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แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. 2562-2565 

(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
(ผ่านเวทีประชาคมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2565 น้ัน คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงคณบดีและทีมผู้บริหารของคณะ สืบ
เน่ืองมาจากการหมดวาระของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์) ทางทีมผู้บริหารชุดใหม่  
นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สราว ุธ เทพานนท์ ได้ม ีการทบทวนผลการดำเนินการ รวมท ั ้งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความท้ าท้ายและความได้เปรียบของคณะฯ  จึงได้มีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) โดยได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป ้าหมายในการดำเนินงาน เพื ่อให้รองรับกับสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง  อ ันมุ ่งไปส ู่ เป้าหมายของการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด โดยคณบดีได้จัดเวทีประกาศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายในการดำเนินงาน สู่บุคลากรของคณะฯ เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากประชาคมของคณะฯ    

โดยปีงบประมาณ 2565 เป็นปีสุดท้ายที่จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (ปี 2562 - 
2565) คณะฯ มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทาง แผนการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่   ตุลาคม  2564  และเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นบ้านของผู้นำด้านสาธารณสุขในระดับประเทศและ
นานาชาติ” ต่อไป โดยมีรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 -2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ดังน้ี 
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ปรัชญา 
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช ้เพ่ือประโยชน์สุขแกม่วลมนษุยชาติ  

True success is in the application of learning for the benefit of mankind 

ปณิธาน 
ปัญญาของแผ่นดิน  

Wisdom of the land 

วิสัยทัศน์  
การเป็นบ้านของผูน้ำด้านสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ 

The faculty serves as the home of national and international public health leaders 

พันธกิจ 
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผ่านนวตักรรมและกระบวนการเรียนรู้

ตามสภาพจริง เพ่ือการยอมรับในความเปน็เลิศในระดับชาติและระดับโลก 
The faculty is engaged in developing public health professionals through innovative 

and  
real-world learning processes for recognition of excellence at  national and global 

levels 

สมรรถนะหลัก 
เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พัฒนา

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนชมุชนสุขสภาวะ 
Specialized in offering excellent program, conducting, integrative and innovative 

research, and providing academic services in the area of public health and 
environmental sciences to enhance health literacy, and mobilize healthy 

community 
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ค่านิยม (Core Value) 

Public Mind 
จิตสาธารณะ  

มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
จิตสำนึกส่วนรวม 

Mastery
รู้แจ้ง รู้จริง

Happiness & Healthy 
ทำงานอย่างมีความสุข  
มีสุขภาวะที่สมบูรณ์

Unity & Uniqueness 
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันมีอัตลักษณ์ 
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ในการทบทวนยุทธศาสตร์ น้ัน คณะฯ ได้มีการดำเนินการทบทวนผลการดำเนินการใน ปี 2562 -2564  
รวมทั้งการวิเคราะห์ SWOT เพื่อทบทวนสถานการณ์ภายในและภายนอกของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง
ส่งผลต่อการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565 และนำมาวิเคราะห์โดยการใช้ TOWS Matrix ทำให้
ได้มาซึ่งความความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยทุธ์   เพื่อคณะฯ กำหนดกลยุทธ์ในการนำไปสู่การ
ปฏิบัติ และได้มีการทบทวนตัวชี้วัด Corporate  KPIs ในการวัดผลการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ 

ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ และ ความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ์ (ฉบับทบทวน ปี 2565) 

Strategic Challenges Strategic Advantages  
การวิจัย 

SC1. การพัฒนา Skill การเขียนวิจัยด้านสาธารณสุขท่ีเป็น 
Local Content สู่การตีพิมพ์ในฐานการวิจัยระดับนานาชาติ 

SA.1 คณะมีบุคลากรสายวิชาการจบ ปริญญาเอก สัดส่วน 
121:119 คน (95%) 

SC2. การ Form Team วิจัย เพ่ือให้เกิดเครือข่ายในการทำ
วิจัย 

SA.2 คณะมีงานวิจัยด้านสาธารณสุข local content (เชิง
ชุมชน) ท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลก
ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

SC3. การสร้างระบบ/กลไกท่ีเกิดความสมดุลต่อภาระด้าน
งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

SA3. คณะ มี MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่อยอด
เป็นนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

SC4. การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและกฎระเบียบ 
 (ด้านงบประมาณในการทำวิจัย) 

SA4. คณะมีหลักสูตรท่ีกำหนดให้ทำวิจัย สร้างผลงานวิจัยให้
คณะ 

การจัดการศึกษา 
SC1. การพัฒนาทักษะของบุคลากรบางส่วนในการพัฒนา
ส่ือ/เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

SA1. คณะบุคลากรสายวิชาการจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก สัดส่วน 121:119 คน (95%) และมีความเช่ียวชาญใน 
สหวิทยาการด้านสาธารณสุข  

SC2. การพัฒนา และจัดทำหลักสูตรใหม่ท่ี Flexi ตอบสนอง
ต่อตลาดของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  

SA2. มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องให้หลักสูตรของคณะผ่านการประเมินคุณภาพ AUN-
QA ภายในและภายนอก 

SC3. การพัฒนาการศึกษาร่วมกับ Strategic Partner เพ่ือ
หาต้นทุนในการผลิตหลักสูตรใหม่ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 

SA3. คณะมีหลักสูตร ป.ตรี โท เอก ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงเป็น 
Cluster ในการศึกษาต่อได้ 

การบริการวชิาการ 

SC1. การพัฒนาทักษะของบุคลากรบางส่วนในการพัฒนา
ส่ือ/เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

SA1. คณะมีความพร้อมของเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์/
ห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัยสามารถให้บริการท่ีครอบคลุบในการ
ให้บริการวิชาการ 

SC2. การพัฒนา และจัดทำหลักสูตรใหม่ท่ี Flexi ตอบสนอง
ต่อตลาดของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  

SA2. ได้รับมาตรฐานการรับรองการให้บริการวิชาการใน
หน่วยบริการวิชาการ/การให้บริการด้านส่ิงแวดล้อม 
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ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ และ ความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ์ (ฉบับทบทวน ปี 2565) 

Strategic Challenges Strategic Advantages  
SC3. การพัฒนาการศึกษาร่วมกับ Strategic Partner เพ่ือ
หาต้นทุนในการผลิตหลักสูตรใหม่ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 

SA3. มีโครงการรับบริการทำวิจัย ฝึกอบรม ท้ังระดับประเทศ
และภูมิภาคท่ีสำคัญในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อนามัยส่ิงแวดล้อม และอาหาร 

 SA4. สร้างรายได้จากการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยฯ อ.สูงเนิน 
เชิงอุตสาหกรรมจากองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข 

การบริหารจัดการ 
SC1. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของคณะ (big 
data) 

SA1. คณะมีระบบท่ีใช้ในการพัฒนา/ประเมินบุคลากรอย่าง
ชัดเจน 

SC2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะให้เท่าทัน
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 

SA2. สถานท่ีต้ังท่ีอยู่ใจกลางเมือง และอยู่ในย่านนวัตกรรม
ทางการแพทย์โยธี (YMID) การคมนาคมสะดวก 

SC3. ปรับปรุงแผนในการดูแลรักษาพ้ืนท่ี และความคุ้มค่าคุ้ม
ทุนในการใช้พ้ืนท่ี ครุภัณฑ์ 

SA3.พ้ืนท่ีของคณะเพียงพอในการจัดสรรให้เกิดประโ ยชน์
และสร้างรายได้แก่คณะ 

SC4. สร้างกลไกการตลาด และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในทุกมิติ 

SA4. การบูรณาการ SDGs เข้ากับกิจกรรมและการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของคณะ 

 SA5. เครือข่ายการพัฒนาและขับเคลื ่อนนวัตกรรมทาง
การแพทย์ย่านโยธี (YMID) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Corporate KPIs) ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได ้ม ีการดำเนินการตามตัวช ี้วัด Corporate KPI ตามแผนย ุทธศาสตร์                

ปี พ.ศ. 2562-2565 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  4  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  3  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จำนวน  1  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  2  ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2563 – 2564 คณะฯ มี ตัวชี้วัด Corporate KPI ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562-2565 
(ทบทวนปี 2564) ทั้งหมด จำนวน 27 ตัวช้ีวัด สามารถแบ่งตามยุทธศาสตร์    ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  8  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  6  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จำนวน  4  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  8  ตัวชี้วัด  

และในปีงบประมาณ 2565 คณะน ได้ดำเนินการพิจารณาตัวชี้วัด Corporate KPIs ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2562-2565 (ทบทวนปี 2565) ที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานของคณะฯ ทั้งหมดจำนวน 16 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  6  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  4  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จำนวน  1  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  5  ตัวชี้วัด 

โดยรายละเอียดตัวช้ีวัด Corporate KPIs ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565 (ทบทวน ปี 2565) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ี  ชื่อตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation (6 ตัวชี้วัด) 

1.1 Investigator ของโครงการทีไ่ด้รับเงินทนุวจิัย ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) 
1.3   ผลงานวิจัยทีน่ำไปใช้ 
1.5 International Publication (per year) 
1.6 International Publication per academic staff (5 years trend) 
1.7 จำนวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ (Publication)  ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนกัวิจยัตา่งชาติ 
1.8 จำนวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารทีอ่ยู ่ ใน Q1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Authentic Learning (4 ตัวชี้วัด) 
2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับสากล                   
2.5 ร้อยละของส่วนงานที่มีหลักสตูรทีมี่ความยดืหยุน่ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรยีนได้ตามความต้องการ (Flexi 

programs) อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ส่วนงาน 
2.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีถู่กพัฒนาใหเ้ป็น Global Citizen และ Global Talents 
2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีส่อบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services (3 ตัวชี้วัด) 
3.3 จำนวนนโยบายชี้นำสงัคมของมหาวิทยาลัยทีส่ำคัญระดับชาติ และนานาชาติ 
3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการทีไ่ด้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
3.5 จำนวนชิ้นงานทีเ่กดิจากทรัพยส์ินทางปญัญาและ/ หรือการถา่ยทอดเทคโนโลยทีี่เพ่ิมขึ้นและ/ หรือที่นำไปขับเคลือ่น

เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ตอ่สังคมระดับประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization (5 ตัวชี้วัด) 

*4.5 Green University Rankings (ตั้งเป้าทำในปี 66)  
4.10 ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยทุธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลยั  
4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents  
4.12 4.12 ร้อยละของส่วนงานทีมี่ค่า EBITDA 
4.14 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า ROA 

ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด Corporate KPIs 

2562 2563 2564 2565* 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 4 8 8 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 6 6 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 4 4 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 2 8 8 5 

รวม  10 27 27 16* 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  Global Research and Innovation 

เป้าประสงค์ (Goal)  : Research Excellence (การสร้างความเป็นเลศิทางดา้นการวจัิยและนวตักรรม)  
      วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) 

1. เพื่อเพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล 
      2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1. ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยผ่านกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการสหสาขา 
2. วิจัยมุ่งเป้าและนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับเครือข่ายระดับชาติ นานาชาติ และภาคเอกชน 
3. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จและครบวงจร 
4. สร้างความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets)  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2565 

 ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

 
ผลปี 2564 ปี 2565 
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e 
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Is 
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Is 
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Is 

 
1.1 

 
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI 
(Principal Investigator) ของโครงการที
ได้รับเงินทุนวิจยั  
(นับเฉพาะ PI ใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 35 25 25 27.91 18    รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย/

งานวิจัยและ
วิชาการ 

 1.2 ผลงานวิจัยถูกอา้งอิงโดย International 
Organization 

เรื่อง 4 N/T 1 0 1  
 

  “………………
…” 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2565 

 ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

 
ผลปี 2564 ปี 2565 
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 1.3 Citation per publication (5 years) ครั้ง/เรื่อง 14 7  6.5 7    “………………
…” 

 
1.4 International Publication (per years) เรื่อง 4,400 90 90  115  

 
  “………………

…” 

 
1.5 International Publication per 

academic staff (5 years trend) 
เรื่อง/คน 1.10 0.70 0.74  0.89  

 
  “………………

…” 

 
1.6 จำนวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ (Publication) ที่

ตีพิมพ์ในวารสารทีอ่ยู่ใน Q1 
เรื่อง 2,550 13 15  75  

 
  “………………

…” 
 1.7 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

วารสาร Q1 จากจำนวนผลงานทีต่ีพิมพ์
ทั้งหมด 

ร้อยละ 58 14.45 
(13 จาก 90  

เร่ือง) 

16.67 
(15 จาก 90  

เร่ือง) 

 65.22 
(75 จาก 115  

เร่ือง) 

 
 

  “………………
…” 

 1.8 จำนวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ (Publication) ที่
ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ 

เรื่อง 1,400 20 22  75  
 

  “………………
…” 

 1.9 จำนวนเงินทนุสนบัสนนุการวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อจำนวนบคุลากรสายวิชาการ 

บาท/คน 600,000 350,000 350,000  450,000    
 

“………………
…” 

 
1.10 จำนวนนักวจิัยสำเร็จรูปที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

(Tier 2) 
คน/ปี 5 N/T 1  N/T    

 
“………………

…” 
 1.11 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวจิัย ชิ้น 450 1 5  3    

 
“………………

…” 
 1.12 จำนวนรายรับที่เกิดขึ้นจากทรัพยส์ินทาง

ปัญญา 
บาท 11,000,000 300,000 300,000  500,000    

 
“……………” 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ผลปี 2564 ปี 2565 

Co
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Is 

KP
Is 

PA เพ่ิมเติมด้านการวิจัย 
1.13 ร้อยละการติดตาม output จาก

โครงการวิจัยตามทีไ่ด้ระบุไว้ในสญัญารับทุน 
(จากทุกแหล่งทุน) 

ร้อยละ 100 90 90 100  “………………
…” 

**คำอธิบายสัญลักษณ์ : ตัวช้ีวัดทบทวนของมม.    อักษรสีแดง   : ตัวช้ีวัดที่เป็น Corporate KPIs : ตัวช้ีวัดใหม่ของมม.
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โครงการขับเคล่ือนยทุธศาสตรค์ณะสาธารณสุขศาสตร ์ปี 2562 -2565 (ทบทวนปี 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Global Research and Innovation 
โครงการ ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการผลักดันงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ใน

วารสารมาตรฐานสากล (PA ส่วนงาน)   
      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม 
งานวิจัยและ
วิชาการ 

2. โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บนส่ือ
สังคมออนไลน์และการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะการเขียนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

         หัวหน้าภาควิชา
อนามัยชุมชน  

 ภ.อนามัย
ชุมชน  

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

     - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม
ร่วมกับรองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่าย 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม
ร่วมกับงาน
วิเทศสัมพันธ์ 

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

     - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

5. โครงการยกระดับวารสารสาธารณสุขศาสตร์
ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 

    - - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

6. โครงการตลาดนัดวิจัยสู่นวัตกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
เครือข่าย 

      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย         รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม/ภาค
วิชาการพยาบาลฯ 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

9. โครงการสนับสนุนการหาแหล่งทุน (ภาครัฐ
และภาคเอกชน) 

      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

10. โครงการขับเคล่ือนงานวิจัยท่ีได้รับทุนไปสู่ 
     การใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์ 

      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

11. โครงการการพัฒนาศูนย์วิจัยร่วมกับ 
     มหาวิทยาลัยช้ันนำของโลกท้ังระดับคณะ  
     และ ระดับภาควิชา 

-     - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
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โครงการ ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 
2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 

12. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ Share & 
Learn 

- - -   รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

13. โครงการ Lunch Talk  - - -   รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

14. โครงการมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านการ
วิจัย 

- - -   รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

15. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

- - -   รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

16. โครงการการประชุมวิชาการอนามัย
ครอบครัวแห่งชาติ  
 คร้ังท่ี 10 

- - -   หนภ.ภาควิชา
อนามัยครอบครัว 

ภาควิชา
อนามัย

ครอบครัว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  Innovative Education and Authentic Learning 

เป้าประสงค์ (Goal) 
Teaching & Learning Excellences 
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกบัความจำเป็นของสงัคมและความต้องการของผู้เรียน
2. เพื่อจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบทีม่ีประสิทธภิาพ สอดคล้องกบัคุณลกัษณะของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพด้านการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษาตอบสนองกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่  
2. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ที่มีความยืดหยุ่น มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างของสังคมไทย
3. ผลักดันให้ทุกหลักสตูรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN – QA ระดับสากล
4. สร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และ Smart Faculty
5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen และ Global Talents
6. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและคณะสาธารณสุขศาสตร์
7. พัฒนา Platform การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด



งานแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วย
นับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย 

 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 
ผล 

ปี 2564 
ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 
KP

Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

 2.1 ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการประเมินว่ามีมาตรฐาน
ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารยข์อง 
มหาวิทยาลัยมหดิล (Mahidol University 
Professional Standards Framework - MUPSF) 

ร้อยละ 5 
(สะสม) 

วางระบบ 3 3.88 5                   รองคณบดีฝ่าย
บริหารการศึกษา/

งานบริหาร
การศึกษาฯ 

 
2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานระดับสากล 
ร้อยละ 15 

(จาก 328
หลักสูตร) 

5 N/T - 0.91 
(3 จาก 328
หลักสูตร) 

 
 

  “…………………” 

 2.2.1 ร้อยละของหลักสตูรทีไ่ด้รับการรบัรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 

ร้อยละ 30 
(จาก 88
หลักสูตร) 

   1.14 
(1 จาก 88
หลักสูตร) 

   “…………………” 

 2.2.2 ร้อยละของหลักสตูรทีไ่ด้รับการรบัรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ร้อยละ 10 
(จาก 240
หลักสูตร) 

0.42 
(1 จาก 240
หลักสูตร) 

0.42 
(1 จาก 240
หลักสูตร) 

0.83 0.83 
(2 จาก 240
หลักสูตร) 

   “…………………” 

 
2.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดย

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 80 

 

1.83 
(6 จาก 328
หลักสูตร) 

2.13 
(7 จาก 328
หลักสูตร) 

4.57 6.10 
(20 จาก 

328
หลักสูตร) 

   
 

“…………………” 

  2.3.1 ร้อยละของหลักสตูรระดับปรญิญาตรทีี่ได้รับการ
ตรวจประเมินโดยมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 85 
 

N/T 0.30 0.60 2.27 
(2 จาก 88
หลักสูตร) 

   “…………………” 



งานแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วย
นับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย 

 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 
ผล 

ปี 2564 
ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 
KP

Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

2.3.2 ร้อยละของหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ด้รับการ
ตรวจประเมินโดยมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 80 
 

0.42 
(1 จาก 240 
หลักสูตร) 

2.50 
  

5.42 7.50 
(18 จาก 

240 
หลักสูตร) 

   “…………………” 

 2.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดย
ส่วนงาน 

ร้อยละ 100 6.10 
 

6.10 
 

2.44 6.10 
(20 จาก 

328 
หลักสูตร) 

    
 

“…………………” 

 2.5 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทีอ่อกแบบเปน็ 
Flexible programs 

ร้อยละ 38 
(34 หลักสูตร) 

50 5.00 5.00 50 
(1 จาก 2 
หลักสูตร) 

 
 

  “…………………” 

 2.6 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชัน้ปทีีส่อบ
ผ่านเกณฑ์ภาษาองักฤษตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

        
 

 “…………………” 

2.6.1 นักศึกษาชั้นปีที ่1 ร้อยละ 25  
(รหัส 64) 

20 
(รหัส 62) 

25 
(รหัส 63) 

1.25 
(รหัส 63) 

25  
(รหัส 64) 

   “…………………” 

2.6.2 นักศึกษาชั้นปีที ่2 ร้อยละ 50  
(รหัส 63) 

30 
(รหัส 61) 

40 
(รหัส 62) 

57.53 
(รหัส 62) 

50  
(รหัส 63) 

   “…………………” 

2.6.3 นักศึกษาชั้นปีที ่3 ร้อยละ 75  
(รหัส 62) 

75 
(รหัส 60) 

75 
(รหัส 61) 

96.15 
(รหัส 61) 

75  
(รหัส 62) 

   “…………………” 

2.6.4 นักศึกษาชั้นปีที ่4 ร้อยละ 100  
(รหัส 61) 

100 
(รหัส 59) 

100 
(รหัส 60) 

100 
(รหัส 60) 

100 
(รหัส 61) 

   “…………………” 

 2.7 ร้อยละของรายวิชาที่เป็น e–Learning จากจำนวน
รายวิชาของส่วนงาน 

ร้อยละ 20 
(สะสม) 

6 100 19.87 20.77    
 

“…………………” 



งานแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วย
นับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย 

 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 
ผล 

ปี 2564 
ปี 2565 

Co
rp

or
at

e 
KP

Is 

Pr
oc

es
s 

KP
Is 

KP
Is 

  จำนวนรายวิชาที่เป็น e–Learning   - -  65    “…………………” 

  จำนวนรายวิชาทั้งหมดของส่วนงาน      313    “…………………” 

ด้านนักศึกษา           
 2.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดทา้ยที่ถูก

พัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents 
ร้อยละ 80 30 35  80  

 
  “…………………” 

 2.9 จำนวนชั่วโมงต่อปกีารศึกษาที่สว่นงานจดั
กระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปน็ 
Global Citizen, Global Talents และ 
Entrepreneurship 

ชั่วโมง 100 60 80 96 100   
 

 “…………………” 

 2.10 จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำในองค์กรระดับชาติและ
นานาชาติจากการสนบัสนนุของ Career Support 
Services 

คน 20 N/T N/T - N/T  
 

  “…………………” 

 2.11 ร้อยละของความพึงพอใจของนายจา้งต่อคุณภาพบณัฑิต
ระดับ ปริญญาตรี 

ร้อยละ 80 80 80 92.52 80  
 

  “…………………” 

 2.12 จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลยั โครงการ 30 2 2 4 2   
 

 “…………………” 

 2.13 ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจบุันที่มีตอ่
มหาวิทยาลัยมหดิล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มาก
ที่สุด) 

         
 

“…………………” 

  2.13.1 ความผูกพันของศิษยป์ัจจุบนัที่มีต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 60 40 40 78.84 40    “…………………” 
  2.13.2 ความผูกพันของศิษยเ์ก่าที่มีตอ่มหาวิทยาลยั ร้อยละ 15 10 10 6.00 10    “…………………” 



งานแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วย
นับ 

เป้า
มหาวิทยาลัย 

 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 
ผล 

ปี 2564 
ปี 2565 

Co
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at

e 
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Is 
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s 
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Is 

KP
Is 

ด้าน Internationalization           

 
2.14 จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเปน็นานาชาติ 

ด้านการศึกษา ด้านการวิจยั และด้านการเคลื่อนยา้ย
นักศึกษา 

โครงการ อย่างน้อย 1 
โครงการต่อ

ส่วนงาน 

6 1 8 8   
 

 รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์/งาน

วิเทศสัมพันธ์ 

 
2.15 จำนวนนักศกึษาที่มีการแลกเปลี่ยนทัง้ inbound และ 

outbound 
คน 3,800 65 N/T 99 100    

 
รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์/งาน
วิเทศสัมพันธ์ 

  2.15.1 นักศึกษา inbound ระยะเวลาตัง้แต่ 12 สัปดาห์
ขึ้นไป 

คน 1,300 1 N/T  12    “…………………” 

  2.15.2 นักศึกษา inbound ระยะเวลานอ้ยกว่า 12 
สัปดาห์ 

คน 800 40 N/T  33    “…………………” 

  2.15.3 นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต ่12 
สัปดาห์ขึ้นไป 

คน 1,100 8 N/T  11    “…………………” 

  2.15.4 นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกวา่ 12 
สัปดาห์ 

คน 700 16 N/T  44    “…………………” 

**คำอธิบายสัญลักษณ์ : ตัวช้ีวัดทบทวนของมม.    อักษรสีแดง   : ตัวช้ีวัดที่เป็น Corporate KPIs : ตัวช้ีวัดใหม่ของมม. 



งานแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2562 -2565 (ทบทวนปี 2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Innovative Education and Authentic Learning 
โครงการ ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการพัฒนาจัดการเรียนการ

สอนสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล  

      - รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

2. โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 51st  APACPH 
conference 2019   

    - - รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่าย 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์
เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

      - รองคณบดีฝ่ายการศึกษา งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

4. โครงการการพัฒนารายวิชา
ออนไลน์แบบ MOOC  
(SPOC/MOOC) 

      - รองคณบดีฝ่ายการศึกษา งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
Double degree, non- 
degree 

      - รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ร่วมกับรองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่าย 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

6. โครงการสู่การรับรองตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร AUN QA 

      - รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา(พัฒนาบุคลิกภาพ) 
  

    - - หัวหน้าภาควิชาร่วมกับรอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาฯ 

ภาควิชาโภชนวิท
ยาร่วมงานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

8. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะ Soft Skill PH-HIDEF 

        รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

9. โครงการพัฒนานักศึกษา ป.ตรี 
ให้ผ่านภาษาอังกฤษ  
 

-       รองคณบดีฝ่ายการศึกษา งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

10. โครงการผลิตส่ือการเรียนการ
สอนออนไลน์ปี 2565 - 2566 

- - -   รองคณบดี งานเทคโนโลยี
การศึกษา 



งานแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

โครงการ ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 
2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 

สำหรับอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
11. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะ Soft Skill ของอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีภายในคณะ ปี 2565 

- - -   รองคณบดี งานเทคโนโลยี
การศึกษา 

12. โครงการพัฒนาห้องเรียนแบบ
ผสมผสานสำหรับการจัดการเรียน
การสอนยุคใหม่ 

- - -   รองคณบดี สำนักงานคณบดี 

13. การสัมมนาบุคคลากรภาควิชา
อนามัยครอบครัว เพ่ือพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร 
และทิศทางการวิจัย 

- - -   หัวหน้าภาควิชาอนามัย
ครอบครัว 

ภ.อนามัย
ครอบครัว 

14. โครงการอบรมระยะส้ัน 
 - การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย
และวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาด
วิทยา (Advance) 
 - การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย
และวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาด
วิทยา (เบ้ืองต้น) 

- - -   หัวหน้าภาควิชา 
ระบาดวิทยา 

ภาควิชาระบาด
วิทยา 

15. โครงการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนวิชาปรสิตวิทยาและ 
กีฏวิทยา 

- - -   หัวหน้าภาควิชาปรสิต
วิทยาและ 
กีฏวิทยา 

ภาควิชาปรสิต
วิทยาและ 
กีฏวิทยา 

16. การสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ผูกพันธ์ (Engagement) เพ่ือการ
พัฒนาครือข่ายศิษย์เก่าอนามัย
ชุมชน 

- - -   หัวหน้าภาควิชาอนามัย
ชุมชน 

ภ.อนามัยชุมชน 

17. โครงการการพัฒนาแผนขอรับ
การจัดสรรเงินรายได้ฯ 
ปีงบประมาณ 2565 และแผนขอ
ต้ังงบประมาณปี 2566 

- - -   หัวหน้าภาควิชาอนามัย
ครอบครัว 

ภ.อนามัย
ครอบครัว 

18. โครงการการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนแบบ New Normal 
ด้วยการจัด Smart classroom 

- - -   หัวหน้าภาควิชาอนามัย
ครอบครัว 

ภ.อนามัย
ครอบครัว 
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ยุทธศาสตร์ 3  Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 

เป้าประสงค์ (Goal) Public Service Excellence & Lifelong Education (การสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการสาธารณะและการศึกษาตลอดชีวิตX 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 

1. เพื่อบริหารจัดการงานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จ ได้มาตรฐานสากล และอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้คณะมีความเป็นเลิศทางด้าน

2.1 Edging and Elderly (ด้านผู้สูงอายุ)
2.2 Climate Change and Health (ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบต่อสขุภาพ)
2.3 Nutrition (ด้านอาหาร และโภชนาการ)

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1. สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุนงานบริการสาธารณะนำไปสู่ Policy Advocacy
2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการทุกประเภท
3. สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้างศูนย์ด้านบริการสาธารณะ และการศึกษาตลอดชีวิต (Public Service & Lifelong Center)
5. ขยายศักยภาพในการเข้าถึงบริการสาธารณะสู่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในสังคม
6. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบสนองสังคม และสามารถถ่ายทอด และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของ
ส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ผลปี 2564 ปี 2565 
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3.1 จำนวนมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลที่ถกู
สร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลยั มาตราฐาน 

3 
(สะสม) 

N/T N/T - N/T 

รองคณบดี/งาน
แผนและพัฒนา

องค์กร 
3.2 จำนวนนโยบายชี้นำสงัคมของมหาวิทยาลัยทีส่ำคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ 
เรื่อง 2 N/T 1 1 1 

“…………………” 

3.3 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการทีไ่ด้รับใบรับรอง
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ

ร้อยละ 85 100 100 100 100 

“…………………” 

 จำนวนหน่วยบรกิารวิชาการที่ได้รับใบรบัรอง
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

แห่ง 1 1 1 1 
“…………………” 

 จำนวนหน่วยบรกิารวิชาการทั้งหมดของสว่นงานที่
ต้องมีการรับรองมาตรฐาน

แห่ง 1 1 1 1 
“…………………” 

3.4 จำนวนรายรับจากโครงการรบัทำวิจยัและบรกิาร
วิชาการ 

บาท 450,000,000 - - - 15,000,000 
งานบริหารการเงิน 

3.4.1 จำนวนรายรับจากโครงการรับทำวจิัยและ
บริการวิชาการ (ดำเนนิการผา่น iNT) (ข้อบังคับ 
หมวด 1) 

บาท 350,000,000 - - - 0 
“…………………” 

3.4.2 จำนวนรายรับจากการบริการวิชาการของสว่น
งานทั้งหมด 
(ข้อบังคับ หมวด 2) บาท 100,000,000 - - - 15,000,000 

“…………………” 

**คำอธิบายสัญลักษณ์ : ตัวช้ีวัดทบทวนของมม.    อักษรสีแดง   : ตัวช้ีวัดที่เป็น Corporate KPIs : ตัวช้ีวัดใหม่ของมม.
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โครงการขับเคล่ือนยทุธศาสตรค์ณะสาธารณสุขศาสตร ์ปี 2562 -2565 (ทบทวนปี 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 
โครงการ ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลกั หน่วยงาน 

1. โครงการ "หนูน้อยผูพิ้ทักษ์โรงเรยีน
ห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย" 

   - - หัวหน้าภาควิชา
ปรสิตวิทยาฯ 

ภาควิชาปรสิตวิทยาฯ 

2. โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิัตกิารกลางให้
ได้มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 
17025:2017 

       รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

งานบริหารเครื่องมือ
กลาง 

3. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจลุ
ชีววิทยาตามมาตรฐานสากล  

        หัวหน้าภาควิชาจุล
ชีววิทยา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

4. โครงการพัฒนาศูนย์รอบรู้ด้านสขุภาพ
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

      - รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและกิจการสังคม 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
ผลักดันนโยบายพ้ืนที่ (อำเภอสงูเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา และจงัหวัด
กรุงเทพมหานคร) 

      - รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและกิจการสังคม 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

6. โครงการพัฒนาต้นแบบบริการปฐม
ภูมิอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

      - คณบดี  

7. โครงการ "เด็กๆ ร่วมใจ ปลอดภัยจาก
โรคพยาธิ" 

     - หัวหน้าภาควิชา
ปรสิตวิทยาฯ 

ภาควิชาปรสิตวิทยาฯ 

8. โครงการจิตอาสาสอนสุขอนามัย
นักเรียนพิการมองเห็น กรุงเทพฯ 
 (ภ. อนามัยชุมชน) 

     - หัวหน้าภาควิชา
อนามัยชุมชน 

ภ.อนามัยนชุมชน 

9. โครงการจัดต้ังหน่วยบริการร่วม 
สปสช.และสำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร  

      คณบดี OPHETS 

10. โครงการจัดบริการวิชาการท่ีสร้าง
รายได้ให้กับส่วนงาน 

      คณบดี OPHETS 

11. โครงการการพัฒนา Health 
Literate Faculty ท่ี พญาไท 

      คณบดี OPHETS 

12.  โครงการพัฒนา Health Literate 
District and Healthy District ท่ีสูง
เนิน 

      คณบดี OPHETS 
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โครงการ ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 
2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลกั หน่วยงาน 

13.  โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรม
ด้าน Implementation Sciences 
ณ คณะฯ 

      คณบดี OPHETS 

14.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
"การตรวจหาไข่หนอนพยาธิเชิง
ปริมาณในน้ำท้ิงและกากตะกอน" 

     หัวหน้าภาควิชา
ปรสิตวิทยาฯ 

ภาควิชาปรสิตวิทยาฯ 

15.  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพงาน
บริการวิชาการของภาควิชาปรสิต
วิทยาและกีฏวิทยา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 

- - -   

16.  โครงการจัดอบรมวิจัยระยะส้ันเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงาน (CQI) 

- - -   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

เป้าประสงค์ (Goal)    Domestic and International Reputations  (การสร้างความมีชื่อเสียงและการยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 

1. เพื่อพัฒนาคณะให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบธรรมาภิบาล 
2. เพื่อให้คณะมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกจิหลัก และการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ของคณะ 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประสิทธิผลของงานให้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ของคณะฯ 
4. เพื่อให้บุคลากรของคณะเกิดกระบวนการรับรู้ และเข้าใจถึงการเป็น Self – Sufficiency Organization 
5. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล และศักยภาพของบคุลากรให้ตอบสนองการทำงานแบบ Digital data  
6. เพื่อพัฒนาคณะให้เป็น Eco Faculty  
7. เพื่อให้คณะเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับในด้านสาธารณสุขในระดับชาติ และนานาชาติ 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1. Administration & Governance    

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เผยแพร่ และสื่อสารแก่บุคลากรให้ตระหนักถงึการดำเนินงานด้วยระบบธรรมาภิบาล  
1.2 การออกแบบระบบงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพตามโครงสร้างการบริหาร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

2. Talent Workforce 
2.1 สนับสนุนบุคลากรให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานจากงานประจำของตน 
2.2 สร้างบรรยากาศการทำงานให้ความยืดหยุ่นต่อภาระหน้าที่ของบุคลากร 

3. การเงินและบริหารสินทรพัย์ 
3.1 เพิ่มขีดความสามารถ และโอกาสในการสร้างรายได้จากองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขของคณะ  
3.2 ลดรายจ่ายที่เกินความจำเป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะ 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1 วางระบบฐานข้อมูลกลาง (big data) ของคณะเพื่อสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลของทกุหน่วยงานในคณะ 
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5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
5.1 สร้างกระบวนลดการใช้ทรัพยากร และสาธารณูปโภคที่เป็น carbon footprint 
5.2 การส่งเสริมให้ดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรมและทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (SDGs)  

6. Branding  
6.1 สร้างผลงานให้เป็นที่รู้จักในนามคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
6.2 สร้างการประชาสัมพันธ์แบบ One page  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ผลปี 2564 ปี 2565 
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4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) อยู่
ในระดับสูง 

ระดับ A 
(85-94.99 
คะแนน) 

        

 
4.2 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาลตาม

เกณฑ์ ITA 
ร้อยละ 80         

 
4.3 มหาวิทยาลัยได้รบัรางวัล TQC หรือ ได้รับการ

รับรอง AUNQA ระดับสถาบัน 
- -         

 4.4 จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC ส่วนงาน 1         

 
4.5 Green University Ranking  ลำดับที่ 1-80         

 4.6 THE Impact Rankings ลำดับที่ 101-200         

 4.7 ระดับความสำเร็จของการจดัทำระบบ 
Central Operating System  

ร้อยละ 100         
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ผลปี 2564 ปี 2565 
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 4.8 จำนวนฐานข้อมูล Business Intelligence 
สําหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ 
ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูล 4         

 4.9 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม 
Central Operating System และเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลยั 
 

ร้อยละ 30         

 4.10 ร้อยละของจำนวนการจดัส่งข้อมูล Data 
Analytic ให้กับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่
กำหนด (ตามแผนการจดัทำฐานข้อมูล 
Business Intelligence) 

ร้อยละ 100 - - - 100     

 4.11 ร้อยละความสำเร็จของการเปน็ Digital 
Convergence University  

ร้อยละ 80         

 4.12 การรับรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบคุคล (Personal 
Data Protection Act : PDPA) 

    -      

 4.12.1 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน
เกี่ยวข้องกับข้อมูลสว่นบุคคลที่ผ่าน
การรับรู้ PDPA 

ร้อยละ 100 - -  100    งานบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
 4.12.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่นการรับรู้ 

PDPA 
 

ร้อยละ 100 - - - 100    งานบริหาร
การศึกษาฯ 

4.13 ระดับการรับรู้ภาพลกัษณ ์Brand MAHIDOL           
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ผลปี 2564 ปี 2565 
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 4.13.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับ 

(เต็ม 5) 
4.25         

 4.13.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระดับ 
(เต็ม 5) 

4.25         

 4.14 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
โครงการ Flagship Projects ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80         

 
4.15 บุคลากรที่เป็น Global Talents     -      

4.15.1 บุคลากรที่เป็น Global Talents สาย
วิชาการด้านการศึกษา 

คน 15 N/T N/T 0 N/T     

  4.15.2 บุคลากรที่เป็น Global Talents สาย
วิชาการด้านการวจิัย 

ร้อยละ 4.5 2 2.5 0.78 0.78    งานวิจัยและ
นวัตกรรม/
งานบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
  4.15.3 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ปน็ Global 

Talents สายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม 
Talent) 

ร้อยละ 30 N/T N/T 13.33 15.38    งานบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 
4.16 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า EBITDA เปน็บวก ร้อยละ เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก    งานบริหาร

การเงิน 

 
4.17 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า Net Income เป็น

บวก 
ร้อยละ เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก    “…………………

” 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
เป้า

มหาวิทยาลัย 
ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย ระดับตัวช้ีวัดของส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ผลปี 2564 ปี 2565 
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 4.18 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า ROA  มากกว่า 
ร้อยละ 5 

ร้อยละ มากกว่า 
ร้อยละ 5 

1 1 3.83 1    “…………………
” 

 4.19 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า Net Profit Margin 
มากกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ มากกว่า 
ร้อยละ 5 

N/T -9 3.49 1    “…………………
” 

 
4.20 ร้อยละของห้องปฏิบตัิการที่มีการใช้สารเคมี ที่

ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 
ร้อยละ 90 40.91 

 
59.26 70.37 100    รองคณบดีฝ่าย

วิจัย/งาน
บริหาร

เครื่องมือกลาง 
 4.21 จำนวนโครงการส่งเสริมความเปน็นานาชาติ

กับคู่พันธมิตรทางยทุธศาสตร ์
โครงการ อย่างน้อยส่วน

งานละ 2 
โครงการ 

วางระบบ N/T - 2 

   

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์/

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

 
4.22 คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX           

  Band Process  เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1 Band ย่อย 

2B เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อย 
1 Band 

ย่อย 

2A เพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อย 

1 Band 
ย่อย 

   

รองคณบดี 
  Band Result  2B   2B 

 
4.23 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหดิลกบัสังคม (University 
Social Engagement) ที่ดำเนนิการครบตาม
เกณฑ์  4 ด้าน 

โครงการ 25 6 6 10 6    
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โครงการขับเคล่ือนยทุธศาสตรค์ณะสาธารณสุขศาสตร ์ปี 2562 -2565 (ทบทวนปี 2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
โครงการ ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 

1. โครงการการวิจัยประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาระบบการควบคุมดูแลครุภัณฑ์
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

      รองคณบดีฝ่ายการ
คลังฯ 

งานพัสดุ 

2. โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ปลอดภัย 

        รองคณบดี งานกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการ การเงิน เทคโนโลยี 
และวิถีชีวิต 

        รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

4. โครงการ คณะสาธารณสุขน่าอยู่..
องค์กรแห่งการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

       รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

5. โครงการปรับโครงสร้างคณะ
สาธารณสุขศาสตร์   

      รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาองค์กร 

เลขานุการคณะฯ/งาน
แผนพัฒนาและระบบ

คุณภาพ 
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ (งาน R2R) 

       รองคณบดี งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

7. โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน 
(ห้องประชุมและพ้ืนที่ใชส้อย) ของ
คณะ  และศูนย์ฯ สูงเนิน  

        รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและกิจการ

สังคม 

งานบริหารทัว่ไปและ
ศูนย์วิจัยฯ 

8. โครงการจัดหารายได้และลดรายจ่าย  
   ศูนย์ฯ สูงเนิน 
   1) การประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ให้เช่า  

   2) การลดการใช้พลังงาน  
   3) การผลิตผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยใช้ในงาน
ประจำ   
  4) การปลูกสมุนไพรส่งจำหน่าย 

       รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและกิจการ

สังคม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิชาการด้าน

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (สูงเนิน) 

9. โครงการพัฒนาระบบงานหลักและ
ระบบงานสนับสนุน 

     ทีมบริหาร สำนักงานคณบดี 

10.. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะฯ  

     ทีมบริหาร สำนักงานคณบดี 
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โครงการ ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 
2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 

11. โครงการพัฒนาคุณภาพงานและ
องค์กรเน้นจัดทำ R2R และ KM  

     ทีมบริหาร สำนักงานคณบดี 

12. โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น 
Global Talents  

     ทีมบริหาร สำนักงานคณบดี 

13. โครงการ COSHEM “ Healthy and 
Safety”  and Sustainable Faculty 
Model 

    - รองคณบดี สำนักงานคณบดี 

14. โครงการ Healthy Retirement 
Model 

    - ทีมบริหาร สำนักงานคณบดี 

15. โครงการปรับปรุงห้องนวดแผนไทย

ประยุกต์ 

   - รองคณบดี สำนักงานคณบดี 

16. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพ่ือให้
คณะฯ พัฒนาอย่างยั่งยืน  

  - กลุ่มบุคลากรอายุน้อย   
- การพัฒนาทีมข้าม 
     สายงาน    
- การพัฒนากลุ่มหัวหน้าหน่วยงาน  
  เพ่ือทดแทน หัวหน้างานผู้จะเกษียณอาย ุ

    - รองคณบดี สำนักงานคณบดี 

17. โครงการคลินิกการขอตำแหน่งทาง
วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

- - -  
 

รองคณบดี งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

18. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร และนักศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
“Team Challenge: better version of 
me” 

- - -  รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

สำนักงานคณบดี/
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ 

งานกายภาพ 
 

19. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยของตู้น้ำดื่ม 

- - -   ‘’ ---------------‘’ ‘’ ---------------‘’ 

20. โครงการปรับปรุงหอ้ง server เพ่ือ
สำรองระบบเครือข่าย 

- - -  รองคณบดี งานเทคโนโลยี
การศึกษา 

21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือ
สำรองระบบสารสนเทศคณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ 

- - -  รองคณบดี งานเทคโนโลยี
การศึกษา 

22. โครงการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
คณะเพ่ือดำเนินการบูรณาการ และจัดทำ
ระบบให้เป็น Big Data คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

- - -  รองคณบดี งานเทคโนโลยี
การศึกษา 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT ANALYSIS) ทบทวนปีพ.ศ. 2565     

 

1. ด้านการวิจัย  

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) Opportunity (โอกาส) Threat (ข้อจำกัด/อุปสรรค) 

S1. ม ีบ ุคลากรสายวิชาการจบ ปริญญาเอก
มากว่า 94%  
(สัดส่วน 121:114 คน) 
S2. มีงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเป็น 
     นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
S3. คณะมีงานวิจัยด้านสาธารณสุขในพื้นที่
และชุมชน (local   content) 
S4.  มีข้อตกลงความร่วมมือ 
 (MOU)ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
S5. มีหลักสูตรที่กำหนดให้มีการทำวิจัย  (สร้าง 
impact ผลงานวิจัยให้คณะ) 

W1.  ข าด บ ุ ค ล าก รท ี ่ ท ำง านว ิ จ ั ย ด ้ าน
ส าธ ารณส ุ ขในพ ื ้นท ี ่ และช ุ มช น ( local 
content) /ขาดท ักษะ (skill) ในการเข ียน
ผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ Q1  
W2. การสร้างทีมการทำงานวิจัยแบบบูรณา
การยังมีน้อย 
W3. ขาดระบบกลไกที่จะสร้างให้เกิดความ
สมดุลในภาระงานวิจัยและภาระงานสอนของ
อาจารย์ 
W4. ขาดมาตรการบ ังค ับ กำก ับ ต ิดตาม
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการทำวิจัยให้เป็น
ตามค่าเป ้าหมายความสำเร็จระด ับ คณ/
ภาควิชา  
 

O1. สถานการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ
เช ่นค ่า PM 2.5 และโรคระบาดโค
ว ิด-19 เป ็นโอกาสในการพัฒ นา
ขอบเขตการวิจัย 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้ี  
O2. งานวิจัยด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่และชุมชน (local content) 
(เชิงชุมชน) 

T1. การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ตลอดเวลา (ที่เป็นอุปสรรคด้าน
งบประมาณในการทำวิจัย และการ
เสนอโครงการ) 
T2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณด้านการวิจัย และการ
เสนอโครงการวิจัย 
T3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และ 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
พ.ศ. 2563 – 2566 (ฉบับทบทวน) 
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2. การจัดการศึกษา  

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) Opportunity (โอกาส) Threat (ข้อจำกัด/อุปสรรค) 

S1. มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกรุงเทพมหานคร 
S2. บุคลากรสายวิชาการจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มากก 94% (สัดส่วน 121:114 
คน) และมีความเชี่ยวชาญใน 
สหวิทยาการด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
S3. หลักสูตรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง (หลักสูตรของคณะผ่านการ
ประเมินคุณภาพ AUN-QA ภายในและภายนอก
ประเทศ) 
S4. ม ีหล ักส ูตรท ุกระด ับ ( ป.ตรี โท เอก ซึ่ง
สามารถจัดการศึกษาเชื่อมโยงเป็น cluster ใน
การศึกษาต่อ ได้)  

W1. บุคลากรสายวิชาการบางส่วนขาดทักษะ 
ความรู้ความเข้าใจในการสอน online รวมถึง
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
W2. ขาดพื้นที่และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม
ทางสังคมให้แก่นักศึกษา  
W3. การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็น Flexi 
ตอบสนองต่อวิชาชีพที่ต้องการในปัจจุบัน 

O1. นโยบายด ้านการศ ึกษาของรัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการเ รียน
การสอน 
O2. นโยบายด ้านการศ ึกษาของรัฐ 
และกระทรวง อว. สนับสนุนและ
ส ่งเสริม การพัฒนา/สร้างหลักสูตร
ใหม่ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน
ย ุคใหม่ โดยการ Up-skill/Re-skill 
รวมทั้ง การเปิดกว้างของตลาดผู้เรียน
ในยุคปัจจุบัน 
O3. นโยบายด ้านการศ ึกษาของรัฐ 
และกระทรวง อว. สนับสนุนและ
ส่งเสริม การพัฒนาการจัดก ารเ รียน
การสอนกับ Strategic Partner 
O4. นโยบายด้านการศึกษาของ
กระทรวง อว. สนับสนุนและส่งเสริม 
การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (การจัดการ
เรียนการสอนมีข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับเครือข่าย
ภาคเอกชนภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ) 

T1. ความต ้องการด ้านการศึกษาที่
ห ล าก ห ล าย ส อ ดคล ้ อ ง ก ั บ ก าร
เปลี่ยนแปลงของโลก (ตลาดแรงงาน
ไม่ต้องการใบปริญญา) 
T2. ต้นทุนในการผลิตหลักสูตรสูง 
T3.  ส ถ านก ารณ ์ ภ ั ย พ ิ บ ั ต ิ ท าง
ธรรมชาต ิ และโรคระบาดที ่ยากต่อ
การควบคุม เช่น โควิด -19 
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3. การบริการวิชาการ 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) Opportunity (โอกาส) Threat (ข้อจำกัด/อุปสรรค) 
S1. มีกระบวนการในการทำความร่วมมือ 
(MOU)กับภาครัฐและเอกชน 
S2. มีความพร้อมในเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์/ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถ
ให้บริการที่ครอบคลุบในการให้บริการวิชาการ
ด้านสาธารณศุข สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย 
S3. บุคลากรสายวิชาการมีความพร้อมในการ
ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกระทรวงแรงงาน 
(การให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
S4. งานบริการวิชาการของคณะเกิดจากความ
เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ของบุคลากรสาย
วิชาการภายในคณะ 
S5. มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการนโยบายระดับชาติ 
S6. มีหน่วยบริการวิชาการ (OPHETS) เพื่อรับ
บริการวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล 
S4. สถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกใน
กรุงเทพมหานคร และในรดับภูมิภาค มี
ศูนย์วิจัยฯ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
S5. การได้รับจัดสรรงบครุภัณฑ์วิทยาศ าสต ร์
ในแต่ละปี 

W1. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
      ขาดการประชาสัมพันธ์ในการหาลูกค้า
ใหม่ และขาดการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 
สนใจจัดทำ 
W2. การจัดอบรม – ขาดการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากร สนใจจัดทำโครงการฝึกอบรม 
W3. การให้บริการด้านสุขภาพ 
      บุคลากรสนับสนุนของ OPHETSขาดการ
พัฒนาทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
ในการให้บริการ (Staff ต้องได้รับการพัฒนา) 
ต้องจ้าง outsource ในการดำเนินงาน 
W4. ขาดการกำหนดเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด
ในการให้การบริการวิชาการ 

O1. นโยบายของรัฐสนับสนุนให้มี
การจัดบริการวิชาการผ่านนโยบาย
การเรียนรู ้ตลอดช ีว ิต(Lift- long 
Learning) 
O2. นโยบายของรัฐสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
    เช่น ศูนย์วิจัยฯ อ.สูงเนิน 
 จ.นครราชสีมา ในมิติอุตสาหกรรม 
O3. ม ีเครือข ่ายศ ิษย์เก่าที ่มาเป็น
ลูกค้าประจำและลูกค้าในอนาคต 
 

T1. ม ีหน่วยงานท ั ้งภาค ร ัฐ แ ล ะ
เอกชนเปิดให้การบริการวิชาการทำ
ให้เกิดคู่แข่งในด้านราคา 
T2. สถานการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ 
PM 2.5 และโรคระบาดโควิด-19 
ส่งผลต่อการจัดบริการวิชาการ 
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4. การบริหารจัดการ 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) Opportunity (โอกาส) Threat (ข้อจำกัด/อุปสรรค) 
S1. มีการปรับปรุงระบบและช่องทางการ
สื่อสาร เผยแพร่ภายในคณะ เพื่อให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจของบุคลากร 
S2. บุคลากรมี work flow ในการ
ปฏิบัติงานประจำ 
S3. มีระบบงานหลักและระบบงาน
สนับสนุนการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะ 
S4. มีสถานที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง มี

คมนาคมสะดวกต่อการเดินทางมา
ติดต่อ 

S5. มีพื้นที่และอาคารสถานที่ในการจัดสรร
ประโยชน์ในการสร้างรายได้แก่คณะ 

S6. มีระบบการพัฒนาบุคลากร Career 
path ที่ชัดเจน 
S7. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ชัดเจน และมีการกำหนด
เป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

W1. ขาดระบบในการเอื้อให้เกิด big data 
ในการใช้ข้อมูลส่วนกลาง (อยู่ในระหว่างการ
พัฒนา/ปรับปรุง)  
W2. แนวโน้มการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินลดลงอย่างต่อเน่ือง 
W3 การจัดเก็บรายได้จากการดำเนินการ
ไม่ได้ตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่งผลต่อ
พัฒนาการดำเนินงานภายในคณะ 
W4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลการยังไม่
เท่าทันสถานการณ์และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
W5. วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของคณะไม่
ส่งเสริมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 
W6. ขาดการวางแผนในการดูแลรักษา และ
ความคุ้มค่า/คุ้มทุนในการใช้พื้นที่ และ
ครุภัณฑ์ 
W7. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านการ
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่คณะ 

O1. มีพื้นที่อยู่ในย่านนวัตกรรมทาง
การแพทย์โยธี (YMID) 

O2. มีสมาคมศิษย์เก่าของคณะที่
สามารถติดต่อ ประสานงาน และ
ช่วยเหลือคณะ 

O3. นโยบายของรัฐ กระทรวง อว. 
และมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development 
Goals) 

T1. งบประมาณได้รับจากจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยลดน้อยลง 
T2. การรับรู้และเข้าใจพ.ร.บ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA) ที่จะบังคับใช้ 

T3. ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจ
โลกและในประเทศไทย 
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4. การบริหารจัดการ 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) Opportunity (โอกาส) Threat (ข้อจำกัด/อุปสรรค) 
W8. ขาดการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดด
ชิงรุกในทุกมิติ 
W9. ขาดการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดหา
รายได้ 
W.10 ขาดระบบในการประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามวงรอบ PDCA  
W10. การกำกับติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ /ประกาศ ในเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ 
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การวิเคราะห์ TOWS MATRIX เพื่อได้กลยุทธ์ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565  
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