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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นจากการริเริ่มของแพทย์ไทยที่ศึกษาวิชาการด้าน
สาธารณสุขระดับปริญาเอกจากต่างประเทศ ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมราชชนก 2 ท่าน คือ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส และศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ศึกษาวิชา
สาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ บุคคลทั้งสองร่วมกันก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2491 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 65 ตอนที่ 31 วันที่ 1 มิถุนายน 2491 จัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ใน
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รวมอยู่ด้วย จึงถือเป็นการด าเนินการ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์อย่างเป็นทางการ ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับ
พระราชทานนามเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล     

วันที่ 12  ตุลาคม 2491 พระราชกฤษฎีกาพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65 ตอนที่ 61 วันที่ 19 
ตุลาคม  2491 ก าหนดให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจึงถือเป็นวัน
สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย และ
เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตครั้งแรก ณ ห้องปฏิบัติการ Bacteriology ชั้นล่างด้าน
ตะวันออกของศาลาปาโถโลยีของแผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป็นสถานที่เรียน ระหว่างปี
การศึกษา 2493-2494 คณะฯ มีหลักสูตรเพ่ิมขึ้นจึงย้ายไปเรียนที่ชั้น 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอาคารของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถานที่เรียน
อีกแห่งหนึ่ง 

    ปี 2496 พลตรีวิบูลชีพ บุญหลง เป็นผู้แทนเจรจาขอใช้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณ
ถนนราชวิถี เพ่ือก่อสร้างอาคาร 1 ของคณะฯ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 420/1 ถนนราชวิถี เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร  ศาสตราจารย์หม่อมหลวงโสภิต นพวงศ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกสุขาภิบาลและ
พยาบาลสาธารณสุขเป็นผู้ออกแบบอาคาร โดยใช้ต้นแบบจากอาคารของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ 
ปัจจุบันมีอาคารรวมทั้งหมด 8 อาคาร หอประชุมราชพฤกษ์ และอาคารสหวิทยาคารเพ่ือการพัฒนาอนามัย
ชนบท อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

            ปัจจุบันคณะฯ เปิดสอนทั้งหมด 26 หลักสูตร 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 3  หลักสูตร ปริญญาโท 
20 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร 

สีประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 สีประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์   คือ สี             ชมพูอมส้ม (Salmon Pink) รหัสของสีคือ Color 
Codeคือ Code = #F39566 ,   RGB = R243,G149,B102 ,    CMYK = C1-M50-Y63-K0 
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ต้นไม้ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรา มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า 
Cassia Fistula Linn และ มีชื่ออ่ืนๆ หลายชื่อ เช่น คูน ลมแล้ง กุเพยะ (ภาษากะเหรี่ยงกาญจนบุรี) ต้นราช
พฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเป็นใบประกอบมีดอกสีเหลืองห้อยระย้าเป็นช่อยาว ดอกจะบานจากโคนไป
หาปลายช่อ ออกดอกเหลืองอร่ามสดใส บานสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้นจนเกือบมองไม่เห็นส่วนใบ ช่วยให้
บรรยากาศและทัศนียภาพ ดูสวยงาม สดใส มีชีวิตชีวามากขึ้น ท่ามกลางความร้อนระอุ ทุรกันดาร และแห้ง
แล้งในฤดูร้อน จะพบเห็นได้ทั่วทั้งประเทศ 

วันที่ 11 ธันวาคม 2544 รัฐบาลไทยประกาศ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกลมแล้งเป็นดอกไม้ประจ าชาติ
ไทย ดอกสีเหลือง เป็นสีสัญลักษณ์พุทธศาสนา และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่ 9 ต้นราชพฤกษ์ สื่อความหมายถึง ชาวสาธารณสุข ที่รุกเข้าไปในถิ่นแดนไกล
ทุรกันดาร ทั่วทุกหัวระแหงของประเทศ เพ่ือปฏิบัติภารกิจสาธารณสุขตามรอยพระบาท “พระบิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย” ดังเนื้อร้องในเพลง “วันสีเหลือง” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตอนหนึ่งที่ว่า … 

“มุ่งออกไป ณ ถิ่นแดนไกล ทุรกันดาร ป้องกันทุกข์ เพราะโรคภัยชุก เรารุกมิวาง 
บ ารุงเสริมความสุข เพิ่มพูน ในทุกๆ ทาง มีใจรักกว้างขวาง ในหมู่ประชาชาวไทย” 

โครงสร้างใหม่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ปัจจุบันเพื่อให้การด าเนินงานของส่วนงานตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมีความคล่องตัว
ในการบริหารการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน  
รวมทัง้การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะฯจึงปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในคณะฯ 
ใหม่   แบ่งออกเป็น  13 ภาควิชา 1 ส านักงานคณบดี  และ2 ศูนย์  ดังนี้    

1. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
2. ภาควิชาจุลชีววิทยา 
3. ภาควิชาชีวสถิต ิ
4. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
5. ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
6. ภาควิชาโภชนวิทยา  
7. ภาควิชาระบาดวิทยา 

8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
9. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
10. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
11. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
12. ภาควิชาอนามัยชุมชน 
13. ภาควิชาอนามัยครอบครัว 
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ส านักงานคณบดี   แบ่งออกเป็น  10 งาน  ดังนี้ 
1.  งานบริหารทั่วไป 
2.  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ 
4.  งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
5.  งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

6.  งานวิจัยและวิชาการ 
7.  งานบริหารเครื่องมือกลาง 
8.  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ  
9.  งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ 
10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค ประสานงานศูนย์วิจัย และพัฒนาวิชาการสูงเนิน/วิทยาเขต

อ านาจเจริญ  และวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม และงานบริหารธุรกิจสัมพันธ์) 
 

โดยมีผังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  (ใหม่) ดังแผนภาพที่ 1-3 
 

 

 
  

แผนภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  (ใหม่) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ 
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วัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การปฏิบัตจิริง 

 จากอักษรค าว่า “MAHIDOL” ได้ก าหนดเป็นค่านิยม และให้ค าจ ากัดความไว้ทั้ง 7 ตัวอักษร โดย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะน าความหมายทั้ง 7 ค า น ามาเป็นพฤติกรรมที่พึงกระท า พร้อมทั้งปลูกฝัง และ
เสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์การเกิดกับบุคลากรทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป 

  
 

พฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบของ  Mahidol  Culture 

Mastery  
เป็นนายแห่งตน 

Self  Directed 
มีสติ  ควบคุมดูแลตนเองได้  สร้างวินัยในการด าเนินชีวิต  ควบคุมจิตใจ  และ
อารมณ์ให้ท าในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่ต้องให้ใครบังคับ     

 
Personal  Learning 

รักการเรียนรู้ ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  ให้รู้แจ้ง  รู้จริงอย่าง  
สม่ าเสมอ  และน าความรู้ ใหม่ๆ  มาประยุกต์ปรับปรุงงาน 

 
Agility 

กระตือรือรน้  ว่องไว  กระฉบักระเฉง  สนใจวิทยาการ  และการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้  
คิดไตรต่รอง  และน าเสนอแนวทางใหม่ที่เฉยีบคมเหมาะสม 

 System 
Perspective 

คิด  พูด  ท าอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนอธิบายที่มาที่ไปสมเหตุสมผล ตรวจสอบได้ 

Altruism  
มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น Organization  First 

รัก หวงแหน และปกป้องช่ือเสียงของมหิดลเมื่อต้องตดัสินใจจะยดึประโยชน์ของ  
ส่วนรวม  และองค์กรเหนือ ประโยชน์ของตนเอง  พร้อมเสียสละเวลา  และ
ความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 

 
Customer 
Focused Driven 

สนใจ  เข้าใจ ความต้องการของ “ผู้รับบริการ”  และหาวิธีตอบสนองด้วยความ
รวดเร็วใหเ้กิดความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจด้วยบริการ  และผลงาน
ที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ 

 Societal 
Responsibility 

ตระหนักและลงมือดูแล  และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และสังคมเสมือน
ของตนเอง 

Harmony    
กลมกลืนกับ
สรรพสิ่ง 

ValuingWorkforce 
Member 

เคารพ  ให้เกียรติผูร้่วมงาน  โดยเปิดรับฟังความคดิเห็น  สื่อสารใหม้ีส่วนร่วม  
และสร้างความผูกพัน  ไม่อคติ  และรักษาศักดิ์ศรี  หน้าตาของผู้ร่วมงาน 
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พฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบของ  Mahidol  Culture 

 
Empathy 

ใส่ใจความรูส้ึก  ทุกข์สุขของผู้อื่นรอบตัว  ร่วมดีใจ  หรือให้ก าลังใจ  ชมเชย  ยก
ย่องรวมถึงแนะน าอย่างสรา้งสรรค์จริงใจ     

 
Unity 

มีน้ าใจ  ร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจ  อาสาเข้าช่วยเหลือด้วยความเตม็ใจ  ยืดหยุ่น  
ผ่อนปรน  ประนีประนอมท าใหภ้ารกิจส าเร็จลุล่วงด้วยความสามัคคี  ปรองดอง 

 
Synergy 

ผนึกพลัง  ประสานความแตกต่าง (เพศ วัย ความรู้ ฯลฯ) ให้เกิดความกลมกลืน  
น าจุดเด่นของทุกคนสร้างผลงานให้เหนือความคาดหมาย 

Integrity 
มั่นคงยิ่งใน
คุณธรรม 

Truthfulness 
ซื่อตรง  ตรงไปตรงมา  ไม่หลอกลวงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  คิด  ไตร่ตรองก่อนพูด  
ยึดมั่นรักษาค าพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย   

Moral & Ethic 
ตั้งมั่นในความถูกต้อง  โปร่งใส  ไม่มีอคติ  วาระซ่อนเร้น  ถือมั่นในกรอบของ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด                        

 Management by 
Fact 

รวบรวม  วิเคราะห์  ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการคิด  พิจารณาและลงมือ
ด าเนินการตามข้อเท็จจริง  โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน 

Determination 
แน่วแน่ท ากล้า
ตัดสินใจ 

Commitment & 
Faith 

รักและมีศรัทธาในงาน  มุ่งมั่น  ทุ่มเทท างานท่ีได้รบัมอบหมาย  หรอืรับปากด้วย
ความจริงจังจนเรียบร้อยตามก าหนดทุกครั้ง  โดยไม่ต้องตดิตามทวงถาม 

Perseverance 
ตั้งใจ  มานะ  อดทน  พากเพียร  ด้วยความมั่นคงทั้งทางจิตใจ  และร่างกายโดย
ไม่ท้อถอย เบื่อหน่ายหรือล้มเลิกความตั้งใจต่ออุปสรรค  และความยากล าบาก  

 Achievement 
Oriented & 
Creating Value 

มุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ  โดยถือเอาคุณภาพ และ
มาตรฐานเป็นพื้นฐาน ใช้ความหมัน่เพียรและละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน  
เพื่อสร้างคณุค่าเพิ่มให้แก่งาน 

Originality    
สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม ่

Courageous to 
be the Best 

กล้าคิด  รเิริ่ม  เสนอแนะโดยมุ่งให้ไดผ้ลงานอันเป็นเลิศเกินมาตรฐานหรือ
เป้าหมาย  แมต้้องท างานละเอียดขึ้น  หนักข้ึนบ้างก็ตาม 

Driving for Future 
ก าหนดเป้าหมายในอนาคตที่ท้าทาย  และดีกว่าที่ท าได้ในปัจจุบัน  แก้ไข  
ปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ าเสมอให้บรรลุเป้าหมายนัน้  

 Novelty & 
Innovation 

คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง วิธีการใหม่ๆ หรือสร้างผลงานวิจัยที่แตกต่างโดดเด่น  
ช่วยให้การท างานดีขึ้น หรือช้ีน าสังคม 

Leadership 
ใฝ่ใจเป็นผู้น า Calm & Certain 

จิตใจสงบ  หนักแน่น  และมั่นคง  ทั้งในภาวะปกติ  และวิกฤติยากล าบาก  ไม่
ประหม่า  ตื่นเต้น  หรือเกรี้ยวกราด  รวมทั้งฟัง  รวบรวมข้อมูล  ไตร่ตรองด้วย
ความรอบคอบก่อนด าเนินการ 

 Influencing 
People 

สามารถใช้เหตุใชผ้ลประกอบกับวาทศิลป์ในการโน้มน้าว  จูงใจ  สื่อสารให้
ผู้เกี่ยวขอ้งเขา้ใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏบัิติตาม 

 
Visioning 

ประมวลสถานการณ์  และข้อมูลปัจจุบันและอดีต  น ามาก าหนดภาพอนาคต  หรือ
เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสมเหตุสมผลและท้าทาย 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง  ความส าเร็จตามจุดเน้น  และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา 
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หลักการบริหารองค์กรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 หลักในการบริหารมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม และในแต่ละสถานการณ์ แต่ที่ส าคัญที่คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ยึดถือกันมาโดยตลอดคือ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง (www.surin.go.th/download/CqmCEBtC1QLn09t8b.doc) 

 การพัฒนาที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาในด้านความเจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ   และ
ปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต มองกันที่อุตสาหกรรม เน้นความเจริญทางวัตถุ   จนเกิดผลร้ายต่อ
ธรรมชาติแวดล้อม เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล  ท าให้ธรรมชาติร่อยหรอ  และเกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็น 
ปัญหาสภาพแวดล้อม  ปัญหาสังคมและปัญหาสภาพจิตใจ  จึงเป็นการพัฒนาที่ผิดพลาด  ก าลังจะท าให้โลกสู่
หายนะ และความพินาศ  เพราะเป็นการพัฒนาที่เสียสมดุล  ท าให้โลกไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย และ
อาจจะอยู่อาศัยไม่ได้  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจึงเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนา
ใหม่  ซึ่งแนวทางที่เห็นว่าน่าจะแก้ปัญหาวิกฤติดังกล่าวได้ น่าจะเป็นแนวทางของ “การพัฒนาแบบยั่งยืน” 
(Sustainable Development) 

 “การพัฒนาแบบยั่งยืน” (Sustainable Development) เป็นการพัฒนาที่บูรณาการ 
(Integrated) คือ ท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) คือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกัน
ครบองค ์และมีลักษณะอีกย่างหนึ่งคือ มีดุลยภาพ (Balanced) 
 ดังนั้น หากจะพิจารณาถึงปัจจัยที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมได้ จะแยกได้เป็น 3 ด้าน
ด้วยกัน คือ ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  นิเวศวิทย์ (Ecology) และมนุษย์ (Human) 
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้สามารถตอบค าถามได้ว่า การพัฒนาที่ผ่านมาล้มเหลว เพราะไม่มี
การพัฒนาแต่ละด้านให้เกิดความสมดุล  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาที่แท้จริงและยืนยาว คือ การ
พัฒนาที่สมดุล มีบูรณาการ และเป็นองค์รวม ซึ่งจะต้องเน้นที่ตัวมนุษย์ให้เข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณา
การนั่นเอง 
 จากความส าคัญของ “มนุษย์” ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ประเทศไทยหันมาด าเนินการที่จะท าให้
เกิดการพัฒนาที่ยังยืน โดยใช้ “คน”  เป็นศูนย์กลางของการพัฒนามากขึ้น  ดังจะเห็นจากการที่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8,  9 และ 10  ที่ให้ส าคัญกับการพัฒนาคน “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พัฒนาเชื่อมโยงแบบบูรณา
การ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง โดยวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” ใช้หลัก “พอประมาณ” 
สร้าง “ภูมิคุ้มกัน”  กล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน  จะท าให้เกิดสภาพที่
เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การคุ้มครองสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดความสมดุล  ระหว่างคนธรรมชาติ 
และสรรพสิ่ง  เพ่ือให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ท าลายล้างกันทุกสิ่งในโลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง   
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง   มาตั้งแต่เริ่ม
งานพัฒนาเมื่อ  50  ปี  ที่แล้ว  และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด  แต่นโยบายเกี่ยวกับเกษตรที่ผ่านมา
ของรัฐบาลเน้นการ ผลิตสินค้า  เพ่ือส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์  คือ  เมื่อปลูกข้าวก็น าไปขาย  และก็น าเงินไปซื้อ
ข้าว  เมื่อเงินหมดก็จะไปกู้ เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนกระทั่ง ชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะหนี้สิน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านนี้ จึงได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้งธนาคารข้าว 
ธนาคารโค–กระบือข้ึน  เพ่ือช่วยเหลือราษฎร  นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งที่มาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”  นับตั้งแต่
อดีตกาล แม้กระทั่งโครงการแรก ๆ  แถวจังหวัดเพชรบุรี  ก็ทรงก าชับหน่วยราชการมิให้น าเครื่องกลหนักเข้า
ไปท างาน รับสั่งว่าหากน าเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้   ดังนั้น
ทฤษฎี ”เศรษฐกิจพอเพียง” จึงถือเป็นหลักส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นและยืนหยัด
ภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ได้อย่างมั่นคง เพ่ือเป็นหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้
ในที่สุด 

เราจึงสรุปได้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มีความส าคัญต่อแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืนต่างให้ความส าคัญต่อความ
เป็นมนุษย์ เน้นความอยู่ดีมีสุขมากกว่าความร่ ารวย โดยมีความยั่งยืนเป็นหัวใจส าคัญ ทั้ง 2 แนวทางเห็นว่าต้อง
ให้ความส าคัญต่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ และการส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมสามารถที่จะพัฒนาได้เต็มที่
ตามศักยภาพของตน นอกจากนี้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการใช้ความรู้ มีความรอบคอบ และ
เสริมสร้างพื้นฐานของจิตใจให้ทุกคนมีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเหตุผล สามารถ
แยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่ว รู้ว่าสิ่งไหนควรท าหรือไม่ควรท า ก็จะเป็นการสร้างดุลภาพให้เกิดขึ้นระหว่าง มนุษย์ 
สิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี (ตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน)  มนุษย์จะรักษาและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็จะให้ประโยชน์ในการด ารงชีพของมนุษย์  มนุษย์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างสรรค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี  ทุกที่จะอยู่อย่างเกื้อกูลกันและกัน  ในที่สุดสังคมก็จะ
เป็นสังคมแห่งความสงบสุขท่ีแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญอย่างจริงจัง มิใช่มีนโยบายที่สวยหรูบน
แผ่นกระดาษ เพราะเท่าที่ผ่านมาถึงแม้จะมีแผนพัฒนาฉบับที่ 8, 9 และ 10  ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา  แต่รัฐบาลก็ไม่ได้น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รัฐบาลยังใช้การบริหารประเทศในระบบทุนนิยม ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาและสร้างคน “เก่ง”  ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน  มิได้มุ่งเน้นสร้าง “คนดี”  จึงท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมทางจิตใจอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ 
รัฐบาลจะต้องน าทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง”  มาใช้อย่างจริงจัง มิใช่เป็นเพียงลมปาก รัฐบาลจะต้องสร้าง
รากฐานของชุมชนทุกชุมชนในประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง โดยหันมาให้ความส าคัญกับภาคเกษตรที่ถือเป็น
กระดูกสันหลังของประเทศ บริหารประเทศด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อทุกชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะ
เกิดความมั่นคงยืนบนขาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึงพาต่างชาติ นั้นเหละถึงจะแสดงว่าประเทศชาติของเราจะมี
หนทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง 
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หลักธรรมาภิบาล  (www.surin.go.th/download/CqmCEBtC1QLn09t8b.doc) 

หลักส าคัญของ Good Governance มี 5 ประการ  
 1. Accountability หมายถึง ความน่าเชื่อถือและมีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
 2. Transparency หมายถึง ความโปร่งใส 
 3. Participation หมายถึง การมีส่วนร่วม 
 4. Predictability หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ได้ 
 5. ความสอดคล้องของ 4 หลักการข้างต้น 
 ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
(Good Governance) นั้น ได้มีการกล่าวถึงอยู่บ้างในช่วงก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน 
บุคคลฝ่ายต่างๆ จึงได้หันมาให้ความสนใจ และตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ในฐานะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการบูรณะสังคมและประเทศ เพ่ือพลิกฟ้ืนภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และสามารถรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันสถานการณ์ จึงได้มีการออก “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542” ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ 
ในทุกระดับ โดยยึดหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ อันได้แก่ 
 1. หลักนิติธรรม 
 2. หลักคุณธรรม 
 3. หลักความโปร่งใส 

 4. หลักการมีส่วนร่วม 
 5. หลักความรับผิดชอบ 
 6. หลักความคุ้มค่า 

ต่อมา ในรัฐบาลสมัยพันต ารวจโททักษิณ  ชินวัตร  ในช่วงของการด าเนินการปฏิรูปของระบบราชการ 
นอกจากจะมีการก าหนดนโยบายในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2546 – 2550 
ซึ่งได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไว้ว่า “พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็น
เลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ประโยชน์สุขของประชาชน” รัฐบาลจึงได้ออก “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีความ
ประสงค์จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เป็นราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาค รวมทั้ง หน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้น และมีการปฏิบัติราชการ
เช่นเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม   
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้   
 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความ
เป็อยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมสว่นรวม ตลอดจนประโยชนส์ูงสุดของประเทศ เช่น ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถอืว่าประชาชนเป็นศนูย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ 
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 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  หมายถึง การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ส าหรับงานนั้นๆ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มีความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก าหนดตัวชี้วัดผลการท างานได้อย่างชัดเจน เช่น 
 2.1 ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า ต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  
 2.2 การบริหารราชการแบบบูรณาการ คือ การร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
การปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนการด าเนินงานทีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ภารกิจที่ส าคัญของรัฐใน
แต่ละด้านเกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม และมีความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ 
ร่วมกัน 
 2.4 มีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ 
 2.5  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เช่น 
 3.1 ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงาน ค านวณรายจ่ายต่อหน่วย และจัดท าแผนการลด
รายจ่ายต่อหน่วย 
 3.2 ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ 
 3.3 ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น เช่น 
 4.1 ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 
 4.2 ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น 
 5.1 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะ
ได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ 
 5.2 การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเพ่ือให้ลดภาระของ
ประชาชน 
 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 6.1 ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและ
ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป 
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 6.2  ให้ส่วนราชการจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ 
ประชาชนที่จะสามารถตดิต่อสอบถามขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 6.3 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี ให้ประชาชน
สามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 7.1 ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ 
 7.2  การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
 7.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
 

นโยบายการศึกษาจากรัฐบาล (ข้อมูลจาก ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ) 
 ในพ.ศ. 2555 รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา  "ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง" ซึ่งในการพัฒนาการศึกษา 

จะเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียม” และการน า “เทคโนโลยี” มาใช้  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “ที่มีคุณภาพ
ส าหรับเยาวชนทุกคนทุกพ้ืนที่" และจัดการอุดมศึกษาโดย “ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ” 

 

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
1. "จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเยาวชนทุกคน"  เยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียบกันใน

ทุกพ้ืนที ่
2. “ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ”นักศึกษาจบแล้วต้องเป็นมืออาชีพนักเรียนและนักศึกษาที่เรียน

จบแล้วต้องเติบโตเป็นพลเมืองที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
3.  

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ปี ข้างหน้า 
ตามท่ี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ได้เข้าด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 

ธันวาคม พ.ศ.2554 ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ได้น าเสนอนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นดังนี้  

ใน 4 ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลจึงจะพร้อมก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก   ได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ และจะยังคงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยม ปณิธาน และค าขวัญเดิม มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น
ปัญญาของแผ่นดิน โดยจะมีแนวทางการพัฒนา 10 ประการดังต่อไปนี้ 

1. ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมีส่วนในการก าหนดและผลักดันนโยบายสาธารณะ  
2. การยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สังคมไทย  
3. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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4. มุ่งสู่ความเป็นสากล  
5. การใช้โอกาสของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
6. การสร้างเครือข่าย  
7. การพัฒนาการประชุมคณบดี  
8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน  
9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า  

10. การระดมทุนเพ่ือนสนับสนุนพันธกิจ  
 

 

โดยทั้ง 10 ประการนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลอีก 4 ปีข้างหน้าให้
มหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ความส าเร็จอยู่ที่ชาวมหิดลร่วมแรงร่วมใจกันให้เกิดความก้าวหน้า 
พัฒนา ท างานร่วมกันด้วยความทุ่มเท แม้จะอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของส่วนงานต่างๆ แต่สามารถ
ผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือประโยชน์ของสัมคมไทย ภายใต้กรอบแนวคิดของการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ยึดมั่นในระบบธรรมมาภิบาลอย่างมั่นคง ภายใต้การน าทางวิชาการของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

 

 
 
 
 
 
 
 





 

               แผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ.2556-2560                   15 

 

 
 

นโยบายคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง 
3. เป็นศูนย์กลาง/ผู้น า ด้านวิชาการ วิจัย 
4. บริหารทรัพยากร บริการวิชาการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2560 

 มหาวิทยาลัยมหิดลก าเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระปิยะมหาราช  พระบาลสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับแต่ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชขึ้นใน พ.ศ. 2431 ต่อมาโปรดเกล้าฯ 
ให้เปิดสอนวิชาแพทย์ ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ เรียกว่า "โรงเรียนแพทยากร" ตั้งแต่ พ.ศ. 2433 จึงนับเป็น
สถาบันการศึกษาขั้นสูงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีแพทย์ส าเร็จการศึกษาเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 
2436 ต่อมาโรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"  
 จากโรงเรียนแพทย์ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
แห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ. 2485 ครั้นถึง พ.ศ. 2512 เมื่อ
ได้ปรับปรุงเป็นมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า "มหาวิทยาลัยมหิดล" ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชนก
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน  และการสาธารณสุข
ของไทย  
 ด้วยความรักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย กอปรกับความศรัทธาในพระจิรยวัตรแห่งองค์ "สมเด็จพระ
ราชบิดา" ผู้ทรงเป็นองค์ก าเนิดของนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล" และมีคุณูปการต่อสถาบัน ชาวมหิดลจึงยึดถือ
และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อมา บังเกิดเป็นค าขวัญ ปรัชญา ปณิธาน  และค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุม “ก าหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2556 – 2560)” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 ผลการประชุมบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ยืนยันปรัชญา ปณิธาณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเดิม มีเพียงการเพ่ิมระยะเวลา
การบรรลุวิสัยทัศน์ “ปี 2559” เท่านั้น โดยมีปรัชญา ค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลดังตารางที่ 1 
 
 
ตารางท่ี 1 ความสอดคล้องระหว่าง ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  
ปรัชญา (Philosophy) ปรัชญา (Philosophy) 

ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
ประโยชนส์ุขแก่มวลมนุษยชาต ิ

การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคณุภาพ 
ชีวิตของมวลมนุษยชาต ิ

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

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

ปณิธาน (Determination) ปณิธาน (Determination) 

ปัญญาของแผ่นดิน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และบริการวชิาการด้านสาธารณสุขเพือ่
สนองตอบความต้องการของสังคม มุ่งส่งเสริมวิชาการชั้นสูง 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐาน
เพื่อคงความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถ่ายทอด 
เผยแพร่ความรู้ และผลิตนักสาธารณสุขให้มีความรู้ ความ 
สามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้น าทางวชิาการและมี
จริยธรรม 

Wisdom of the Land 

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

(Mahidol University Core Values and Organization Culture) 
M Mastery          เป็นนายแห่งตน A Altruism   มุ่งผลเพ่ือผูอ้ื่น 
H Harmony        กลมกลืนกับสรรพสิ่ง I Integrity             มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

D Determination แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ O Originality สร้างสรรค์สิง่ใหม่ 
L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

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

M Mastery          เป็นนายแห่งตน U            Unity              เอกภาพ 
 P Public mind    จิตสาธารณะ/จติอาสา H            Happiness  มีความสุขในการท างาน 

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision)  
สิ่งที่เราหวังจะเป็นในอนาคต 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่เปน็มหาวิทยาลัยระดับโลก สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเซียปี 2559 

Mahidol University is determined to be                    
a world class university 

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

พันธกิจ( Mission) พันธกิจ( Mission) 
สิ่งที่เราจ าเป็นต้องท า เพื่อให้เกิดผลลัพท์บรรลุวิสัยทัศน์ 

สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศลิป์ และ
นวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคณุธรรม เพื่อสังคมไทย  

และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ 
2. ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. บริการวิชาการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่าย

เพื่อสังคมสุขภาวะ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 

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

and the benefit of mankind 

1. To organize and conduct of Public Health 
education programs at all levels 

2. To conduct and disseminate Public Health 
research 

3. To provide educational services in public and 
environmental health and establish networks for 
social promotion of good health practices 

4. To preserve our  cultural heritage and 
environment 

5. To establish and maintain good governance 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goal) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goal) 

1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก 
เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 10  

ของภูมิภาคเอเซียในปี 2559 

Corporate KPI Corporate KPI 

 

1. จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก  
2. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติท่ีมี  Impact 

Factors  
3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท า/ศึกษาต่อ และ/หรือ                          

เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี  
4. จ านวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับ

สถาบันใน/ต่างประเทศ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
และผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 9 ด้าน  ดังแผนภาพที่ 4 และโมเดล

ยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ดังแผนภาพที่ 5 

 

แผนภาพที่ 4 ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

แผนภาพที่ 5 โมเดลยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ในปีงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2550 - 2554 

เสร็จเรียบร้อย  โดยปีงบประมาณ 2552 ทางคณะฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ มาแล้วครั้งหนึ่ง โดย

ใช้ผลการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ปี 2550 - 

2551 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อเสนอแนะการเยี่ยมส ารวจจากคณะกรรมการตาม

ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือทบทวนภารกิจ และใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางในการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2553 - 2555    การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553 - 2555 คณะแจ้งให้ให้

ประชาคมทราบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการก าหนดทิศทางพัฒนา

การศึกษา และการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556 - 2560) ใน

แต่ละภารกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน (การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริหาร

จัดการ) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  คณะจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ 

         ครั้งที่ 1  ประชุม “ก าหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556– 

2560)” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 และหลังจากการประชุมฯ ถึงสิ้นเดือน

มิถุนายน 2554 ภาควิชา/หน่วยงานด าเนินการเตรียมการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

ส าหรับการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผน พัฒนาการศึกษาของคณะฯ  

 ครั้งที่ 2 ประชุม “การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556– 

2560)” ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2554 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเป็น

กลุ่มหรือบุคคลเดียวกันกับประชุมครั้งที่ 1  

 ขั้นตอนและกระบวนการการด าเนินโครงการ   

1. ขั้นเตรียมการ 

ขั้นที่ 1  จัดประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 น าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง และสถานการณ์การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ในปัจจุบัน 

1.2 แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นตามCluster เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ 

1.3 น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 

1.4 รวบรวมจัดท าสรุปเป็นรูปเล่ม 

ขั้นที่  2  ภาควิชา/หน่วยงานเตรียมจัดท าแผนงาน/โครงการ  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556-2560) 
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ขั้นที่  3   เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2556-2560) 

 3.1  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

 3.2  เตรียมสถานที่จัดประชุม 

 3.3  เตรียมวิทยากร 

 3.4  เตรียมแบบประเมินผลการด าเนินงาน 

 3.5  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ขั้นที่ 4  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2556-2560)” 

4.1  น าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง 

4.2 แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นตามCluster เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ 

4.3  น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 

4.4   รวบรวมจัดท าสรุปเป็นรูปเล่ม 

สรุปผลการประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ วิเคราะห์ศักยภาพของ
คณะ สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งผลการด าเนินงาน
ของคณะ ด้วยการประชุมกลุ่มและน าเสนอผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดแข็ง/ควรพัฒนา/ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดในภาคผนวก) และน าเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) พร้อมแนวทางการ
พัฒนา และตัวชี้วัด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล  สรุปได้ดังตารางที่ 2 และกรอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิดหลัก วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2556-2560)               
ดังแผนภาพที่ 6 และ ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  
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ตารางท่ี 2   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2556-
2560)     กับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 1 สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ 

“มหาวิทยาลัยวิจยั” 

ยุทธศาสตร์ 4  สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้

สนับสนุนโอกาสก้าวหน้า สุขภาพดี และ

ความสุขให้แก่บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ 2  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูร และจัดการ

เรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบัน 

การศึกษากลุม่ ง. 

ยุทธศาสตร์ 5 บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ประหยดั โปร่งใส และ

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุข  

และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ 6 สร้างบุคลากรและนักศึกษาใหไ้ด้ตาม

ค่านิยมขององค์กร และปลูกฝงัค่านิยม

วัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย(Research Excellence) 1. สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ "มหาวิทยาลัยวิจัย" 

2. สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง                   
(Transformative Excellence) 2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้

รองรับการเป็นสถาบันการศึกษา กลุ่ม ง.  
 4.   สร้างความเป็นสากล (Internationalization) 

3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ 
(Healthcare & Academic Services Excellence) 

3. พัฒนาบริการวิชาการสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 

5.   ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
6.   สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้ตามค่านิยมขององค์กร

และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6.  สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นพื้นฐาน (ICT-based University) 5.   บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 7. ความกลมกลืนในความหลากหลาย (Harmony in Diversity) 

8.   การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน                   

      (Management for Sustainability) 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้  บุคลากรมี
โอกาสก้าวหน้า มีสุขภาพดี และมีความสุข 

9.    สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล                 

      (Human Resource Excellence) 
6.   สร้างบุคลากรและนักศึกษาได้ให้ตามค่านิยมขององค์กร

และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

พอเพียง 

 

แผนภาพที่ 6  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (พ.ศ.
2556-2560) 

 ค าว่า “ชั้นน า” หมายถึง การมีชื่อเสียงทางด้านการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ 1 ใน 10 ของ
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย และความหมายของค าว่า “ภูมิภาคเอเชีย” ดังแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที่ 7 ภูมิภาคเอเชีย 
 

 
แผนภาพที่ 8 Corporate KPIs คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัดยทุธศาสตร์ และเปา้ประสงค์หลัก การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1     : สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจัย” 

เป้าประสงค์หลัก   เพื่อสรา้งเครือขา่ยการวิจัยในระดับชาติและนานาชาตทิั้งด้านคุณภาพและปริมาณ  

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์ 1. จ านวนผลงานตีพิมพ ์

   ผลงานที่เป็นนักวิจัยหลัก 

   ผลงานรวม 

 2.  ดัชนีการอา้งอิงเฉลี่ย Citation  ย้อนหลัง 5 ปี 

 3. จ านวนผลงานโครงการวิจัยทีเ่สนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศและโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและตา่งประเทศ 

 4. จ านวนผลงานวิจัยที่กอ่ให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 

   ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได ้

   ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 

   

 เป้าประสงค์ที ่1 ยกระดับความส าคัญของการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นภารกิจหลักเสมอดว้ยการเรียนการสอน 

 เป้าประสงค์ที ่2 สร้างความเข้มแข็งการพัฒนางานวจัิยในแต่ละภาควิชา 

 เป้าประสงค์ที ่3 ผลการวิจัยสามารถน าองค์ความรู้ทีไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และต่อยอดงานวิจัย 

 เป้าประสงค์ที ่4 ผลการวิจัยสามารถตอ่ยอดเกิดงานวิจัยใหม่ๆ น าไปสู่การวิจัยสหสาขาวิชา 

 เป้าประสงค์ที ่5 มีความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบัน/องค์กรทั้งในระดับชาตแิละระดับนานาชาติ มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยวิจัย ของมหาวทิยาลัยมหิดลอย่างยั่งยืน 
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัดยทุธศาสตร์ และเปา้ประสงค์หลัก การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2     : ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง. 

เป้าประสงค์หลัก   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะพึงประสงค์ และเป็นสากล 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์ 1. จ านวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์) 

 2. จ านวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา  

 3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 4. จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน (ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์)   

 5. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor (มากกว่า 3 เดือน) 

 6. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษา และ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน 

 7. การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังการท างาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิตได้รับความพึงพอใจ 

 8. 
จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นผู้น าสูงสุดขององค์กร/มีต าแหน่งสูงด้านสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 20 ปี หลัง

ส าเร็จการศึกษา  

 เป้าประสงค์ที ่1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม  

 เป้าประสงค์ที ่2 คุณภาพบัณฑิตไดม้าตรฐานตามวิชาชีพ  

 เป้าประสงค์ที ่3 คณะฯ พัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาเน้นการวิจัยขั้นสูง  (สถาบันการศึกษากลุ่ม ง. ) 

 เป้าประสงค์ที ่4 มีระบบการโอนย้ายหน่วยกิตกับ THAIPHEAN 
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัดยทุธศาสตร์ และเปา้ประสงค์หลัก การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3     :  พัฒนาบริการวิชาการดา้นสาธารณสุข  และสิ่งแวดลอ้มแบบมีสว่นร่วม 

เป้าประสงค์หลัก   มีระบบบริการวิชาการทีไ่ด้มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์ 1. จ านวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือกิจกรรม Best practice เทียบเคียงระดับนานาชาต ิ

 2. จ านวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมอืทางกับสถาบันใน/ต่างประเทศ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส 

 3. จ านวนความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) 

 เป้าประสงค์ที ่1 บริการวิชาการแบบ One-stop Management 

 เป้าประสงค์ที ่2 บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 เป้าประสงค์ที ่3 บูรณาการบริการวชิาการให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย  

 เป้าประสงค์ที ่4 น าความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ปรับรายวิชาในหลักส๖รของคณะฯ 

 เป้าประสงค์ที่ 5 ตั้ง Regional Academic Services & Training Center  

   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4     : สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้  สนับสนุนโอกาสก้าวหน้า สุขภาพด ีและความสุขให้แก่บุคลากร 

เป้าประสงค์หลัก   เพื่อสรา้งระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้  บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีสุขภาพดี และมีความสขุ 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์ 1. จ านวนกิจกรรม KM/CoP 

  1.1  ด้านการศึกษา 

  1.2  ด้านการวิจัย 

 2. ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 3. ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ 

 4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลือนต าแหน่งภายในเวลาที่เหมาะสม 

 5. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 6. คะแนนเฉลี่ย Happiness 
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัดยทุธศาสตร์ และเปา้ประสงค์หลัก การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 
 เป้าประสงค์ที่ 1 สะสมองค์ความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร และประชาชนทั่วไป 

 เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรคณะ มีสุขภาพดีมีความสขุ 

 เป้าประสงค์ที่ 3 มีแผนแม่บท แผนพฒันาบุคลากร เพื่อทดแทนบุคลากรทีก่ าลังเกษียณอายุ/หมดวาระ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ 

 เป้าประสงค์ที่ 5 เสริมความรู้ที่จ าเป็นให้บุคลากร (การบริหาร การวิจัย  R2R ฯลฯ) 

 เป้าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสุขภาพบุคลากร 

 เป้าประสงค์ที่ 7 พัฒนาระบบการด ารงรักษาบุคลากรคนดี – คนเก่ง 

   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5     : บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ด ี

เป้าประสงค์หลัก   เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์ 1. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

 2. มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในทุกด้าน (ERM) 

  2.1  ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

  2.2  ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

  2.3  ด้านการเงิน (Financial Risk) 

  2.4  ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk) 

 3. คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx 

 4. มีการป้อนขอ้มูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb 

 5. ความส าเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และประสิทธภิาพของระบบบริหารงาน 

 6. ร้อยละความพึงพอใจอขงผู้ใช้บริการ 

 7. จ านวนกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยส่ิงแวดล้อมน่าอยู่ 
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัดยทุธศาสตร์ และเปา้ประสงค์หลัก การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 

 เป้าประสงค์ที่ 1 มีการปฏิรูปการบริหารจัดการ Central Lab และอุปกรณ์เคร่ืงมือเคร่ืองใช้ 

 เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน (Result-based management) 

 เป้าประสงค์ที่ 3 มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 เป้าประสงค์ที่ 4 ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 

 เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทีเ่ชือถอืได ้

 เป้าประสงค์ที่ 6 มีระบบบริหารตามหลักธรรมภิบาล 

 เป้าประสงค์ที่ 7 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 

 เป้าประสงค์ที่ 8 มีการปฏิรูปการบริหารจัดการ Central Lab. และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

 เป้าประสงค์ที่ 9 พัฒนาระบบกายภาพปลอดภัย สิ่งแวดลอ้มน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6     : สร้างบุคลากรและนักศึกษาใหไ้ด้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์หลัก   เพื่อสรา้งค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์ 1. ปฏิทินกิจกรรมท านุบ ารุง รอบปีงบประมาณ 

 2. จ านวนกิจกรรม Core Value คณะสาธารณสขุศาสตร์ที่จัดให้นักศึกษา 

 3. จ านวนกิจกรรม Core Value คณะสาธารณสขุศาสตร์ที่จัดให้บุคลากร 

 4. จ านวนกิจกรรมทีไ่ด้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความ เข้มแข็งตอ่ชมุชน) 

 5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 เป้าประสงค์ที่ 1 มี Annual year plan กิจกรรมท านุบ ารุงฯ ชัดเจน 

 เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างค่านิยม MUPH แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ 

 เป้าประสงค์ที่ 3 สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
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ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1     :  สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจัย” 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 

1. จ านวนผลงานท่ีตีพิมพ ์ เรื่อง 149 149 149 149 149 

 ผลงานท่ีเป็นนักวิจัยหลัก เรื่อง 89 89 89 89 89 

 ผลงานรวม เรื่อง 60 60 60 60 60 

2. ดัชนีการอ้างอิงเฉลี่ย Citation ย้อนหลัง 5 ปี (PA) ครั้ง/เร่ือง 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 

3. จ านวนผลงานโครงการวิจัยที่เสนอตอ่องค์กรให้ทุนต่างประเทศและโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท้ังใน

และต่างประเทศ 
เรื่อง 12 14 15 15 15 

4. จ านวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย (PA) เรื่อง 5 6 6 6 7 

        ผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกดิรายได้ เรื่อง 3 3 3 3 4 

        ผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย เรื่อง 2 3 3 3 3 
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ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

56 57 58 59 60 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตการศึกษา 

หน่วยงาน: งานวิจัยและวชิาการ 

1.1  ยกระดับความส าคัญของการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ให้เป็นภารกิจ
หลักเสมอดว้ยการเรียนการสอน 

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่เป็นนักวิจัยหลัก 89 89 89 89 89 1.1.1 เพิ่มความรู้ความช านาญของนักวิจัยในการ
เขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นที่
จะเสาะแสวงหาแหล่งทุนวิจัยต่างๆ เพื่อ
สมัครขอทุนวิจัย 

2. จ านวนผลงานรวม 60 60 60 60 60 

1.2  สร้างความเข้มแข็งการพัฒนา
งานวิจัยในแต่ละภาควิชา 

3.   การอา้งอิงเฉลี่ยของผลงานตีพมิพ์ย้อนหลัง 5 ปี (PA) 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 1.2.1 การวิจัยของคณะฯ ที่ส่งสมัครขอทนุมี
อัตราการได้รับทุนวิจัยสูงหรืออย่างน้อย
ได้รับการประเมินในระดับดี 

1.3  ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่ได้ด้วยการ
จดสิทธิบัตร การน าองค์ความรู้ทีไ่ด้
ไปใช้ในการเรียนการสอน การ
ตีพิมพ์ การน าเสนอในการประชุม/
สัมมนาทางวิชาการ ได ้

4.   จ านวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร      1.3.1 การวิจัยทีไ่ด้รับทุนสามารถปฏิบัตกิารวิจัย
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส าเร็จใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

      
       

1.4  ผลการวิจัยสามารถต่อยอดเกดิ
งานวิจัยใหม่ๆ น าไปสู่การวิจัย        
สหสาขาวิชา 

5. จ านวนผลงานวิจัยที่กอ่ให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย (PA) 

     1.4.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และก าหนด
โจทย์วิจัยเชิงรุก ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติ และให้ทุนตามเป้าหมาย 

      จ านวนผลงานวิจัยที่น ามาใชป้ระโยชน์ในด้าน 
         การเรียนการสอน 

3 3 3 3 4 1.4.2 คิดโจทย์วิจัย ชุดวิจัยเน้นการใช้ประโยชน์
ของชุมชน การผลักดันนโยบาย และการใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม/ธุรกจิ 
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ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

56 57 58 59 60 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตการศึกษา 

หน่วยงาน: งานวิจัยและวชิาการ 

       จ านวนผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในด้าน 
         การเรียนการสอน และต่อยอดงานวิจัย 

2 3 3 3 3 1.4.3 โจทย์วิจัยที่ใช้พื้นที่เป็นหลัก (area-
based research) 

1.5  มีความร่วมมือการวจิัยระหวา่ง
สถาบัน/องค์กรทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัวิจัยของ
มหาวิทยาลยัมหิดลอย่างยั่งยืน 

6. จ านวนโครงการวิจยัที่เสนอต่อองค์กรให้ทุน
ต่างประเทศและโครงการวจิัยที่ไดร้ับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 

12 14 15 15 15 1.5.1  แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับตา่งประเทศท่ีอยู่
ในเครือข่าย 

     1.5.2  สนับสนุนในการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ภาครัฐหรือหนว่ยงาน
อื่น ๆภายนอก มหาวิทยาลัย ท้ังระดับ
คณะ/ภาควิชาภาควิชา และอาจารย ์
เพื่อให้เกิดโจยท์วิจยั และการใช้
ประโยชนร์่วมกัน 
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ตารางท่ี 5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     :  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง. 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
หน่วย

นับ 

เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์) คน 2 3 3 4 4 

2. จ านวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา  คน 60 65 70 75 80 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คน 5 5 5 5 5 

4. จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน (ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์)   คน 2 3 3 4 4 

5. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor (มากกว่า 3 เดือน) ร้อยละ 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

6. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษา และ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน ร้อยละ 84.00 84.50 85.00 86.00 86.50 

7. การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังการท างาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิตได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 4.45 4.55 4.65 4.75 4.85 

8. จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นผู้น าสูงสุดขององค์กร/มีต าแหน่งสูงด้านสาธารณสุขในประเทศและ

ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 20 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 
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ตารางท่ี 5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

56 57 58 59 60 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

หน่วยงาน: งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา   
              งานวิเทศและการประชาสมัพันธ์ 

2.1  ผลิตบัณฑติมีคณุภาพได ้
      มาตรฐานสากล มคีุณธรรมและ 
      จริยธรรมเป็นท่ีต้องการของสงัคม 

1.   จ านวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ

ในต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์) 2 3 3 4 4 

2.1.1  พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 

2.2  คุณภาพบัณฑติได้มาตรฐานตาม
วิชาชีพ 

2.  จ านวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา  60 65 70 75 80 2.1.2  จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

         ระดับปรญิญาตร ี

         ระดับบัณฑิตศึกษา 
     

2.1.3  สร้างความร่วมมือในการผลิต 
บัณฑิตกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 

2.3  คณะพัฒนาเป็น
สถาบันการศึกษาวิจยัขั้นสูง 
(สถาบันการศึกษากลุ่ม ง.) 

3.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
5 5 5 5 5 

2.1.4  พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และ 
สามารถปรับเปลี่ยน 

     
2.1.5  พัฒนาการเรียนการสอนระบบ          

E-learning 
2.4 มีระบบการโอนย้ายหน่วยกติกับ  
     THAIPHEAN 

4.  จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน  

     (ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์)   
2 3 3 4 4 

 
2.1.6 พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ

        ระดับปริญญาตรี      2.1.7 สร้างความร่วมมือกับสถาบนัต่างประเทศ 

         ระดับบณัฑิตศึกษา 
     

2.1.8 พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

56 57 58 59 60 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

หน่วยงาน: งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา   
              งานวิเทศและการประชาสมัพันธ์ 

2.4 มีระบบการโอนย้ายหน่วยกติกับ  
     THAIPHEAN (ต่อ) 

5.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/ Visiting     

Professor (มากกว่า 3 เดือน) 
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

2.1.8  การจัดการเรยีนการสอนทางไกล     
(Learning at the work  place) 

 6.  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษา และ/หรือเป็น 

 เจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน 
84.0 84.5 85.0 86.0 86.5 

2.1.9  พัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 

  7.  การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 หลังการท างาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิตได้รับความพึงพอใจ 4.45 4.55 4.65 4.75 4.85 

2.1.10  พัฒนากลไกการเผยแพรผ่ลงาน
วิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์ ใน
ฐานข้อมูลระดับสากล 

 8.   จ านวนศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือ 

      เป็นผู้น าสูงสุดขององค์กร/มีต าแหน่งสูงดา้นสาธารณสขุ 

      ในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 20 ปี  

      หลังส าเร็จการศึกษา  

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 

2.1.11 สร้างความร่วมมือทางการศึกษา  
ระหว่างสถาบันต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3     :  พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 

1. จ านวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือกิจกรรม 

Best practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ 
ใบรับรอง/
กิจกรรม 

1/2 1/2 1/2 1/2 ½ 

2. จ านวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือทางกับสถาบันใน/ต่างประเทศ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส 
โครงการ 11 12 13 14 15 

3. จ านวนความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

(สมศ. 8) 
เรื่อง 22 23 24 25 26 

4. จ านวนผู้ป่วยนอก ราย 49,596 50,596 51,596 52,596 53,596 

 5.    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 95 95 95 95 
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ตารางท่ี 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบ:  
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย ์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑติศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรมการศึกษา 
หน่วยงาน: ส านักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
            งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
            งานวิจยัและวิชาการ 

 3.1  มีบริการวิชาการฯ แบบ              
 One-stop service 

1.  จ านวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับรองมาตรฐานคณุภาพการ
บริการระดับชาตหิรือนานาชาติ และ/หรือกิจกรรม Best 
practice เทียบเคียงระดับนานาชาต ิ

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

3.1.1  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ             
พัฒนาศูนย์ฯ           

 - คณะกรรมการด าเนินการ     
 - คณะกรรมการปฏิบัติการ 

 2.  จ านวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือทาง

กับสถาบันใน/ต่างประเทศ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/

สังคม และผู้ด้อยโอกาส 

11 12 13 14 15 
3.1.2 จัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อ

ด าเนินการ (บุคลากร,อุปกรณ,์
เครื่องมือ,เทคโนโลย,ีสถานท่ี) 

 
 

     
3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู ่
 กลุ่มเป้าหมาย 

        3.1.4 ประเมินผลการด าเนินงาน และน า 
 ผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชา

ในหลักสูตรของคณะฯ 
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ตารางท่ี 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบ:  
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย ์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑติศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรมการศึกษา 
หน่วยงาน: ส านักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
            งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
            งานวิจยัและวิชาการ 

3.2 มีบริการวิชาการฯ แบบครบวงจร
ครอบคลมุความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

5.  คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 95 95 95 95 95 3.2.1 วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ 
  วางแผนด าเนินการ แผน

ประเมินผลและพัฒนาต่อเนื่องตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

       3.2.2 สร้างกลไกเช่ือมโยงเครือข่ายทีม
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการเชิงรุก 

       3.2.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน า 
 ผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
3.3 มีการบูรณาการบริการวิชาการให้

เป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

3.  จ านวนความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั (สมศ. 8) 

11 12 13 14 15 

3.3.1 วิเคราะห์ประเด็นปญัหา วางแผน 
 ด าเนินการ แผนประเมินผลและ

พัฒนาต่อเนื่องตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
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ตารางท่ี 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบ:  
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย ์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑติศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรมการศึกษา 
หน่วยงาน: ส านักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
            งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
            งานวิจยัและวิชาการ 

3.4 มีการน าความรูจ้ากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรของคณะฯ 

      3.3.2 สร้างกลไกการเชือ่มโยงเครือข่าย 
 ทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 

      3.3.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผล

ที่ไดไ้ปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

       3.3.4 วิเคราะห์ประเด็นปัญหา วางแผน

ด าเนินการ แผนประเมินผลและ

พัฒนาตอ่เนื่องตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ 

       3.3.5 สร้างกลไกการเชือ่มโยงเครือข่ายทีม

ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 

       3.3.6 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผล

ที่ไดไ้ปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบ:  
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย ์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑติศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรมการศึกษา 
หน่วยงาน: ส านักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
            งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
            งานวิจยัและวิชาการ 

3.5 มี Regional Academic 
Services & Training Center 

      3.5.1 วิเคราะห์ประเด็นปญัหา วางแผน

ด าเนินการ แผนประเมินผลและ

พัฒนาต่อเนื่องตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ 

       3.5.2 สร้างกลไกการเช่ือมโยงเครอืข่าย

ทีมผู้ปฏิบตัิงานและผู้ใช้บริการ 

       3.5.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน า

ผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4     :  สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสุนนโอกาสก้าวหน้า สุขภาพดี และความสุขให้แก่บุคลากร 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 

1.  จ านวนกิจกรรม KM/CoP กิจกรรม 15 19 24 29 34 

1.1  ด้านการศึกษา กิจกรรม 5 7 10 13 16 

        1.2  ด้านการวิจัย กิจกรรม 10 12 14 16 18 

2.  ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ร้อยละ 79.08 82.00 85.00 88.00 91.00 

3.  ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 42.75 43.00 44.00 45.00 50.00 

4.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการเลือนต าแหน่งภายในเวลาที่เหมาะสม ร้อยละ 1.00 3.00 5.00 8.00 11.00 

5.   คะแนนเฉลี่ย Happiness คะแนน 65 70 75 80 85 
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ตารางท่ี 7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผดิชอบหลกั :  
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา ฯ 
 รองคณบดฝี่ายบริหารการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศกึษา 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล        

หน่วยงาน: งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 
         งานบรหิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
         งานวิจัยและวชิาการ 
          งานทรัพยากรบุคคล 

4.1 สะสมองค์ความรู้ของคณะ 
 สาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของบุคลากร และ
ประชาชนท่ัวไป 

1.  จ านวนกิจกรรม KM/CoP 

 

15 19 24 29 34 4.1.1. ก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
และแผนการสร้างองค์กร 

 แห่งการเรียนรู ้(ข้ันตอน) 
      1.1  ด้านการศึกษา 5 7 10 13 16 4.1.2  โปรแกรมฐานข้อมูลคลังความรู ้

 

      1.2  ด้านการวิจัย 10 12 14 16 18 4.1.3  จัดเก็บความรู้ใหม่เพื่อใส่ในคลัง

ความรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการ

ความรู้ ได้แก ่

1) ถอดความรู้และบทเรียน 

2)  แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4.2  บุคลากร มีสุขภาพดีมีความสขุ คะแนนเฉลีย่ Happiness      
4.2.1  สร้างองค์กรสุขภาวะ กลอ่งแห่ง

ความสุข 8 ประการ 
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ตารางท่ี 7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผดิชอบหลกั :  
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา ฯ 
 รองคณบดฝี่ายบริหารการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศกึษา 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล        

หน่วยงาน: งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 
         งานบรหิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
         งานวิจัยและวชิาการ 
          งานทรัพยากรบุคคล 

4.3  มีแผนแม่บท แผนพัฒนาบุคลากร 

      เพื่อทดแทนบุคลากรทีก่ าลัง  

      เกษียณอายุ/หมดวาระ 

      4.3.1 จัดท าแผนแม่บท แผนพัฒนา 
 บุคลากร  

4.4  ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ 2.  ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 79.08 82.00 85.00 88.00 91.00  

 3.  ร้อยละของศาสตราจารยร์วมกับรองศาสตราจารย ์ 42.75 43.00 44.00 45.00 50.00  

4.5  เสริมความรู้ที่จ าเป็นให้บุคลากร  

      (การบริหาร การวิจัย  R2R ฯลฯ) 

4.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการเลือน
ต าแหน่งภายในเวลาที่เหมาะสม 1.00 3.00 5.00 8.00 11.00 

4.5.1 อุดหนุน และสนับสนุนการด าเนินวจัิย  
R2R แก่บุคลากร  

4.6  ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสุขภาพ  

      บุคลากร 

5.  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
2 2 2 2 2 

4.6.1  จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ 

4.7   พัฒนาระบบการด ารงรักษา 

       บุคลากรคนดี – คนเก่ง 

6.   คะแนนเฉลี่ย Happiness 
65 70 75 80 85 

4.7.1  จัดท าแผนพัฒนา Happy Work 

Place 
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ตารางท่ี 8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5     :  บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ด ี

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 

1. มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในทุกด้าน (ERM) ร้อยละ 60.00 80.00 100.0 100.0 100.0 

1.1  ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ร้อยละ 15 20 25 25 25 

            1.2  ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ร้อยละ 15 20 25 25 25 

            1.3  ด้านการเงิน (Financial Risk) ร้อยละ 15 20 25 25 25 

            1.4  ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk) ร้อยละ 15 20 25 25 25 

2. คะแนนของส่วนงานท่ีประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx คะแนน 50 100 150 200 250 

3. มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb เรื่อง 20 30 40 50 60 

4. การน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินการ และบริหารจัดการพันธกิจหลัก และ ERP ที่ถูกต้องสามารถ

รวบรวม และรายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหาร อย่างน้อย 80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน 
ร้อยละ 80.00 82.00 84.0 86.0 

88.0
0 

5. ความส าเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน ค่าเฉลี่ย 3.45 3.65 3.85 4.00 4.15 

      6.1  อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 5 5.50 6.00 6.50 7.00 

      6.2  อัตราการใช้น้ าลดลง ร้อยละ 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 

      6.3  อัตราการใช้น้ ามันลดลง ร้อยละ 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 

     6.4 อัตราการใช้กระดาษในส านักงานลดลง ร้อยละ 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 
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ตารางท่ี 8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบหลัก:  
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
รองคณบดีฝ่ายกายภาพฯ 
หน่วยงาน:  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 
         งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ 
         งานทรัพยากรบุคคล 
          งานกายภาพ สิ่งแวดล้อมฯ 
          งานบริหารเคร่ืองมือกลาง 

5.1  มีระบบการบรหิารที่มุ่งเน้น
ผลงาน (Result-based 
management) 

ร้อยะละความส าเร็จการด าเนินงานตามเป้าหมาย 75 80 85 90 95 5.1.1 ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

5.2  มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม       

5.3  ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน 

1.  มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในทุกด้าน (ERM)      5.3.1 จัดระบบฐานข้อมูลการจดัการ
ความเสีย่ง     1.1  ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 15 20 25 25 25 

     1.2  ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 15 20 25 25 25  

     1.3  ด้านการเงิน (Financial Risk) 15 20 25 25 25  

     1.4  ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ 

          ประกาศ (Compliance Risk) 
15 20 25 25 25 

 

 2.  คะแนนของส่วนงานท่ีประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx 50 100 150 200 250  
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ตารางท่ี 8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบหลัก:  
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
รองคณบดีฝ่ายกายภาพฯ 
หน่วยงาน:  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 
         งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ 
         งานทรัพยากรบุคคล 
          งานกายภาพ สิ่งแวดล้อมฯ 
          งานบริหารเคร่ืองมือกลาง 

5.4  มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการที่เช่ือถือได ้

3.  มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ PH-Klb 20 30 40 50 60 5.4.1 จัดระบบฐานข้อมูล และการ
จัดการระบบการบันทึกข้อมูล 4.  การน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินการ 

และบริหารพันธกิจหลัก และ ERP ถูกต้องสามารถ

รวบรวม และรายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหาร อย่าง

น้อย 80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน 

80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 

5.5  มีระบบบริหารตามหลัก 
 ธรรมภิบาล 

4.  ความส าเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และ 

     ประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน 
3.45 3.65 3.85 4.00 4.15 

5.5.1 จัดระบบและกลไกการบริหาร
ส่วนงานด้านธรรมาภบิาล 

 5.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการเลื่อน  

     ต าแหน่งภายในเวลาที่เหมาะสม 
1.00 3.00 5.00 8.00 11.0 
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ตารางท่ี 8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบหลัก:  
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
รองคณบดีฝ่ายกายภาพฯ 
หน่วยงาน:  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 
         งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ 
         งานทรัพยากรบุคคล 
          งานกายภาพ สิ่งแวดล้อมฯ 
          งานบริหารเคร่ืองมือกลาง 

5.6 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ค่า 5.6.1  อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 5.6.1  รณรงค์การใช้ทรัพยากร 

   5.6.2  อัตราการใช้น้ าลดลง 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 

 5.6.3  อัตราการใช้น้ ามันลดลง 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 

 5.6.4 อัตราการใช้กระดาษในส านักงานลดลง 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00  

5.7  มีการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
Central Lab. และอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 80 82 84 86 88 
5.7.1 พัฒนา Central Lab. และ

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

5.8  พัฒนาระบบกายภาพปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมน่าอยู ่

จ านวนกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมน่าอยู่  3 3 3 3 3 5.8.1 ส ารวจระบบกายภาพท้ังหมด  

      5.8.2 ปรับปรุงกายภาพท่ีจ าเป็น 
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ตารางท่ี 9 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6     :  สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ หนว่ยนับ 
เป้าหมาย 

56 57 58 59 60 

1.  จ านวนกิจกรรม Core Value ที่จัดให้นักศึกษา       

     1.1  Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรม 1 1 1 1 1 

2.  จ านวนกิจกรรม Core Value ที่จัดให้บุคลากร       

     2.1  Core Value ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรม 1 1 1 1 1 

3.  จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ                                       

     (มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน) 
โครงการ 1 1 1 1 1 

4.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) ระดับ 3.75 3.85 3.95 4.00 4.15 
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ตารางท่ี 9 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 6    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบ:  รองคณบด ี
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑติศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบคุคล 

หน่วยงาน:  งานบริหารทั่วไป 
    งานบรหิารการศึกษาและกิจการนกัศึกษา 
    งานทรัพยากรบุคคล 

6.1  ม ีAnnual year plan กิจกรรม   

      ท านุบ ารุงฯ ชัดเจน 

1.  ปฏิทินกิจกรรมท านุบ ารุง ฯ รอบปีงบประมาณ 1 1 1 1 1 6.1.1  สร้างระบบและกลไกการท านุ 
         บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ  
         สิ่งแวดล้อม 

       6.1.2 ปฏิทนิกิจกรรมท านุบ ารุง ฯ 
รอบปีงบประมาณและ
ประชาสมัพันธ์ 

6.2  สร้างค่านิยม MUPH แก่ 

      นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ 

2.  จ านวนกิจกรรม Core Value คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จัดให้

นักศึกษา 
1 1 1 1 1 

6.2.1  พัฒนาค่านิยม MUPH 

 3.  จ านวนกิจกรรม Core Value คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จัดให้

บุคลากร 
1 1 1 1 1 

6.3  สืบสานวัฒนธรรม และ  

      ภูมิปัญญาไทย 

4.  จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็น 

     ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมที่ 

     สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน) 

1 1 1 1 1 

6.3.1  สร้างเสรมิวัฒนธรรมไทย 
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ตารางท่ี 9 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2556-2560) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 6    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

56 57 58 59 60 

ผู้รับผิดชอบ:  รองคณบด ี
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑติศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบคุคล 

หน่วยงาน:  งานบริหารทั่วไป 
    งานบรหิารการศึกษาและกิจการนกัศึกษา 
    งานทรัพยากรบุคคล 

 5.   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

3.75 3.85 3.95 4.00 4.15 6.3.2  วัดระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 



1 สร้างเครือข่ายวิจยัสู่ภาพลักษณ์

 "มหาวิทยาลัยวิจยั"

2 3

1 จ านวนผลงานวิจยัตพิีมพ์ใน

ระดบันานาชาตทิีม่ี  Impact 

Factors

2 จ านวนอาจารย์ระดับ

ปริญญาเอก

3 ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งาน

ท า/ศึกษาต่อ และ/หรือ เปน็

เจา้ของธุรกจิภายใน 6 เดือน

4

 เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
1 ผลิตบณัฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ2 3 4 5 บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

M Mastery เปน็นายแหง่ตน U Unity เปน็น้ าหนึ่งใจเดียวกนั P Public mind จติอาสา H

1 Research Excellence 

สรา้งความเป็นเลิศในการ

วิจัย

2 Transformative 

Education  สรา้งการศึกษา

เพ่ือการเปลี่ยนแปลง

4 Internationalization 

สรา้งความเป็นสากล

3 Healthcare and 

Services Excellence  

สรา้งความเป็นเลิศในการ

บรกิารสุขภาพและบรกิาร

วิชาการ

5 Social Responsibility 

ความรบัผิดชอบต่อสังคม

6 ICT-based University

สรา้งมหาวิทยาลัยที่ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารเป็นพ้ืนฐาน

7 Harmony in Diversity  

ความกลมกลืนในความ

หลากหลาย

8 9

1.1 จ านวนผลงานตีพมิพใ์น

ระดับชาติ ที่สืบค้นได้จาก

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ใน

รอบปีปฏทิิน

2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/

ศึกษาต่อ และ/หรือ เป็น

เจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน

4.1 จ านวนนักศึกษาที่มี

ประสบการณ์ทางวิชาการ/

วิชาชีพ ในต่างประเทศ 

(มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห)์

3.1 จ านวนใบรับรองที่หน่วยงาน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการบริการระดับชาติ

หรือนานาชาติ และ/หรือ

กิจกรรม Best Practice 

เทียบเคียงระดับนานาชาติ

5.1 จ านวนกจิกรรม Core Value

 ที่จดัใหน้ักศึกษา

6.1 7.1 อตัราการใช้ไฟฟา้ลดลง 

(เปรียบเทียบกบัป ี2554)

8.1 9.1

1.2 จ านวนผลงานตีพมิพใ์นระดับ

นานาชาติที่สืบค้นได้จาก

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติใน

รอบปีปฏทิิน

2.2 การประเมินบัณฑิตมหดิลตาม

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ หลัง

การท างาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิต

4.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติเต็ม

เวลา

3.2 จ านวนแผนงาน/โครงการการ

บริการวิชาการที่ท าใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

และผู้ด้อยโอกาส

5.2 จ านวนกจิกรรม Core Value

 ที่จดัใหบ้คุลากร

7.2 อตัราการใช้น้ าลดลง 

(เปรียบเทียบกบัป ี2554)

8.2 9.2

1.3 การอ้างอิงเฉล่ียของผลงาน

ตีพมิพย์้อนหลัง 5 ปี

2.3 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

หรือเป็นผู้น าสูงสุดขององค์กร

หลังจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว 

20 ปี

4.3 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ

แลกเปล่ียน

3.3 จ านวนความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

ใหบ้ริการวิชาการมาใช้ในการ

พฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย (สมศ.8)

5.3 7.3 อตัราการใช้น้ ามันลดลง 

(เปรียบเทียบกบัป ี2554)

8.3 9.3

1.4 จ านวนผลงานโครงการวิจัยที่

เสนอต่อองค์กรใหทุ้น

ต่างประเทศและโครงการวิจัย

ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ

2.4 ระดับความพงึพอใจของ

นักศึกษาในการพฒันา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม (สมศ.11)

4.4 ร้อยละของจ านวนอาจารย์

ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting 

Professor (มากกว่า 3 

เดือน)(รวม Adjunct Prof.)

3.4 จ านวนผู้ป่วยนอก 7.4 อตัราการใช้กระดาษใน

ส านักงานลดลง

8.4 9.4

1.5 จ านวนผลงานวิจัยที่ก่อใหเ้กิด

รายได้ หรือผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย

จ านวนกจิกรรมที่ได้รับการยก

ย่องและมีความต่อเนื่องว่า

เปน็ประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ (มุ่งเน้นกจิกรรม

ที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน)

จ านวนกจิกรรม KM / CoP ร้อยละของบคุลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเล่ือน

ต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม

ความส าเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรร

มาภบิาล และประสิทธิภาพของระบบ

บริหารงาน

(MUQD มาตรฐาน 1.10)

คะแนนเฉล่ีย Happiness

Happiness  มุ่งท างานอย่างมีความสุข

เชีย่วชาญการวิจัยเชงิบูรณาการ  เพือ่สรา้งเสรมิสขุภาวะชมุชน

Management for Sustainability  

การบรหิารจัดการเพ่ือความยัง่ยนื

Human Resource Excellence  

สรา้งความเป็นเลิศด้านทรพัยากรบุคคล

การน าเข้าข้อมูลในระบบ

สารสนเทศเพือ่การด าเนิน

การและบริหารจดัการ

พนัธกจิหลัก และ ERP ที่

ถูกต้อง สามารถรวบรวม   

และรายงานเปน็ข้อมูลเพือ่

การบริหาร อย่างน้อย 80% 

ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย 

ภายในเวลา 30 วัน

มีระบบบริหารความเส่ียงภายในในทุก

ด้าน (ERM)

ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วย

เกณฑ์ EdPEx

ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกบัรองศาสตราจารย์

เป็นคณะสาธารณสขุศาสตร ์1 ใน 10  ของภูมิภาคเอเซยีในปี 2559
ของภูมิภาคเอเซยีในปี 2559

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล (พ.ศ. 2556-2560)

สถาบนัการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภมูิภาคเอเซียป ี2559

ปรับปรุง/พฒันาหลักสูตร และจดัการเรียนการสอนใหร้องรับการเปน็

สถาบนัการศึกษา กลุ่ม ง.

พฒันาบริการวิชาการสาธารณสุข  และส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

จ านวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกบัสถาบนั

ใน/ต่างประเทศ ท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส

ด าเนินการวิจยัด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม บริการวิชาการสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพือ่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม

MU 
Strategies 

ค่านิยม 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์

MUPH 
Corporate KPIs 

Key Result 

MU  
Corporate 

KPIs 

เอกลักษณ ์ สมรรถนะหลัก 

จุดมุ่งหมาย 



แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล (พ.ศ. 2556-2560)

สถาบนัการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภมูิภาคเอเซียป ี2559วิสัยทัศน ์

1 2 3 4 5 6

 
1.1 จ านวนผลงานตีพมิพ์ 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 ปฏทิินกจิกรรมท านุบ ารุง รอบ

ปงีบประมาณ

1.2 ดัชนีการอา้งองิเฉล่ีย 

Citation  ย้อนหลัง 5 ปี

2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 จ านวนกจิกรรม Core Value 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จดัให้

นักศึกษา1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3

2.4 4.4 5.4

2.5 4.5 5.5 6.4

2.6 4.6 5.6

1.4 2.7 5.7 6.5

2.8

1 1 จ านวนผู้เข้ารับบริการ

2 2

3 3

จ านวนตัวอย่างที่วิเคราะห์

ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการใหบ้ริการ

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา (ร้อยละ 95)

ร้อยละความพงึพอใจของนายจา้งที่มีผลผู้ส าเร็จการศึกษา (ร้อยละ 95)

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือ ประกอบ

จ านวนผลงานวิจยัที่กอ่ใหเ้กดิ

รายได้ หรือผลกระทบเชิง

เศรษฐกจิ สังคม หรือนโยบาย

การประเมินบณัฑิตมหดิลตามคุณลักษณะที่พงึประสงค์หลังการท างาน

 1 ป ีโดยผู้ใช้บณัฑิตได้รับความพงึพอใจ

จ านวนกจิกรรมการพฒันาความ

ปลอดภยัส่ิงแวดล้อมน่าอยู่

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา

ในการพฒันาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 

11)
จ านวนศิษย์เกา่ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเปน็ผู้น าสูงสุด

ขององค์กร/มีต าแหน่งสูงด้านสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ 

ภายในระยะเวลา 20 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา

จ านวนกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ความส าเร็จการบริหารส่วนงานด้าน

ธรรมาภบิาล และประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารงาน

จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการยก

ย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมที่

สร้างความ เข้มแข็งต่อชุมชน)
ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานท า/ศึกษา และ/หรือเปน็เจา้ของธุรกจิ 

ภายใน 6 เดือน

คะแนนเฉล่ีย Happiness ร้อยละความพงึพอใจอขงผู้ใช้บริการ

จ านวนผลงานโครงการวิจยัที่

เสนอต่อองค์กรใหทุ้น

ต่างประเทศ และโครงการ

วิจยัที่ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวนความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ในการ

พฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั (สมศ. 8)

ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกบัรองศาสตราจารย์ คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วย จ านวนกจิกรรม Core Value 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จดัให้

บคุลากร
จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปล่ียน (ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห)์ ร้อยละของบคุลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลือนต าแหน่งภายในเวลาที่เหมาะสม มีการปอ้นข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ 

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor 

(มากกว่า 3 เดือน)

จ านวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ 

(มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห)์

จ านวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือกจิกรรม Best practice 

เทียบเคียงระดับนานาชาติ

จ านวนกจิกรรม KM/CoP ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตาม

เปา้หมาย

จ านวนนักศึกษานานาชาติเต็มเวลา จ านวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือทางกบั

สถาบนัใน/ต่างประเทศ ท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และ

ผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีระบบการบริหารความเส่ียงภายในทุก

ด้าน (ERM)

สร้างเครือข่ายการวิจัยในระดบัชาติ

และนานาชาตทิั้งดา้นคุณภาพและ

ปริมาณ

ผลิตบณัฑิตที่มีคุณลักษณะพงึประสงค์ และเปน็สากล มีระบบบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างระบบองค์กรแหง่การเรียนรู้  บริหารทรัพยากรบคุคลใหม้ีสุขภาพดี และมีความสุข บริหารจดัการการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้

เกดิประโยชน์สูง ประหยัดสุด

สร้างค่านิยมขององค์กร และปลูกฝัง

ค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพยีง

สรา้งเครอืข่ายวิจยัสู่

ภาพลักษณ์ "มหาวิทยาลัย

วิจยั"

ปรับปรุง/พฒันาหลักสูตร และจดัการเรียนการสอนใหร้องรับการเปน็

สถาบนัการศึกษา กลุ่ม ง.

พฒันาบริการวิชาการสาธารณสุข  และส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม บริหารงานสนับสนุนทกุภารกจิอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ มีการจดัการ

ความรู้   บคุลากรมีโอกาสกา้วหน้า มี

สุขภาพดี และมีความสุข

สร้างบคุลากรและนักศึกษาได้

ตามค่านิยมขององค์กรและ

ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมไทย 

ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง

MUPH 
Strategies 

เป้าประสงค์
หลัก 

MU PH 
Strategic 

KPIs 

ผลผลิต              
(ตามเอกสาร 

สงป.01) 



แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล (พ.ศ. 2556-2560)

สถาบนัการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภมูิภาคเอเซียป ี2559วิสัยทัศน ์

1 โครงการพฒันาคุณภาพ

วารสารด้านสาธารณสุขเข้าสู่

ฐานข้อมูล TCI และระบบ

ออนไลน์

4 โครงการวิจยัทางการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์เพือ่การ

เปล่ียนแปลง

8 โครงการแสวงหาความ

ร่วมมือกบัสถาบนั

ต่างประเทศในการศึกษาวิจยั

9 โครงการพฒันาความเปน็

ศูนย์กลางฝึกอบรมนโยบาย

ด้านสุขภาพ

10 โครงการพฒันาค่านิยม 

"MUPH" ของบคุลากร และ

นักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์

11 โครงการพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลบริหารความเส่ียง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

15 โครงการราชพฤกษ์ร่วมใจ 

ประหยัดค่าน้ าไฟ ถวาย

สมเด็จพระราชบดิา

16 20

2 โครงการพฒันางานวิจยัและ

วิชาการครบวงจร

5 โครงการพฒันาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์สู่ความเปน็

เลิศตามมาตรฐานสากล

12 โครงการสร้างหนังสือ

ออนไลน์ด้วย e-book

21

3 โครงการวิจยัท้องถิ่นร่วมกบั

ชุมชนและสถาบนั

6 โครงการจดัระบบข้อมูลและ

สารสนเทศเพือ่การจดั

การศึกษา

13 โครงการพฒันาฐานข้อมูล

ศิษย์เกา่คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล

22

7 โครงการพฒันาสถานศึกษา 

3D

14 โครงการพฒันาการสอน "กา้ว

ไกลด้วย e-learning"

23

17 24

18 25

19

1 โครงการการวิเคราะห์

ข้อสอบรายวิชา สศปว 303 

และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

6 โครงการการส่งเสริมสุขภาพ

โดยใช้ส่ือมัลติมิเดีย

21 23

2 โครงการวิจยัการศึกษา 7 การพฒันาศักยภาพวิชาการ

และการวิจยั และเครือข่าย

22

3 การพฒันาแผนกลยุทธ์ของ

ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข

8 โครงการศึกษารูปแบบเพือ่

การดูแลนักศึกษา

บณัฑิตศึกษาใหจ้บการศึกษา

ภายในก าหนดเวลา

4 การจดัการความรู้จากงาน

วิทยานิพนธ์ระดับ

บณัฑิตศึกษาของภาค

วิชาการพยาบาลสาธารณสุข

9 โครงการปจัจยัที่มี

ความสัมพนัธ์กบัการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต(สาธารณสุข

ศาสตร์)     สาขาวิชาโรคติด

เชื้อและวิทยาการระบาด B19
5 การส ารวจสถานการณ์

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม

เบือ้งต้นในชุมชนเขตเมือง

10 โครงการพฒันาแผนงานด้าน

การศึกษาของภาควิชา

บริหารงานสาธารณสุข

การวิจยัทางการศึกษา: กรณีศึกษา

แนวทางการจดัการของเสียจาก

หอ้งปฏบิติัการภาควิชาวิทยาศาสตร์

อนามัยส่ิงแวดล้อม

จดัการความรู้ด้านสุขศึกษาและพฒันา

พฤติกรรมสุขภาพ

โครงการพฒันาบคุลากรทางการศึกษาเพือ่ความเปน็

เลิศในการด าเนินงานและการวิจยัทางด้านอาชีวอนา

มัยและความปลอดภยั

โครงการพฒันางานประจ าสู่ความเปน็เลิศ (Routine 

to Excellence)

โครงการการอบรมการใช้เคร่ืองมือในหอ้งปฏบิติัการ

โครงการพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  และการ

ประเมินองค์กร

โครงการสัมมนาบคุลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล ประจ าปงีบประมาณ 2556

โครงการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของบคุลากรและ

นักศึกษา

โครงการพฒันาสนับสนุนพฒันาวิชาการโครงการนวัตกรรมการศึกษาและการ

จดัการความรู้

โครงการพฒันารูปแบบการ

ประชาสัมพนัธ์ตามจดุยุทธศาสตร์

โครงการพฒันาระบบการจดัการความรู้

คณะสาธารณสุขศาสตร์

กจิกรรมที่ 1   การสร้างองค์การแหง่การ

เรียนรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์โดยใช้

การจดัการความรู้

กจิกรรมที่ 2  การสร้างบรรยากาศ

องค์การแหง่การเรียนรู้คณะสาธารณสุข

ศาสตร์

กจิกรรมที่ 3  การสร้างคลังความรู้คณะ

สาธารณสุขศาสตร์

โครงการจดัการของเสียอนัตรายจาก

หอ้งปฏบิติัการ

โครงการ/
กิจกรรม ตาม
ยุทธศาสตร์
ระดับคณะ 

โครงการ/
กิจกรรม ตาม
ยุทธศาสตร์

ระดับภาควิชา 



แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล (พ.ศ. 2556-2560)

สถาบนัการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภมูิภาคเอเซียป ี2559วิสัยทัศน ์

11 โครงการจดัการความรู้จาก

ผลงานวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) 
12 การจดัท าแผนพฒันา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย

ส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 

2556-2559)

13 พฒันารูปแบบการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมส าหรับ

นักศึกษาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการเรียนที่ 2

14 โครงการพฒันางานด้าน

หอ้งปฏบิติัการของภาควิชา

วิศวกรรมสุขาภบิาล

15 บรูณาการการเรียนการสอน

เพือ่เพิม่ขีดความสามารถทาง

วิชาการ

16 พฒันารูปแบบการเรียนการ

สอนด้วยเทคนิคการ

ผสมผสานการสอน

17 การจดัการเรียนรู้เพือ่เพิม่ขีด

ความสามารถทางวิชาการ/

วิชาชีพของบณัฑิต

18 การพฒันารูปแบบการฝึก

ปฏบิติังานของนักศึกษา

พยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน

19 โครงการพฒันารูปแบบการ

จดัการเรียนการสอน

ประสบการณ์ฝึกภาคสนาม

อนามัยครอบครัว
20 โครงการวิจยัการเรียนการ

สอนโดยใช้ e-learning

โครงการ/
กิจกรรม ตาม
ยุทธศาสตร์

ระดับภาควิชา 
(ต่อ) 





สรุปผลการจัดท า  
Corporate KPI  
Core Value  
 
สัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2555 
ระหว่างวันท่ี 10-11 สิงหาคม 2555  

ณ โรงแรมแอบาสเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล 
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ค าว่า “ชั้นน า” หมายถึง  

การมีชื่อเสียงทางด้านการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ 1 ใน 10 
ของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย 
 
 

2 



3 

ภูมิภาคเอเชียประกอบด้วย 

1-เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

ไทย 

ลาว 

กัมพูชา 

พม่า 

เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย 

สิงคโปร์ 

บรูไน 

ติมอร์เลสเต 

2-เอเชียใต้ 

อินเดีย 

ปากีสถาน 

บังคลาเทศ 

เนปาล 

ศรีลังกา 

ภูฏาน 

มัลดีฟส์ 

3-เอเซียตะวันออก 

จีน 

มองโกเลีย 

ไต้หวัน 

เกาหลีเหนือ 

เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น 

ฮ่องกง 

มาเก๊า 

4-เอเชียตะวันตก 

เฉียงใต้ 

อัฟานิสถาน 
อิหร่าน 

อิรัก 
อิสราเอล 
จอร์แดน 

คูเวต 
เลบานอน 

กาตาร ์
โอมาน 

ซาอุดิอาระเบีย 
ซีเรีย 
ตุรกี 

บาห์เรน 
สหรัฐอาหรับ            

แอมิเรตส์ 
เยเมน 

ไซปรัส 

5-เอเชียกลาง 

ทาจิกิสสถาน 

คาซัคสถาน 

อุซเบกิสถาน 

เติร์กเมนิสถาน 

จอร์เจีย 

อาร์เมเนีย 

อาเซอร์ไบจาน 
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ค าว่า “ภูมิภาคเอเชีย” หมายถึง 

1-เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ลาว 

กัมพูชา 

พม่า 

เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย 

สิงคโปร ์

บรูไน 

2-เอเชียใต้ 

อินเดีย 

ปากีสถาน 

บังคลาเทศ 

เนปาล 

ศรีลังกา 

ภูฏาน 

3-เอเซียตะวันออก 

จีน 

ไต้หวัน 

เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น 

ฮ่องกง 
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ภูมิภาคเอเชียประกอบด้วย 
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เราจะทราบได้อย่างไรว่า   
“คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็น สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้น าใน

ภูมิภาคเอเซีย” 
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Faculty of Public Health Goal  



ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) 
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KPI  Tree   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขช้ันน าในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559 

สร้างเครือข่ายวิจัยสู่
ภาพลักษณ์  

“มหาวิทยาลัยวิจัย” 

จ านวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติที่มี  

Impact Factors 

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอนให้รองรับการเป็น

สถาบันการศึกษากลุ่ม ง. 

จ านวนอาจารย์ระดับ                 
ปริญญาเอกประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/
ศึกษาต่อและ/หรือเป็นเจ้าของ

ธุรกิจ ภายใน 6 เดือน 

พัฒนาบริการวิชาการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม 

จ านวนแผนงาน/
โครงการบริการ
วิชาการที่มีความ

ร่วมมือกับสถาบันใน/
ต่างประเทศ ท าให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน/สังคม และ

ผู้ด้อยโอกาส 
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Corporate  
Goal 

Key 
Result 

Area 

Corporate  
KPIs 
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ (Strategic KPI) 

 



ยุทธศาสตร์  1 สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจัย” 

1. จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus (สมศ.5) 

2. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มี  Impact Factors 

3. จ านวนดัชนีการอ้างอิง Citation ที่เพิ่มขึ้นต่อปี (PA……) 

4. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล (สมศ.5) 
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ยุทธศาสตร์หลัก 



ยุทธศาสตร์ 2  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็น
สถาบันการศึกษากลุ่ม ง. 

1. จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกประจ าหลักสูตร (สกอ.2.2) 

2. การเพิ่มขึ้นของจ านวนนักศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ต่อปี 

3. จ านวนโครงการความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับสถาบันต่างประเทศ 

4. จ านวนศิษย์เก่าที่มีต าแหน่งสูงด้านสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ 

5. จ านวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา (สมศ.3) 

6. จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลของนักศึกษา (PA…) 

7. จ านวนผลงานด้านสาธารณสุขของศิษย์เก่า  

8. ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 (ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5) 
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ยุทธศาสตร์หลัก 



ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

1. จ านวนโครงการและจ านวนเงิน Contract Research  (PA…) 

2. จ านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ (PA…) 
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ยุทธศาสตร์  4 สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้  สนับสนุนโอกาสก้าวหน้า สุขภาพดี 
และความสุขให้แก่บุคลากร 

1. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 

2. คะแนนเฉลี่ย Happiness (Corporate KPI… MU) 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 
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ยุทธศาสตร์  6  สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11) 

ยุทธศาสตร์  5    บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส 
และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี 

1.  มีระบบสารสนเทศ IT Campus เป็น Back up ในการท างาน 

2. ความส าเร็จการบริหารส่วนงานด้านธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน 
(MUQD มาตรฐาน 1.10) 

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 



Core Value  

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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Core values  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

M หมายถึง พฤติกรรม 

Mastery 
เป็นนาย 
แห่งตน 

การพัฒนาตนเอง 
และเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 

1. พัฒนาตนเองให้รู้แจ้งจริง
อย่างสม่ าเสมอ 

2. รักการเรียนรู้ ขวนขวาย
ศึกษาหาความรู้ 

3. น าความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์
ปรับปรุงงาน 
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M 

U 

P 

H 



Core values  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

U หมายถึง พฤติกรรม 

Unity 
(เอกภาพ) 

ประสานพลัง 
เคารพ เห็นคุณค่า
ผู้ร่วมงาน 

1. สามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของบุคลากรทุก
ระดับ เพื่อเป้าหมาย
เดียวกัน 

2. ท างานเป็นทีม 

3.  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
และปฏิบัติเพื่อส่วนรวม 
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Core values  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

P หมายถึง พฤติกรรม 

Public mind 
 

(จิตสาธารณะ 
/    

จิตอาสา) 

จิตที่รู้จักความ
เสียสละ ความ
ร่วมมือร่วมใจใน
การท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม  
(ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นกิจที่หนึ่ง และ
ประโยชน์ส่วนตน
เป็นกิจที่สอง) 

1. ให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจ 

2. หลีกเลี่ยงการท าความ
เสียหายแก่ทรัพยากรที่
เป็นส่วนรวม 

3.  รักษาทรัพสินย์ส่วนรวม 

4. เคารพในสิทธิของผู้อื่น
และหน้าที่ของตนเอง 

18/03/56 
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Core values  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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H หมายถึง พฤติกรรม 

Happiness  
 (มีความสุขใน     
การท างาน) 

เป็นองค์กรที่ท างาน

อย่างมีความสุข  

1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 

พูดคุย ทักทาย ไม่มี

เรื่องร้องเรียน 
2. ท ากิจกรรม/

โครงการที่เอื้อต่อ
การสร้างสุขในที่
ท างาน 

M 

U 

P 

H 



ก าหนด เอกลักษณค์ณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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“เชี่ยวชาญการวิจัยเชิงบูรณาการ  
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” 

 An Integrated Expert Research Approach 
for Community Health Promotion “ ” 



1 
 

 

(ร่าง)  แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.  2555-2559 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 (บนพื้นฐานผลการประชมุเชิงปฏิบัติการ “จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559”  
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2) 

 

 
1.  ปณิธาน   
  “คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและบริการวิชาการ ด้านสาธารณสุข เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม มุ่งส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีต่าง ๆ     

ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพื่อคงความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้และผลตินักสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้น าทางวิชาการ 
และมีจริยธรรม” 

 
2.   ปรัชญา “การศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนษุยชาติ” 
 

3.   วิสัยทัศน์        “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559”    

    
4.   พันธกิจ   
  4.1  ผลิตบัณฑิตดา้นสาธารณสุขทุกระดับ  
  4.2  ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  4.3  บริการวิชาการสาธารณสุข   สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพือ่สังคมสุขภาวะ 
  4.4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
  4.5  บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
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                                                                      วัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การปฏิบัติจริง 

 

 

 

 
จากอักษรค าว่า “MAHIDOL” ได้ก าหนดเป็นค่านิยม และให้ค าจ ากัดความไว้ทั้ง ๗ ตัวอักษร โดย  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะน าความหมายทั้ง ๗ ค า น ามาเป็นพฤติกรรมที่พึง

กระท า  พร้อมทั้งปลูกฝังและเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์การเกิดกับบุคลากรทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป 
 

 

M  Mastery 

 

เป็นนายแห่งตน 

 a possession or display of great skill or technique  

 skill or knowledge that makes one master of a subject  

 the upper hand in a contest or competition 

A – Altruism 

 

มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 

 selflessness  

 unselfish concern for other people’s happiness and welfare 
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H – Harmony 

 

กลมกลืนกับสรรพสิ่ง  

 is the way in which its parts are combined into a pleasant arrangement  

 an interweaving of different accounts into a single narrative  

 เช่น Harmony in diversity  

I – Integrity 

 

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

 honest and firm in moral principles (incorruptibility)  

 the state of being united whole (completeness)  

 an unimpaired condition (soundness)  

D – Determination  

 

แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ 

 the power or habit of deciding definitely and firmly 

O – Originality 

 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 novelty  

 innovation 

L – Leadership 

 

ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

 the quality of being a good at leading a organization  

 the set of characteristics that make a good leader 
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พฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบของ  Mahidol  Culture 
Mastery  
เป็นนายแห่งตน 

Self  Directed    มีสติ  ควบคุมดูแลตนเองได้  สร้างวินัยในการด าเนินชีวิต  ควบคุมจิตใจ  และอารมณ์ให้ท าในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่ต้องให้ใครบังคับ     

 Personal  Learning   รักการเรียนรู้ ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  ให้รู้แจ้ง  รู้จริงอย่าง  สม่ าเสมอ  และน าความรู้ ใหม่ๆ มาประยุกต์ปรับปรุงงาน 

 Agility กระตือรือร้น  ว่องไว  กระฉับกระเฉง  สนใจวิทยาการ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  คิดไตร่ตรอง  และน าเสนอแนวทางใหม่ที่เฉียบคมเหมาะสม 

 System 
Perspective   

คิด  พูด  ท าอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนอธิบายที่มาที่ไปสมเหตุสมผล ตรวจสอบได้ 

Altruism  
มุ่งผลเพ่ือผูอ้ื่น 

Organization  First    รัก หวงแหน และปกป้องช่ือเสียงของมหิดลเมื่อต้องตัดสินใจจะยึดประโยชน์ของ  ส่วนรวม  และองค์กรเหนือ ประโยชน์ของตนเอง  พร้อมเสียสละเวลา  
และความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 

 Customer Focused Driven   สนใจ  เข้าใจ ความต้องการของ “ผู้รับบริการ”  และหาวิธีตอบสนองด้วยความรวดเร็วให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจด้วย
บริการ  และผลงานท่ีมีคุณภาพด้วยความเต็มใจ 

 Societal Responsibility   ตระหนักและลงมือดูแล  และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และสังคมเสมือนของตนเอง 

Harmony    
กลมกลนืกับสรรพสิ่ง 

Valuing Workforce 
Member   

เคารพ  ให้เกียรติผู้ร่วมงาน  โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น  สื่อสารให้มีส่วนร่วม  และสร้างความผูกพัน  ไม่อคติ  และรักษาศักดิ์ศรี  หน้าตาของ
ผู้ร่วมงาน 

 Empathy ใส่ใจความรู้สึก  ทุกข์สุขของผู้อื่นรอบตัว  ร่วมดีใจ  หรือให้ก าลังใจ  ชมเชย  ยกย่องรวมถึงแนะน าอย่างสร้างสรรค์จริงใจ     

 Unity มีน้ าใจ  ร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจ  อาสาเข้าช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ  ยืดหยุ่น  ผ่อนปรน  ประนีประนอมท าให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงด้วยความ
สามัคคี  ปรองดอง 

 Synergy   ผนึกพลัง  ประสานความแตกต่าง (เพศ วัย ความรู้ ฯลฯ) ให้เกิดความกลมกลืน  น าจุดเด่นของทุกคนสร้างผลงานให้เหนือความคาดหมาย 
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พฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบของ  Mahidol  Culture 
Integrity   
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

Truthfulness ซื่อตรง  ตรงไปตรงมา  ไม่หลอกลวงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  คิด  ไตร่ตรองก่อนพูด  ยึดมั่นรักษาค าพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย   

 Moral & Ethic   ตั้งมั่นในความถูกต้อง  โปร่งใส  ไม่มีอคติ  วาระซ่อนเร้น  ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด                        

 Management by Fact   รวบรวม  วิเคราะห์  ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการคิด  พิจารณาและลงมือด าเนินการตามข้อเท็จจริง  โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน 

Determination  
แน่วแน่ท ากล้าตัดสนิใจ 

Commitment & Faith   รักและมีศรัทธาในงาน  มุ่งมั่น  ทุ่มเทท างานที่ได้รับมอบหมาย  หรือรับปากด้วยความจริงจังจนเรียบร้อยตามก าหนดทุกครั้ง  โดยไม่ต้อง
ติดตามทวงถาม 

 Perseverance ตั้งใจ  มานะ  อดทน  พากเพียร  ด้วยความมั่นคงทั้งทางจิตใจ  และร่างกายโดยไม่ท้อถอย เบื่อหน่ายหรือล้มเลิกความตั้งใจต่ออุปสรรค  และ
ความยากล าบาก  

 Achievement Oriented & 
Creating Value   

มุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ  โดยถือเอาคุณภาพ และมาตรฐานเป็นพื้นฐาน ใช้ความหมั่นเพียรและละเอียดรอบคอบในทุก
ขั้นตอน  เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน 

Originality   สร้างสรรค์สิง่
ใหม ่

Courageous to be the 
Best   

กล้าคิด  ริเริ่ม  เสนอแนะโดยมุ่งให้ได้ผลงานอันเป็นเลิศเกินมาตรฐานหรือเป้าหมาย  แม้ต้องท างานละเอียดขึ้น  หนักข้ึนบ้างก็ตาม 

 Driving for Future   ก าหนดเป้าหมายในอนาคตที่ท้าทาย  และดีกว่าที่ท าได้ในปัจจุบัน  แก้ไข  ปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ าเสมอให้บรรลุเป้าหมายนั้น  

 Novelty & Innovation    คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง วิธีการใหม่ๆ หรือสร้างผลงานวิจัยที่แตกต่างโดดเด่น  ช่วยให้การท างานดีขึ้น หรือช้ีน าสังคม 

Leadership   ใฝ่ใจเป็นผู้น า Calm & Certain   จิตใจสงบ  หนักแน่น  และมั่นคง  ทั้งในภาวะปกติ  และวิกฤติยากล าบาก  ไม่ประหม่า  ตื่นเต้น  หรือเกรี้ยวกราด  รวมทั้งฟัง  รวบรวมข้อมูล  
ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบก่อนด าเนินการ 

 Influencing People   สามารถใช้เหตุใช้ผลประกอบกับวาทศิลป์ในการโน้มน้าว  จูงใจ  สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจ  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี  เพื่อให้ผู้ อื่นเห็นด้วย
และปฏิบัติตาม 

 Visioning   ประมวลสถานการณ์  และข้อมูลปัจจุบันและอดีต  น ามาก าหนดภาพอนาคต  หรือเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสมเหตุสมผลและ
ท้าทาย 
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5.   ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา และโครงการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.  2555-2559 
     ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์  1   สร้างเครือข่ายวิจัยสูภ่าพลักษณ์ “มหาวิทยาลยัวิจัย” 
      ยุทธศาสตร์ 2   ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูร และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน และตลาดแรงงาน ส่งเสริมจุดเด่นของหลักสูตรให้ชัดเจน และเตรียมความพร้อมให ้
                          รองรับเป็นสถาบันการศึกษา กลุ่ม ง. (สถาบนัท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอก) 
      ยุทธศาสตร์ 3   พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 

     ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน  
      ยุทธศาสตร์  4  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจดัการความรู้ บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า  มีสุขภาพด ีและมีความสุข 
      ยุทธศาสตร์  5  มีการบริหารที่สนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสทิธิภาพ ประหยดั โปร่งใส และส่งเสรมิสิ่งแวดล้อมท่ีด ี
      ยุทธศาสตร์  6  สร้างบุคลากรและนักศึกษาใหไ้ดต้ามค่านยิมขององค์กร และปลูกฝังค่านยิมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    เป้าประสงค์ 
     1.1  ระบบและกลไกของการวิจัยมีความเข้มแข็ง 
     1.2  ผลงานวิจัยมีคณุภาพไดม้าตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสังคม 
     2.1  ผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นท่ีต้องการของสังคม 
     3.1  มีบริการวิชาการฯ แบบ One-stop service 
     3.2  มีบริการวิชาการฯ แบบครบวงจรครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ 
     3.3  มีการบูรณาการบริการวชิาการให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 
     3.4  มีการน าความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรของคณะฯ 
     3.5 มี Regional Academic Services & Training Center 
     4.1  แผนแม่บท แผนพัฒนาบคุลากร เพื่อทดแทนบุคลากรที่ก าลังเกษียณอายุ/หมดวาระ 
     4.2  เสริมความรู้ที่จ าเป็นให้บคุลากร (การบริหาร การวิจัย  R2R ฯลฯ) 
     4.3 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ 
     4.4 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสุขภาพบุคลากร 
     4.5 พัฒนาระบบการด ารงรักษาบุคลากรคนดี – คนเก่ง 
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     เป้าประสงค์ (ต่อ) 
     5.1  มีการปฏิรูปการบริหารจดัการ Central Lab และอุปกรณ์เครื่งมือเครื่องใช้ 
     5.2  มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่เชือถือได ้
     5.3  มีระบบการบรหิารที่มุ่งเน้นผลงาน (Result-based management) 
     5.4  มุ่งเน้นการบริหารแบบมสี่วนร่วม 
     5.5  ใช้ระบบบริหารความเสีย่งและตรวจสอบภายใน 
     5.6  มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
     5.7  พัฒนาระบบกายภาพปลอดภัย   สิ่งแวดล้อมน่าอยู ่
     6.1  มี Annual year plan กิจกรรมท านุบ ารุงฯ ชัดเจน 
     6.2  สร้างค่านิยม MAHIDOL แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ 
     6.3  สืบสานวัฒนธรรม และภมูิปัญญาไทย 

   วัตถุประสงค ์
     1.1.1 สนับสนุนทุนการวิจัย 
     1.1.2  ยกระดบัความส าคัญของการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นภารกิจหลักของคณะ 
     1.1.3  ปรับระบบและกลไกให้การสนับสนุนการวิจยัของคณะให้เอื้อต่อการวิจัยของอาจารย์ 
     1.1.4  กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการวิจัยและวิชาการ 
     1.1.5  เปิดโอกาสให้อาจารย ์ได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจรจาธุรกิจเพื่อท าวิจัยและส่งคนไปรว่มมือในการท าวิจัยในระยะสั้น 
     1.2.1  ผลการวิจัยสามารถแข่งขันระดับนานาชาติ น าไปสู่การตพีิมพ์วารสารนานาชาตไิด้ 
     1.2.2 ผลการวิจัยสามารถต่อยอดเกิดงานวิจัย น าไปสู่การวิจัยสหสาขาวิชาเพิ่มมลูค่าและสามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
     1.2.3 จัดระบบสนับสนุนให้เกดิการใช้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชน สัมคม และการผลักดันนโยบาย 
     1.2.4  สร้างความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบัน/องค์กรทั้งในระดับชาติและระดบันานาชาติ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างยั่งยืน 
     2.1.1  ผลิตบัณฑติให้มีคณุลักษณะองค์รวมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (เก่ง ดี มี สุข) 
     2.1.2 พัฒนาหลักสตูรทุกระดบั ให้ได้มาตรฐานสากล 
     2.1.3 พัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาเน้นการวิจัยขั้นสูง 
     2.1.4 พัฒนาระบบ E-learning  ในการศึกษาทุกระดับ 
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    วัตถุประสงค์ (ต่อ) 
     3.1.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เปน็แบบ One-stop service 
     3.2.1  พัฒนางานบริการวิชาการฯ แบบครบวงจรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
     3.3.1  พัฒนางานบริการวิชาการฯ ให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและ/หรืองานวจิัย 
     3.4.1 พัฒนาการน าความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสตูรของคณะฯ 
     3.5.1 พัฒนา Regional Academic Services & Training Center 
     โดยมรีายละเอียด   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1   สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจัย” 
เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ (21 โครงการ) เป้าหมาย 

1.1 ระบบและกลไก
ของการวิจัยมีความ
เข้มแข็ง 

1.1.1 สนับสนุนทุนการวิจัย 1.1.1.1 เงินทุนวิจัยภายในคณะ 
  

1.1.1.1.1  เพิ่มเงินทุน เงินสนับสนุนของ
คณะฯ 

1. ระดมทุนจากศิษย์เก่า               ตามเสนอ
ฝ่ายแผนไป 
(ทุนวิจัย) 

  1.1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยของคณะฯ ที่ส่งสมัครขอ
ทุนได้รับการประเมินใหไ้ดร้ับทุน 

1.1.1.2.2  เพิ่มโครงการวิจัยขอทุน
ภายนอก                  

2. โครงการเพิ่มความรู้
ความช านาญของนักวิจัย
ในการเขียนโครงการวิจัย
ที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นท่ี
จะเสาะแสวงหาแหล่งทุน
วิจัยต่าง ๆ เพื่อสมคัรขอ
ทุนวิจัย          

 

   1.1.1.2.3 การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ผู้ใช้ประโยชน์เพื่อดึงทุนวิจัย                

 

   1.1.1.2.4  จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา
งานวิจัย 

3. โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐ และ
เอกชน 

 

 1.1.2   ยกระดับความส าคัญของการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ใหเ้ป็นภารกิจ
หลักของคณะ 

1.1.2.1  สัดส่วนภาระงานวิจัยประมาณ ร้อยละ 40-
50 

1.1.2.1.1  ปรับภาระงานของอาจารย์ให้
เอื้อต่อการท าวิจัย 

4. โครงการสมัมนาเพื่อ
ปรับภาระงาน 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
1.1 ระบบและกลไก
ของการวิจัยมีความ
เข้มแข็ง (ต่อ) 

1.1.3 ปรับระบบและกลไกให้การ
สนับสนุนการวิจัยของคณะให้เอื้อต่อ
การวิจัยของอาจารย ์

1.1.3.1  ระบบและกลไกสนับสนนุการวิจัย มี
กระบวนการ PDCA ตามตัวช้ีวัด สกอ. ข้อ 4.1 

1.1.3.1.1  ระบบการสนับสนุนการวิจัยให้มี
ความคล่องตัว 

5. โครงการผลักดัน
วารสารวิชาการสู่
ฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus 

ปี 55-56 
ตัวช้ีวัด สกอ. 
4.1 (4 
คะแนน) 
ปี 57-59 
ตัวช้ีวัด สกอ. 
4.1 (5 
คะแนน) 
  

   
 

1.1.3.1.2 ปรับวารสารวิชาการใหไ้ด้
มาตรฐาน 

6.  โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสู่
มาตรฐาน 

 
   

 
1.1.3.1.3  จัดสรรผู้ช่วยวิจยัให้ท่ีภาควิชา 7.  โครงการสัมมนาการ

จัดระบบสนับสนุนการ
วิจัยอย่างครบวงจร 

     1.1.3.1.4  พัฒนาห้องปฏิบัติงาน/เครื่องมือ
ให้ได้มาตรฐาน 

8.โครงการคลินิก
งานวิจัย/จรยิธรรมฯ 

  

    9. โครงการจัดตั้งศูนย์
สนับสนุนการวิจัยและ
ตีพิมพ์วารสาร
ต่างประเทศ แบบครบ
วงจร 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
1.1 ระบบและกลไก
ของการวิจัยมีความ
เข้มแข็ง (ต่อ) 

1.1.4 กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการ
วิจัยและวิชาการ 

1.1.4.1 จ านวนผลงานวิจัยต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1.4.1.1  ปรับประกาศทุน CMB เพ่ือ
เอ้ือต่อการขอทุน 

10. โครงการสนับสนนุ
ให้นักศึกษาบัณฑิตมี
ส่วนร่วมในการวิจัย          
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ(มา
ประเทศไทยอยู่แล้ว) 
บรรยาย  
 

 

 1.1.5  เปิดโอกาสให้อาจารย ์ได้
เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจรจา
ธุรกิจเพือ่ท าวิจัยและส่งคนไปร่วมมือ
ในการท าวิจัยในระยะสั้น 

1.1.5.1  จ านวนอาจารย์(กระจายตามภาค)เดินทางไป
เจรจาธรุกิจการท าวิจยั  

  

 

 

1.2 ผลงานวิจัยมี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสังคม 

1.2.1 ผลการวิจัยสามารถแข่งขัน
ระดับนานาชาติ น าไปสู่การตีพิมพ์
วารสารนานาชาตไิด ้

1.2.1.1  จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาต/ิ
นานาชาติ 
(เฉลี่ย 1 เรื่อง/ป/ีคน) 

1.2.1.1.1  สนับสนุนทุนตีพิมพผ์ลงานวิจัย/
การน าเสนอผลงานวิจยันานาชาต ิ

11. โครงการสนับสนุน
การตีพิมพ์แบบ  
fast - track 

 

   1.2.1.1.2   ประสานกับบัณฑิตศึกษาใน
การสร้างงานวิจัยและตีพิมพ ์โดยนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

12. โครงการสนับสนุน
ทุนวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

    13. โครงการจัดท า
วารสารนานาชาติฉบับ
พิเศษ        
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
1.2  ผลงานวิจัยมี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสังคม 
(ต่อ) 

   14. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาต ิ            

 

   15. โครงการแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญใน
ต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา
ร่วมในการท างานวิจัย
ระดับบณัฑติศึกษา 

 

 1.2.2 ผลการวิจัยสามารถต่อยอดเกิด
งานวิจัย น าไปสู่การวิจัยสหสาขาวิชา
เพิ่มมูลค่าและสามารถจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร 

1.2.2.1  จ านวนผลงานวิจัยท่ีสามารถจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
 

1.2.2.1.1  วิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหา 
และก าหนดโจทย์วิจยัเชิงรุก ด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม ภัยพบิัติ และให้ทุนตาม
เป้าหมาย 

16. โครงการสัมมนา
นักวิจัยร่วมกับผู้ใช้
ประโยชน ์
 

 

  1.2.2.2  จ านวนงานวิจัยท่ีต่อยอดจากผลงานวิจยัเดมิ 1.2.2.2.1 การคิดโจทย์วิจัย ชุดวิจยัต้อง
เน้นการใช้ประโยชน์ของชุมชน การผลักดัน
นโยบาย และการใช้ประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรม/ธรุกิจ 

17. โครงการสัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อก าหนด
โจทย์วิจัยเชิงรุก 

 

 1.2.3 จัดระบบสนับสนุนให้เกดิการใช้
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยในชุมชน สัมคม และการ
ผลักดันนโยบาย 

1.2.3.1  จ านวนผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในสังคม 1.2.3.1.1  ควรมีโจทย์วิจัยท่ีใช้พื้นที่เป็น
หลัก (area based research) หนึ่ง
มหาวิทยาลยั หนึ่งจังหวัด 

18.  Healthy city 
รอบคณ 

 

  19.  โครงการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม โดบใช้พื้นที่เป็น
หลัก 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
1.2  ผลงานวิจัยมี
คณุภาพได้
มาตรฐานสากล และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสังคม 
(ต่อ) 

1.2.4  สร้างความร่วมมือการวิจัย
ระหว่างสถาบัน/องค์กรทั้งใน
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวจิัยของ
มหาวิทยาลยัมหิดลอย่างยั่งยืน 

1.2.4.1  จ านวนโครงการวิจัยมีความร่วมมือการวิจัย
ระหว่างสถาบัน/องค์กรทั้งในระดบัชาติและระดับ
นานาชาติ             

1.2.4.1.1  แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
ต่างประเทศท่ีอยู่ในเครือข่าย 

20.  โครงการสร้าง
งานวิจัยร่วมกับเครือข่าย
การวิจัย/ศูนย์วิจัยสู่ความ
เป็นเลิศ                             

 

  1.2.4.2  จ านวนเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 
ตัวช้ีวัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ก าหนดไว้เดิม) 

1.2.4.2.1  สนับสนุนในการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ัง
ระดับคณะ ภาควิชา และอาจารย ์เพื่อให้
เกิดโจยท์วิจยั และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

21. โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการท าวิจัยกับ
ต่างประเทศ 

 

 1. จ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ(เฉลีย่ 1 เรื่อง/คน/ปี) 

   

  2. ร้อยละของดัชนีการอ้างอิงที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ร้อยละ 10/ปี) 

   

  3. จ านวนงานวิจัยที่จดทรัพย์สินทางปัญญา (1 
ช้ินงาน/ปี) 

   

  4. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยขน์ใน
ระดับประเทศ (ร้อยละ 10 ของผลงานวิจัย) 

   

  5. จ านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ศาสตร์และเครือข่ายในประเทศและนานาชาต ิ(5 
โครงการ/ปี) 

   

  ตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)    
  ตัวช้ีวัด   4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ (7 ข้อ) (5 คะแนน) 
   

  ตัวช้ีวัด  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (5 คะแนน) 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
1.2 ผลงานวิจัยมี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสังคม 
(ต่อ) 

 ตัวช้ีวัด   4.3   เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
(ปีงบประมาณ) 150,000 บาท/คน 

   

 ตัวช้ีวัดของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

   

 5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4.25 - 17%)   (ปี 
2555-2559 ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน) 

   

 6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
(ระดับคะแนนไมม่น้อยกว่า 4.25)3 คะแนน ในป ี
2555 / 3.5 คะแนน ในป ี2556 / 4.25 คะแนน ปี 
2557 เป็นต้นไป 

   

  7.  ผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคุณภาพ (3 
คะแนน ในป ี2555 / 3.5 คะแนน ในป ี2556 / 4 
คะแนน ปี 2557 / 4.5 คะแนน ปี 2558 และ 2559 

   

  ตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบตัิงาน (Performance 
Agreement) 

   

  1.1  จ านวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลยั  
(บาท) 

   

  1.2  จ านวนเงินรายไดส้่วนงานท่ีให้เป็นทุนวิจัย  (บาท)    
  1.3  จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีไดร้ับจากหน่วยงานภาครัฐ  

(บาท) 
   

  1.4  จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีไดร้ับจากภาคเอกชน  (บาท)    
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
1.2 ผลงานวิจัยมี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสังคม 
(ต่อ) 

 1.5  จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ  
(ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ ปี ค.ศ. 2011)  (เรื่อง) 

   

 1.6  จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

   

 1.7  จ านวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกดิทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ( ช้ิน/เรื่อง) 

   

  1.7.1 ที่ได้รบัจดในปีน้ันๆ    
      - สิทธิบัตร ( ช้ิน/เรื่อง)    
    - อนุสิทธิบัตร  ( ช้ิน/เรื่อง)    
  1.7.2 ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการยืน่ขอจดทะเบียน    
      - สิทธิบัตร ( ช้ิน/เรื่อง)    
    - อนุสิทธิบัตร  ( ช้ิน/เรื่อง)    
  1.8  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปสู่การปรับนโยบายการ

บริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ 
และที่มผีลกระทบต่อสังคม (ช้ิน (ไม่นับซ้ า) 

   

  1.9  สัดส่วนของผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาตติอ่จ านวนบุคลากร
สายวิชาการ (เรื่อง/คน) 

   

  1.10  สัดส่วนของผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาตติ่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ  (เรื่อง/คน) 
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ยุทธศาสตร์ 2    ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน ส่งเสริมจุดเด่นของหลักสูตรให้      
                    ชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษา กลุ่ม ง. (สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอก) 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ (18 โครงการ) เป้าหมาย 
2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม 

2.1.1   ผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ
องค์รวมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล (เก่ง ดี ม ีสุข) 
 

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
 (6 คะแนน) 

2.1.1 พัฒนาหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 
 

1.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการเขียน
หลักสตูร ตามมาตรฐาน 
TQF 
 

 

  2.8  ระดับความส าเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (4 คะแนน) 

2.1.2 จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 2.  โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 

 

  3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษา (6 
คะแนน) 

2.1.3 สร้างความร่วมมือในการผลติบัณฑติ
กับหน่วยงานรัฐและเอกชน 

3. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
หลักสตูร 

 

  1.  บัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

2.1.4 พัฒนาหลักสตูรที่ทันสมัย และ
สามารถปรับเปลี่ยน 
 

4.  โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ 
เช่น ห้องเรียน สื่อการ
สอน  ห้องปฏิบัติการ ฯ 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 2.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 5.  โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านภาษา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การบ าเพ็ญประโยชน์ฯ 

 

 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์  6.  โครงการสร้างความ
ร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตกับหน่วยงานรัฐ
และเอกชน 
 

 

 2.1.2 พัฒนาหลักสตูรทุกระดับ ให้ได้
มาตรฐานสากล 

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร 
(5 คะแนน) 

2.1 พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ 7.  โครงการพัฒนา
หลักสตูรนานาชาต ิ

2555-2559 

  2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก (ร้อยละ 60 
ขึ้นไป) 

 8.  โครงการสร้างระบบ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อรองรับหลักสูตร
นานาชาติ 

2555-2559 

  2.3  อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( ร้อย
ละ 30) 

 9. โครงการสร้างสิ่งเอื้อ
ต่อการเรียนรู้แบบ
นานาชาติ 

2555-2559 

  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (5 คะแนน) 

2.2 สรา้งความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศ   

10.  โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบนั
ต่างประเทศ 
 

2555-2559 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู้ (7 คะแนน) 

2.3 พัฒนาอาจารย์ใหม้ีทักษะการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 
 

อยู่ในโครงการ 2  

 14.  การพัฒนาคณาจารย ์    
 17.  การพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 
5) 

2.4 การจดัการเรียนการสอนทางไกล        
( Learning at the work  place) 

12.  โครงการพัฒนา
หลักสตูรการจัดการเรยีน
การสอนทางไกล   
 ( Learning at the 
work place) 

2556 

 2.1.3 พัฒนาเป็นสถาบันการศึกษา
เน้นการวิจัยขั้นสูง 

3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (5 คะแนน) 

3.1 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 13.  โครงการพัฒนา
หลักสตูรระดับปริญญา
เอก 

2556-2559 

  3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (ระดับคะแนนไม่น้อย
กว่า 3.90) (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ไมส่ามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้) 

 14.  โครงการพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องตร-ีโท-
เอก 

2556-2559 

  4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยพร่ (ระดบัคะแนนไม่น้อยกว่า 
4.50) 

   

  18.1  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 18.2  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที ่2 ภายนอกสถาบัน 

3.2  พัฒนากลไกการเผยแพรผ่ลงาน
วิทยานิพนธ ์และดุษฏีนิพนธ์ ในฐานข้อมูล
ระดับสากล 

15. โครงการพัฒนากลไก
การเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ ์และดุษฏี
นิพนธ ์ในฐานข้อมูลระดับ
สากล 

2556-2559 

  3.3 สรา้งความร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างสถาบันต่างประเทศ 

16.  โครงการสร้างความ
ร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างสถาบัน
ต่างประเทศ 

2556-2559 

 2.1.4  พัฒนาระบบ E-learning  ใน
การศึกษาทุกระดับ 

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร 
(5 คะแนน) 

4.1 พัฒนาการเรียนการสอนระบบ E-
learning 

17.  โครงการพัฒนา
รายวิชาให้เป็นระบบ E-
learning 

2555-2559 

  2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู้ (7 คะแนน) 

 18.  โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกส าหรับ
การเรยีนการสอนแบบ E-
learning 

2555-2559 

  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน (6 
คะแนน) 

   

  ตัวช้ีวัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2555    
  1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ ากว่า 4 ต่อ 

5 คะแนน 
   

  2. อัตราการได้งานของบัณฑิต (ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลยั) 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 3. อัตราส่วนระหว่างทุนสนับสนุนที่ได้รับต่อแหล่งท่ี
เสนอขอ 

   

 4. ร้อยละของงบประมาณทีไ่ด้รับจากหน่วยงาน
ภายนอกเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ร้อยละ 
50) 

   

 5. ร้อยละของการรบัรู้ของประชาคมในคณะ 
   (1. ร้อยละ 70-80 ของบุคลากรทั้งหมด) 
    2. ร้ยอละ 80 ของจ านวนเรื่องได้รับการประชา
สัมพันธืในคณะ) 

   

  6. จ านวนเรื่อง/โครงการที่ได้ด าเนนิการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในระดับประเทศ (ร้อยละ 20) และระดบั
นานาชาติ (ร้อยละ 5) 

   

  ตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)    
  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร 

(5 คะแนน) 
   

  2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก (ร้อยละ 60 
ขึ้นไป) 

   

  2.3  อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( ร้อย
ละ 30) 

   

  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (5 คะแนน) 

   

  2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู้ (7 คะแนน) 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน (6 
คะแนน) 

   

 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียน
ตามคณุลักษณะของบัณฑติ (5 คะแนน) 

   

 2.8  ระดับความส าเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (4 คะแนน 

   

 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (5 คะแนน) 

   

  3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษา (6 
คะแนน) 

   

  ตัวช้ีวัดของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

   

  1.  บัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

   

  2.  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

  3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่(ระดับคะแนนไม่น้อย
กว่า 3.90) (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ไมส่ามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้) 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยพร ่(ระดบัคะแนนไม่น้อยกว่า 
4.50) 

   

 14.  การพัฒนาคณาจารย ์    
 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์    
 17.  การพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 
5) 

   

 18.1  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

   

 18.2  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

   

  ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement 

   

  2. ด้านการศึกษา    
  2.1  จ านวนครั้งและจ านวนวันของการจัดอบรม / 

สัมมนาอาจารยด์้านพัฒนาการเรียนการสอนต่อปี
การศึกษา  (ครั้ง, วัน) 

   

  2.2   ร้อยละของจ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมการอบรม /
สัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน (จัดโดยหน่วยงาน
ภายใน/นอกส่วนงาน)   (ร้อยละ) 

   

  2.3  จ านวนอาจารย์ทีไ่ดร้ับรางวัลด้านการสอน /การ
จัดการศึกษา  (คน) 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 2.4  จ านวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน
ของหลักสูตรทีร่ับผดิชอบ 

   

 2.4.1 ที่ก าลังด าเนินการ  (โครงการ)    
 2.4.2 ที่ตีพิมพ ์ (โครงการ)    
 2.4.3 ทีล่งบทความ  (โครงการ)    
   หลักสูตรปริญญาตรี    
 2.5  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า เทียบกับ

เป้าหมายจ านวนรับ 
   

 2.6  จ านวนรายวิชาที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ  (ไม่
นับรวมปี 1)  - รายวิชาต่อหลักสตูร 

   

 2.7  จ านวนรายวิชาที่มีการจัดท าสื่อการสอนในระบบ  
E-learning หรือมสีื่อ online 

   

  2.8  จ านวนรายวิชาที่มีการปรับปรุงการจัดการเรยีน
การสอน 

   

  2.9  จ านวนรายวิชาที่มีการเรยีนรูห้รือปฏิบัติงานใน
ชุมชน 

   

  2.10  จ านวนนักศึกษาท่ีได้รบัทุนสนับสนุนการศึกษา 
(ปริญญาตรี) 

   

  2.10.1 ทุนจากหน่วยงานภายนอก (คน)    
  2.10.2 ทุนคณะ  (คน)    
  2.10.3 ทุนมหาวิทยาลัย  (คน)    
  2.11  จ านวนนักศึกษาท่ีไปต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้

ด้านวิชาการ หรือเสนอผลงาน 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 2.12  จ านวนนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 

   

 2.12.1 จ านวนนักศึกษาต่างประเทศ ทีม่าศึกษา/วิจัยที่
ส่วนงาน(Inbound Exchange Undergraduate 
Students) 

   

 ¾ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษา  น้อยกวา่ 3 เดือน    
 ¾ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ตั้งแต่ 3  เดือนขึ้น

ไป 
   

 2.12.2 จ านวนนักศึกษาของส่วนงาน ที่ไปศึกษา/วิจัย
ที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  (Outbound 
Exchange Undergraduate Students) 

   

  ¾ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษา  น้อยกว่า 3 เดือน  
(คน) 

   

  ¾ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ตั้งแต่ 3  เดือนขึ้น
ไป (ร้อยละ) 

   

  2.13  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท า/ศึกษาต่อหลัง
ส าเรจ็การศึกษาภายใน 1 ปี 

   

  2.14  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามีข้อมลู)    
    หลักสูตรปริญญาโทและเอก    
  2.15   ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเทียบกับ

เป้าหมายจ านวนรับ 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ) 

 2.16  ระยะเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาเรียนจบหลักสตูร    
 2.16.1 ปริญญาโท  (ปี)    
 2.16.2 ปริญญาเอก  (ปี)    
 2.17  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเรียนจบ    
 2.17.1 ปริญญาโท    ภายใน 3 ปี (ร้อยละ)    
 2.17.2 ปริญญาเอก   ภายใน 5 ปี  (ร้อยละ)    

 2.18   จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา  
(บัณฑิตศึกษา) 

   

  2.18.1 ทุนจากหน่วยงานภายนอก (คน)    
 2.18.2 ทุนคณะ (คน)    
 2.18.3 ทุนมหาวิทยาลัย (คน)    
 2.19   จ านวนนักศึกษาท่ีไปต่างประเทศเพื่อการ

เรียนรูด้้านวิชาการ หรือเสนอผลงาน 
   

 2.20  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท า/ศึกษาต่อหลัง
ส าเรจ็การศึกษาภายใน 1 ปี 

   

    กิจการนักศึกษาและการพัฒนานักศกึษา    
  2.21   สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  (คน : 

คน)  -  (เฉพาะปริญญาตรี) (ครั้ง/ปี) 
   

  2.22   จ านวนโครงการ/กิจกรรม นอกหลักสูตรที่จัด
ให้นักศึกษาต่อปีและเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักศกึษา
ที่เข้าร่วมต่อครั้งเทียบกับจ านวนเป้าหมาย 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

2.1 ผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นที่ต้องการของ
สังคม (ต่อ 

 2.23   ร้อยละของจ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการ
บันทึกในระบบ AT (Activity Transcript) ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน (เฉพาะปริญญาตรี)  (ร้อยละ) 

   

 2.23.1 ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็
ประโยชน ์

   

 2.23.2 ด้านเสริมสร้างวินัยและทกัษะทางสังคม 
วิชาชีพ วิชาการ 

   

  2.23.3 ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง 

   

  2.23.4 ด้านเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ  (ร้อยละ)    
  2.24  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกใน

ระบบ AT 
   

 (เฉพาะปริญญาตรี)    
 2.25  ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่อง/สร้าง

ช่ือเสียงในระดับคณะ ระดับมหาวทิยาลัย  
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

   

  2.26  จ านวนโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลยั
รับผิดชอบต่อสังคม (University Social 
Responsibility)  (โครงการ/กิจกรรม) 

   

  2.27  จ านวนโครงการ/กิจกรรมพฒันานักศึกษาเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นนานาชาต ิ(โครงการ/กิจกรรม) 
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ยุทธศาสตร์  3   พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ (9 โครงการ) เป้าหมาย 
3.1  มีบริการวิชาการฯ 
แบบ One-stop 
service 

3.1.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแบบ 
One-stop service 

3.1.1.1 มีระบบและกลไกการด าเนินงานบริการ
วิชาการแบบ one stop service 

3.1.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนา
ศูนย์ฯ           - คณะกรรมการด าเนินการ                        
- คณะกรรมการปฏิบัติการ 

1. โครงการ บริการ
วิชาการแบบ One-stop 
service 

2555-2559 

  3.1.1.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานให้บริการ
วิชาการฯ แบบ One stop service 

3.1.1.2 จัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อ
ด าเนินการ (บุคลากร,อุปกรณ,์เครือ่งมือ,
เทคโนโลย,ีสถานท่ี) 

2. โครงการ ศูนย์
เสรมิสร้างและพัฒนา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
(กรุงเทพฯ) 

2555-2559 

  3.1.1.3 อัตราการให้บริการวิชาการแบบ one stop 
service 

3.1.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

3. โครงการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

2555-2559 

  3.1.1.4 จ านวนโครงการและรายได้ที่ไดร้ับจากงาน
บริการวิชาการ 

3.1.1.4 ประเมินผลการด าเนินงาน และน า
ผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2555-2559 

  3.1.1.5 ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บการให้บริการแบบ 
one stop service 

   

3.2  มีบริการวิชาการฯ 
แบบครบวงจร
ครอบคลมุความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

3.2.1  พัฒนางานบริการวิชา การฯ 
แบบครบวงจรตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

3.2.1.1 จ านวนครั้งการบริการวิชาการที่มีผลช้ีน าการ
ป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ในด้านต่าง ๆ 

3.2.1.1.1 วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการ วางแผนด าเนินการ แผน
ประเมินผลและพัฒนาต่อเนื่องตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

4. โครงการบริการ
วิชาการแบบครบวงจร
ครอบคลมุความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

2555-2559 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ (9 โครงการ) เป้าหมาย 

  3.2.1.2 จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่น าไปสู่การ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

3.2.1.2 สร้างกลไกการเช่ือมโยงเครือข่าย
ทีมผู้ปฏิบตัิงานและผู้ใช้บริการเชิงรุก 

5.  โครงการสร้างกลไก
การเช่ือมโยงเครือข่ายทีม
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้บริการ 

2555-2559 

  3.2.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่ไดร้ับเชิญ
เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาจากองค์กรวิชาการ
ระดับชาต ิ

3.2.1.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน า
ผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2555-2559 

  3.2.1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ    
3.3 มีการบูรณาการ
บริการวิชาการใหเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียน
การสอนและ/หรือการ
วิจัย 

3.3.1 พัฒนางานบริการวิชาการฯ ให้
เป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน
และ/หรืองานวิจัย 

3.3.1.1 จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการ ที่
อาจารย์/นักศึกษามีส่วนร่วม 

3.3.1.1.1 วิเคราะห์ประเด็นปญัหา 
วางแผนด าเนินการ แผนประเมินผลและ
พัฒนาต่อเนื่องตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

6. โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการใหเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียน
การสอนและ/หรือ
งานวิจัย 

2555-2559 

  3.3.1.2 จ านวนบทความและงานวิจัยที่มีผลมาจากการ
บริการวิชาการ 

3.3.1.1.2 สร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่าย
ทีมผู้ปฏิบตัิงานและผู้ใช้บริการ 

7.  โครงการ ศูนย์เสริม 
สร้างและพัฒนาสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม (สูงเนิน) 

2555-2559 

   3.3.1.1.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และ
น าผลทีไ่ดไ้ปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

3.4  มีการน าความรู้
จากการบริการวิชาการ
มาใช้ในการปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตร
ของคณะฯ 

3.4.1 พัฒนาการน าความรู้จากการ
บริการวิชาการมาใช้ในการปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรของคณะฯ 

3.4.1.1  จ านวนรายวิชาในหลักสตูรที่มีการปรับปรุง
โดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากบริการวิชาการ 

3.4.1.1.1 วิเคราะห์ประเด็นปญัหา 
วางแผนด าเนินการ แผนประเมินผลและ
พัฒนาต่อเนื่องตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

8.  โครงการน าความรู้
จากการบริการวิชาการมา
ใช้ปรับรายวิชาใน
หลักสตูรของคณะฯ 

2555-2559 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

   3.4.1.1.2  สร้างกลไกการเชื่อมโยง
เครือข่ายทีมผู้ปฏิบตัิงานและผู้ใช้บริการ 

  

   3.4.1.1.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และ
น าผลทีไ่ดไ้ปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

3.5 มี Regional 
Academic Services 
& Training Center 

3.5.1 พัฒนา Regional Academic 
Services & Training Cente 

3.5.1.1 จ านวนครั้งการให้บริการฝึกอบรมวิชาการใน
ระดับนานาชาต ิ

3.5.1.1.1 วิเคราะห์ประเด็นปญัหา 
วางแผนด าเนินการ แผนประเมินผลและ
พัฒนาต่อเนื่องตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

9. โครงการศูนย์วิจยัและ
บริการวิชาการนานาชาติ 
(บางเขน) 

2555-2559 

  3.5.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่ไดร้ับเชิญ
เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาจากองค์กรวิชาการระดับ
นานาชาติ 

3.5.1.2 สร้างกลไกการเช่ือมโยงเครือข่าย
ทีมผู้ปฏิบตัิงานและผู้ใช้บริการ 

 2555-2559 

  3.5.1.3  จ านวนโครงการและเงินรายได้ที่ไดร้ับจาก
งานบริการวิชาการ 

3.5.1.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน า
ผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2555-2559 

  ตัวช้ีวัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2555    
 1. จ านวนเอกสารค าสอนและต าราที่เรียบเรียงจาก

ผลงานวิชาการและวิจัยของตนเองและนักคิดอื่น 
    (1. เอกสารค าสอน 20 ชุด/ปี 
    2. ต ารา 10 เล่ม/ปี) 

   

  2. ร้อยละของงานวิจัยท่ีน าไปสู่การเรียนการสอนเมื่อ
เทียบกับจ านวนงานวิจัยท้ังหมด (ร้อยละ 80) 

   

  3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับ (ร้อย
ละ 80) 
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  4. จ านวนรางวัลที่บัณฑติได้รับจากสังคม (10 รางวัล/
ปี) 

   

  5. จ านวนฐานข้อมูลที่ทันสมัย (ทกุฐานข้อมูล)    
   6. จ านวนสารสนเทศท่ีผู้บริหารน าไปใช้ในการบริหาร

และบริการวิชาการ  (10 เรื่อง 
   

  ตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)    
 5.1  ระบบและกลไกการบริการวชิาการทางสังคม (5 

คะแนน) 
   

 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม (5 คะแนน) 

   

  ตัวช้ีวัดของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

   

  8.  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนา การเรยีนการสอนหรือการ
วิจัย (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4) 

   

  9.  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4) 

   

  3. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปญัหาสังคมในด้าน
ต่างๆ  (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 5) 
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3.5 มี Regional 
Academic Services 
& Training Center 
(ต่อ) 

 ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement 

   

 4. ด้านบริการวิชาการ    
 4.1  จ านวนและเงินรายได้ที่เกดิจากการรับจ้างวิจัย

และการรับเป็นท่ีปรึกษาโครงการ (โครงการ, บาท) 
   

  ภาครัฐ    
  4.1.1 จ านวนโครงการ    
  4.1.2 จ านวนเงิน    
  ภาคเอกชน    

  4.1.3 จ านวนโครงการ    
  4.1.4 จ านวนเงิน    
  ต่างประเทศ    

  4.1.5 จ านวนโครงการ    
  4.1.6 จ านวนเงิน    
  4.2  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับเชิญจาก

องค์กรวิชาการเป็นวิทยากรระดับนานาชาติ 
   

 การจัดประชุม อบรมทางวิชาการ      
 4.3  จ านวนครั้งของการจัดประชุม อบรมทางวิชาการ      

  4.3.1 ระดบัคณะ    
  4.3.2 ระดบัชาต ิ    
  4.3.3 ระดบันานาชาต ิ    
      
      



32 
 

      
เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

  จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ อบรมทางวิชาการ      
  4.4.1 ในประเทศ    
  4.4.2 ต่างประเทศ    
  4.5  จ านวนหนังสือ/ต ารา  (เล่ม)    
  4.6  จ านวนสื่อวิดีทัศน ์     (เรื่อง)    

 4.7  จ านวนหน้าในเว็บไซด ์        
 4.8  จ านวนครั้งในสื่อสิ่งพิมพ์(หนงัสือ,หนังสือพิมพ,์

นิตยสาร,วารสาร,วิทยาสาร) 
   

  4.9  จ านวนครั้งในสื่อวิทยุ/โทรทศัน์      
  4.12  คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้รับบริการทุก

กลุ่ม (Average satisfaction score) 
   

  4.13  จ านวนโครงการด้านเสรมิสร้างสุขภาพ    
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ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน  

ยุทธศาสตร์  4   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดการความรู้ บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า  มีสุขภาพดี และมีความสุข 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
4.1  แผนแม่บท 
แผนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อทดแทนบุคลากรที่
ก าลังเกษียณอายุ/หมด
วาระ 

 ตัวชี้วัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
4. จ านวนช่ัวโมงต่อบุคลากรทีเ่ขา้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง (20 ช่ัวโมง/คน) 
ตัวช้ีวัดของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
1. การพัฒนาอาจารย์ (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 5) 

   

4.2  เสริมความรู้ที่
จ าเป็นให้บุคลากร 
(การบริหาร การวิจัย  
R2R ฯลฯ) 

 ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement 
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการต าแหน่งอาจารย ์

   

4.3 ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิชาการ 

 จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ    

4.4 ส่งเสริมกิจกรรม
เสรมิสุขภาพบุคลากร 

 3.1.1 อาจารย ์
3.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

   

4.5  พัฒนาระบบการ
ด ารงรักษาบุคลากรคน
ด ี- คนเก่ง 

 3.1.3 รองศาสตราจารย ์
3.1.4 ศาสตราจารย ์
สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 

1. จัดระบบ Mentoring   
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  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีครองต าแหน่ง  (ณ ปี
นั้นๆ)       

   

        3.3.1 ช านาญการ    
        3.3.2 เชี่ยวชาญ    
        3.3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ    
  3.4  จ านวนวันเฉลี่ยหรือช่ัวโมงเฉลี่ยที่ได้เข้าร่วม

โครงการพัฒนาบุคลากรต่อคน 
   

        3.4.1 สายวิชาการ ( วันหรือช่ัวโมง ต่อคน)           
        3.4.2 สายสนับสนุน (วันหรือช่ัวโมง ต่อคน)    
  3.5  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
        3.5.1 สายวิชาการ     
        3.5.2 สายสนับสนุน    

ยุทธศาสตร์  5  มีการบริหารที่สนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสรมิสิ่งแวดล้อมที่ด ี

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
5.1  มีการปฏิรูปการ
บริหารจดัการ Central 
Lab และอุปกรณ์เครื่งมือ
เครื่องใช้ 

 ตัวชี้วัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1. จ านวนเรื่องร้องเรียน (ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
2. ร้อยละของอัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน/รายจ่ายรวม (ร้อยละ 95) 

   

5.2   มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการที่เชือถือ
ได ้

 3. ร้อยละของความส าเรจ็ตามเป้าหมายผลผลิต (ร้อย
ละ 85) 
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5.3  มีระบบการบรหิารที่
มุ่งเน้นผลงาน (Result-
based management) 

 5. ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานในการลด
ระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานบริการ  
(1 หน่วย/ปี) 

   

5.4  มุ่งเน้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

     

5.5  ใช้ระบบบริหาร
ความเสีย่งและตรวจสอบ
ภายใน 

 ตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  (5 คะแนน) 

   

5.6  มีรายไดเ้พิ่มขึ้น  7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์และผู้บริหารทกุระดับของคณะ (7 
คะแนน) 

   

5.7  พัฒนาระบบ
กายภาพปลอดภัย   
สิ่งแวดล้อมน่าอยู ่

 7.2  การพัฒนาคณะสูส่ถาบันเรียนรู้ (3 คะแนน)    
 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

(4 คะแนน) 
   

  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (6 คะแนน)    
  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (4 

คะแนน) 
   

 9.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน  (5 คะแนน) 

   

  10.2 การบริหารจดัการศึกษา 3 ดี (3D)    
  10.2 ผลที่เกดิขึ้นกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี

ความรู้ เจตนคติ ตลอดจนพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
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  ตัวช้ีวัดของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

   

  13.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน
ระดับคณะผู้บรหิาร หมายถึง คณบดี (ระดับคะแนนไม่
น้อยกว่า5) 

   

  ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) 

   

  5. ด้านบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและ
สินทรัพย ์

   

  5.1  รายได้คงเหลือหลังหักรายจ่ายและภาระผูกพัน
ก่อนหักค่าเสื่อม (ลา้นบาท) 

   

  จ านวนโครงการป้องกันความเสีย่งด้านการเงิน    
        5.2.1 โครงการใหม ่    
        5.2.2 โครงการต่อเนื่อง    
  7.  ด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม    
  7.1  การป้องกันและระงับอัคคีภยั    
  7.2  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
  7.3  การก าจัดขยะและน้ าเสีย    
  7.4  การอนุรักษ์พลังงาน    
  8.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
  8.1  จ านวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนบคุลากร 

( จุด : คน) 
   

  8.2  จ านวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนนักศึกษา
ในระดับบณัฑิตศึกษา 
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  8.3  จ านวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนนักศึกษา
ในระดับปรญิญาตร ี

   

  8.4  จ านวน Wireless Access Point    
  8.5  จ านวนโครงการพัฒนาด้านสารสนเทศ    
        8.5.1 โครงการใหม ่    
        8.5.2 โครงการต่อเนื่อง    
  9.ด้านความเป็นนานาชาติ    
  9.1  ร้อยละของจ านวน Active MOU ระหว่างส่วน

งานกับสถาบันวิจัย/สถาบันอุดมศกึษาต่างประเทศ 
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เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์     6  สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

6.1 มี Annual year 
plan กิจกรรมท านุบ ารุง
ฯ ชัดเจน 

 ตัวช้ีวัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
1. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(4 คะแนน) 

1.1  สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

  

6.2  สร้างค่านิยม 
MAHIDOL แก่นักศึกษา
และบุคลากรของคณะฯ 

 ตัวช้ีวัดส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
10.  การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4) 

   

6.3  สืบสานวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาไทย 

 11.  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและ
วัฒนธรรม (ระดับไม่น้อยกว่า 4) 

   

  ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) 

   

  6. ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม    
  จ านวนโครงการ/ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ.2553-
2555 

   

  (http://www.orsa.mahidol.ac.th) (กิจกรรม/
โครงการ) 
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 ข้อคิดเห็นจากการน าเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555-2559”  

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  2554 
 
 
 
 จากการน าเสนอผลการประชุมกลุม่ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 Research Excellence  กลุ่ม 2 Teaching & Learning Excellence และกลุ่ม 3 Healthcare & Services Excellence  ในที่ประชุมมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดงันี ้
  
รศ.จรวยพร สุภาพ 

ขอเสนอโครงการเพิ่มเติม ซึ่งในกลุ่ม 2 ได้มีการพูดถึงกลยุทธ์ People excellence  แต่ไม่ได้มีการน าเสนอ มี 2 โครงการ คือ  
1. โครงการการพัฒนาบุคลากร การที่จะผลักดันขับเคลื่อนแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ รวมทั้ง ทดแทนผู้เกษียณ การรกัษาบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง  การสร้างอาจารยจ์ากศิษย์เก่า โครงการ

ช้างเผือก   
2. โครงการทุนการศึกษา    
ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่โครงการด้านการศึกษาโดยตรง แต่เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 

 
รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ 
 ขอเรียนถามเพิม่เตมิเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ทางคณะฯ ยังไมไ่ด้มีการด าเนินงานว่างานวิจัย (กลุ่ม Research Excellence) หรืองานการศึกษา (กลุ่ม 
Teaching & Learning Excellence)  จะรับไปด าเนินการต่อ หรื 
 
รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกลุ 

- ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มที่ 1 Research Excellence ไดคุ้ยกันถึงเรื่องนี้ น่าจะเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างงานการศึกษาและงานวิจัย โดย รองคณบดฝี่ายบรหิารการศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
และรองคณบดฝี่ายวิจัยและวิชาการ   เป็นรองประธานฯ  ซึ่งจะมีการแต่งตั้งทีมด าเนินงานต่อไป    เหตผุลที่ให้ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาเป็นประธานฯ เนือ่งจากการวิจัยด้านการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในฝ่ายการศกึษาทุกระบบ เราเห็นว่าเรื่องนี้เปน็เรื่องส าคญั จึงได้มีการพูดคยุกันร่วมกันท างานและตั้งเป็นทีมขึ้นมา 
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ผศ.ปรีชา ลอเสรีวานิช – ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ประเด็นนี้ในกลุ่ม 2 ก็ไม่ไดม้ีการพูดคยุกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย  เน้นแตเ่รื่องหลักสูตร ไดส้อบถามไปยังภาควิชาต่างๆ ก็ไม่มีภาควิชาใดสนใจ  
 
รศ.จรวยพร สุภาพ 
 - ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า พูดคยุกับภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คิดว่าภาควิชาสุขศึกษาฯ เปน็เจ้าขององค์ความรู้ด้านนี้ น่าจะรู้มากท่ีสดุ  และได้มีการพดูคุยกนันอกรอบ อาจจะมีการพัฒนาเปน็ทีม
เพื่อพัฒนาคณะฯ ต่อไป จะเป็นสว่นหน่ึงของ Teaching & Learning Excellence  แต่เป็นนอกกรอบ เหมือนกัน People excellence  แต่มีข้อเสนอว่าไมส่ามารถน าไปเป็นผลงานทางวิชาการได้ ขณะนี้ก็ก าลัง 
review งานของภาควิชาสุขศึกษาฯ อยู่ ซึ่งงานนี้ต้องร่วมมือกันท างาน ไม่ใช่เป็นของใครโดยเฉพาะ 
 
รศ.ธราดล เก่งการพานิช 
 - ได้เสนอข้อคิดแห็นว่า   ถ้าพิจารณา Mission ทั้ง 3 กลุ่ม มีประเดน็ท่ีน่าสนใจ  ดังนี ้

  (1)   กลุ่ม 2 Teaching & Learning Excellence และกลุ่ม 3 Healthcare & Services Excellence มองเหมือนกันคือ น่าจะต้องเพิ่ม  ด้านสิ่งแวดล้อม แต่กลุ่ม 1 Research Excellence ใหต้ัดออก 
เรามองว่า สาธารณสุขเป็นประเดน็หลัก สิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็น และมันเอื้อต่อการเกิดปญัหาสุขภาพ 
   (2)   กลุ่ม 3 เปลี่ยนการผลติบณัฑิตด้านสาธารณสุข และเดิมค าว่า ศาสตร์ ลงไป แตผ่มว่าไม่ใช่ เพราะบุคลากรไมม่ีค าว่า ศาสตร์ 
   (3)    สิ่งทีค่ิดว่าจะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ คือ ในแต่ละส่วนหรือแตล่ะกลุม่ที่คิดมา มีโครงการหลายโครงการ มีแนวทางพัฒนาหลายด้าน ทั้ง 3 กลุ่มจะต้องน าโครงการมาบูรณาการกัน 
 
 ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย 
 - ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนว่า  รศ.สุปรียา ตนัสกุล และผศ.มณฑา เก่งการพานิช  ได้ท าวิจัยในช้ันเรียนเมื่อปีที่แล้วและมีการตีพิมพ์ในวารสารแล้ว พบปัญหาว่า ภาควิชาฯ ไม่บรรลใุน
เรื่องการตีพิมพ์ เมื่อจะให้เขาท าวิจัยอีก ก็เกิดความไม่แน่ใจว่าจะท าดีหรือไม่ แต่อาจารย์ฯ ยินดีจะเปน็ท่ีปรึกษา มาช่วยกันพัฒนาเป็นงานวิจัยของคณะฯ 
 ประเด็นที่ 2  รศ.สุนีย์ ละก าปั่น พูดว่า อยากจะท า e-learning  ในรายวิชา  ก็คิดว่า ถ้าท า e-learning การเรียนผ่านทางไกล ที่ท่านรองฯ พูดเมื่อวานนี้  มสธ. เป็น e-learning หรือไม่ จริงๆ แล้วตอ้งมี
อะไรมากกว่านี้เปล่า ลองตั้งเป็นขอ้คิดว่าการเรียนการสอนที่ได้เจอลูกศิษย์ ได้ค่านิยมทีด่ี สิ่งดีๆ ไป ไม่อยากจะเป็นการเรียนการสอนผา่น e-learning หมด ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเศร้านิดๆ 
 อีกเรื่องคือ งานวิจัย ตอนท่ีท าแผนงาน สอส. ได้พัฒนาแบบสอบถามส าหรับส ารวจพฤติกรรม ของอาจารย์นักศึกษา และบุคลากรให้กบัเครือข่ายทั้ง 17 สถาบัน และคดิว่า ถ้าเราท าข้อมลูเรื่องนี้ทุกปีจะเห็น
แนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพที่ส าคญัๆ ของเยาวชน บุคลากร ท าเป็น retro spective  หรือ cohort  study ได้ คิดว่าเครื่องมือมีอยู่แล้ว ถ้ามีงบประมาณส่วนน้ี ท าเป็นโครงการ ในระยะยาวเป็นงานวิจัยผลักดัน
นโยบายได้ ประมาณว่า นักศึกษาหรือเยาวชนของเรามีแนวโน้มพฤติกรรมเสีย่งด้านสุขภาพ หรือพฤตกิรรมป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ คดิว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ 
 อีกข้อมูลหนึ่งที่เราพูดเสมอคือ คอื ข้อมูลตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ OPHETS มีอยู่ และมี Lab สนับสนุนอยู่แล้ว แตเ่คยคุยกบัอาจารย์เขาบอกว่า ข้อมูลนี้เป็นความลับ แต่ถ้าเป็นบุคลากรของคณะเรา 
สามารถเชื่อมโยง 2 ส่วน คือ พฤติกรรมสุขภาพ และผลการตรวจสขุภาพเข้าด้วยกัน จะเป็นไปได้หรอืเปล่า คล้ายๆ กับงานวิจัย in-house ซึ่งสามารถช้ีแนะเชิงนโยบายได้ เป็นโครงการระยะยาว retro spective  คิด
ว่าจะมีประโยชน์ ทางการแพทย์จะมี lab ของเขาอยู่แล้ว แต่ของเรามีคนอยู่แล้ว เป็นอีกข้อหน่ึงที่อยากเสนอแนะ 
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รศ.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ     
           - ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ประเทศไทยเองก็ให้ความส าคญัการวิจัยด้านการศึกษา ได้เชิญอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร ท าใน
ลักษณะของ วช. คือ ตั้งโจทย์ และดูแลทั้งระบบ หมายถึง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท เอก จุดนี้น่าจะเป็นการมองภาพรวมในเชิงนโยบาย และตัวโจทย์ท่ีเป็นเฉพาะ คิดว่า
มหาวิทยาลยัเรานา่จะได้รบัจัดสรร หรือเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาระดับประเทศด้วย   และได้ดูตัวช้ีวัดของด้านวิจัย ไม่แน่ใจ อาจจะดูตัวช้ีวัดไม่ครบ แตเ่ท่าเคยฟังของสภาวิจยัแห่งชาติ ตัวช้ีวัดหนึ่งที่ถือเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญ
คือ งบประมาณค่าใช้จ่าย ส าหรับของประเทศไทยมีงบประมาณคา่ใช้จ่ายงานวิจัยท้ังหมดของประเทศไม่ถึง 0.02% ของ GDP ของประเทศ เขาจึงอยากจะให้แตล่ะสถาบนัตั้งงบประมาณด้านวิจยัให้ได้ว่า เป็น 
กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ตัวเอง ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่เป็นสากล 
 และอีกประเด็นหนึ่ง จากท่ีฟังการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม จะมีวัตถุประสงค ์  2-3 ข้อ และมีตัวช้ีวัด แต่มีข้อคิดหนึ่งคือ วัตถุประสงค์ข้อนี้จะเปน็ผลส าเร็จเมื่อไร จะเห็นว่าปรากฏใน 4-5 ปี เหมือนกัน
หมด ไม่แน่ใจว่า ถ้าจะน าไปท า action plan จริง น าวัตถุประสงค์ไปจัดล าดับความส าคญัหรือไม ่ เช่น กลุ่มวิจัย หรือบริการวิชาการ ข้อไหน เป็นวัตถุประสงค์ประสงค์ที่ส าคัญทีสุ่ด ต้องด าเนินการก่อน ตรงนี้ต้อง
จัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ เนื่องจากจะส่งผลต่อ action plan  ขณะเดียวกันตัวช้ีวัดจะมี 2 แบบ คือ แบบกระบวนการ และแบบผลลัพธ์ ตัวใดจะส าคญัหรือตัวใดจะเป็นต้องด าเนินการก่อน-หลัง ในการจะ
ท าเป็นภาพรวมถ้ามีตรงนี้จะท าให ้action plan ชัดเจนขึ้น 
 
รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ 
 1. เท่าที่ดูมาจะมตีัวช้ีวัดเป็นตัวก ากับ การก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ทีเ่ราก าหนดมาจะอยู่บนพ้ืนฐานของตัวช้ีวัด สมศ. สกอ. แต่การที่เราตั้งวิสัยทัศน์เป็นระดับเอเชียในปี 2559 แสดงว่าในปีดังกล่าวเรา
ต้องได้ระดับนั้น ผมไม่แน่ใจว่า ในระดับเอเชียตัวช้ีวัดที่จะไปให้ถึงระดับนั้นมีอะไรบ้าง  ดังนั้น ตัวช้ีวัดของ QSA, THA  หรือ TQF มีตัวช้ีวัดอะไรที่จะท าให้งาน ภารกิจ ทีเ่ราก าหนดเป็นโครงการ แนวทางพัฒนานั้นก้าว
ไปสู่มาตรฐานหรือตัวช้ีวัดที่ทะลุเปา้ตรงนั้นได้ แต่ถ้าเราดึงตัวช้ีวัดแคข่อง สมศ. สกอ. คือเราตรวจประเมินแค่ภายในมหาวิทยาลัย  จึงขอฝากไว้ว่า โครงการ แนวทางการพัฒนาจะท าให้เข้มข้นขนาดใด หรือมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพขนาดไหนที่จะผ่านตวัช้ีวัดระดับเอเชียให้ได้ 
 2. การที่พูดคุยกันในวันนี้ เป็นการระดมความคิด มีหัวหน้าภาควิชามาเข้าร่วมด้วย แต่แผนงานท่ีงานแผนพัฒนาฯ ส่งไปใหภ้าควิชาด าเนินการ ซึ่งผ่านที่ประชุมภาควิชา และไดด้ าเนินการตามภารกิจทัง้ 3 
ด้าน น ามารวมด้วย เพราะผมจะเน้นเสมอว่า การผลิตผลงานอยู่ทีภ่าควิชา ดังนั้นภาควิชาก็มีความต้องการที่จะผลิตผลงานจึงต้องน ามารวมด้วย อันไหนท่ีเป็นส่วนรวมก็น าไปพัฒนาเป็นองค์รวม สิ่งไหนท่ีจ าเพาะ ที่
จ าเป็นส าหรับภาควิชาก็ให้ความส าคัญกับเขาด้วย อย่าละเลย 
 3. ตามที่รองอธิการบดีฯ ไดเ้น้นวา่ การพัฒนาคนเป็นเรื่องส าคัญ ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ จะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด 
เพื่อมารองรับงานท้ัง 3 ภารกิจหลกัให้ได้ ดังนั้นในทุกแนวทางก็ต้องท า และท าให้เข้าประเด็นมากที่สดุ 
 4. การพัฒนาโครงการทั้งหลาย ผมไม่แน่ใจว่า โครงการทั้งหลายสามารถรองรับการเปดิเสรี Asian 2015 ได้หรือไม่ ลองคิดดู อีกอันหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าผมจบัประเด็นได้หรอืไม่ เรื่อง USR ไปอยู่ตรงไหน ต้องท า
ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งผมอาจจะพลาดไปก็ได้ที่ไม่เห็นว่า USR ไปอยู่ตรงไหน 
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รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ 
          1.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิส าหรับกลุ่มที่ 3 Healthcare & Service Excellence โครงการเกีย่วกับประชาสมัพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย เท่าที่ผา่นมาเราก็ท าประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว อยากใหผู้้รับผิดชอบด าเนิน
กลวิธีลึกไปกว่านั้นแทนท่ีจะเป็นการประชาสัมพันธ์ธรรมดา ก็น่าจะจัดท าโครงการเป็นโครงการกลยทุธ์การตลาดสู่กลุ่มเปา้หมาย และในโครงการต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์อยู่ในโครงการนี้ด้วย  ซึ่ง
หลายหน่วยงานท่ีผม observe  มา เขาไมไ่ด้ท าเรื่องการประชาสัมพนัธ์อย่างเดียว แต่ท าเรื่องกลยุทธ์การตลาดด้วย ดังน้ัน คงต้องวิเคราะห์หลายๆ เรื่องเกี่ยวกับการตลาด นอกเหนือจากการประชาสัมพันธด์้วย 
 2.  ในเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนนั้น คงต้องแบ่งใหชั้ดเจนเนื่องจากเป้าหมายของ 2 เรื่องนี้แตกต่างกัน คือ 
                 2.1   ด้านบริการวิชาการจะเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
                 2.2 ด้านคุณภาพของการใหบ้ริการ  ในขณะที่เป้าหมายการเรยีนการสอนของนักศึกษาเป็นการเรียนรูส้ิ่งที่อาจารย์ได้พยายามถ่ายทอด ถ้าเราน ามาผสมผสานกันไมด่ีอาจจะก่อเกิดความสับสนกับ
นักศึกษาในเรื่องต่างๆ  เช่น   นักศึกษาน าสิ่งที่เรียนมาไปให้บริการวิชาการอาจจะเกดิปัญหาต่อคุณภาพได้  
 
รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ 
 ขอเรียนให้ทราบว่า จริงๆ แล้วไม่ใช่น าการเรียนการสอนไปใช้บริการวิชาการ อันนี้เป็นตัวช้ีวัดของ  สมศ. เรื่องการให้บริการวิชาการภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ดิฉันไปประเมินค ารับรองการปฏิบตัิราชการของ
กรมควบคุมโรคมา 5 ปีแล้ว ซึ่งดฉิันสอนนักศึกษาเรื่อง การวางแผน นโยบาย การประเมินการปฏิบตัิราชการ พี่ก็จะน ากรณีศึกษาเหล่านี้มาประกอบการสอนนักศึกษา นี่ก็คือการน าบริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ใน
การเรยีนการสอน เป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าถ้าท าอย่างนี้แล้ว ผลจะเป็นอย่างไร ถ้าเป็นนักศึกษาจะด าเนินการ พัฒนา และวางแผนต่อไปอย่างไร น่ีคือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 นอกเหนือจากนั้นแล้ว ถ้าน าจุดออ่นของการปฏิบัติราชการของกลุม่ควบคุมโรคมาเขียนเป็นโครงการ วิจัยน าเสนอขึ้นไปว่า น่าจะมีการปรับปรุง และการพัฒนาส่วนน้ีให้ดีขึ้น ท าเป็นงานวิจัย ถ้ากรมควบคุม
โรครับเรื่องนี้ไป ก็ถือว่า เป็นการต่อยอดงานวิจัย หรือ ถ้าสรุปผลการประเมิน มีข้อเสนอแนะว่า กรมควบคุมโรคควรมีการปรับปรุงวิธีการในการปรับปรุงการบริหารงาน PMS (Personnel Management System)  
อย่างไร  การเขียนตัวช้ีวัดควรปรบัปรุงท าอย่างไร  ถ้ากรมควบคุมโรคน าไปปรับปรุง จากการที่กรมควบคุมโรคปรับปรุงนี้ ก็จะขอหนงัสือยืนยันว่า กรมควบคุมโรคได้น าไปข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงจริงมายัง
คณะ ซึ่งเป็นการน าบริการวิชาการไปใช้ช้ีแนะในเชิงนโยบาย นี่คือวธิีการ เป็น Outcome ที่ได้จาก Output ในการบริการวิชาการ ตรงนี้เป็นจุดอ่อนของเราที่ไม่สามารถเขียนได้จากการบริการวิชาการ ซึ่งภาควิชามี
การด าเนินการอย่างนีจ้ านวนมาก แต่ไมส่ามารถบอกได้ว่าน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร  ประเด็นนีไ้ด้ท าความเข้าใจกับหัวหน้าภาควิชา และผูร้วบรวมข้อมูลจากภาควิชาเรยีบร้อยแล้ว 
 
รศ.ประสิทธิ์ ลีระพันธุ ์
 ข้อคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่เราต้องการอยู่ ถ้าเราพูดถึงอัตลักษณ์ในภาพกว้าง ก็เป็นนามธรรมที่ทุกคนยอมรับ คือ เก่ง ดี มีสุข ปัญหาคือการแข่งขันในปัจจุบันนี้สูงมาก ตัวตนของเรากต็้องมี
ลักษณะเฉพาะที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ว่าบัณฑิตของเราทั้งระดับปรญิญาตรี  ปริญญาโท และปรญิญาเอกว่า  อัตลักษณ์คืออะไร และมกีระทบต่อการจัดหลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผลทั้งหมด ที่ส าคัญคือ
ผลผลติของเรามีคณุภาพ และเปน็ท่ีต้องการของตลาดหรือไม ่ สิ่งนี้จึงเป็นตัวช้ีขาดทีส่ าคญั ในความหมายของบัณฑิตคณะฯ ของเรา คือ การป้อนให้กับตลาด และมีการแข่งขัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะถ้าเปิด Asian Free ขึ้นมา เราต้องแข่งกันรอบด้าน ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งนี้สกัเท่าไร ส่วนนี้ต้องให้ค าจ ากัดความที่ชัดเจน แต่ก็เข้าใจกลุ่มเราว่า คงให้ค าจ ากัดความได้ยาก เนื่องจากระยะเวลา
น้อย ดังนั้น จึงขอฝากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปคิดทุกกระบวนการว่า อัตลักษณ์ของเราคืออะไร  
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 และจากท่ีฟังจากท่าน รองอธิการบดีฯ (รศ. สรนติฯ)  และจากที่อ่ืนๆ    มีปัญหาคือ ผู้ใช้บัณฑิตเองกบ็่นตลอดว่า บณัฑติที่จบการศึกษามาแล้วต้องมาฝึกปฏบิัติงานต่อ เนื่องจากใช้งานไม่ได้เลย ผมคิดว่า ถ้า
มหิดลผลิตบณัฑิตมาแล้วท างานได้เลย และท าได้ดดี้วย ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  แปลว่า ของเราต้องเก่งท้ังทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วย ถ้าเอา 2 อย่างคู่กันจะท าอย่างไร ต้องปรับหลักสตูรอย่างไร เนื้อหาสาระควรจะ
เปลี่ยนอย่างไรบ้าง ผมว่า ต้องการมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องก าหนดให้ชัดเจน แล้วจะมีความหมายมากขึ้น 
 
นภาพร ม่วงสกุล 
 - ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิว่า บคุลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 3 Healthcare & Services Excellence  เห็นว่า การที่เราไปสู่นานาชาติได้ก็มีเรื่องของเครอืข่าย ตามที่ ผศ.สมุาลี สิงหนิยม ได้
น าเสนอไปแล้ว  แต่ทางกลุ่มไม่ไดค้ิดเรื่องแผนพัฒนาบุคลากร และ ICT ที่จะเข้ามาสนับสนุน ในส่วนแผนพัฒนาบุคลากรของสายสนับสนุนเองที่คิดไว้ คือ งาน R2R ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  ดงันั้น จึงต้องมี
การจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป โดยมี รศ.วิทยา อยู่สุข และ รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อน 
 และอีกเรื่องหนึ่งที่ในท่ีประชุมไมไ่ด้พูดถึงเลย อาจจะเป็นเรืองการขบัเคลื่อน คือเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีศูนยบ์ริหารความเสี่ยงเกิดขึ้น และค่อนข้างเป็นรูปธรรม มีผู้อ านวยการศูนย์
มาจากภาคเอกชน ก็จะมาทบทวนปัจจัยเสี่ยงใหม่ทั้งหมด ในอนาคตจะต้องมีการบ้านกลับไปสู่พวกเราทุกคน ซึ่งไม่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ 
 จากการน าเสนอของทุกกลุ่ม มโีครงการ 44 โครงการ ที่ต้องมีการบูรณาการ ซึ่งจะไปเชื่อมกับระบบของมหาวิทยาลัยใหม่ คือ MUERP  ฉะนั้น ต้องมีเวทีในการทบทวน จัดสรรวงเงิน เพื่อบรรจุโครงการใน
ระบบ MUERP  ซึ่งแต่ละโครงการจะไดร้หสั Internal Order (IO)  และโครงการใดที่ขอ IO แล้วไม่ไดด้ าเนินการ ผู้บริหารระดับสูงก็สามารถรับรู้ได้ 
 
ผศ.อังสนา บุญธรรม 
 - ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ตามที ่ผศ.ลักขณา   เติมศิริกุลชัย   กล่าวถึง e-learning  ว่ารู้สึกเศร้านั้น ขอช้ีแจงว่า รายละเอียดที่ทางกลุ่มคุยกันน้ัน เป็นการพดูถึงอย่างกว้างๆ ว่าเป็น e-learning นั้น แต่
จริงๆ แล้ว รายละเอียดในการจดัการเรยีนการสอนด้วย e-learning มีหลายรูปแบบ และมีเกณฑม์าตรฐานในการก าหนดค่อนข้างเยอะ แต่สาระที่คุยกัน ไมไ่ด้ท าทุกหลกัสูตร ดูว่าในแตล่ะ phase  เราเปิดหลักสูตร
นานาชาติอยู่แล้ว เช่น รายวิชาที่เป็น core course ด้านสาธารณสขุ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ ถ้าเราสามารถพัฒนาให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานสากล ที่เป็น e-learning ไม่ไดห้มายถึงว่า จะจบัอะไรกไ็ดไ้ป
ไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วเป็น e-learning มีเกณฑ์อีกมาก  
 จากท่ีไปดูงานท่ี University of North Carolina   ต้องมี TA กี่คน ภายใน 1 สัปดาห์ต้องมีนักศึกษาส่งงาน มีการแลกเปลี่ยนกัน นัดชัว่โมงในการสนทนากลุ่ม ค่อนข้างเยอะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลย แต่ถ้าเรา
ท าได้สามารถตอบโจทย์ที่จะให้นักศึกษาลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น หลักสตูร ส.ม. มีการเปิดวิชาหลัก 2 วิชาทางระบาดวิทยา และชีวสถิติทาง e-learning ได้ นักศึกษาจากอินโดนีเซีย  หรือจากที่อ่ืน สามารถ
ลงทะเบียนแค่วิชาเดียวและเก็บรายวิชานี้ไว้ อย่างเช่น North Carolina  ให้ 3 ปี ที่จะเก็บรายวิชานีไ้ว้ เขาสามารถเก็บรายวิชานี้ไว้ พร้อมจะมาเรยีนเมื่อไรกไ็ด้ หรือเปลี่ยนเป็นหลักสตูร วท.ม.ทีหลังก็ได้ เพราะเป็น
วิชาหลักในการเรยีนปรญิญาโท และปรญิญาเอก ฉะนั้นถ้าเราท าอยา่งนี้ได้ ในเรื่องของ free tage ในกลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นนานาชาติ จะมีความชัดเจนมากข้ึนว่า เราจะก้าวไปสูร่ะดับการศึกษา แต่คงไมใ่ช่หมายถึงว่า 
Teleconference ทีเ่ราท ากับอ านาจเจรญิ แล้วบอกว่าเป็น e-learning อันนี้ก็ไม่ใช่ ยังคงต้องท าความเข้าใจค าว่า การจดัการศึกษาแบบ e-learning อยู่  
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รศ.ภูษิตา  อินทรประสงค์ 
 - ได้ชี้แจงความเป็นมาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ e-learning ของคณะฯ ว่า  คณะฯ ได้เริ่มน า Moodle  มาใช้ในการเรียนการสอน  ซึ่ง e-learning นี้ ไม่ใช่ long distance learning แต่เป็นเครื่องมือให้นักศึกษาไป
ทบทวน และเราเพิ่งเริ่มต้น จึงตอ้งท าแบบง่ายๆ ก่อน แต่ผู้น าไปใช้และประสบความส าเร็จ คือ รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนาและทีมงาน คือ รศ.สุนีย์ ละก าปั่น และรศ.สรุินธร กลัมพากร  เรื่อง Health Promotion  
อาจารย์มลีูกศิษย์อยู่ข้างนอก ซึ่งจะต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอรต์ลอด พูดคุยกันตลอด โครงการนี้ไดร้บัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากงานรวมพลคนท าสื่อ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีที่แล้ว ต้องท างานหนักมากมี
การถามตอบกัน ก าหนดชั่วโมงว่าจะมีการพดูคุยกันก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์ อาจารยจ์ะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อตดิต่อกับนักศึกษา สามารถเข้าไปดูได้ แต่ที่ก้าวหนา้มากที่สุด คือ e-learning ของ รศ.ชัยเลิศ ฯ  
ใช้โปรแกรมชุดใหม่ที่ซื้อมาเอง เปน็เรื่องหัตถการ สรีรวิทยา ที่อาจารย์สอนอยู่  เมื่อเปิดเข้าไปจะสามารถดูได้หมด นั่นคือ e-learning ที่แท้จริง  แต่อาจารย์ยังท าไม่เสรจ็  ส าหรับเราก็เพิ่งเป็นก้าวแรก ค่อยๆ ท าไป
เรื่อยๆ ก็จะดีเอง 
 สรุปจากที่ทุกกลุม่น าเสนอ รวมได้มากกว่า 44 โครงการ กลุ่มการศึกษา รวมที่ไมไ่ดเ้ขียนในนี้ด้วย 18 โครงการ กลุ่มวิจยั 24 โครงการ กลุ่มบริการวิชาการ 10 โครงการ รวมเป็น 52 โครงการ ซึ่ง 52 
โครงการนี้จะต้องบูรณาการ คือ จัดเป็นรม่ใหญ่ ร่มเล็ก ต้องท าเปน็งานและแผนงาน และวันนี้คือ วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2554 ภาควิชาฯ  ต้องส่งโครงการของภาควิชา จะต้องน าโครงการของภาควิชามาเข้าร่ม เพราะ
จะต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบหลัก ที่ต้องมีผู้รับผิดชอบภาพรวมระดับคณะฯ  โครงการใดที่เป็นของภาควิชา แบ่งเป็นผู้รับผิดชอบระดับภาควิชา ซึ่งส่วนน้ีจะเป็นตัวหลักที่น าไปใช้ท าแผนงบประมาณ ถา้ไม่มีตัวนี้เราท า
แผนงบประมาณไมไ่ด้ เพราะที่ผ่านมาใช้การเดามาตลอด ซึ่งจะต้องบูรณาการ เพราะแผนงบประมาณก็ไม่ยอมให้แตกเป็นเสีย่งๆ อย่างนี้ อย่างไรก็ต้องมีการบรูณาการ ฉะนั้นภาควิชาก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ และให้
เลื่อนส่งเป็นวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 เพื่อที่จะบริหารจัดการขอ้มูลส่วนน้ีใหไ้ด้ และขอให้ส่ง PA ปี 2555 ภายในวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 ด้วย    
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ล าดบัที่ ชือ่   สกุล หมายเหตุ

1. รองศาสตราจารย์พิพัฒน ์ ลักษมจีรัลกลุ ประธานประชุมกลุ่ม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภทัร์ ไชยกลุ เลขานกุารกลุ่ม

3 รองศาสตราจารย์สุธรรม นนัทมงคลชัย ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ

4 รองศาสตราจารย์จักร์กริช   หรัิญเพชรรัตน์ ประจ ากลุ่ม  :

5 รองศาสตราจารย์อรวรรณ  แกว้บญุชู รศ. วันเพ็ญ  แกว้ปาน

6 รองศาสตราจารย์ดวงรัตน ์อนิทร ผศ. สุภทัร์  ไชยกลุ

7 รองศาสตราจารย์สุเทพ ศิลปานนัทกลุ

8 รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกลุชยานนท์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนยี์  ศิลาวรรณ

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ  ครึกคร้ืนจิตร

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี ศรีใส

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษก์ลุ

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี สายวิชัย

14 อาจารย์จารุวรรณ ธาดาเดช

15 อาจารย์มธุรส ทิพย์มงคล

16 อาจารย์ชญาภรณ์ ศรันพฤฒิ

17 นางสาวศศิลักษณ์ บญุประเสริฐ ผู้ชว่ยเลขานุการกลุม่

                   รายชือ่สมาชกิกลุม่ที ่1  Research Excellence

ณ หอ้งประชมุสรุินทร์  โอสถานุเคราะห ์อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ ์ชัน้ 2



ผลการประชมุกลุม่ที ่1 Research Excellence

1.  ขอใหท้า่นพิจารณาพันธกิจ (Mission) ของคณะสาธารณสขุศาสตร์ว่าควรมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไรในอีก 5 ปขีา้งหน้า (ป ี2555-2559) 

    

       ยืนยันเหมอืนเดิม 1.  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ

2.  ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุข 

3.  บริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม

5.  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

      นา่จะเปล่ียนแปลงเปน็ 3.  บริการวิชาการสาธารณสุข และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม



ล าดบัที่ ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั หัวข้อ

2

1
สร้างความเป็นเลศิในการวจิยั 

(Research Excellence)

ทิศทางการพัฒนา 1  : สร้างเครือข่ายวจิยัสู่

ภาพลกัษณ์ “มหาวทิยาลยัวจิยั”

เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนา

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

1. ระบบและกลไกของการวจิยัมคีวามเขม้แขง็ 1.1 สนับสนุนทุนการวจิยั  - เงินทุนวจิยัภายในคณะ  - เพิ่มโครงการวจิยัขอทุนภายนอก โครงการระดมทุนจากศิษยเ์กา่ ตามเสนอฝ่ายแผนไป

 (ทุนวจิยั)

 - โครงการวจิยัของคณะฯ ที่ส่ง

สมคัรขอทุนได้รับการประเมนิให้

ได้รับทุน

 - เพิ่มเงินทุน เงินสนับสนุนของคณะ

โครงการเพิ่มความรู้ความช านาญของ

นักวจิยัในการเขยีนโครงการวจิยัที่มี

คุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะเสาะแสวงหา

แหล่งทุนวจิยัต่าง ๆ เพื่อสมคัรขอทุน

วจิยั

 -การเขา้ร่วมประชมุกบัหน่วยงานผู้ใช้

ประโยชน์เพื่อดึงทุนวจิยั

โครงการสร้างความร่วมมอืกบัภาครัฐ 

และเอกชน

 - จดัต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนางานวจิยั

  1.2   ยกระดับความส าคัญของการวจิยั

และงานสร้างสรรค์ให้เป็นภารกจิหลักของ

คณะ

 - สัดส่วนภาระงานวจิยั

ประมาณ ร้อยละ 40-50

 - ปรับภาระงานของอาจารยใ์ห้เอื้อต่อ

การท าวจิยั

โครงการสัมมนาเพื่อปรับภาระงาน

มตทิี่ประชุมกลุ่มในภาพรวม

ขอให้ที่ประชมุกลุ่มยอ่ยทบทวนทิศทางการพัฒนา/เป้าประสงค์การพัฒนา และก าหนดแนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วดัของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในภาพรวม  ปี 2555-2559 ตามพันธกจิ ดังนี้

ทิศทางการพัฒนา 1 :   งานวจิยั



เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนา

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

1 สร้างความเป็นเลศิในการวจิยั 

(Research Excellence) (ตอ่)

1.3 ปรับระบบและกลไกให้การสนับสนุน

การวจิยัของคณะให้เอื้อต่อการวจิยัของ

อาจารย์

 - ระบบและกลไกสนับสนุนการ

วจิยั มกีระบวนการ PDCA ตาม

ตัวชี้วดั สกอ. ขอ้ 4.1

 - ระบบการสนับสนุนการวจิยัให้มี

ความคล่องตัว

 - โครงการผลักดันวารสารวชิาการสู่

ฐานขอ้มลู TCI และ Scopus

 - ปรับวารสารวชิาการให้ได้มาตรฐาน  - โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการสู่

มาตรฐาน

 - จดัสรรผู้ชว่ยวจิยัให้ที่ภาควชิา  - โครงการสัมมนาการจดัระบบ

สนับสนุนการวจิยัอยา่งครบวงจร

 - พัฒนาห้องปฏบิัติงาน/เคร่ืองมอืให้

ได้มาตรฐาน  - โครงการคลินิกงานวจิยั/จริยธรรมฯ

  -  โครงการจดัต้ังศูนยส์นับสนุนการ

วจิยัและตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ 

แบบครบวงจร

1.4 กระตุ้นให้เกดิบรรยากาศการวจิยัและ

วชิาการ

จ านวนผลงานวจิยัต่อจ านวน

บุคลากรสายวชิาการ

-ปรับประกาศทุน CMB เพื่อเอื้อต่อการ

ขอทุน
โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตมี

ส่วนร่วมในการวจิยั

 โครงการเชญิผู้เชี่ยวชาญจาก

ต่างประเทศ(มาประเทศไทยอยู่แล้ว) 

บรรยาย

1.5  เปิดโอกาสให้อาจารย ์ได้เดินทางไป

ต่างประเทศเพื่อเจรจาธรุกจิเพื่อท าวจิยั

และส่งคนไปร่วมมอืในการท าวจิยัในระยะ

ส้ัน

จ านวนอาจารย(์กระจายตาม

ภาค)เดินทางไปเจรจาธรุกจิการ

ท าวจิยั

2. ผลงานวจิยัมคุีณภาพได้มาตรฐานสากล และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในสังคม

2.1 ผลการวจิยัสามารถแขง่ขนัระดับ

นานาชาติ น าไปสู่การตีพิมพ์วารสาร

นานาชาติได้

 - จ านวนงานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/

นานาชาติ

2.1 สนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานวจิยั/

การน าเสนอผลงานวจิยันานาชาติ

 - โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์แบบ 

fast - track

ปี 55-56 ตัวชี้วดั 

สกอ. 4.1 (4 คะแนน)

ปี 57-59 ตัวชี้วดั 

สกอ. 4.1 (5 คะแนน)



เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนา

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

1 สร้างความเป็นเลศิในการวจิยั 

(Research Excellence) (ตอ่)

2.2 ประสานกบับัณฑิตศึกษาในการ

สร้างงานวจิยัและตีพิมพ์ โดยนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา

 - โครงการสนับสนุนทุนวทิยานิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษา

 - โครงการจดัท าวารสารนานาชาติ

ฉบับพิเศษ

 โครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติ

  - โครงการแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญใน

ต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาร่วมในการ

ท างานวจิยัระดับบัณฑิตศึกษา

2.2 ผลการวจิยัสามารถต่อยอดเกดิงานวจิยั

 น าไปสู่การวจิยัสหสาขาวชิาเพิ่มมลูค่า

และสามารถจดสิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตร

2.1จ านวนผลงานวจิยัที่สามารถ

จดสิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตร

2.1 วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา และ

ก าหนดโจทยว์จิยัเชงิรุก ด้านสังคม 

ส่ิงแวดล้อม ภยัพิบัติ และให้ทุนตาม

เป้าหมาย

 - โครงการสัมมนานักวจิยัร่วมกบัผู้ใช้

ประโยชน์

2.2 จ านวนงานวจิยัที่ต่อ

ยอดจากผลงานวจิยัเดิม

2.2 การคิดโจทยว์จิยั ชดุวจิยัต้องเน้น

การใชป้ระโยชน์ของชมุชน การผลักดัน

นโยบาย และการใชป้ระโยชน์ใน

ภาคอตุสาหกรรม/ธรุกจิ

 - โครงการสัมมนาผู้ทรงคุณวฒิุเพื่อ

ก าหนดโจทยว์จิยัเชงิรุก

 - Healthy city รอบคณะ

 - โครงการวจิยัแบบมส่ีวนร่วม โดบใช้

พื้นที่เป็นหลัก

2.3 จดัระบบสนับสนุนให้เกดิการใช้

ผลการวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์จาก

งานวจิยัในชมุชน สัมคม และการผลักดัน

นโยบาย

2.3 จ านวนผลงานวจิยัน าไปใช้

ประโยชน์ในสังคม

ควรมโีจทยว์จิยัที่ใชพ้ื้นที่เป็นหลัก 

(area based research) หนึ่ง

มหาวทิยาลัย หนึ่งจงัหวดั
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1 สร้างความเป็นเลศิในการวจิยั 

(Research Excellence) (ตอ่)

2.4  สร้างความร่วมมอืการวจิยัระหวา่ง

สถาบัน/องค์กรทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยวจิยั

ของมหาวทิยาลัยมหิดลอยา่งยั่งยนื

 - จ านวนโครงการวจิยัมคีวาม

ร่วมมอืการวจิยัระหวา่งสถาบัน/

องค์กรทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

แลกเปล่ียนนักวจิยักบัต่างประเทศที่อยู่

ในเครือขา่ย

 - โครงการสร้างงานวจิยัร่วมกบั

เครือขา่ยการวจิยั/ศูนยว์จิยัสู่ความเป็น

เลิศ

 - โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาในการ

ท าวจิยักบัต่างประเทศ

  - จ านวนเครือขา่ยการวจิยั

ระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนในการสร้างความร่วมมอืกบั

สถาบันการศึกษา ภาครัฐหรือ

หน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวทิยาลัย

 ทั้งระดับคณะ ภาควชิา และอาจารย ์

เพื่อให้เกดิโจยท์วจิยั และการใช้

ประโยชน์ร่วมกนั

5.1 พัฒนางานวจิยัการศึกษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน
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มตทิี่ประชุมกลุ่ม

1. จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ เฉล่ีย 1 บทความต่อบุคลากร

สายวชิาการต่อปี

2. จ านวนดัชนีการอา้งองิ (Citation 

Index) เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี

ตามตัวชี้วดัของคณะฯ

3. รายได้ที่เกดิจากทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของมหาวทิยาลัยมหิดล เพิ่มขึ้น 5% ต่อปี

ตามตัวชี้วดัของคณะฯ

ตามตัวชี้วดัของคณะฯ

ตามตัวชี้วดัของคณะฯ

7.  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (3 คะแนน ในปี 2555 / 3.5 คะแนน ในปี 

2556 / 4 คะแนน ปี 2557 / 4.5 คะแนน ปี 2558 และ 2559

 - 3 คะแนน ในปี 2555 / 3.5 คะแนน ในปี 2556 / 4 คะแนน ปี 2557 / 4.5 คะแนน ปี 2558 และ 2559

4.3   เงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยั 

(ปีงบประมาณ) 150,000 บาท/คน

 - 5 คะแนน ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

ตวับ่งชี้  สมศ.

5.. งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 4.25

 - 17%)   (ปี 2555-2559 ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 5 คะแนน)

 - 5 คะแนน ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

6. งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ (ระดับคะแนนไมม่น้อยกวา่ 4.25)3 คะแนน

 ในปี 2555 / 3.5 คะแนน ในปี 2556 / 4.25 คะแนน ปี 2557 เป็นต้นไป

 - 3 คะแนน ในปี 2555 / 3.5 คะแนน ในปี 2556 / 4.25 คะแนน ปี 2557 เป็นต้นไป

ข้อมูลเก่ียวกับตวับ่งชี้ -  ที่คณะตอ้งรับผิดชอบ

ตวับ่งชี้  สกอ.

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ (7 ขอ้) (5 คะแนน)  - 4 คะแนน ในปี 2555, 2556 และ 5 คะแนน ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

4.2  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ (5 คะแนน)  - 4 คะแนน ในปี 2555, 2556 และ 5 คะแนน ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

1. จ านวนบทความวจิยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาติ (เฉล่ีย 1 เร่ือง/คน/ปี)  - ยนืยนัตัวชี้วดัของคณะ (เนื่องจากคณะต้องตอบสนองชมุชน/สังคม การตีพิมพ์ในวารสารไทยยงัมคีวามจ าเป็น)

2. ร้อยละของดัชนีการอา้งองิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(ร้อยละ 10/ปี)

3. จ านวนงานวจิยัที่จดทรัพยสิ์นทางปัญญา (1 ชิ้นงาน/ปี)

4. ร้อยละของผลงานวจิยัที่น าไปใชป้ระโยขน์ในระดับประเทศ 

(ร้อยละ 10 ของผลงานวจิยั)

5. จ านวนโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งศาสตร์และเครือขา่ยในประเทศและ

นานาชาติ (5 โครงการ/ปี)

ตวัชี้วดัของมหาวทิยาลยัปี 2555 ตวัชี้วดัของคณะสาธารณสขุศาสตร์
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    - สิทธบิัตร ( ชิ้น/เร่ือง)

  - อนุสิทธบิัตร  ( ชิ้น/เร่ือง)

  -  สิทธบิัตร ( ชิ้น/เร่ือง)

  -  อนุสิทธบิัตร ( ชิ้น/เร่ือง)

1.10  สัดส่วนของผลงานวจิยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติต่อจ านวน

บุคลากรสายวชิาการ  (เร่ือง/คน)

(รายชื่อวารสารเฉพาะที่สกอ.จดัให้เป็นวารสารระดับชาติ ดูที่

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/info/list_journals.pdf)  (เร่ือง)1.7  จ านวนผลงานวจิยัที่กอ่ให้เกดิทรัพยสิ์นทางปัญญา  ( ชิ้น/เร่ือง)

1.7.1 ที่ได้รับจดในปีนั้นๆ

1.7.2 ที่อยู่ในระหวา่งด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน

1.8  จ านวนผลงานวจิยัที่น าไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือ

ระดับประเทศ และที่มผีลกระทบต่อสังคม (ชิ้น (ไมน่ับซ้ า)

1.9  สัดส่วนของผลงานวจิยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติต่อจ านวน

บุคลากรสายวชิาการ (เร่ือง/คน)

ตัวชี้วดัตามขอ้ตกลงการปฏบิัติงาน (PA)

1.1  จ านวนเงินทุนวจิยัจากภายในมหาวทิยาลัย  (บาท)

                    ตามที่ฝ่ายวจิยัแจง้ในฝ่ายแผนฯ

1.2  จ านวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เป็นทุนวจิยั  (บาท)

1.3  จ านวนเงินทุนวจิยัที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ  (บาท)

1.4  จ านวนเงินทุนวจิยัที่ได้รับจากภาคเอกชน  (บาท)

1.5  จ านวนผลงานวจิยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการในฐานขอ้มลูระดับนานาชาติ  

(ฐานขอ้มลูระดับนานาชาติ  ปี ค.ศ. 2011)  (เร่ือง)

1.6  จ านวนผลงานวจิยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
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People Excellence

เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั) เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์

วตัถุประสงค์ : เพ่ือ
ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ

เป้าหมาย 55-59

1.1             (ไมม่ี)   (ไมม่ี)      (ไมม่ี)         (ไมม่ี)

1.2

1.3

2.1             (ไมม่ี)   (ไมม่ี)      (ไมม่ี)         (ไมม่ี)

2.2

2.3

3.1             (ไมม่ี)   (ไมม่ี) 1. ให้ทุนสนับสนุน  - โครงการผลิตต ารา 1 สาขา 1 เล่ม

3.2 2. การจดัอบรมให้ความรู้เสริมทักษะ  - โครงการเขยีนหนังสือวชิาการไมย่าก

อยา่งที่คิด

4. ส่งเสริมกจิกรรมเสริมสุขภาพบุคลากร 4.1

5. พัฒนาระบบการด ารงรักษาบุคลากรคนดี - 

คนเกง่

5.1 1. จดัระบบ Mentoring  - โครงการที่ปรึกษาการวจิยั/การ

ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ

ตวัชี้วดัของมหาวทิยาลยั

3. ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล

จ าแนกตามต าแหน่งวชิาการ

3.1.1 อาจารย์

3.1.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

3.1.3 รองศาสตราจารย์

3.1.4 ศาสตราจารย์

4. จ านวนชั่วโมงต่อบุคลากรที่เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (20 ชั่วโมง/คน)
ข้อมูลเก่ียวกับตวับ่งชี้ -  ที่คณะตอ้งรับผิดชอบ

ตวับ่งชี้  สมศ.

1. การพัฒนาอาจารย ์(ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 5)

ตวัชี้วดัตามข้อตกลงการปฏบิัตงิาน (PA)

จ านวนบุคลากรสายวชิาการต าแหน่งอาจารย์

ทิศทางการพัฒนาที่ 4  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ มีการจดัการความรู ้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า  มีสขุภาพด ีและมีความสขุ (*เป็นงานบูรณาการไม่ใช่เฉพาะวิจัย)

1. แผนแมบ่ท แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อทดแทน

บุคลากรที่ก าลังเกษียณอาย/ุหมดวาระ

2. เสริมความรู้ที่จ าเป็นให้บุคลากร (การบริหาร 

การวจิยั  R2R ฯลฯ)

3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวชิาการ

ตวัชี้วดัของคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
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3.3.1 ช านาญการ

3.3.2 เชี่ยวชาญ

3.3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ

3.5.1 สายวชิาการ

3.5.2 สายสนับสนุน

ICT Readiness Excellence

8.5.1 โครงการใหม่

8.5.2 โครงการต่อเนื่อง

8.4  จ านวน Wireless Access Point

8.5   จ านวนโครงการพัฒนาด้านสารสนเทศ

ทิศทางการพัฒนาที่ 6  (ไม่มี)

ตวัชี้วดัตามข้อตกลงการปฏบิัตงิาน (PA)

8.  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

8.1  จ านวนจดุต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนบุคลากร ( จดุ : คน)

8.2  จ านวนจดุต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

8.3  จ านวนจดุต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

สัดส่วนร้อยละ อาจารย ์: ผศ. : รศ. : ศ.

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ครองต าแหน่ง  (ณ ปีนั้นๆ)

3.4  จ านวนวนัเฉล่ียหรือชั่วโมงเฉล่ียที่ได้เขา้ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรต่อคน

3.4.1 สายวชิาการ ( วนัหรือชั่วโมง ต่อคน)

   3.4.2 สายสนับสนุน (วนัหรือชั่วโมง ต่อคน)

3.5  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา



เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนา

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

Financial Sustainability

ตวัชี้วดัของมหาวทิยาลยั ตวับ่งชี้  สกอ. 

ตวัชี้วดัตามข้อตกลงการปฏบิัตงิาน (PA)

5.2.1 โครงการใหม่

5.2.2 โครงการต่อเนื่อง

Leadership and Management 

Excellence

เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั) เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์

วตัถุประสงค์ : เพ่ือ
ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ

เป้าหมาย 55-59

1.1        (ไมม่ี)       (ไมม่ี)      (ไมม่ี)      (ไมม่ี)

1.2

1.3

2.1        (ไมม่ี)       (ไมม่ี)      (ไมม่ี)      (ไมม่ี)

2.2

3.1       (ไมม่ี)       (ไมม่ี)      (ไมม่ี)      (ไมม่ี)

3.2

4. มุ่งเน้นการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 4.1       (ไมม่ี)       (ไมม่ี)      (ไมม่ี)      (ไมม่ี)

5.1

5.2

6. มรีายได้เพิ่มขึ้น 6.1       (ไมม่ี)       (ไมม่ี)      (ไมม่ี)      (ไมม่ี)

7.1      (ไมม่ี)       (ไมม่ี)      (ไมม่ี)      (ไมม่ี)

7.2

ทิศทางการพัฒนาที่ 5  มีการบริหารที่สนับสนุนทุกภารกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ ประหยดั โปร่งใส และสง่เสริมสิ่งแวดลอ้มที่ดี

1. มกีารปฏรูิปการบริหารจดัการ Central Lab 

และอปุกรณ์เคร่ืงมอืเคร่ืองใช้

2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการที่เชอืถอืได้

3. มรีะบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน 

(Result-based management)

5. ใชร้ะบบบริหารความเส่ียงและตรวจสอบ

ภายใน

7. พัฒนาระบบกายภาพปลอดภยั   ส่ิงแวดล้อม

น่าอยู่

2. ร้อยละของอตัราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน/รายจา่ยรวม (ร้อยละ 95)

3. ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต (ร้อยละ 85) 5. ดา้นบริหารการเงิน การคลงั งบประมาณและสนิทรัพย์

5.1  รายได้คงเหลือหลังหักรายจา่ยและภาระผูกพันกอ่นหักค่าเส่ือม 

(ล้านบาท)จ านวนโครงการป้องกนัความเส่ียงด้านการเงิน

ทิศทางการพัฒนาที่ 7  (ไม่มี)

ตวัชี้วดัของคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

1. จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ไมม่เีร่ืองร้องเรียน) 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (4 คะแนน)



เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนา

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

ตวัชี้วดัของมหาวทิยาลยั

7.3  การก าจดัขยะและน้ าเสีย

7.4  การอนุรักษ์พลังงาน

ตวับ่งชี้  สมศ.

13.  การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันระดับคณะผู้บริหาร หมายถงึ คณบดี 

(ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่5)

ตวัชี้วดัตามข้อตกลงการปฏบิัตงิาน (PA)

7.  ดา้นระบบกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม

7.1  การป้องกนัและระงับอคัคีภยั

7.2  ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยสิ์น

7.2  การพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ (3 คะแนน)

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (4 คะแนน)

7.4  ระบบบริหารความเส่ียง (6 คะแนน)

9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  (5 คะแนน)

10.2 การบริหารจดัการศึกษา 3 ดี (3D)

10.2 ผลที่เกดิขึ้นกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มคีวามรู้ เจตนคติ ตลอดจนพฤติกรรมตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน

ตวัชี้วดัของคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

5. ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานในการลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานบริการ (1

 หน่วย/ปี)

ข้อมูลเก่ียวกับตวับ่งชี้ -  ที่คณะตอ้งรับผิดชอบ

ตวับ่งชี้  สกอ.

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  (5 คะแนน)

7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหารทุกระดับของ

คณะ (7 คะแนน)



เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนา

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

สร้างความเป็นสากล 

(Internationalization)

ตวัชี้วดัของมหาวทิยาลยั ปี 2555

1. มหาวทิยาลัยมหิดลได้รับการจดัอนัดับ

ดีขึ้นในระดับโลก

9.ดา้นความเป็นนานาชาติ

9.1  ร้อยละของจ านวน Active MOU ระหวา่ง

ส่วนงานกบัสถาบันวจิยั/สถาบันอดุมศึกษา

ต่างประเทศ

MUSR (Mahidol University Social 

Responsibility)

ล าดับ เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั) เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์

วตัถุประสงค์ : เพ่ือ
ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ

เป้าหมาย 55-59

1. ม ีAnnual year plan กจิกรรมท านุบ ารุงฯ 

ชดัเจน

1.1 1.1  สร้างระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม

2.1

2.2

3. สืบสานวฒันธรรม และภมูปิัญญาไทย 3.1

ตวับ่งชี้  สมศ.

10.  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 

(ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 4)11.  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวฒันธรรม 

(ระดับไมน่้อยกวา่ 4)

ทิศทางการพัฒนาที่ 5  (ไม่มี)

ตวัชี้วดัของคณะสาธารณสขุศาสตร์ ปี 2555

ทิศทางการพัฒนาที่ 8  สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ไดต้ามค่านิยมขององค์กร และปลกูฝังค่านิยมวฒันธรรมไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

2. สร้างค่านิยม MAHIDOL แกน่ักศึกษาและ

บุคลากรของคณะฯ

ข้อมูลเก่ียวกับตวับ่งชี้ -  ที่คณะตอ้งรับผิดชอบ

ตวับ่งชี้  สกอ.

1. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (4 คะแนน)

ข้อมูลเก่ียวกับตวับ่งชี้ -  ที่คณะตอ้งรับผิดชอบ

ตวัชี้วดัตามข้อตกลงการปฏบิัตงิาน (PA)



เป้าประสงค์  (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนา

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

ตวัชี้วดัตามข้อตกลงการปฏบิัตงิาน (PA)

6. ดา้นการทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม

จ านวนโครงการ/ กจิกรรม ที่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ส่ิงแวดล้อมและภมูปิัญญาท้องถิ่น มหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ.2553-2555 

(http://www.orsa.mahidol.ac.th) (กจิกรรม/โครงการ)
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ล าดบั รายชื่อ หมายเหตุ

1 รองศาสตราจารยจ์รวยพร  สุภาพ ประธานกรรมการ

2 รองศาสตราจารยป์รีชา ลอเสรีวานิช

3 รองศาสตราจารยว์ทิยา  อยู่สุข

4 รองศาสตราจารยก์ลุยา นาคสวสัด์ิ

5 รองศาสตราจารยม์นัทนา ประทีปะเสน

6 รองศาสตราจารยพ์ิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ

7 รองศาสตราจารยเ์พียงจนัทร์  โรจนวภิาต

8 รองศาสตราจารยอ์รนุช  ภาชื่น

9 รองศาสตราจารยธ์ราดล เกง่การพานิช

10 รองศาสตราจารยสุ์นีย ์ ละก าปั่น ผู้น าเสนอ

11 รองศาสตราจารยพ์ิศิษฐ์  วฒันสมบูรณ์

12 ผู้ชว่ยศาสตราจารยลั์กขณา เติมศิริกลุชยั

13 ผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์ฟื่องฟ้า อตุรารัชต์กจิ

14 ผู้ชว่ยศาสตราจารยอ์งัสนา บุญธรรม

15 ผู้ชว่ยศาสตราจารยณั์ฐกมล ชาญสาธติพร

16 อาจารยสุ์วสิา มหาสันทนะ เลขานุการ

17 นางสาววไิล กลัดพรหม ผู้ชว่ยเลขานุการ

18 นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์ ผู้ชว่ยเลขานุการ

19 นางสาวศศิธร บูรณ์เจริญ ผู้ชว่ยเลขานุการ

20 นางสาวจริายสุ   สุทธนิันตการ

ผู้ประสานงานประจ ากลุ่มฝ่ายวชิาการ  

           :  ผู้ชว่ยศาสตราจารยป์าหนัน  พิชยภญิโญ

           : ผู้ชว่ยศาสตราจารยข์วญัใจ  อ านาจสัตยซ่ื์อ

                   รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2   Teaching and Learning Excellence
ณ ห้องเทียร์เตอร์  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2



ผลการประชุมกลุ่มที่ 2 Teaching and Learning Excellence

1.  ขอให้ท่านพิจารณาพันธกิจ (Mission) ของคณะสาธารณสขุศาสตร์วา่ควรมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งไรในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2559) 

    

      ยนืยนัเหมอืนเดิม 1.  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ

2.  ด าเนินการวจิยัด้านสาธารณสุข

3.  บริการวชิาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และสร้างเครือขา่ยเพื่อสังคมสุขภาวะ

4.  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม

5.  บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

    น่าจะเปล่ียนแปลงเป็น 1.  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ

2.  ด าเนินการวจิยัด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

3.  บริการวชิาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และสร้างเครือขา่ยเพื่อสังคมสุขภาวะ

4.  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม

5.  บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

11/2/2013



ล าดบัที่ ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั หัวข้อ

2

เป้าประสงค์ (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

1. ผลิตบัณฑิตมคุีณภาพได้

มาตรฐานสากล มคุีณธรรมและ

จริยธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม

1. ผลิตบัณฑิตให้มคุีณลักษณะองค์รวม

ตามอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัยมหิดล (เกง่ 

ดี ม ีสุข)

2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรียน

การสอน (6 คะแนน)

1.1 พัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน TQF

1. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ

เพื่อการเขยีนหลักสูตร ตาม

มาตรฐาน TQF

2555

2.8  ระดับความส าเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กบั

นักศึกษา (4 คะแนน)

1.2 จดักจิกรรมเสริมหลักสูตร 2.  โครงการพัฒนาการจดัการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

 TQF

2555

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม

กจิกรรมนักศึกษา (6 คะแนน)

3. โครงการพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารหลักสูตร

2555

1.  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

1.3 สร้างความร่วมมอืในการ

ผลิตบัณฑิตกบัหน่วยงานรัฐ

และเอกชน

4. โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมที่

ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ เชน่

 ห้องเรียน ส่ือการสอน  

ห้องปฏบิัติการ ฯ

2555-2556

2.  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 

และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

1.4 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมยั

 และสามารถปรับเปล่ียน

5.  โครงการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาด้านต่างๆ เชน่ ด้าน

ภาษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

การบ าเพ็ญประโยชน์ฯ

2555-2559

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์

6.  โครงการสร้างความร่วมมอืใน

การผลิตบัณฑิตกบัหน่วยงานรัฐ

และเอกชน

2555-2559

มตทิี่ประชุมกลุ่มในภาพรวม

 ทิศทางการพัฒนา   2  - ปรับปรุง/พัฒนาหลกัสตูร และจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน สง่เสริมจดุเดน่ของหลกัสตูรให้ชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้รองรับการ

เป็นสถาบันการศึกษา กลุ่ม ง. (สถาบันที่เน้นการวจิยัขั้นสงูและผลติบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก)

ขอให้ที่ประชุมกลุ่มยอ่ยทบทวนทิศทางการพัฒนา/เป้าประสงค์การพัฒนา และก าหนดแนวทางการพัฒนา/ตวัชี้วดัของคณะสาธารณสขุศาสตร์ในภาพรวม  ปี 2555-2559 ตามพันธกิจ ดงัน้ี

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละความเป็น

เลศิทางวชิาการ (Teaching and 

Learning Excellence)

11/2/2013



เป้าประสงค์ (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ให้ได้

มาตรฐานสากล

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร (5 คะแนน)

2.1 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 7. โครงการพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติ

2555-2559

2.2 อาจารยป์ระจ าที่มคุีณวฒิุปริญญา

เอก (ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

8.  โครงการสร้างระบบพัฒนา

อาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อรองรับหลักสูตร

นานาชาติ

2555-2559

2.3  อาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวชิาการ ( ร้อยละ 30)

9.  โครงการสร้างส่ิงเอื้อต่อการ

เรียนรู้แบบนานาชาติ

2555-2559

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนับสนุน (5 คะแนน)

2.2 สร้างความร่วมมอืกบั

สถาบันต่างประเทศ

10.  โครงการสร้างความร่วมมอื

กบัสถาบันต่างประเทศ

2555-2559

2.5  ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (7 คะแนน)

2.3 พัฒนาอาจารยใ์ห้มทีักษะ

การสอนให้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลง

 อยู่ในโครงการ 1.1.2 

14.  การพัฒนาคณาจารย์

17.  การพัฒนาตามจดุเน้นและจดุเด่น

ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน (ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 5)

2.4 การจดัการเรียนการสอน

ทางไกล (Learning at the 

work  place)

11. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ

จดัการเรียนการสอนทางไกล   ( 

Learning at the work place)

2556

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

และความเป็นเลศิทางวชิาการ

 (Teaching and Learning 

Excellence) (ตอ่)
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เป้าประสงค์ (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

และความเป็นเลศิทางวชิาการ

 (ตอ่)

3. พัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาเน้นการวจิยั

ขั้นสูง

3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา

และบริการด้านขอ้มลูขา่วสาร (5 

คะแนน)

3.1 พัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

12.  โครงการพัฒนาหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

2556-2559

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ (ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 

3.90) (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท ไมส่ามารถนับเป็น

ผลงานของอาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธไ์ด้)

13.  โครงการพัฒนาหลักสูตร

ต่อเนื่องตรี-โท-เอก

2556-2559

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยพร่ (ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 4.50)

18.1  ผลการชี้น า ป้องกนั หรือ

แกป้ัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน

สถาบัน

18.2  ผลการชี้น า ป้องกนั หรือ

แกป้ัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 

ภายนอกสถาบัน

3.2  พัฒนากลไกการเผยแพร่

ผลงานวทิยานิพนธ ์และดุษฏี

นิพนธ ์ในฐานขอ้มลูระดับ

สากล

14.  โครงการพัฒนากลไกการ

เผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ ์และ

ดุษฏนีิพนธ ์ในฐานขอ้มลูระดับ

สากล

2556-2559

3.3 สร้างความร่วมมอืทาง

การศึกษาระหวา่งสถาบัน

ต่างประเทศ

15. โครงการสร้างความร่วมมอื

ทางการศึกษาระหวา่งสถาบัน

ต่างประเทศ

2556-2559
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เป้าประสงค์ (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

และความเป็นเลศิทางวชิาการ

 (ตอ่)

4. พัฒนาระบบ E-learning  ในการศึกษา

ทุกระดับ

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร (5 คะแนน)

4.1 พัฒนาการเรียนการสอน

ระบบ E-learning

16. โครงการพัฒนารายวชิาให้

เป็นระบบ E-learning

2555-2559

2.5  ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (7 คะแนน)

17.  โครงการพัฒนาระบบและ

กลไกส าหรับการเรียนการสอน

แบบ E-learning

2555-2559

2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (6 คะแนน)

1. จ านวนผลงานโดดเด่น/

รางวลัของนักศึกษาและ

บุคลากร

1

2. อตัราการได้งานของบัณฑิต 1

1 ,2

1 ,2,3

1 ,2,3

1 ,2,3,4

1 ,2,3

2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (6 คะแนน) 1 ,2,3

1

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตไมต่่ ากวา่ 4 ต่อ 5 คะแนน

2. อตัราการได้งานของบัณฑิต (ตามเกณฑ์มหาวทิยาลัย)

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (6 คะแนน)

2.2 อาจารยป์ระจ าที่มคุีณวฒิุปริญญาเอก (ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (5 

คะแนน)2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กบันักศึกษา (4 

คะแนน)

2.3  อาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ( ร้อยละ 30)

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน (5 คะแนน)

2.5  ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (7 คะแนน)

3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มลูขา่วสาร (5 คะแนน)

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (5 คะแนน)

3. อตัราส่วนระหวา่งทุนสนับสนุนที่ได้รับต่อแหล่งที่เสนอขอ

4. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกเมื่อเทียบกบัปีงบประมาณที่

ผ่านมา (ร้อยละ 50)5. ร้อยละของการรับรู้ของประชาคมในคณะ

   (1. ร้อยละ 70-80 ของบุคลากรทั้งหมด)6. จ านวนเร่ือง/โครงการที่ได้ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ชงิรุกในระดับประเทศ (ร้อยละ

 20) และระดับนานาชาติ (ร้อยละ 5)

ตวัชี้วดัของคณะสาธารณสขุศาสตร์ ปี 2555

ขอ้มลูเกี่ยวกบัตัวบ่งชี้ -  ที่คณะต้องรับผิดชอบ

ตวับ่งชี้  สกอ.

ตวัชี้วดัของมหาวทิยาลยัปี 2555

3. ผู้ใชบ้ัณฑิตมคีวามพึงพอใจ

ไมต่่ ากวา่ ระดับ 4 ต่อ 5 

คะแนน
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เป้าประสงค์ (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

1

3

3

3

1 2 3 4

1

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4  (พัฒนาอาจารยเ์พื่อให้ตอบสนองตัวชี้วดัของ PA)

 หลักสูตรปริญญาตรี

/

/

/

2.10.1 ทุนจากหน่วยงานภายนอก (คน)

2.10.2 ทุนคณะ  (คน)

2.10.3 ทุนมหาวทิยาลัย  (คน)

2.10  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา (ปริญญาตรี)

2.2   ร้อยละของจ านวนอาจารยท์ี่เขา้ร่วมการอบรม /สัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน

 (จดัโดยหน่วยงานภายใน/นอกส่วนงาน)   (ร้อยละ)2.3  จ านวนอาจารยท์ี่ได้รับรางวลัด้านการสอน /การจดัการศึกษา  (คน)

2.4  จ านวนโครงการวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรที่รับผิดชอบ

2.4.1 ที่ก าลังด าเนินการ  (โครงการ)

2.4.2 ที่ตีพิมพ์  (โครงการ)

2.4.3 ที่ลงบทความ  (โครงการ)

2.5  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่รับเขา้ เทียบกบัเป้าหมายจ านวนรับ
2.6  จ านวนรายวชิาที่จดัสอนเป็นภาษาองักฤษ  (ไมน่ับรวมปี 1)  - รายวชิาต่อ

หลักสูตร2.7  จ านวนรายวชิาที่มกีารจดัท าส่ือการสอนในระบบ  E-learning หรือมส่ืีอ online

2.8  จ านวนรายวชิาที่มกีารปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน

2.9  จ านวนรายวชิาที่มกีารเรียนรู้หรือปฏบิัติงานในชมุชน

2.1  จ านวนคร้ังและจ านวนวนัของการจดัอบรม / สัมมนาอาจารยด้์านพัฒนาการ

เรียนการสอนต่อปีการศึกษา  (คร้ัง, วนั)

2. ด้านการศึกษา

2.  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 3.90) (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยพร่ 

(ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 4.50)14.  การพัฒนาคณาจารย์

1.  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ตวับ่งชี้  สมศ.

ตวัชี้วดัตามข้อตกลงการปฏบิัตงิาน (PA)

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์

17.  การพัฒนาตามจดุเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

(ระดับคะแนนไมน่้อยกวา่ 5)18.  ผลการชี้น า ป้องกนั หรือแกป้ัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  (5 คะแนน)

18.1  ผลการชี้น า ป้องกนั หรือแกป้ัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

18.2  ผลการชี้น า ป้องกนั หรือแกป้ัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
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เป้าประสงค์ (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

/

/

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

/

/

/

2.19   จ านวนนักศึกษาที่ไปต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านวชิาการ หรือเสนอผลงาน

2.20  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี

2.18.3 ทุนมหาวทิยาลัย (คน)

2.16.2 ปริญญาเอก  (ปี)

2.17  ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนจบ

2.17.1 ปริญญาโท    ภายใน 3 ปี (ร้อยละ)

2.17.2 ปริญญาเอก   ภายใน 5 ปี  (ร้อยละ)

2.18   จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา  (บัณฑิตศึกษา)

2.12.1 จ านวนนักศึกษาต่างประเทศ ที่มาศึกษา/วจิยัที่ส่วนงาน(Inbound Exchange

 Undergraduate Students)

2.18.1 ทุนจากหน่วยงานภายนอก (คน)

¾ระยะเวลาแลกเปล่ียนนักศึกษา  น้อยกวา่ 3 เดือน

¾ระยะเวลาแลกเปล่ียนนักศึกษา  ต้ังแต่ 3  เดือนขึ้นไป

2.12.2 จ านวนนักศึกษาของส่วนงาน ที่ไปศึกษา/วจิยัที่สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ  (Outbound Exchange Undergraduate Students)¾ระยะเวลาแลกเปล่ียนนักศึกษา  น้อยกวา่ 3 เดือน  (คน)

¾ระยะเวลาแลกเปล่ียนนักศึกษา  ต้ังแต่ 3  เดือนขึ้นไป (ร้อยละ)

2.13  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี

2.14  ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต (ถา้มขีอ้มลู)

2.15   ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่รับเขา้เทียบกบัเป้าหมายจ านวนรับ

2.16  ระยะเวลาเฉล่ียที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร

2.16.1 ปริญญาโท  (ปี)

2.18.2 ทุนคณะ (คน)

2.11  จ านวนนักศึกษาที่ไปต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านวชิาการ หรือเสนอผลงาน

2.12  จ านวนนักศึกษาในโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
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เป้าประสงค์ (รอมหาวทิยาลยั)
เป้าประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสขุศาสตร์
วตัถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชี้วดั แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

/  ทุกระดับ

องักฤษ  จนี

2.25  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกยอ่ง/สร้างชื่อเสียงในระดับคณะ ระดับ

มหาวทิยาลัย  ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

2.26  จ านวนโครงการ/กจิกรรม มหาวทิยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม (University 

Social Responsibility)  (โครงการ/กจิกรรม)2.27  จ านวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

(โครงการ/กจิกรรม)

2.24  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เป็นสมาชกิในระบบ AT

 (เฉพาะปริญญาตรี)

2.23.4 ด้านเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ  (ร้อยละ)

2.23.3 ด้านส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภมูปิัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถกูต้อง

2.23   ร้อยละของจ านวนโครงการ/ กจิกรรมที่มกีารบันทึกในระบบ AT (Activity 

Transcript) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (เฉพาะปริญญาตรี)  (ร้อยละ)

2.23.1 ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์

2.23.2 ด้านเสริมสร้างวนิัยและทักษะทางสังคม วชิาชพี วชิาการ

2.22   จ านวนโครงการ/กจิกรรม นอกหลักสูตรที่จดัให้นักศึกษาต่อปีและเฉล่ียร้อยละ

ของจ านวนนักศึกษาที่เขา้ร่วมต่อคร้ังเทียบกบัจ านวนเป้าหมาย

2.21   สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา  (คน : คน)

(เฉพาะปริญญาตรี)  (คร้ัง/ปี)

  กจิการนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
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ล าดบั ชื่อ   สกุล หมายเหตุ

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารยสุ์มาลี สิงหนิยม ประธานประชุมกลุ่ม

2 ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ แพทยห์ญิงเพ็ญศรี  พิชยัสนิธ ผู้ประสานงานประจ ากลุ่มฝ่ายวชิาการ  

3 รองศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ิทยา  จารุพูนผล          : ผู้ชว่ยศาสตราจารยบ์ุณยฤทธิ ์ ปัญญาภญิโญผล

4 รองศาสตราจารยป์ระยรู ฟองสถติยก์ลุ

5 รองศาสตราจารยอ์ดุมพร  จลุฤกษ์

6 รองศาสตราจารยช์าญชติุ จรรยาสัณห์

7 รองศาสตราจารยเ์ฉลิมชยั  ชยักติติภรณ์

8 รองศาสตราจารยว์ชิยั พฤกษ์ธาราธกิลู

9 รองศาสตราจารยป์ระสิทธิ ์ ลีระพันธ์

10 รองศาสตราจารยดุ์สิต สุจริารัตน์

11 รองศาสตราจารยพ์ักตร์พิมล มหรรณพ

12 รองศาสตราจารยจ์รรยา เสียงเสนาะ

13 รองศาสตราจารยส์มชาติ  โตรักษา

14 รองศาสตราจารยส์รา  อาภรณ์

15 รองศาสตราจารยน์ัยนา  บุญทวยีวุฒัน์

16 ผู้ชว่ยศาสตราจารยก์นิษฐา  จ ารูญสวสัด์ิ

16 อาจารยช์ชัวาล  สิงหกนัต์

17 อาจารยธ์วชั  เพชรไทย

18 นางนภาพร  มว่งสกลุ
19 นางประภาภรณ์ ยงัวเิศษ

20 นางสาวมลัลิกา  โสดวลัิย

21 นางสาวเจนจริา  นาทะทอง เลขานุการกลุ่ม

22 นางสาววณีา  บุรวชิเกษตรกร ผู้ชว่ยเลขานุการ

     รายชือ่สมาชกิกลุม่ที ่3  Healthcare & Services Excellence

ณ หอ้งประชมุ (ขา้งหอ้งพิพิธภณัฑ์ฯ)   อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ ์ชัน้ 2



ผลการประชุมกลุ่มยอ่ยที ่3  Healthcare & Services Excellence

1.  ขอให้ท่านพิจารณาพันธกิจ (Mission) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งไรในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2559) 

    

      ยนืยนัเหมือนเดิม 1.  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ

2.  ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุข

3.  บริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และสร้างเครือขา่ยเพือ่สังคมสุขภาวะ

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม

5.  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

    น่าจะเปล่ียนแปลงเป็น 1.  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ทุกระดับ

2.  ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

3.  บริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

4.  ........................................................................................................................

5.  ........................................................................................................................

6. สร้างเครือขา่ยเพือ่สังคมสุขภาวะ
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ล าดบัที่ ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย หัวข้อ

2

เปา้ประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์
วัตถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชีว้ัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เปา้หมาย 2555-59

1.1 จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อพฒันาศูนยฯ์ 1. โครงการ บริการวิชาการแบบ 

One-stop service

2555-2559

(1)  คณะกรรมการด าเนินการ

(2)  คณะกรรมการปฏิบัติการ

1.2 ระดับความพงึพอใจผู้ใช้บริการงานให้บริการ

วิชาการฯ แบบ One stop service

1.2 จัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อด าเนินการ (บุคลากร,อปุกรณ์,

เคร่ืองมือ,เทคโนโลย,ีสถานที)่

2. โครงการ ศูนยเ์สริมสร้างและพฒันา

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม (กรุงเทพฯ)

2555-2559

1.3 อตัราการให้บริการวิชาการแบบ one stop 

service

1.3 ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 3. โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสู่

กลุ่มเป้าหมาย

2555-2559

1.4 จ านวนโครงการและรายได้ที่ได้รับจากงานบริการ

วิชาการ

1.4 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลที่ได้ไปใช้ในการพฒันา

อยา่งต่อเนื่อง

2555-2559

1.5 ระบบฐานข้อมูลจัดเกบ็การให้บริการแบบ one 

stop service

2. มีบริการวิชาการฯ แบบครบวงจร

ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ

2.1 พฒันางานบริการวิชา การฯ แบบครบ

วงจรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

2.1 จ านวนคร้ังการบริการวิชาการที่มีผลชี้น าการ

ป้องกนัและแกป้ัญหาสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และสังคม

ในด้านต่าง ๆ

2.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ วางแผนด าเนินการ แผน

ประเมินผลและพฒันาต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

4.  โครงการบริการวิชาการแบบครบวงจร

ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ

2555-2559

2.2 จ านวนกจิกรรมบริการวิชาการที่น าไปสู่การเรียนรู้

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก

2.2 สร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

เชิงรุก

5.  โครงการสร้างกลไกการเชื่อมโยง

เครือข่ายทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

2555-2559

2.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับเชิญเป็น

วิทยากรและที่ปรึกษาจากองค์กรวิชาการระดับชาติ

2.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลที่ได้ไปใช้ในการพฒันา

อยา่งต่อเนื่อง

2555-2559

2.4 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

เปา้ประสงค์

(รอมหาวิทยาลัย)

มตทิี่ประชุมกลุม่ในภาพรวม

ทิศทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาบรกิารวิชาการดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม

1.1 มีระบบและกลไกการด าเนินงานบริการวิชาการ

แบบ one stop service

1.1 พฒันาศูนยบ์ริการวิชาการสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม ให้เป็นแบบ One-stop service

1. มบีริการวิชาการฯ แบบ One-stop 

service

ขอให้ที่ประชุมกลุม่ยอ่ยทบทวนทิศทางการพัฒนา/เปา้ประสงค์การพัฒนา และก าหนดแนวทางการพัฒนา/ตวัชีว้ัดของคณะสาธารณสุขศาสตรใ์นภาพรวม  ป ี2555-2559 ตามพันธกิจ ดงัน้ี

สรา้งความเปน็เลิศในการบรกิาร

สุขภาพและบรกิารวิชาการ (Health 

Care and Services Excellence for 

Social Well-being)
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ล าดบัที่ ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย หัวข้อ มตทิี่ประชุมกลุม่ในภาพรวม

3. มีการบูรณาการบริการวิชาการให้

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

และ/หรือการวิจัย

3.1 พฒันางานบริการวิชาการฯ ให้เป็น

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและ/หรือ

งานวิจัย

3.1 จ านวนกจิกรรมการบริการวิชาการ ที่อาจารย/์

นักศึกษามีส่วนร่วม

3.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหา วางแผนด าเนินการ แผนประเมินผล

และพฒันาต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

6.   โครงการบูรณาการบริการวิชาการให้

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและ/

หรืองานวิจัย

2555-2559

3.2 จ านวนบทความและงานวิจัยที่มีผลมาจากการ

บริการวิชาการ

3.2 สร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 7.  โครงการ ศูนยเ์สริม สร้างและพฒันา

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม (สูงเนิน)

2555-2559

3.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลที่ได้ไปใช้ในการพฒันา

อยา่งต่อเนื่อง

4.1 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุงโดยใช้

ความรู้และประสบการณ์จากบริการวิชาการ

4.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหา วางแผนด าเนินการ แผนประเมินผล

และพฒันาต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

8.  โครงการน าความรู้จากการบริการ

วิชาการมาใช้ปรับรายวิชาในหลักสูตรของ

คณะฯ

2555-2559

4.2 สร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

4.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลที่ได้ไปใช้ในการพฒันา

อยา่งต่อเนื่อง

5.1 พฒันา Regional Academic 

Services & Training Cente

5.1 จ านวนคร้ังการให้บริการฝึกอบรมวิชาการใน

ระดับนานาชาติ

5.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหา วางแผนด าเนินการ แผนประเมินผล

และพฒันาต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

9.  โครงการศูนยว์ิจัยและบริการวิชาการ

นานาชาติ (บางเขน)

2555-2559

5.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับเชิญเป็น

วิทยากรและที่ปรึกษาจากองค์กรวิชาการระดับ

นานาชาติ

5.2 สร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 2555-2559

5.3  จ านวนโครงการและเงินรายได้ที่ได้รับจากงาน

บริการวิชาการ

5.3 ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลที่ได้ไปใช้ในการพฒันา

อยา่งต่อเนื่อง

2555-2559

1. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี

ความพงึพอใจในการบริการ

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 3.75 ต่อ 5 

คะแนน

2. บุคลากรหรือมหาวิทยาลัย

ได้รับการรับรองคุณภาพ

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

และ/หรือรางวัลจากการ

บริการสุขภาพใน

ระดับประเทศ/โลกทุกปี

3. จ านวนนวัตกรรมด้าน

บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ตวัชีว้ัดของมหาวิทยาลัยป ี2555 ตวัชีว้ัดของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ป ี2555

4. มีการน าความรู้จากการบริการ

วิชาการมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาใน

หลักสูตรของคณะฯ

5. มี Regional Academic Services &

 Training Center

1. จ านวนเอกสารค าสอนและต าราที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการและวิจัยของตนเอง

และนักคิดอืน่

    (1. เอกสารค าสอน 20 ชุด/ปี

    2. ต ารา 10 เล่ม/ป)ี

2. ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปสู่การเรียนการสอนเมือ่เทียบกบัจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 

(ร้อยละ 80)

4. พฒันาการน าความรู้จากการบริการ

วิชาการมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาใน

หลักสูตรของคณะฯ

3. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับ (ร้อยละ 80)

4. จ านวนรางวัลที่บัณฑิตได้รับจากสังคม (10 รางวัล/ป)ี

5. จ านวนฐานข้อมูลที่ทันสมัย (ทุกฐานข้อมูล)

6. จ านวนสารสนเทศที่ผู้บริหารน าไปใช้ในการบริหารและบริการวิชาการ 

(10 เร่ือง)
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ล าดบัที่ ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย หัวข้อ มตทิี่ประชุมกลุม่ในภาพรวม

4.1.1 จ านวนโครงการ

4.1.2 จ านวนเงิน
ภาคเอกชน

4.1.3 จ านวนโครงการ

4.1.4 จ านวนเงิน

ตา่งประเทศ

4.1.5 จ านวนโครงการ

4.1.6 จ านวนเงิน

4.3.1 ระดับคณะ

4.3.2 ระดับชาติ

4.3.3 ระดับนานาชาติ

4.4.1 ในประเทศ

4.4.2 ต่างประเทศ

4.5  จ านวนหนังสือ/ต ารา  (เล่ม)

4.6  จ านวนส่ือวิดีทัศน์      (เร่ือง)

4.7  จ านวนหน้าในเว็บไซด์

4.9  จ านวนคร้ังในส่ือวิทย/ุโทรทัศน์

5.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการทางสังคม (5 คะแนน)

ตัวบง่ชี ้ สกอ.

ข้อมูลเก่ียวกับตัวบง่ชี ้-  ที่คณะต้องรบัผิดชอบ

การจัดประชุม อบรมทางวิชาการ

4.12  คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการทุกกลุ่ม (Average satisfaction score)

4.13  จ านวนโครงการด้านเสริมสร้างสุขภาพ

4.3  จ านวนคร้ังของการจัดประชุม อบรมทางวิชาการ

3. ผลการชี้น า ป้องกนั หรือแกป้ัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

(ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 5)

4.1  จ านวนและเงินรายได้ที่เกดิจากการรับจ้างวิจัยและการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

(โครงการ, บาท)

จ านวนผู้เข้ารว่มประชุม อบรมทางวิชาการ

4.8  จ านวนคร้ังในส่ือส่ิงพมิพ(์หนังสือ,หนังสือพมิพ,์นิตยสาร,วารสาร,วิทยาสาร)

 ภาครฐั

4.2  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับเชิญจากองค์กรวิชาการเป็นวิทยากรระดับ

นานาชาติ

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม (5 คะแนน)

ตัวบง่ชี ้ สมศ.

ตวัชีว้ัดตามข้อตกลงการปฏิบตังิาน (PA)

4. ดา้นบรกิารวิชาการ

8.  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันา การ

เรียนการสอนหรือการวิจัย (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4)

9.  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ระดับ

คะแนนไม่น้อยกว่า 4)
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ล าดบัที่ ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย หัวข้อ มตทิี่ประชุมกลุม่ในภาพรวม

People Excellence

เปา้ประสงค์

(รอมหาวิทยาลัย)

เปา้ประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์
วัตถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชีว้ัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ 3.1

4.1

4.2

5.1 1. จัดระบบ Mentoring

5.2

3. ดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล

จ านวนบุคลากรสายวิชาการต าแหน่ง

อาจารย์

จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ

3.1.1 อาจารย์

3.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.1.3 รองศาสตราจารย์

3.1.4 ศาสตราจารย์

ตวัชีว้ัดของมหาวิทยาลัย

5. พฒันาระบบการด ารงรักษาบุคลากร

คนดี - คนเกง่

ตวัชีว้ัดของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

ทิศทางการพัฒนาที่ 4  เปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู ้ มีการจัดการความรู ้บคุลากรมีโอกาสก้าวหน้า  มีสุขภาพด ีและมีความสุข

1. แผนแม่บท แผนพฒันาบุคลากร เพื่อ

ทดแทนบุคลากรที่ก าลังเกษียณอาย/ุ

หมดวาระ

2. เสริมความรู้ที่จ าเป็นให้บุคลากร 

(การบริหาร การวิจัย  R2R ฯลฯ)

4. ส่งเสริมกจิกรรมเสริมสุขภาพบุคลากร

4. จ านวนชั่วโมงต่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง (20 ชั่วโมง/คน)

ข้อมูลเก่ียวกับตัวบง่ชี ้-  ที่คณะต้องรบัผิดชอบ

ตัวบง่ชี ้ สมศ.

1. การพฒันาอาจารย ์(ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 5)

ตวัชีว้ัดตามข้อตกลงการปฏิบตังิาน (PA)
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ล าดบัที่ ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย หัวข้อ มตทิี่ประชุมกลุม่ในภาพรวม

3.3.1 ช านาญการ

3.3.2 เชี่ยวชาญ

3.3.3 เชี่ยวชาญพเิศษ

3.5.1 สายวิชาการ

3.5.2 สายสนับสนุน

ตวัชีว้ัด (รอมหาวิทยาลัย)

8.5.1 โครงการใหม่

8.5.2 โครงการต่อเนื่อง

ตวัชีว้ัดของมหาวิทยาลัย

5.2.1 โครงการใหม่

5.2.2 โครงการต่อเนื่อง

ICT Readiness Excellence

Financial Sustainability

สัดส่วนร้อยละ อาจารย ์: ผศ. : รศ. : ศ.

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ครองต าแหน่ง  (ณ ปีนั้นๆ)

3.4  จ านวนวันเฉล่ียหรือชั่วโมงเฉล่ียที่ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาบุคลากรต่อคน

3.4.1 สายวิชาการ ( วันหรือชั่วโมง ต่อคน)

   3.4.2 สายสนับสนุน (วันหรือชั่วโมง ต่อคน)

3.5  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา

ทิศทางการพัฒนาที่ 6  (ไม่ม)ี

ตวัชีว้ัดของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ป ี2555

ตวัชีว้ัดตามข้อตกลงการปฏิบตังิาน (PA)

8.  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

8.1  จ านวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนบุคลากร ( จุด : คน)

8.2  จ านวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

8.3  จ านวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

8.4  จ านวน Wireless Access Point

8.5   จ านวนโครงการพฒันาด้านสารสนเทศ

ทิศทางการพัฒนาที่ 7  (ไม่ม)ี

ตวัชีว้ัดของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

1. จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ไม่มีเร่ืองร้องเรียน)

2. ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายรวม (ร้อยละ 95)

3. ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต (ร้อยละ 85)

ตัวบง่ชี ้ สกอ.

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (4 คะแนน)

ตวัชีว้ัดตามข้อตกลงการปฏิบตังิาน (PA)

5. ดา้นบรหิารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรพัย์

5.1  รายได้คงเหลือหลังหักรายจ่ายและภาระผูกพนักอ่นหักค่าเส่ือม (ล้านบาท)

จ านวนโครงการป้องกนัความเส่ียงด้านการเงิน
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ล าดบัที่ ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย หัวข้อ มตทิี่ประชุมกลุม่ในภาพรวม

เปา้ประสงค์ 

(รอมหาวิทยาลัย)

เปา้ประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์
วัตถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชีว้ัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

1. มีการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

Central Lab และอปุกรณ์เคร่ืงมือ

เคร่ืองใช้

1.1

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ที่เชือถือได้

2.1

3.1

3.2

3.3

4. มุง่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.1

5.1

5.2

6. มีรายได้เพิ่มขึ้น 6.1

7. พฒันาระบบกายภาพปลอดภัย   

ส่ิงแวดล้อมน่าอยู่

7.1

ตวัชีว้ัดของมหาวิทยาลัย

Leadership and Management 

Excellence

ข้อมูลเก่ียวกับตัวบง่ชี ้-  ที่คณะต้องรบัผิดชอบ

ตัวบง่ชี ้ สกอ.

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  (5 คะแนน)

7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ (7 คะแนน)

ทิศทางการพัฒนาที่ 5  มีการบรหิารที่สนับสนุนทุกภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั โปรง่ใส และส่งเสรมิสิง่แวดล้อมที่ดี

3. มีระบบการบริหารที่มุง่เน้นผลงาน 

(Result-based management)

5. ใช้ระบบบริหารความเส่ียงและ

ตรวจสอบภายใน

ตวัชีว้ัดของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

5. ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานในการลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงาน

บริการ (1 หน่วย/ป)ี

7.2  การพฒันาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ (3 คะแนน)

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (4 คะแนน)

7.4  ระบบบริหารความเส่ียง (6 คะแนน)

9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  (5 คะแนน)

10.2 การบริหารจัดการศึกษา 3 ดี (3D)

10.2 ผลที่เกดิขึ้นกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติ ตลอดจน

พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พงึประสงค์ทั้ง 3 ด้านตัวบง่ชี ้ สมศ.

13.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันระดับคณะผู้บริหาร หมายถึง 

คณบดี (ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า5)ตวัชีว้ัดตามข้อตกลงการปฏิบตังิาน (PA)

7.  ดา้นระบบกายภาพและสิง่แวดล้อม

7.1  การป้องกนัและระงับอคัคีภัย

7.2  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

7.3  การก าจัดขยะและน้ าเสีย

7.4  การอนุรักษ์พลังงาน

11/2/2013



ล าดบัที่ ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย หัวข้อ มตทิี่ประชุมกลุม่ในภาพรวม

ตวัชีว้ัดของมหาวิทยาลัย ป ี

2555

1. มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ

การจัดอนัดับดีขึ้นในระดับโลก

9.ดา้นความเปน็นานาชาติ

9.1  ร้อยละของจ านวน Active MOU 

ระหว่างส่วนงานกบัสถาบันวิจัย/

สถาบันอดุมศึกษาต่างประเทศ

เปา้ประสงค์

(รอมหาวิทยาลัย)
เปา้ประสงค์การพัฒนาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์
วัตถุประสงค์ : เพ่ือ ตวัชีว้ัด แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 55-59

1. มี Annual year plan กจิกรรมท านุ

บ ารุงฯ ชัดเจน

1.1 1.1  สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม

2.1

2.2

3.1

3.2

สรา้งความเปน็สากล 

(Internationalization)

MUSR (Mahidol University Social 

Responsibility)

ทิศทางการพัฒนาที่ 8  สรา้งบคุลากรและนักศึกษาให้ไดต้ามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. สร้างค่านิยม MAHIDOL แก่

นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ

3. สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ข้อมูลเก่ียวกับตัวบง่ชี ้-  ที่คณะต้องรบัผิดชอบ

ทิศทางการพัฒนาที่ 5  (ไม่ม)ี

ตวัชีว้ัดของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ป ี2555

ข้อมูลเก่ียวกับตัวบง่ชี ้-  ที่คณะต้องรบัผิดชอบ

6. ดา้นการทะนุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม

จ านวนโครงการ/ กจิกรรม ที่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.

ตัวบง่ชี ้ สกอ.

1. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4 คะแนน)

ตัวบง่ชี ้ สมศ.

10.  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4)11.  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

(ระดับไม่น้อยกว่า 4)ตวัชีว้ัดตามข้อตกลงการปฏิบตังิาน (PA)

ตวัชีว้ัดตามข้อตกลงการปฏิบตังิาน (PA)

11/2/2013



 
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. 2555-2559” 

ระหว่างวันที่ 28 – 29  กรกฎาคม 2554 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2 



ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554 



ภาพการประชุมกลุ่มที่ 1 
Research Excellence 



ภาพการประชุมกลุ่มที่ 2 
    Teaching and 

Learning Excellence 



 

ภาพการประชุมกลุ่มที่ 3 
Healthcare & Services 

Excellence 
 



สรุปผล 
การประชุมกลุ่มย่อย 
วันที่ 29 กรกฎาคม 

2554 



 
ทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสขุศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

(บนพื้นฐานผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ  
“การก าหนดทศิทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559” เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2554 

 และมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และก ากบัแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2554) 

 

  
                                                                                 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.  2555-2559 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 (บนพื้นฐานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559” วันที่ 4 มิถุนายน  2554) 

 

 
1.  ปณิธาน   

  “คณะสาธารณสขุศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและบริการวิชาการ ด้านสาธารณสุข เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม มุ่งส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีต่าง ๆ     

ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพื่อคงความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้และผลิตนักสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นําทางวิชาการ 

และมีจริยธรรม” 

 

2.   ปรัชญา “การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ” 

 

3.   วิสัยทัศน์        “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559”    

    

4.   พันธกิจ   

  4.1  ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ  

  4.2  ดําเนินการวิจัยด้านสาธารณสุข 

  4.3  บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ 

  4.4  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

  4.5  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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คณะสาธารณสุขศาสตรจ์ะ Benchmarking กับมหาวิทยาลัยใดในภูมภิาคเอเซีย 

 
ในปัจจุบัน  Mahidol University  Thailand   อันดับที่ 34 ของเอเชีย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จะ Benchmarking กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซีย  
                Nation Taiwan University   (NTU) Taiwan   อันดับที่ 21 ของภูมิภาคเอเซีย 

 
  

ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

Seoul National University (6) /Wakayama University /Osaka University (8)  และ National Taiwan University (7) 

1.  มีแหล่งข้อมูลและปัญหาสาธารณสุข  1.  เทคโนโลยีไม่ทันสมัย/โครงสร้างพื้นฐาน 

2.  มีการปรับตัวเรื่อง Health System 2.  จุดเด่นของหลักสูตร 

3.  มี Network ต่างประเทศ (APACPH, SEAPHEIN) และมีประสบการณ์วิจัยเครือข่ายความร่วมมือ

 ในระดับเอเชีย APACPH SEPHIEN  และมีการทํา MOU กับมหาวิทยาลัยหลากหลาย 

3.  อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวก 

4.  บุคลากร/คณุวุฒิ, โครงสร้างพื้นฐาน, งบประมาณ เช่น จากภาคเอกชน, ผลผลิต เช่น นักศึกษา 

4.  มีความหลากหลายของวิชาชีพ/หลักสูตร 5.   มี Scholarships มาก (NTU และ Tokyo) 

5.  มีหลักสูตร M.P.H 

6.  Field Practice มีกระบวนการร่วมกับชุมชนดี ทีมงานดี-สหสาขาวิชา 

6.   มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันด้านนโยบายการวิจัยทําให้ผลิตงานเพื่อ   

     ตอบสนองนโยบายซึ่งทําให้ได้รับงบประมาณและการยอมรับที่ดี (NTU และ Tokyo) 

7.   Location, Price: Tuition Fee, Cost of Living 7.  การตีพิมพ์ของไต้หวันได้รับการจัดการเป็นระบบและกลไกที่ดี ด้านงบประมาณ, เวลา/โอกาส, ภาษา  

(NTU และTokyo)) 

8.   Faculty Member มีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา มี –Fulltime 8.  มีการนํากระบวนการ MOU กับมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนา (NTU) 

 9.  มีความหลากหลายในการทํางานของอาจารย ์(NTU และ Tokyo) 

 10. มีการนํากระบวนการ MOU กับมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนา (Tokyo)) 

 

ประเด็นพิจารณาข้อ 6  คือ.- 

1. Research Paper 

2. Research fund 

3. Lab structure 

4. IT structure 
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ผลการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีก 5 ปีขา้งหน้า ที่จะมีผลกระทบต่อคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

1.  ด้านการเรียนการสอน 

1.1  คณะมีคู่แข่งในการดําเนินงาน เนื่องจากมีจํานวนสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขจัดตั้งใหม่เพิ่มมาก

ขึ้น  ส่งผลกระทบต่อจํานวนของนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง และเกิดภาวะสมองไหล อาจารย์

เกษียณก่อนกําหนดเพื่อย้ายไปทํางานในสถาบันที่เปิดใหม่ดังกล่าว 

1.2  ASEAN community (สถาบันการศึกษา, บริการวิชาการ, มาตรฐานวิชาชีพ, หลักสูตรรองรับ

สถานการณ์ภัยวิบัติ, ภาษา, University  Ranking, research, IT, MRA)   

1.3  การแข่งขันสูงทั้งระดับชาติ และนานาชาต ิ  

1.4  ผลผลิตนักศึกษาจะไม่สามารถแข่งขันในตลาดกับผลผลิตนักศึกษาของสถาบันอื่นได้ 

1.5  มีจํานวนสถาบันทางด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้จํานวนผู้มาสมัครเรียนลดน้อยลง และ

คุณภาพของบัณฑิตต่ําลง 

1.6  หน่วยงานไม่มีนโยบายสนบัสนุนการศึกษาต่อเต็มเวลา ส่งผลใหจ้ํานวนผู้มาสมัครเรียนลดน้อยลง 

 

2.  ด้านงานวิจัย 

2.1  MU = Research  University   

 

 

3.  ด้านงานบริการวิชาการ 

3.1  การบริการวิชาการภายนอกไม่ได้สัดส่วนชัดเจนและไม่ถูกต้องกบัภาระงาน และเป็นรายบุคคลมากกว่า

ภาพรวมของภาควิชา 

3.2 Global crisis ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกําหนดสุขภาพ 

 

 

4. งานบริหารจัดการ 

4.1  งบประมาณสนับสนนุด้านการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินลดนอ้ยลง  ส่งผลกระทบต่อการผลิตผล

งานวิจัย 

4.2  การเปลี่ยนแปลงปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอาเซียนและของโลก   

4.3  International insecurity, ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

4.4  กฎหมายระหว่างประเทศ เชน่ FTA 

4.5  PA/QA (ต้องให้ความสําคัญกับ Process) มุ่งที ่Output/Outcome/Indicator มากเกินไป ส่งผลตอ่

การศึกษา/วิจัย ทําให้ภาควิชา/คณะฯมุ่งทํางานให้สําเร็จตามตัวชี้วัด ส่งผลให้เกิดภาระงานที่มาก

เกินไป ไมส่ามารถไปปฏิบัติงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6  ขาดการวางแผน และพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน ส่งผลให้ขาดแคลน Teaching Staff ที่มี

ประสบการณ์ 

5. ทรัพยากรบุคคล 

5.1  ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทดแทน และงบประมาณ 

5.2  บุคลากรที่จะเกษียณอายุ ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีจํานวนมาก  (โดยเฉพาะบุคลากรสายแพทย์) จะ

ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่นระบาดวิทยา สถิต ิ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อพันธกิจทีส่ําคัญของคณะ เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการ

วิชาการ 

6.  งานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

6.1  การไหลเลื่อนของวัฒนธรรมทางศาสนา   

7.  เบ็ดเตล็ด 

7.1  Asian  Free Trade   การเปิดตลาดอาเซี่ยนเสรี  (2016) 

7.2  อาจจะรวมตัวกับสถาบันอาเซียน 
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ทิศทางและเป้าประสงค์การพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
 

บนพื้นฐานผลการประเมนิสถานการณ์ในปัจจบุันของคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประชุมกลุม่ย่อยในการประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2554 

จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

1. งานด้านจัดการเรียนการสอน 1  งานด้านจัดการเรียนการสอน 

1.1  การเรียนการสอน 1.1  การเรียนการสอน 

1.1.1  มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับ Professional Degree   และDOCTORAL Degree  

1.1.2   การฝึกภาคสนามที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่นําไปสู่ Practice ได้ 

1.1.3  มี Model การจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative learning เช่น การฝึก

ภาคสนาม 

1.1.4   การฝึกภาคสนามแบบเบ็ดเสร็จในสหวิชาชีพ 

1.1.5 Field Practice: การเรียนการสอน 

1.1.6  Potential Collaboration / Pull resource human (CSR) 

1.1.7  ผลิตบัณฑิตจากหลักสูตร เป็นผู้นํา เป็นที่ยอมรับ มีผู้บริหารเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

1.1.1 บูรณาการการเรียนการสอน และรายวิชาที่คล้ายคลึงกันร่วมกัน ระหว่างภาควิชาหรือหลักสูตร  

1.1.2 ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัยในชั้นเรียน ที่นักศึกษา และอาจารย์สามารถทําวิจัย

ร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัยระหว่างภาควิชา และหน่วยงานที่นักศึกษาทํางานอยู่ 

1.1.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกรายวิชา 

1.1.4  เอื้อให้เกิดการเทียบโอน /ย้าย หน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อสนับสนุนให้

นักศึกษาที่ต้องการจะโอนย้ายมาศึกกษาต่อในสาขาต่างๆ ของคณะเกิดความสะดวกในการสมัครเรียน 

และช่วยเพิ่มจํานวนนักศึกษาของคณะให้มากขึ้น 

1.1.5  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 วิชา / 1 ภาคการศึกษา 

1.1.6  ปรับเนื้อหาการเรียนสอนให้ทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.1.7  เพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในเอเชีย   ให้มาก

ขึ้น 

1.1.8  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย DUAL DEGREE  
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จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

1. งานด้านจัดการเรียนการสอน 1  งานด้านจัดการเรียนการสอน 

1.2   หลักสูตร 1.2   หลักสูตร 

1.2.1  หลักสูตรเป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาสาธารณสุข/มีความหลากหลายระดับตรี โท เอก 

และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.2.2 มีหลักสูตรตอบสนองต่อสังคมได้อย่างหลากหลาย เราสามารถจัดการศึกษได้สอดคล้องกับ

ทุกระดับ COMMUNITY BASED และทุกระดับ   ตรี โท เอก และ หลักสูตร นานาชาติ 

1.2.3  มีหลักสูตรรองการรับการเรียนต่อเนื่องในระดับ ตรี-โท-เอก (แต่ยังขาดยุทธศาสตร์) 

1.2.4 เป็นหลักสูตรแม่แบบด้านสาธารณสุขหลายหลักสูตรให้แก่เครือข่ายทางด้านสาธารณสุข 

(วิธีคิดทางด้านการจัดการศึกษา) 

1.2.1  หลักสูตรมีความหลากหลายและกระจัดกระจายมากเกินไป 

1.2.2  พัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องจาก ปริญญาตรี สู่ ปริญญาโท/เอก  

1.2.3  พัฒนายุทธศาสตร์ Double Degree ในระดับปริญญาตร ี

1.2.4  พัฒนาด้านการเรียนการสอน IT เชื่อมระบบนานาชาติได้  

1.2.5  Joint-Degree ในระดับปริญญาโท, แลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรี 

1.2.6  สร้างระบบการพัฒนาหลักสุตรไปสู่ transformative learning และ competency-based 

1.2.7  พัฒนาแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่จะไปเป็นครูเรียนร่วมกับหลักสูตรวิชาชีพครู 

1.2.8  พัฒนาหลักสูตรที่ทําให้รู้ลึกและรู้รอบ  

1.2.9  พัฒนาหลักสูตรให้สามารถเทียบโอนกันได้ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

1.2.10 ควรปรับบางหลักสูตรให้เป็นนานาชาติ ควบโท-เอก 

1.2.11 ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและปัญหาด้านสาธารณสุขของ

ประเทศ มี E-learning, Learning at the workplace 

1.2.12  ปรับหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็น International Curriculum จริงๆ เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2.13  หลักสูตรนานาชาติที่มีบริบท เนื้อหา เพื่อนําไปสู่ Top Asian จริงๆ และต้องมีอาจารย์                 

ชาวต่างประเทศ / Visiting Professor 
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จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

1. งานด้านจัดการเรียนการสอน 1  งานด้านจัดการเรียนการสอน 

1.3  คณาจารย์ 1.3  คณาจารย์ 

1.3.1  บุคลากรจบระดับปรญิญาเอก มากกว่า 70% 

1.3.2  บุคลากรที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

1.3.3  อาจารย์มปีระสบการณใ์นการปฏิบตัิจรงิ (Experience Scholars) 

1.3.1   การเตรียมความพร้อมสู้ ASAEN Community เช่น ด้านภาษา 

1.3.2   Put the right man on the right Job (อาจารย์ที่รบัผิดชอบรายวิชา/ไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้ง

ด้านวิชาการและภาษา 

1.3.3   มีมาตรฐานการพฒันาคุณภาพอาจารย์ใหม ่

1.4  เครือข่าย 1.4  เครือข่าย 

1.4.1  มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งอาจารย์พิเศษและเรื่องการศึกษาดูงานทั้ง

ไทยและนานาชาติ 
1.4.1   แลกเปลี่ยนอาจารย ์(การศึกษาดูงานต่างประเทศ)  เพื่อได้รับความรู้ในระดับสากล ทัดเทียม มหาวิทยาลัย

อื่นได้มากขึ้น  และเพื่อแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ/ การสนับสนุนทุนจากสถาบนัการศึกษาใน

ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ของคณะได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติ 1.4.2  หลักสูตร MPH นานาชาติ มีเครือข่ายและศิษย์เก่าในภูมิภาค          

1.4.3   มีภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง 

           1.4.2  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศและ นักศึกษาต่างชาต ิ

1.5  นักศึกษา    1.5  นักศึกษา 

1.5.1   ทักษะของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาค 

1.5.2  การฝึกภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรทุกระดับ 

1.5.1  วิเคราะห์และพัฒนา Competency ของบัณฑิต ให้เป็นจุดเด่นให้ชัดเจน   

1.5.2  ให้ทุนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น Cyber University in Korea, มี Linkage และเปิดช่องทางเลือก ,ทุน

กาญจนาภิเษก  

1.5.3  ควรคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

1.5.4  บริหารจัดการให้นักศึกษาจบตามเวลาที่กําหนด 

1.6  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไม่มี) 1.6  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

- 1.6.1  การวางแผนขยายตลาดในเชิงรุก 

1.7  เบ็ดเตล็ด (ไม่มี) 1.7  เบ็ดเตล็ด 

 1.7.1  พิจารณาเรื่องของการจัด Cluster อย่างเป็นรูปธรรม 
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จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

ทิศทางการพัฒนาที่ 1   

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน  ส่งเสริมจุดเด่นของ

หลักสูตรให้ชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้รองรับการเป็น

สถาบันการศึกษากลุ่ม ง.   

(สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก) 

เป้าประสงค์การพัฒนา 

1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม  

2. คุณภาพบัณฑิตได้มาตรฐานตามวิชาชีพ  

3. คณะฯ พัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาเน้นการวิจัยขั้นสูง  (สถาบันการศึกษากลุ่ม ง. ) 

4. มีระบบการโอนย้ายหน่วยกิตกับ THAIPHEAN 

 
ทิศทางการพัฒนา หมายถึง ประเด็นหลักในการพัฒนา หรือประเด็นที่หน่วยงานจะต้อง

ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ (Goal)  หมายถึง   

1. วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง     (พจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

2. หรือ สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละยุทธศาสตร์  

• การกําหนดอาจเป็นช่วงเวลาที่ต่างกัน 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี แล้วแต่กรณี  

• การกําหนดเป้าประสงค์ในระยะยาว (long term objective) อาจกําหนดสภาพ

ความสําเร็จของการดําเนินงาน ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละปีได้  

• หรืออาจเป็นเป้าประสงค์ลักษณะที่เป็นเป้าหมาย (target)  

• การเขียนจะต้องให้อยู่ในรูปของคํากรยิา 

 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก...................... 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
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จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

2.  งานด้านการวิจัย 2.  งานด้านการวิจัย 

2.1  ระบบและกลไก และผลงานวิจัย 2.1  ระบบและกลไก และผลงานวิจัย 

2.1.1  มีการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นสหสาขาและสหวิทยาการ 

2.1.2  งานวิจัยสามารถชี้นํานโยบายและทิศทางการทํางานของประเทศ เช่น เอดส์ บุหรี่ 

โภชนาการ        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.1.3  Community-based researches 

2.1.4  มีความหลากหลายในงานวิจัย 

2.1.1 นําผลจากการให้บริการวิชาการ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดโครงร่างการวิจัยที่ต่อยอดแลTส่งผล

กระทบเชิงบวกต่อสังคม 

2.1.2  มุ่ง Multidisciplinary และสร้าง Collaborative research ทังในประเทศและต่างประเทศ 

2.1.3  มี Research unit เพื่อพัฒนาการจัดการ 

2.1.4  การวิจัยเชิงบูรณาการ  

2.1.5  ควรทําวิจัยแบบบูรณา 

2.1.6  เพิ่ม Theme งานวิจัยที่มีความเป็นสากล 

2.1.7  Research ที่มี Intervention/action research / Team building for fund raising 

2.1.8 วิเคราะห์ทิศทาง  Future research/ Development issues/ Policy Implication 

2.2   หน่วยงาน/บุคลากรสนับสนุนการวิจัย 2.2   หน่วยงาน/บุคลากรสนับสนุนการวิจัย 

2.2.1    มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยที่ได้รับรางวัล BEST PRACTICE ระดับชาต ิ(เอื้อต่อการทํา

วิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ) 

2.2.2   มีองค์ประกอบ เช่น ด้านบุคคลากร LAB พร้อม 

2.2.3   เริ่มมีการพัฒนา Research center เช่น เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

2.2.4   มีนวัตกรรมวิจัยที่ชี้นํานโยบายระดับประเทศ 

2.2.5   มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2.2.6  มีโครงสร้างระดับมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย เช่น นักวิจัย   

2.2.1   สนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าสู่แหล่งทุน ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยเพิ่มขึ้น 

2.2.2   ส่งเสริม Research center เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย และการตีพิมพ์ 

2.2.3   มีการบริหารจัดการและงบประมาณสําหรับสนับสนุนกระบวนการวิจัย 

2.2.4   กําหนดทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของท้องถิ่น ประเทศ และทั่วโลก 

2.2.5  ควรมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย มีแนวทางและทรัพยากรในการส่งเสริมการดําเนินการอย่างชัดเจน  

2.2.6  ควรสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยที่ชี้นําสังคม และสังคมนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

2.2.7  สนับสนุนให้มีการวิจัย แบบ R to R 

2.2.8  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล (อาจจะเป็น Partial funding) 

2.2.7   มีกลไกสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร 2.2.9  การบริหารจัดการงานวิจัยต้องมีความโปร่งใส 
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จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

2.  งานด้านการวิจัย 2.  งานด้านการวิจัย 

2.3  เครือข่ายการวิจัย 2.3 เครือข่ายการวิจัย 

2.3.1   มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น THAI PHEIN    

SEAPHEIN    APACPH 

2.3.2   เครือข่ายและเป็นสมาชิกวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Research collaboration) 

2.3.3  มีเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยระดับชาติ  และองค์กรนานาชาต ิ

2.3.1  ความร่วมมือทางการวิจัยระดับโลก (Global Research Alliance) เช่น ภัยพิบัต ิ

2.3.2  สร้างเครอืข่ายกับหน่วยงานระดับชาติที่กําหนดนโยบาย 

 

2.4  วารสาร 2.4  วารสาร  (ไม่มี) 

2.4.1  มีวารสารวิชาการที่กําลังพฒันาสู่ International journal   วารสารวิชาการระดับ International journal   

ทิศทางการพัฒนาที่ 2   

สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ ์“มหาวิทยาลัยวิจัย” 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
1. ยกระดับความสําคัญของการวิจยัและงานสร้างสรรค์ให้เป็นภารกิจหลักเสมอด้วยการเรียนการสอน 

2. สร้างความเข้มแข็งการพัฒนางานวิจัยในแต่ละภาควิชา 

3. ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ด้วยการจดสิทธิบัตร การนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ

เรียนการสอน การตีพิมพ์ การนําเสนอในการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ได้ 

4. ผลการวิจัยสามารถต่อยอดเกิดงานวิจัยใหม่ๆ นําไปสู่การวิจัยสหสาขาวิชา 

5. มีความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบัน/องค์กรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มความรู้ความชํานาญของนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะเสาะแสวงหาแหล่ง

ทุนวิจัยต่างๆ เพื่อสมัครขอทุนวิจัย 

2. โครงการวิจัยของคณะฯ ที่ส่งสมัครขอทุนมีอัตราการได้รับทุนวิจัยสูงหรืออย่างน้อยได้รับการประเมินใน

ระดับดี 

3. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสามารถปฏิบัติการวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สําเร็จในระยะเวลาที่กําหนด  

 4. พัฒนางานวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

3  งานบริการวิชาการ 3  งานด้านบริการวิชาการ 

3.1  การบริหารงาน/ระบบและกลไก 3.1  การบริหารงาน/ระบบและกลไก 

3.1.1   เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในด้านการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน ทั้ง

ระดับชาติและระดับนานาชาติ เชน่การตรวจคุณภาพ น้ําดื่ม การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การ

ตรวจมาตรฐานของโรงงาน เป็นตน้ 

3.1.2  สามารถตอบสนองความต้องการตลาดและประเทศ       

3.1.3  ความสามารถเฉพาะที่เป็นที่ต้องการของตลาด 

3.1.4  มีบริการวิชาการที่หลากหลายและครบวงจร 

3.1.5  ได้รับการยอบรับ ในมาตรฐานในระดับชาติ  และนานาชาติ (ISO 9001) 

3.1.6  มีหน่วยงานรับผิดชอบงานบริการวิชาการโดยตรง 

3.1.7  มี Training courses 

3.1.8  OPHETS ตรวจสุขภาพ 

3.1.9  เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.1.10  มีหน่วยงานที่ขับเคลื่อน การให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

3.1.11  มีคณาจารย์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมมาธิการระดับชาต ิร่วมในการกําหนด 

 นโยบายด้านสุขภาพ สังคม สิง่แวดล้อม และกฏหมายต่างๆ 

3.1.12 Facilities เช่น LAB ที่เอื้อต่อบริการวิชาการ 

3.1.13 มี OPHETS เป็นองค์กรเชื่อมระหว่างการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

3.1.14 ไม่มีจุดเด่นในภาคคณะ แต่เป็นจุดเด่นในภาพบุคคล 

 

 

3.1.1  ออก Road show เพื่อแสวงหาแหล่งทุนและลูกค้าในการมารับบริการการฝกึอบรมหลักสูตรนานาชาต ิ

ภายใต้การดําเนินงานแบบ One stop service ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รวบรวมหลักสูตรและรายชื่อ

ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ และจัดทําเป็น Brochure รวมของคณะเพื่อนําไป

ประชาสัมพันธ์ เมื่อทีมบริหารไปเยือนยังประเทศต่างๆ 

3.1.2  ใช้กลไกลของ Cluster ในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ การพัฒนาองค์

ความรู้จากการทําวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ  ที่สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 

3.1.3  เฟรนชายด์ ด้านการบริการวิชาการ 

3.1.4  พัฒนาการให้บริการวิชาการต่างวัฒนธรรม  

3.1.5  ควรให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ OPHETS  

3.1.6  จัดระบบและกลไกในการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาควิชาและสํานักงานคณบด ี

3.1.7  ควรปฏิบัติงานบริการวิชาการในนามของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 (Institutional management (Not individual basis) 
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จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

3  งานบริการวิชาการ 3  งานด้านบริการวิชาการ 

3.2  เครือข่ายบริการวิชาการ 3.2   เครือข่ายบริการวิชาการ 

3.2.1  มีเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชน 3.2.1  ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติมากขึ้น 

3.2.2  มีเครือข่ายและความสัมพัน์ที่ดีกับศิษย์เก่า  

3.3  ผลงานวิจัยทางวิชาการ 3.3  ผลงานวิจัยทางวิชาการ 

3.3.1  บริการวิชาการจากฐานงานวิจัยไม่มี แต่มีบริการวิชาการเพื่อสังคม (OPHETS) อยู่ในระดับ

ดี        แต่ไม่สามารถนําผลมาทําวิจัยได้ เนื่องจากเป็นจริยธรรมในการทําวิจัยในมนุษย์ 

3.3.1  พัฒนาเพื่อเป็น Regional  Training  Center and  Research  เช่น  นโยบายสุขภาพ  วิจัย 

3.3.2  มียุทธศาสตร์การบริการวิชาการ (Program series) ที่มีมาตรฐานสากลและนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัย     

3.4  ประชาสัมพันธ์เชิงรุก/การตลาด 3.4   ประชาสัมพันธ์เชิงรุก/การตลาด 

3.4.1  มี กิจกรรม CSR 3.4.1  Social marketing  and Academics approaches 

ทิศทางการพัฒนาที่ 3   

จัดระบบและกลไกการบริหารบรกิารวิชาการของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
1. บริการวิชาการแบบ One-stop Management 

2. บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. บูรณาการบริการวิชาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย  

4. นําความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ปรับรายวิชาในหลักส๖รของคณะฯ 

5. ตั้ง Regional Academic Services & Training Center  

แนวทางการพัฒนา 
1.  

2.  

3.  

4.  
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จุดเด่น/จุดแข็ง หรือเป็น Best-Practice ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

4.  งานบริหารจัดการ 4. งานบริหารจัดการ 

4.1   มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม ผ่านการทํา

ประชาพิจารณ์และการพบปะทีมผู้บริหาร  

4.2   มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนหลากหลาย 

4.3   มีระบบติดตาม ประเมินผลและการตรวจสอบที่โปร่งใส 

4.4   หน่วยวิเทศฯ ทํางานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

4.5  การจัดทําแผนงานมีความชดัเจน 

4.6  ระบบการสนับสนุนด้านการวิจัยอยู่ในระดับดี 

4.7  OPHETS มีบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ด้านการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

4.8  มีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(มุ่งเป้า)และสอดคล้องกับนโยบาย 

4.9  การบริหารจัดการบุคคลากรในสายสนับสนุน มีความสามัคคี และมีความพร้อมในการพัฒนา 

4.10  อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญหลากหลาย 

4.11  สายสนับสนุนมีความเข้มแข็ง ทํางานเป็นทีม 

4.12  มีระบบประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณเ์ชิงรับ (ภายในคณะ) 

4.13  ระบบสื่อสารภายในองค์กร 

4.14  การจัดทําฐานข้อมูลที่ทันสมัย 

4.15  มีระบบเครือข่ายสื่อสารทางไกลที่ทันสมัย 

4.1  ไม่มีการบริหารจัดการ Central Lab อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เช่น IT 

4.3  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีร่วมกัน 

4.4  บริหารจัดการการเงิน การคลัง และทรัพย์สินให้เกิดสภาพคล่อง และเพียงพอ 

4.6  International  Zone  

4.7  ควรมีระบบบริหารจัดการในการลดภาระงานเอกสารของคณาจารย์และสายสนับสนุน โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ out source 

4.8  ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจของคณะ รวมถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม     

4.9  มีระบบกลไก การบริหารจัดการข้อมูล เป็น database ที่ไม่ซ้ําซ้อน เช่น จัดตั้งหน่วยงาน  

 ดูแล database โดยใช้บุคลากรมืออาชีพด้าน IT 

4.10 ยกเลิก PA เดิม ปรับปรุงให้เหลือ 1 แผ่น 

4.11 ระบบคุณภาพ QA หลากหลาย เช่น MUQA/QD สกอ./สมศ./กพร. ทําอย่างไรจึงจะ Integrated  ให้เป็น 

minimum dataset 

4.12 การกําหนดนโยบายควรพิจารณาจากฉันทามติจากประชาคมล่าง (Bottom up not top down) 
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4.  งานบริหารจัดการ 4. งานบริหารจัดการ 

ทิศทางการพัฒนาที่ 4   

มีการบริหารที่สนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด 

โปร่งใส และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

เป้าประสงค์การพัฒนา 

1. มีการปฏิรูปการบริหารจัดการ Central Lab และอุปกรณ์เครื่งมือเครื่องใช้ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่เชือถือได้ 

3. มีระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน (Result-based management) 

4. มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5. ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 

7. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 

8. มีรายได้เพิ่มขึ้น 

9. พัฒนาระบบกายภาพปลอดภัย   สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. สร้างมาตรการประหยัด 

10. เพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย 

11.  

1.  
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2.  

5.  ทรัพยากรบุคคล 5. ทรัพยากรบุคคล  

5.1 ทรัพยากรบุคคลในแต่ละสาขามีศักยภาพ (แต่ยังไม่มีการขับเคลื่อน)  

5.2  การจ้าง out source ของเจ้าหน้าที่มีการประเมิน และปรับเปลี่ยนได้ 

5.3  มีความเข้มแข็งสามัคคีของสายสนับสนุน 

5.4  มีความหลากหลายเชี่ยวชาญในสหสาขาวิชา  

5.5  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ 

5.6  มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความชํานาญหลายสาขา/หลากหลาย 

5.7  การบริหารจัดการบุคคลากรในสายสนับสนุน มีความสามัคคี และมีความพร้อมในการพัฒนา 

5.8  อาจารย์ร้อยละ 70 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

สาขา 

5.9   มีกลไกการพัฒนาบุคลากร(การฝึกอบรม) อย่างต่อเนื่อง 

5.10 อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการ กว่าร้อยละ 75  และคณะมีกระบวนการส่งเสริม

ความก้าวหน้าในการกําหนดตําแหน่งวิชาการ เช่นการจัดอบรมวิธีการเขียนกม.03 การ

คํานวณภาระงาน เป็นต้น 

      

5.1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว เช่น 10 ปีเพื่อกําหนดทิศทางของการรับสมัครอาจารย์ใหม่ที่มา

ทดแทนตําแหน่งที่เกษียณ ให้ทันต่อเวลาและความต้องการ 

5.2  การพัฒนาอาจารย์ให้สอนเป็น มีทักษะด้านภาษา ทักษะด้านวัฒนธรรม การสื่อสาร อื่นๆ 

5.3  พัฒนาสายสนับสนุน 

5.4   สร้างยุทธศาสตร์ในหาแสวงหาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ เช่น ระบบ Part time  

5.5   พัฒนาบุคคลากรให้เข้าใจ Public Health Education ที่ตรงกันอย่างต่อเนื่อง  

5.6   พัฒนา Professional ethic 

5.7   Professional development ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  

5.8   สนับสนุนอาจารย์ให้ทําวิจัยหลังปริญญาเอกในต่างประเทศเพื่อรองรับการเป็น AsianCommunity  

5.9   พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เช่น ทดแทนบุคลากรเกษียณอายุ    ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

5.10  พัฒนาภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรทุกสาขาและทุกระดับ 

5.11  มีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5.12  มีการวางแผนกําลังคนและการพัฒนาที่ชัดเจน  

5.13  มีการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรมควบคู่กับวิชาการในบุคลากรทุกระดับ 

5.14  มีการวางแผนรับอาจารย์จากนักศึกระดับปริญญาตรีของคณะที่มีศักยภาพ โดยการจัดสรรทุนให้ 

5.15  มี HRM / HRD Unit ที่เป็นรูปธรรม  

5.16  แผนพัฒนา สนับสนุนคนรุ่นใหม่ (Young Blood)  ให้เข้ามาเป็นอาจารย์ 

5.17  แผนแม่บท แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่กําลังเกษียณอายุ/หมดวาระ 

5.18 JD/JS ของแต่ละตําแหน่งการบริหารงานองค์กร 
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5.  ทรัพยากรบุคคล 5. ทรัพยากรบุคคล  

ทิศทางการพัฒนาที่ 5   

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้ บุคลากรมีโอกาส

ก้าวหน้า  มีสุขภาพดี และมีความสุข 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
1. มีแผนแม่บท แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อทดแทนบุคลากรที่กําลังเกษียณอายุ/หมดวาระ 

2. เสริมความรู้ที่จําเป็นให้บุคลากร (การบริหาร การวิจัย  R2R ฯลฯ) 

3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ 

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสุขภาพบุคลากร 

5. พัฒนาระบบการดํารงรักษาบุคลากรคนด ี- คนเก่ง 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดระบบ Mentoring 

2.  

3.  

4.  

6. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 6.  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

6.1 คณะมีบทบาทที่สําคัญในการจัดงานวัฒนธรรมนานาชาติ (INTERNATIONAL WEEK) สําหรับ

นักศึกษานานาชาต ิเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาของ

คณะกับนักศึกษาในคณะหรือสถาบันอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

6.2  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครบทุกเทศกาล 

6.1 จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชดัเจนเป็น Annual year plan ที่สามารถผนวกลักษณะงานที่คล้ายๆ กันของแต่

ละภาควิชาเพื่อกระทําร่วมกัน  

6.2 สร้างวัฒนธรรมนานาชาติ ทั้งกลุ่มอาจารย์, Classroom 

6.3 วัฒนธรรม ASEAN  

6.4 พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และ Core Value ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
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6.3  มีระบบการดูแลรักษาที่ดี  

6.4  มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น เช่น โครงการธนาคารขยะ  

6.5  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน 

6.6  ได้รับความร่วมจากบุคลากรในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.5 ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านจิตอาสาของนักศึกษา 

6.6 ส่งเสริมจิตสํานึกที่ดีงาม  เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน   คุณธรรม จริยธรรม  มารยาท 

ค่านิยม 

6. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 6.  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

6.7  มีกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาต ิ

6.8  มี International Week  

6.9 มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงฯอย่างสม่ําเสมอ และมีนักศึกษา บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม เช่น 

ปฏิบัติธรรม(ชมรมธรรมะสุขใจ)ไหว้ครู กิจกรรมสอส. การพัฒนาตนเองและจิตใจ จิตอาสา 

จิตวิญญาณ เป็นต้น 

6.10 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา ให้ความเคารพในความเชื่อ เอื้ออํานวยให้ปฏิบัติ

ศาสนกิจ ตามความเชื่อ 

6.11 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา ให้ความเคารพในความเชื่อ เอื้ออํานวยให้ปฏิบัติ

ศาสนกิจตามความเชื่อ 

6.7 วัฒนธรรมศึกษา เช่น  International food day, วันครอบครัว, กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

6.8 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทย เช่น การใช้สมุนไพรไทย การนวดแผนไทย การดํารงชีวิตวิถีพุทธเพื่อสุขภาพ 

ฯลฯ 

6.9  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และภาควิชา 

6.10. ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งทางราบ และทางดิ่ง 

 

 

 

ทิศทางการพัฒนาที่ 6 

สร้างบุคลากรและนักศกึษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝัง

ค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
1. มี Annual year plan กิจกรรมทํานุบํารุงฯ ชัดเจน 

2. สร้างค่านิยม MAHIDOL แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ 

3. สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

2.  

3.  
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4.  

5.  

6.  

7.  

 

 
 

 

ข้อเสนอแนะการกําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.  2555-2559 
 

 

1.  list รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มี School of Public health พิจาณาจุดเด่นและข้อได้เปรียบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณา Benchmark 

2.  เฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยที่มีคณะของสาธารณสุขศาสตร์ทั่วโลก 

3.  ส่งเสริมการสอนและวิจัยในสถาบันการศึกษาใน ASEAN 

4.  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอาจารย์ที่เน้นหนักทางด้านการเรียนการสอน 

5.  พัฒนางานวิจัยทางด้านการศกึษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 










	16-jan-56_ปกแผนพัฒนาการศึกษา_บทที่1
	16-jan-56_ปกแผนพัฒนาการศึกษา_บทที่2
	สารบัญกลยุทธ์
	ปกแผนพัฒนาการศึกษา_BI
	ปกแผนพัฒนาการศึกษา_ส่วนที่3
	ปกแผนพัฒนาการศึกษา_ส่วนที่4
	23 jan 56_BI_แผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
	16-jan-56_ปกแผนพัฒนาการศึกษา_ภาคผนวก
	ภาพรวม MUPH_str_16 jan 56_v2
	ภาคผนวก 1_ผลการประชุมกลุ่มภาพรวม. KPI
	ภาคผนวก 2_ประมวลรูปภาพการประชุม
	ภาคผนวก 2_ผลการประชุม 28-29 กค. 55
	ภาคผนวก 2_ผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1
	ภาคผนวก 2_ผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 2
	ภาคผนวก 2_ผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 3
	ภาคผนวก 3_ทิศทางพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2555-2559
	ทิศทางพัฒนาการศึกษาคณะฯ พ.ศ. 2555-2559
	กรรมการวิเคราะห์และประเมินแผน_54

	ปกแผนพัฒนาการศึกษา_ปกหลัง

