาการที่ต่อ
ยอดจากงานวิจัย 

ให้ความส าคัญกับการพฒันาบุคลากรทุกสายทั้ง
สายสนับสนนุ และสายวชิาการ 

สนับสนนุการศึกษาต่อ หรือดูงานต่างประเทศ 
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พันธกิจ 
สิ่งใดที่คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ควรพัฒนา/
ปรับปรุง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

แนวทางการพัฒนา 

ท านบุ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม 
สิ่งแวดล้อม 

ท าให้ควบคู่กับการเพิ่มความสุขในการท างาน ท าแล้วต้องวัดวา่ทา่นมีความสุขหรือไม่, ความสุขในชีวิตทา่น
เพิ่มข้ึนหรือไม่ใน 1 ปีทีผ่่านมาล ทีมงานพร้อมและเต็มใจท า
หรือไม่ ทีมงานมีความสุขหรือไม่ 

การบูรณาการผลิตบัณฑิตให้สามารถเรียนรู้
กิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม รวมทั้งการ
ปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ การให้โอกาสนักศึกษา
ทุกคนได้ท ากิจกรรมเพิ่อสังคมผสมผสานกิจการ
จัดการเรียนการสอน 

การทบทวนแผนพฒันาการศึกษาให้นักศึกษา, ศิษย์เก้า 
รวมทั้งผู้ใช้บณัฑิตมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริงเพื่อน าไปวิเคราะห์
เป็นแนวทางปรับปรุงหลักสตูร 

บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

มีการบริหารงานที่โปร่งใส ชัดเจน และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- 

เป้าหมายที่ต้องควนปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจนให้ประชาคมทุกท่านเข้าใจในทางเดียวกนั 

ประเทศ ประชาสัมพนัธ์ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชุม อบรม เพื่อกระตุ้นให้การปฏิบัติ และเข้าใจอย่างเป็น
แนวทางเดียวกนั 

ความมีวินัยและความเสียสละจะสนบัสนุนทุก        
พันธกิจ 

- 

การผลิตบุคลากร 
 

สายแพทย์ขาดแคลน ควรพิจารณาการให้ทุนและการลงใหม่เพื่อเรียนต่อและเป็น
อาจารย ์

ผู้บริหารขยันให้มากกว่านี้ และท างานเชิงรุก
มากกว่ารับ 

- 

การวางแผนบุคลากรทดแทนเกษียณ (ทั้งวิชาการ
และสนบัสนุน) 

มีการวางแผน และประชุมในเร่ืองอัตราบุคลากร 

การพัฒนาก าลังคน (อาจารย์) และขอทุน กพ.ใน
ความต้องการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในสาขา
ที่จ าเป็น 

จัดท าแผนที่ชดัเจน  
(ด าเนินงานร่วมกับ กพ) 
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ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2558-2560 

ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
จ านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน 

ความคิดเห็น 
มี  ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระบุรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มี School of Public 
health พิจาณาจุดเด่นและข้อได้เปรียบ เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการ พิจารณา Benchmark   

89 42 47.2 47 52.8 

เฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย
ที่มีคณะของสาธารณสุขศาสตร์ทั่วโลก 

89 55 61.8 34 38.2 

ส่งเสริมการสอนและวิจัยในสถาบันการศึกษาใน 
ASEAN 

89 53 59.6 36 40.4 

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาจารย์ที่เน้นหนัก
ทางด้านการเรียนการสอน 

89 50 56.2 39 43.8 

พัฒนางานวิจัยทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

89 44 49.4 45 50.6 

 ข้อเสนอะแนะอ่ืนมีดงันี ้

 สร้างเครือข่ายใหม่ ทบทวนเครือข่ายเดิม ก าหนดแนวทางหรือกิจกรรม ความร่วมมือพัฒนาให้ชัดเจน 

 ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัยที่มีหลักการณ์ 

 วางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในระยะยาว เช่นให้ทุนศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ 

 สนับสนุนศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับงานวิชาการเช่น การเรียนต่อ 

 พัฒนางานวิจัยที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาของสังคมได้อย่างแท้จริงแทนที่ก าหนดตามปริมาณหรือการแข่งขัน 

 พัฒนางานวิจัยเชิงลึก และเชิงบูรณาการให้มากขึ้น 

 ส่งเสริมการท างานวิจัยของภาควิชา 

 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้นักศึกษาเลือกเรียนมากขึ้น,ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและทันสมัย 

 มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยมให้นักศึกษาถึงระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

 แสวงหาความร่วมมือจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น 

 ศึกษาแนวทางการบริหาร School of public health ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารคนให้
เป็นผู้น าทางด้านสาธารณสุข 



คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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