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          ตามที่คณะสาธ ารณสุขศาสตร์ไ ด้ม ีการทบทวนแผนยุทธ ศาสตร์ ปี 2562-2563 ใหม่เ พื่อให้ทันกับ

สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงโ ดยไ ด้ม ีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการ

ด าเนินงาน เมื่อต้นปีงบประมาณ 2563  มกีารประชุมคณะกรรมการฯ/ประชุมทีมบรหิารและประชมุเชงิปฏบิตักิาร

เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานทบทวนความท้าทายเชิงกลยุทธ ์/ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ วิสัยทัศน ์พนัธกจิ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด           

ร่วมก าหนด และร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินกิจกรรม/โครงการแผนยุทธศาสตรค์ณะสาธารณสขุศาสตร ์4 

ปี (ปี 2562-2565) ให้ม ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563 -2566 โดยผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  และเพื่อไปสู่วิสัยทัศนท์ีม่ ุง่หวงั 

ตลอดจนน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ดังนั้น คณะจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ขึ้น โดย

ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการมุ่งเน้นในประเด็นความท้าทายสู่วิสัยทัศน์ตามแผนยทุธศาสตรข์องคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี (ปี 2562-2565)  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 

1. 
 
การวิจัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic Research และ Applied 
research  
แต่นโยบายการประเมินของรฐับาล ก าหนดเป็น TRL และ SRL   

การวิจัย 
1. 

 
คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการชั้นน าทางวิชาการและการวิจัยด้าน
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทีมี่ Impact สูงมีจ านวน
น้อย 

2. คณะฯมีวารสารที่อยูใ่น TCI กลุ่ม 1 และ ACI 

3. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากและหลากหลาย แต่การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยที่ท ารว่มกับนกัศึกษายังมีจ านวนนอ้ย 

3. มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท าวิจัย 

 
  
   

                                                                                  หลักสูตร 
1. หลักสูตรด้านสาธารณสุขสว่นใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลงึกัน  

(ลูกค้าจะเลือกเรียนทีไ่หนก็ได้) 
 1. หลักสูตรของคณะฯ ทุกระดับและทกุสาขาสอนให้นกัศึกษามี

ความสามารถในการท าวิจยัและคิดเป็นเชงิระบบ 
2. หลักสูตรยังไม่ได้การรับรองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสตูร 

AUN QA 
2. คณะฯ มีประสบการณ์ในการจดัการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  3. หลักสูตร MPH ได้รับการรบัรองโดยเครือขา่ยสถานการศึกษา

ภูมิภาค 
เอเซียแปซิฟิค APACPH 

  
 

4. คณะฯ มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือขา่ย
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ระดับนานาชาติ 

                                                                                      การบริการวิชาการ 

1. หน่วยการตลาดยังขาดขดีความสามารถในการแขง่ขันและการ
ประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพ่ือสนบัสนุนการด าเนนิงานดา้นบรกิารวิชาการ 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทีห่ลากหลาย ตามความต้องการทัง้
ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

2. การแข่งขันทางด้านบรกิารการวิชาการที่คล้ายคลึงกันมีจ านวนมาก 2. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความทันสมัยพร้อมจัดบริการ 
3. การตรวจทางหอ้งปฏบิัติการอยู่ระหว่างการพัฒนาใหไ้ด้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
                                 

                                                                                  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1. การพัฒนาคนให้รอบรูด้้านสุขภาพในสงัคมอัจฉริยะ (SMART Society)    1. มีเครือข่ายความรว่มมือและวิชาการในการสรา้งสังคมสขุภาวะ เช่น 

สูงเนิน 
2. ขาดข้อมูลด้านสขุภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีอ่ยู่ในระบบ

เทคโนโลยีและ 
มีความเป็นปัจจบุนั 

2. มีนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาให้คณะเปน็คณะรอบรู้สขุภาพ
และ 
รับผิดชอบต่อสังคม 

                                                                                    ระบบปฏิบัติการ 
 

1. การบูรณาการความเชีย่วชาญของบคุลากรในสาขาตา่งๆ ในการสร้างเสรมิ
สุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม 

1. คณาจารย์เชีย่วชาญวิชาการและวิจัยสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้มทกุ
ด้าน 

2. การพัฒนาและจัดการฐานขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจที่เป็นระบบ 2. มีวัฒนธรรมของคณาจารยแ์ละศิษย์เก่าทีเ่ชือ่มโยงกันจากรุน่สู่รุน่ 
3. การขาดระบบการบริหารจัดการและการเรยีนรู้เพ่ือการใช้ทรัพยากรด้าน

การเงิน การคลัง ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
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Goal:  การวิจัยและนวัตกรรมดา้นสาธารณสขุ

ระดับสากล 
Goal:  บัณฑิตมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

  

      ยทุธศาสตรท่ี์ 3   

 

Goal:  ผูน้ าดา้นการบรกิารวิชาการ

สาธารณสขุและส่ิงแวดลอ้มเพื่อสงัคม

ท่ีไดม้าตรฐานสากล 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 

   

 

 

Management for Self 

Sufficiency and 

Sustainable Organization 

 

Goal:  การบรหิารจดัการท่ี

มีประสิทธิภาพดา้นระบบ 

การเงิน และทรพัยากร

มนษุยอ์ย่างยัง่ยืน 

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 

Research and Innovation 

 

          ยทุธศาสตรท่ี์ 2 

      Academic and Entrepreneurial    

Education 

 

 
Goal:  บัณฑิตมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของคณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

Goal:  การวิจยัและนวัตกรรม

ด้านสาธารณสขุระดับสากล 

 

 

ยทุธศาสตร ์

4 ดา้น 
Policy Advocacy and 

Leaders in Professional/ 

Academic Services 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ 4 ยทุธศาสตร  ์
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                แผนปฏบิตักิารคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ 2564 

               ในปีงบประมาณ 256 4   ทางคณะฯ มีแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการเพื่อผลักดันยุทธ ศาสตร์                             
ปี 2562-2565 จ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,620,500.00.00 บาท และก าหนดแผนติดตามผลการด าเนนิงาน
รายเดือน/รายไตรมาส แล้วน าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบความก้าวหน้าในการด าเนนิงาน 
และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สรุปได้ ดังนี้  
 
1. สร ุปจ  านวนกจิกรรม/โครงการในแผนปฏ ิบ ัต ิการของคณะสาธารณสุขศาสตร ์  ประจ  าปีงบประมาณ 2564  

หน่วยงาน/ภาควิชา 

จ านวนกิจกรรม/โครงการแยกตามย ุทธศาสตร ์ 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่1 
Research and 

Innovation 

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 
Academic and 
Entrepreneurial 

Education 

ย ุทธศาสตร ์ท ี่ 3 
Policy Advocacy 
and Leaders in 
Professional/ 

Academic Services 

ย ุทธศาสตรท์ ี่ 4 
Management for 
Self-Sufficiency 
and Sustainable 

Organization 

รวม 

รวมทัง้หมด 2  3  3  7 15 

ส านักงานคณบดี  1 1 3 5 
งานวิจัยและวิชาการ  2 - - - 2 
งานบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

- 1 - - 1 

งานบริหารเครือ่งมอืกลาง - - 1 - 1 

งานบริหารทรัพยากรบคุคล - - - 1 1 
ภาควิชาจุลชีววิทยา - - 1 - 1 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุ - 1 - - 1 

ภาควิชาอนามัยชุมชน - - - 1 1 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามยั
สิ่งแวดล้อม  

- - - 2 2 
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             2. สร ุปจ  านวนวงเงนิงบประมาณในแผนปฏบิตักิารของคณะสาธารณสขุศาสตร ์ประจ  าปงีบประมาณ 2564 

หน่วยงาน/ภาควิชา 

งบประมาณที่ใช ้จากเ งินรายได้ส ่วนงาน  
ย ุทธศาสตร ์ท ี่ 1 
Research and 

Innovation 

ย ุทธศาสตร ์ท ี่ 2 
Academic and 
Entrepreneurial 

Education 

ย ุทธศาสตร ์ท ี่ 3 
Policy Advocacy 
and Leaders in 
Professional/Aca
demic Services 

ย ุทธศาสตร ์ท ี่ 4 
Management for 
Self-Sufficiency 
and Sustainable 

Organization 

       รวม 

รวมงบประมาณทัง้หมด 290,000.00 225,000.00 288,000.00 817,500.00 1,620,500.00 

ส านักงานคณบดี - 195,000 100,000 700,000 995,000.00 
งานวิจัยและวิชาการ  290,000 - - - 290,000.00 

งานบริหารการศึกษาและกิจการนกัศึกษา - 20,000 - - 20,000.00 
งานบริหารเครือ่งมอืกลาง - - 138,000 - 138,000.00 
งานบริหารทรัพยากรบคุคล - - - 55,000 55,000.00 
ภาควิชาจุลชีววิทยา - - 50,000 - 50,000.00 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข - 10,000 - - 10,000.00 
ภาควิชาอนามัยชุมชน - - - 40,000 40,000.00 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ  - - - 22,500 22,500.00 
   หมายเหต ุ   งบประมาณที่ใชด้ าเนินงานกิจกรรม/โครงการแผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ 2564 มาจากเงินรายได้ส่วนงาน
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คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะท าให้ทราบถึงผลสัมฤทธ ิ์จากการด าเนินงาน หากพบว่า ผลการด าเนินงานไมเ่ปน็ไปตาม
แผนหรือเ กิดปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถทบทวนปรับแผน และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จะท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลมากยิ่งขึ้น  
              การตดิตามความกา้วหนา้ของงาน 
                 คณะฯ ด าเนินการติดตามความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่ระบไุว้ในแผนปฏิบตัิการ
ฯ เป็นรายไตรมาส หรือปรับแผนตดิตามความก้าวหนา้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

ล าดับ รายการ          วัน เดือน ปี 
ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม – ธ ันวาคม 2563) 
      1. ติดตามความก้าวหนา้และประเมนิผลการด าเนินงาน    ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2564 

      2. รายงานผลการด าเนนิงานต่อผูบ้รหิาร/คณะกรรมการประจ าคณะฯ   หลังวันที่ 20 มกราคม 2564 
ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มีนาคม 2564) 
      1. ติดตามความก้าวหนา้และประเมนิผลการด าเนินงาน    ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2564 
      2. รายงานผลการด าเนนิงานต่อผูบ้รหิาร/คณะกรรมการประจ าคณะฯ   หลังวันที่ 20 เมษายน 2564 

ไตรมาสที ่3 (เมษายน – มิถ ุนายน 2564) 
      1. ติดตามความก้าวหนา้และประเมนิผลการด าเนินงาน    ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
      2. รายงานผลการด าเนนิงานต่อผูบ้รหิาร/คณะกรรมการประจ าคณะฯ   หลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
ไตรมาสที ่4 (พฤษภาคม – ก ันยายน 2564) 

      1. ติดตามความก้าวหนา้และประเมนิผลการด าเนินงาน    ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
      2. รายงานผลการด าเนนิงานต่อผูบ้รหิาร/คณะกรรมการประจ าคณะฯ   หลังวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

การบร ิหารแผน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ  าปีงบประมาณ 2564 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
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  ประเมนิผลการด าเนนิงาน 

- ประเมินผลการด าเนินงานโดยเทียบกับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด (Corporate KPIs) 

และตามแผนข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement)  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ หากเกดิปญัหา

และอุปสรรคในการด าเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

             รายงานผลการด าเน ินงาน  

- รายงานผลการด าเนินงานที่ได้เทียบกับการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานของ

ส่วนงาน (Performance Agreement) ระหว่างอธ ิการบดีกับคณบดี และคณบดีกับหัวหน้าภาควิชา ระบุปัญหา

อุปสรรค ผลกระทบ (ถ้าม ี) เพื่อหารือแก้ไข พร้อมแนวทางและวิธ ีการแก้ไขอย่างทันท่วงที 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใ ช้จ่ายเงินตามผลผลิต (ตามแบบ สงป.)  รายงานผลทุกเดือน           

(จัดส่งข้อมูลหลังสิ้นเดือนประมาณวันที่ 3 ของทุกเดือนถัดไป (วันท าการ) ตามปีการศึกษา/งบประมาณ  

             การทบทวนและปร ับแผน  

- กรณีไม ่สามารถด าเนินงานตามแผนได้ ให้ท าการทบทวนและปรับแผนการด าเนินงานตามความ

เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจ และน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป  
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รายละเอ ียดกิจกรรม/โครงการในแผนปฏ ิบ ัต ิการคณะสาธารณสุขศาสตร ์ ป ีงบประมาณ 2564 จ  าแนกตามยุทธศาสตร ์ 

 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  Research and Innovation     
           Goal :  World Class Research and Innovation in Public Health  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
 1.   เพื่อเพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล 
 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiatives) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 
เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์
โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ 

: 
เงินรายได้
ส่วนงาน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

2. เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
และสนับสนุนงานวิจัย
ที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการ
บริการสนับสนุนการวิจัย 
(Improvement of 
Management and Service 
for Research Support) 
(โครงการ PA ระดับคณะ) 

1.1 ปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยและวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน
การผลิตโครงการวิจัย 
1.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตผล
งานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพ
ระดับ Q1 

1.มีศูนย์สนับสนุนการ
วิจัยเบ็ดเสร็จ 

1 ศูนย์ 140,000.00 รองคณบดีฝ่าย
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย
และวิชาการ 

โครงการย่อย  3 โครงการ 
1.1 โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ Share & Learn 
1.2 โครงการมอบรางวัลผลงาน
ดีเด่นด้านการวิจัย ประจ าปี 
2563 

2.มีระบบบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ 

1 ระบบ 

3.ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่เป็น PI 
(Principal 
Investigator) ของ
โครงการที่ได้รับเงินทุน
วิจัย 

ร้อยละ 25 



11 

กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiatives) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 
เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์
โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ 

: 
เงินรายได้
ส่วนงาน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.3 โครงการพัฒนาวารสาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าสู่
ฐานข้อมูล 

1.4 พัฒนาวารสาร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์เข้าสู่
ฐานข้อมูล Scopus 
 

4.จ านวนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ 

350,000  
บาท/คน 

5.จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วมอบรม
พัฒนาทักษะและ
ศักยภาพความเป็น
นักวิจัย 

70 คน/ปี 

6.ผลผลิตเชิงนวัตกรรม 4 ชิ้นงาน/ปี 

7.ความพึงพอใจของการ
จัดกิจกรรม 

4 คะแนน 
(เต็ม 5) 

1. เพื่อเพิ่มงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพระดับสากล 

2. โครงการพัฒนาศูนย์ความ
ร่วมมือทางการวิจัยในเครือข่าย
นานาชาติ collaborative 
reseach center with 
Shanghai Jiaotong 

  2.1 ประสานงาน/
เจรจาความร่วมมือ
ทางการวิจัยใน
เครือข่ายนานาชาติ 
 2.2 จัดตั้งศูนย์ความ
ร่วมมือทางการวิจัยใน
เครือข่ายนานาชาติ 
 
 
 

1. มคีวามร่วมมือทางการ
วิจัยกับสถาบันชั้นน าใน
ต่างประเทศ 

1 สถาบัน 150,000.00 รองคณบดีฝ่าย
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/งานวิจัย
และวิชาการ 2. มีศูนย์ความร่วมมือ

ทางการวิจัยในเครือข่าย
นานาชาติ 

1 ศูนย์ 

3. มีแผนพัฒนาปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ทาง
สาธารณสุขของ

1 ชุด 
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กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiatives) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 
เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์
โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ 

: 
เงินรายได้
ส่วนงาน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

2.3 พัฒนาปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ทาง
สาธารณสุขให้มี
มาตรฐาน 

หน่วยงานและภาควิชาที่
มีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  Academic and Entrepreneurial Education 
           Goal : Academic and Entrepreneurial Education (บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความจ าเป็นของสังคมและความต้องการของลกูค้า  
2.เพื่อจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะของลกูค้า 

กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์
โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

5 .  พัฒ น าศั ก ย ภ า พ
นักศึกษาและกระบวน 
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้ตอบสนองต่อการเป็น 
Global Citizen แ ล ะ 
Global Talents 

1.โครงการพัฒนา 
Mahidol HIDEF 

1.1 เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาให้มีความ
หลากหลายและเป็น
ประโยชน์ 
1.2 เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับคะแนน Activity 
Transcript ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
1.3 เพื่อเป็นช่องทาง
สื่อสารให้นักศึกษาได้มี
โอกาสได้เรียนรู้ทาง
ระบบออนไลน์ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือหลักในการ
เรียนปัจจุบัน 
1.4 เพื่อให้นักศึกษามี
ความเพิ่มมากยิ่งขึ้นใน
โครงการด้าน Financial 
Literacy และโครงการ
ด้าน Digital Literacy : 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึง
พอใจ 
 
 
 

 

 
ร้อยละ 80 

 
 

คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 

3.80 

20,000.00 รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาและ

สารสนเทศ/กิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์
โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการ ที่มี
ความยื ดหยุ่น มีความ
ร่วมมื อระหว่างหน่ว ย 
งานทั้งใน และต่าง  
ประ เท ศ ส่ งเ สริมการ 
ศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบ 
การ และตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครง 
สร้างของสังคมไทย 

2. โครงการฝึกปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพแบบบูรณา
การ ประจ าปีก ารศึกษ า 
2563 

2.1 เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนการสอนฝึก
ภาคปฏิบัติประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของพื้นที่
กรุงเทพมหานครในด้าน
การสาธารณสุข 
2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสทบทวนความรู้ 
รู้จักการท างานเป็นทีม 
และฝึกทักษะกับการ
ด าเนินงานภายใต้
โครงการในการพัฒนา
สุขภาพและอนามัย
ชุมชนจริง ในพื้นที่จริง 
2.3 เพื่อยกระดับการ
เรียนของสอนของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ให้
สามารถพัฒนาไปสู่
ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ที่

1. จ านวนนักศึกษา
ที่ผ่านกระบวนการ
ประสบการณ์ฝึก
ปฏิบัติปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพแบบ
บูรณาการ 

142 คน 195,000.00 รองคณบดีฝ่ายการ
คลังฯ 

โครงการย่อย 5 โครงการ 
2.1 โครงการปฐมนิเทศ
การฝึกปฏิบัติปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพแบบบูรณา
การ 
2.2 โครงการระดมชุมชน
และสร้างความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนและคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
2.3 โครงการตลาดนัด
วิชาการเพื่อส่งเสริม
อนามัยชุมชน 
2.4 โครงการกิจกรรม
พัฒนาสุขภาวะในชุมชน 
2.5 โครงการปัจฉิมนิเทศ
การฝึกปฏิบัติปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพแบบบูรณา
การ 

2. จ านวนอาจารย์
นิเทศที่เข้าร่วม
กระบวนการฝึก
ปฏิบัติปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพแบบ
บูรณาการ 

ขึ้นอยู่กับ
จ านวน
อาจารย์
ผู้เข้าร่วม 

3. จ านวนตลาดนัด
สุขภาวะ 

2 คร้ัง 
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กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์
โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

น่าเชื่อถือจนน าไปสู่การ
ด าเนินแผนงานและ
โครงการทางด้านสุข
ภาวะที่มีผลกระทบใน
ระดับสังคมอย่างแท้จริง
และยั่งยืน 
2.4 เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งในการ
ด าเนินงานเป็นภาคี
ระหว่างมหาวิทยาลัย 
กับชุมชนรอบข้างและผู้
มีส่วนได้เสียในพื้นที่เขต
ราชเทวีและเขตพญาไท 
ซึ่งจะน าไปสู่การ
ด าเนินการแบบพหุภาคี
เพื่อการพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนในพื้นที่
อย่างยั่งยืน โดย
สอดคล้องกับภารกิจของ
คณะ และยุทธศาสตร์
ของประเทศ 
 
 
 
 



16 

กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์
โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

5 .  พัฒ น าศั ก ย ภ า พ
นักศึกษาและกระบวน 
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้ตอบสนองต่อการเป็น 
Global Citizen แ ล ะ 
Global Talents 
 

3. โครงการพัฒนาการ
เขียนบทความวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

3.1 เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพูด 
การเขียน และทักษะใน
การสรุปประเด็น
โดยเฉพาะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
3.2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของนักศึกษาในการ
น าเสนอบทความวิจัยใน
การประชุมระดับ
นานาชาติ 
3.3 เพื่อให้นักศึกษามี
ความมั่นใจในการ
น าเสนอผลงานวิชาการ 
3.4 เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการพัฒนางานด้าน
วิชาการในภาควิชาฯ 
3.5  เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
จ านวนของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาที่ผ่านการ
อบรมได้น าเสนอ
ผลงานวิชาการใน
การประชุม
นานาชาติ 
 
 

 
25 คน 

 
 
 

ร้อยละ 75 

10,000.00 ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services 
       Goal : Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services 
                  ผู้น าด้านบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสังคมที่ได้มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 

1. เพื่อบริหารจัดการงานบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จ ได้มาตรฐานสากล และอย่างมืออาชีพ 
2. เพื่อบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสงัคมระดับชาติและนานาชาติ  

กลยุทธ์            
(Strategic 
Initiatives) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่งงบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วนงาน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. สร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายใน
การบริการวิชาการฯ 

1. โครงการพัฒนาย่านสุขภาพ
และบริการ “อยู่ เป็น สุข” 
(Wellness) 

1.1 การสร้างความ
รอบรู้สุขภาพ การ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพ  

เชิงปริมาณ 
1. ศูนย์ต้นแบบ
การบริการ
สุขภาพอยู่เป็นสุข 
2. องค์ความรู้“อยู่ 
เป็น สุข” 
(Wellbeing) 
3. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เชิงปริมาณ 
1 ศูนย์ 

 
 
 

5 เร่ือง 
 
 

500 คน 

100,000 คณบดี 

1.2 การมีส่วนร่วม
แบบโปร่งใส เพื่อ
เป้าหมายของการ 
“อยู่ เป็น สุข” 
(Wellbeing)  

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความรอบรู้ใน
เร่ืองสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์            
(Strategic 
Initiatives) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่งงบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วนงาน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

2. มุ่งสู่การรับรอง
มาตรฐานสากลใน
ระบบบริการทุก
ประเภท 
 

2. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการกลางให้ได้
มาตรฐานระดับสากล  
ISO/IEC 17025:2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เพื่อเตรียม
ความพร้อมการขอ
รับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 
17025:2017 
2.2 เพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
กลางให้ได้รับ
มาตรฐานระดับ
สากล ISO/IEC 
17025:2017 
2.3 เพื่อสร้าง
ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์/ทดสอบ
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
2.4 เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความสามารถทาง
วิชาการอย่าง
ต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ 

เชิงปริมาณ 
1. มีคู่มือควบคุม
คุณภาพ (Master 
list-QM) 

 
1 เล่ม 

 

138,000.00 งานบริหารเคร่ือง 
มือกลาง 

 

2. มีคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
(QP) 

30 เล่ม 
 

  

3. มีวิธีการ
ปฏิบัติงาน (WI) 

7 เล่ม 
 

  

4. มีระบบบริหาร
จัดการควบคุม
เอกสาร 

1 เล่ม 
 

  

5. มีระบบควบ 
คุมคุณภาพผลการ
วิเคราะห์/ทดสอบ 

1 เล่ม 
 

  

6. มีระบบการ
ติดตามคุณภาพ
ภายใน 

1 เล่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรทุก
ท่านของงาน
บริหารเคร่ืองมือ
กลางผ่านการ 

5 คน 
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กลยุทธ์            
(Strategic 
Initiatives) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่งงบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วนงาน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

2.5 เพื่อให้ได้การ
รับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 
17025:2017 

ฝึกอบรม
ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องตาม 
ISO/IEC 
17025:2017 
2. ผู้ปฏิบัติใน
ขอบข่ายผ่านการ
รับรอง
ความสามารถ
บุคคล (PT-Test 
Lab) 

2 คน 

3. มีวิธีทดสอบที่
ผ่านการ Verify 
method และ 
Validate 
method ตาม
มาตรฐานสากล 

1 วิธีทดสอบ   

 3. โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตาม
มาตรฐานสากล 
 

3.1 เพื่อทบทวน
การประเมิน
วิธีการและการ
ประเมิน
ผู้ปฏิบัติงานใน

1.คู่มือคุณภาพ 
ฉบับสมบูรณ์  
2. มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 
ฉบับสมบูรณ์ 

1 ฉบับ 
 

1 ฉบับ 
 
 

50,000.00 ภาคจุลชีววิทยา 
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กลยุทธ์            
(Strategic 
Initiatives) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่งงบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วนงาน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการ 
ตามข้อก าหนด 
ISO/IEC 17025 
3.2 เพื่อประเมิน
ระบบการรายงาน
ผลการทดสอบ 
ตามข้อก าหนด 
ISO/IEC 17025   
3.3 เพื่อประเมิน
ระบบการ
ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ E. coli 
ในกากตะกอน 
ตามข้อก าหนด 
ISO/IEC 17025   
3.4 เพื่อเตรียม
ความพร้อมการ
ขอรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
ISO/IEC 17025 
 
 

3. สรุปผลการ
ประเมินวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ E. 
coli ในกาก
ตะกอน 

1 ฉบับ 
 

  

4.สรุปผลการ
ประเมิน
ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

1 ฉบับ 
 
 

 

  

5. สรุปผลการ
ประเมินการ
รายงานผลการ
ทดสอบ และ
ระบบการ
ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ E. coli 
ในกากตะกอน 

1 ฉบับ 
 

  

6. ผลการสอบ
เทียบเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ 

≥7 ฉบับ 
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กลยุทธ์            
(Strategic 
Initiatives) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่งงบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วนงาน 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

7. แผนการตรวจ
ประเมินภายใน
และการขอรับการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ ISO/IEC 
17025 

1 ฉบับ   
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
      Goal :  Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
                การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์  (Strategic Goal) 
                  1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธภิาพโดยใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมัย 
                  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ  
                  3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.Administration & Governance         
1. ปรับโครงสร้างของ
คณะฯ ให้เกิดความ
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ 

1.โครงการพัฒนา
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อเป็นต้นแบบ
สถาบันการศึกษา 
New Normal   
(โครงการ PA 
ระดับคณะ) 

1.1 เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบ
ผสมผสาน (Blended 
Learning) เพื่อจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
1.2 เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการบริการ
วิชาการ ตามนโยบาย
เว้นระยะห่างทางสังคม 
1.3 เพื่อปรับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ สถานที่ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ให้
ปลอดภัย 

1. ห้องสอนอนไลน์ 2 ห้อง 600,000.00 เลขานุการคณะ
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

2.Talent Workforce      
2.2 ปลูกฝังค่านิยม
องค์กร คุณธรรม และ
จริยธรรม ของบุคลากร
ทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุขศาสตร์
ศึกษาส าหรับ
บุคคลากรใหม่ 

2.1 เพื่อด าเนินการ
จัดการฝึกอบรมให้
อาจารย์และบุคลากร
ใหม่ ให้มีความรู้ในด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ศึกษา 
โดยให้สอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้
คณะ เป็นศูนย์เรียนรู้
ด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาสร้าง
ความรอบรู้สุขภาพและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2.2 เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากร
ใหม่ มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการ สามารถรวมตัว
กันเพื่อช่วยงานด้าน
การศึกษาของคณะ และ
มีเส้นทางสายอาชีพ
(Career path)ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน 

บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการ และสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

1. เพิ่มศักยภาพ
อาจารย์และนักวิจัยใน
การสร้างนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์
ทางการสาธารณสุข 
2. พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ให้มีศักยภาพด้าน
การศึกษาอย่างมือ
อาชีพ โดยมีทักษะด้าน 
21st Century Skills, 
Entrepreneurship, 
Internationalization 
and Management 
of Education and 
Student Affairs 
3. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
บุคลากรในการบริหาร
จัดการและให้บริการ
วิชาการให้สอดคล้อง
ได้มาตรฐานและอย่าง
มืออาชีพ (Coaching/ 
Training/mentoring) 

55,000.00 รองคณบดีฝ่าย 
HR/งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ให้มีขีด
ความสามารถในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ 

3. การสร้างการมี
ส่วนร่วมอย่าง
ผูกพัน 
(Engagement) 
เพื่อการพัฒนา
เครือข่ายศิษย์เก่า
อนามัยชุมชน 
 

3.1 สัมมนาออนไลน์เพื่อ
พัฒนาทักษะนักศึกษา
ด้านการสร้าง
ผู้ประกอบการเชิง
สุขภาพ 
3.2 สัมมนาเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์และ
ออกแบบการจัดการ
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
แก้นักศึกษา 
3.3 สร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายศิษย์เก่าใน
การพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในรูปแบบ              
ต่าง ๆ 

1. จ านวนนักศึกษา 
 คณาจารย์ แล ะ
ศิษย์เก่าที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

40 คน 
 

40,000.00 ภาควิชาอนามัย
ชุมชน 

2.เค รือข่ายความ
ร่วมมือการท างาน
ระหว่ างภาควิ ช า
และศิษย์เก่า 

1 เครือข่าย   

2.2 ปลูกฝังค่านิยม
องค์กร คุณธรรม และ
จริยธรรม ของบุคลากร
ทุกระดับ 

4. โครงการพัฒนา
ทักษะและการ
ปรับตัวในการ
ท างานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

4.1 เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านบุคลิกภาพและการ
สื่อสารในการท างานที่
จ าเป็นในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักศึกษา วท.บ. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์)  

ร้อยละ 100 10,500.00 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

4.2 เพื่อสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันกับภาควิชา
วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สาขาวิทยาศาสตร
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ชั้นปี 4 

5. โครงการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
“การพัฒนาตนเอง
สู่การเป็น
ผู้ประกอบการด้าน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม” 

5.1 เพื่อพัฒนาแนวคิด
ในการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่
ด้านการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
5.2 เพื่อสร้างทักษะและ
วิธีการในการพัฒนา
ตนเองสู่การเป็น
ผู้ประกอบการด้านการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักศึกษา วท.บ. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวิทยา
ศาสตรอนามัย
สิ่งแวดล้อม ชั้นปี 4 

ร้อยละ 100 12,000.00 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

3.การเงิน       
--ไม่มีการด าเนินโครงการในหมวดน้ี— 

 
4.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        

--ไม่มีการด าเนินโครงการในหมวดน้ี— 
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กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      
5.2 สร้างต้นแบบองค์กร
เชิงนิเวศ ความปลอดภัย 
และความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

6. โครงการพัฒนา
คณะสาธารณสุข
ปลอดภัย ปีที่ 3 
 

6.1 เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยของคณะใน
ทุกๆด้านให้ได้มาตรฐาน
สถานศึกษาปลอดภัย 
และมาตรฐาน 
COSHEM 
6.2 เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในนักศึกษาและบุคลากร
ของคณะ 
6.3 เพื่อสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารความเสี่ยง ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในคณะ 

1. คณะผ่านการ
รับรองคณะ
สาธารณสุข
ปลอดภัย 

1 ฉบับ 
 

50,000.00 
 

รองคณบดี/งาน
กายภาพ 

 

  2. ห้องเรียน
ปลอดภัย 

20% ห้อง   

  3. ห้องธุรการ/ห้อง
ท างานหน่วยงาน
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

20% ห้อง 
 

  

  4. ห้องปฏิบัติการ 20% ห้อง   

  5. ตู้ดับเพลิง 20% ตู้   

 6. กล้องวงจรปิด 
 

40% ระบบ 
 

  

7. โครงการพัฒนา
ศูนย์รอบรู้สุขภาวะ
อ าเภอสูงเนิน 

7.1 เพื่อพัฒนาแหล่ง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และบริการวิชาการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
7.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
และสาธารณสุขจิตสังคม
ส าหรับประชาชนอ าเภอ
สูงเนิน 
 

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้ามาใช้
บริการ 

 
120 คร้ังหรือคน 

50,000.00 รองคณบดีฝ่าย
การคลังฯ 

  เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 70   
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กลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์โครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ : 
เงินรายได้ส่วน
งาน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

6.Branding       
--ไม่มีการด าเนินโครงการในหมวดน้ี-- 

 
 



คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยมหดิล

 
 
 

420/1 ถนนราชวถีิ เขตราชเทวี
กรงุเทพฯ 10400

จดัทําโดย
งานแผนและพฒันาองค์กร


