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บทสรุปผูบริหาร 

เนื ่องจากในปงบประมาณ 2565 นั ้น คณะฯ มีการเปล ี่ยนคณบดีและทีมผู บริหารของคณะ อัน

เน่ืองมาจากการหมดวาระของคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน) คณบดีและทีมผูบริหาร

ชุดใหม ไดมีการทบทวนผลการดำเนินการ รวมทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบ

ตอความทาทายและความไดเปรียบของคณะฯ  จึงไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ป 2562-2565 (ฉบับทบทวน 

ป 2565) โดยไดมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดำเนินงาน เพื่อใหรองรับกับสถานการณ

การเปลี่ยนแปลง อันมุงไปสูเปาหมายของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด โดยคณบดี

ไดจัดเวทีประกาศ วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดำเนินงาน สูบุคลากรของคณะฯ เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 

2564 เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาคม    

 และดวยปงบประมาณ 2565 เปนปสุดทายที่จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (ป 2562 - 

2565) จึงไดจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดทิศทาง แผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ใน

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรคณะฯ ป 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ป 2565) ซึ่งผานความเห็นชอบ จาก

คณะกรรมการควบคุม กำกับและติดตามการใชจายงบประมาณ คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  

และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “การเปนบานของผูนำดานสาธารณสุขใน

ระดับประเทศและนานาชาติ” คณะฯ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 ฉบับน้ีขึ้น 
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ปณิธาน 
ปญญาของแผนดิน  

Wisdom of the land 

 

วิสัยทัศน  
การเปนบานของผูนำดานสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ 

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

 

พันธกิจ 
คณาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขผานนวตักรรมและกระบวนการเรียนรู

ตามสภาพจริง เพ่ือการยอมรับในความเปนเลิศในระดับชาติและระดับโลก 
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 ดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม พัฒนา

ความรอบรูดานสุขภาพ 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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คานิยม (Core Value) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Mind 

จิตสาธารณะ  

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

จิตสำนึกสวนรวม 
 

Mastery  

รูแจง รูจริง  
 

Happiness & Healthy  

ทำงานอยางมีความสุข  

มีสุขภาวะที่สมบูรณ 

Unity & Uniqueness 
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันมีอัตลักษณ 
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ความทาทายเชิงกลยุทธ และ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

Strategic Challenges (SC) Strategic Advantages (SA) 

การวิจัย 
SC1. การพัฒนา Skill การเขียนวิจัยดานสาธารณสุขท่ีเปน 

Local Content สูการตีพิมพในฐานการวิจัยระดับนานาชาติ 

SA.1 คณะมีบุคลากรสายวิชาการจบ ปริญญาเอก สัดสวน 

121:119 คน (95%) 

SC2. การ Form Team วิจัย เพ่ือใหเกิดเครือขายในการทำ

วิจัย 

SA.2 คณะมีงานวิจัยดานสาธารณสุข local content (เชิง

ชุมชน) ท่ีตอบสนองตอสถานการณการเปล่ียนแปลงของโลก

ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

SC3. การสรางระบบ/กลไกท่ีเกิดความสมดุลตอภาระดาน
งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

SA3. คณะ มี MOU รวมกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชนตอยอด

เปนนวัตกรรมสูประโยชนเชิงพาณิชย 

SC4. การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและกฎระเบียบ 

 (ดานงบประมาณในการทำวิจัย) 

SA4. คณะมีหลักสูตรท่ีกำหนดใหทำวิจัย สรางผลงานวิจัยให

คณะ 

การจัดการศึกษา 

SC1. การพัฒนาทักษะของบุคลากรบางสวนในการพัฒนา

ส่ือ/เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

SA1. คณะบุคลากรสายวิชาการจบการศึกษาระดับปริญญา

เอก สัดสวน 121:119 คน (95%) และมีความเช่ียวชาญใน 

สหวิทยาการดานสาธารณสุข  

SC2. การพัฒนา และจัดทำหลักสูตรใหมท่ี Flexi ตอบสนอง

ตอตลาดของผูเรียนในยุคปจจุบัน  

SA2. มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องใหหลักสูตรของคณะผานการประเมินคุณภาพ AUN-

QA ภายในและภายนอก 

SC3. การพัฒนาการศึกษารวมกับ Strategic Partner เพ่ือ

หาตนทุนในการผลิตหลักสูตรใหมท่ีมีคาใชจายสูง 

SA3. คณะมีหลักสูตร ป.ตรี โท เอก ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงเปน 

Cluster ในการศึกษาตอได 

การบรกิารวิชาการ 

SC1. การพัฒนาทักษะของบุคลากรบางสวนในการพัฒนา

ส่ือ/เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

SA1. คณะมีความพรอมของเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร/

หองปฏิบัติการท่ีทันสมัยสามารถใหบริการท่ีครอบคลุบในการ

ใหบริการวิชาการ 

SC2. การพัฒนา และจัดทำหลักสูตรใหมท่ี Flexi ตอบสนอง

ตอตลาดของผูเรียนในยุคปจจุบัน  

SA2. ไดรับมาตรฐานการรับรองการใหบริการวิชาการใน

หนวยบริการวิชาการ/การใหบริการดานส่ิงแวดลอม 

SC3. การพัฒนาการศึกษารวมกับ Strategic Partner เพ่ือ

หาตนทุนในการผลิตหลักสูตรใหมท่ีมีคาใชจายสูง 

SA3. มีโครงการรับบริการทำวิจัย ฝกอบรม ท้ังระดับประเทศ

และภูมิภาคท่ีสำคัญในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อนามัยส่ิงแวดลอม และอาหาร 

 SA4. สรางรายไดจากการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยวิจัยฯ อ.สูงเนิน 

เชิงอุตสาหกรรมจากองคความรูดานสาธารณสุข 
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Strategic Challenges (SC) Strategic Advantages (SA) 

การบรหิารจัดการ 
SC1. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสวนกลางของคณะ (big 

data) 

SA1. คณะมีระบบท่ีใชในการพัฒนา/ประเมินบุคลากรอยาง

ชัดเจน 

SC2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะใหเทาทัน

สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 

SA2. สถานท่ีต้ังท่ีอยูใจกลางเมือง และอยูในยานนวัตกรรม

ทางการแพทยโยธี (YMID) การคมนาคมสะดวก 

SC3. ปรับปรุงแผนในการดูแลรักษาพ้ืนท่ี และความคุมคาคุม

ทุนในการใชพ้ืนท่ี ครุภัณฑ 

SA3.พ้ืนท่ีของคณะเพียงพอในการจัดสรรใหเ กิดประโ ยชน

และสรางรายไดแกคณะ 

SC4. สรางกลไกการตลาด และการเผยแพรประชาสัมพันธ

เชิงรุกในทุกมิติ 

SA4. การบูรณาการ SDGs เขากับกิจกรรมและการ

ดำเนินการตาง ๆ ของคณะ 

 SA5. เครือขายการพัฒนาและขับเคลื ่อนนวัตกรรมทาง

การแพทยยานโยธี (YMID) 

ตัวช้ีวัด Corporate KPIs ตามแผนยุทธศาสตร ป 2562 - 2565 

ในปงบประมาณ 2562 คณะฯ ไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัด Corporate KPI ตามแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2562 -

2565 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  

ยุทธศาสตร ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  4  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  3  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จำนวน  1  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  2  ตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ 2563 – 2564 คณะฯ มี ตัวชี้วัด Corporate KPI ตามแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2562-2565 (ทบทวนป 

2564) ทั้งหมด จำนวน 27 ตัวช้ีวัด สามารถแบงตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  8  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  6  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จำนวน  4  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  8  ตัวชี้วัด  

และในปงบประมาณ 2565 คณะน ไดดำเนินการพิจารณาตัวชี้วัด Corporate KPIs ตามแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 

2562-2565 (ทบทวนป 2565) ที่สงผลสำเร็จตอการดำเนินงานของคณะฯ ทั้งหมดจำนวน 16 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ที่ 1  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  6  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ที่ 2  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  4  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ที่ 3 มี ตัวชี้วัด Corporate KPI     จำนวน  1  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ที่ 4  มี ตัวชี้วัด Corporate KPI    จำนวน  5  ตัวชี้วัด  

สรุปดังตาราง ดังน้ี 
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*(จากการทบทวนผานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 20 เมษายน 2565) 

โดยรายละเอียดตัวช้ีวัด Corporate KPIs ตามแผนยุทธศาสตร ป 2562 – 2565 (ทบทวน ป 2565) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี  ชื่อตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 Global Research and Innovation (6 ตัวชี้วัด) 

1.1 Investigator ของโครงการทีไ่ดรับเงินทนุวิจัย รอยละของบคุลากรสายวิชาการที่เปน PI (Principle Investigator) 

1.3 ผลงานวิจัยที่นำไปใช 

1.5 International Publication (per year) 

1.6 International Publication per academic staff (5 years trend) 

1.7 จำนวนผลงานวิจยัตีพิมพ (Publication)  ที่ตีพิมพรวมกับนกัวิจยัตางชาติ 

1.8 จำนวนผลงานวิจยัตีพิมพ (Publication) ที่ตีพิมพในวารสารทีอ่ยู  ใน Q1 

ยุทธศาสตรที่ 2 Academic and Authentic Learning (4 ตัวชี้วัด) 

2.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับสากล                   

2.5 รอยละของสวนงานที่มีหลักสตูรทีมี่ความยดืหยุน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรยีนไดตามความตองการ (Flexi 

programs) อยางนอย 1 หลักสูตร/สวนงาน 

2.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีถู่กพัฒนาใหเปน Global Citizen และ Global Talents 

2.10 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีส่อบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ยุทธศาสตรที่ 3   Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services (3 ตัวชี้วัด) 

3.3 จำนวนนโยบายชี้นำสงัคมของมหาวิทยาลัยทีส่ำคัญระดับชาติ และนานาชาติ 

3.4 รอยละของหนวยบริการวิชาการทีไ่ดรับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

3.5 จำนวนชิ้นงานทีเ่กดิจากทรัพยสินทางปญญาและ/ หรือการถายทอดเทคโนโลยทีี่เพ่ิมขึ้นและ/ หรือที่นำไปขับเคลือ่น

เศรษฐกิจที่มีประโยชนตอสังคมระดับประเทศ 

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

*4.5 Green University Rankings (ต้ังเปาทำในป 66)  

4.10 รอยละความสำเร็จของโครงการตามยทุธศาสตร ระดับมหาวิทยาลยั  

4.11 รอยละของบุคลากรที่เปน Global Talents  

4.12 4.12 รอยละของสวนงานทีมี่คา EBITDA 

4.14 รอยละของสวนงานที่มีคา ROA 

ปงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด Corporate KPIs ตามแผนยุทธศาสตร ป 2562 - 2565 

2562 2563 2564 2565* 

ยุทธศาสตรที่ 1 4 8 8 6 

ยุทธศาสตรที่ 2 3 6 6 4 

ยุทธศาสตรที่ 3 1 4 4 3 

ยุทธศาสตรที่ 4 2 8 8 5 

รวม  10 27 27 18* 
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จำนวนกิจกรรม/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2565 

             ในปงบประมาณ 2565  คณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตร 

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการควบคุม กำกับและติดตามการใชจายงบประมาณประจำป 2565  

โดยจำแนกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. โครงการขับเคลื ่อนย ุทธศาสตร จำนวนทั ้งส ิ้น 26  โครงการ  รวม 1,512,828.00 บาท โดยได รับ

งบประมาณจัดสรรจากรายไดสวนงาน จำนวน 548,000.00 บาท และเงินรายไดภาควิชา จำนวน 989,828.00 บาท  

2. โครงการพัฒนางานประจำ จำนวนทั้งสิ้น 49 โครงการ รวม  7,884,200.00 บาท โดยใชแหลงเงิน

งบประมาณจัดสรรจากรายได ส วนงาน จำนวน 600,300.00 บาท และเง ินรายได ภาคว ิชา 7,283,900.00 บาท                      

สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรป 2565 

หนวยงาน/ภาควิชา จำนวนกิจกรรม/โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรป 2565 
ยุทธศาสตรที่ 1 

Global 
Research and 
Innovation 

ยุทธศาสตรที่ 2 
Academic 

and 
Authentic 
Learning 

ยุทธศาสตรที่ 3 
Policy Advocacy 
and Leaders in 

Professional/Aca
demic Services 

ยุทธศาสตรที่ 4 
Management 

for Self-
Sufficiency 

and 
Sustainable 
Organization 

รวม  

โครงการระดับหนวยงาน  (จำนวน 13 โครงการ) 
1. สำนักงานคณบดี  

            (รวมกับหนวยงาน&ภาควิชา) 
- - - 2 2 

2. งานวิจัยและนวัตกรรม 4 - - - 4 
3. งานบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

- 1 - - 1 

4. งานเทคโนโลยีการศึกษา - 2 - 2 4 
5. งานบริหารเครื่องมือกลาง  - - 1 - 1 
6. งานบริหารทรัพยากรบุคคล  - - - 1 1 

โครงการระดับภาควิชา (จำนวน 13 โครงการ) 
1. ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข 
1 - -   - 1 

2. ภาควิชาจุลชีววิทยา - - 1 - 1 
3. ภาควิชาปรสิตวิทยาและ 
กีฎวิทยา 

- 1 2 - 3 

4. ภาควิชาระบาดวิทยา - 1 - - 1 
5. ภาควิชาอนามัยครอบครัว 1 3 1 - 5 
6. ภาควิชาอนามัยชุมชน 1 1 - - 2 
รวมทั้งหมด (หนวยนบั:โครงการ) 7 9 5 5 26 
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1.2 จำนวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการดำเนินการกจิกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรป 2565 

หนวยงาน/ภาควิชา งบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ไดรับจดัสรร ป 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 

Global 

Research and 

Innovation 

ยุทธศาสตรที่ 2 

Academic and 

Authentic 

Learning 

ยุทธศาสตรที่ 3 

Policy Advocacy 

and Leaders in 

Professional/Aca

demic Services 

ยุทธศาสตรที่ 4 

Management 

for Self-

Sufficiency 

and 

Sustainable 

Organization 

รวม 

(บาท) 

ระดับหนวยงานท้ังสิ้น จำนวน 548,000.00 บาท 

1. สำนักงานคณบดี 

(รวมกับหนวยงาน&ภาควิชา) 

- - - 25,000.00 25,000.00 

2. งานวิจัยและวิชาการ 68,000.00 - - - 68,000.00 

3. งานบริหารการศึกษาและ

กิจการนักศึกษา 

- - - - - 

4. งานเทคโนโลยีการศึกษา  20,000.00 - 235,000.00 255,000.00 

5. งานบริหารเคร่ืองมือกลาง

  

- - 100,000.00 - 100,000.00 

6. งานบริหารทรัพยากรบุคคล - - - 100,000.00 100,000.00 

ระดับภาควิชาท้ังสิ้น จำนวน 989,828.00 บาท 

1. ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข 

50,000.00 - - - 50,000.00 

2. ภาควิชาจุลชีววิทยา - - 50,000.00 - 50,000.00 

3. ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎ

วิทยา 
- 119,600.00 123,528.00 - 243,128.00 

4. ภาควิชาระบาดวิทยา - 100,000.00  - 100,000.00 

5. ภาควิชาอนามัยครอบครัว 400,000.00 57,500.00 70,000.00 - 527,500.00 

6. ภาควิชาอนามัยชุมชน 9,200.00 - 10,000.00 - 19,200.00 

งบประมาณจัดสรรทั้งหมด 

(หนวยนับ:บาท) 

527,200.00 297,100.00 353,528.00 360,000.00  

หมายเหต ุ: งบประมาณท่ีใชดำเนินงานกิจกรรม/โครงการแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2565 ใชเงินรายไดสวน

งาน/รายไดภาควิชา 
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1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2565 

โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร  

ปงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

เช่ือมโยงกับ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

SC SA Corporate KPIs หลัก สนับสนุน 

ยุทธศาสตรที่ 1 

Global Research 

and Innovation 

 

 Goal: Research 

Excellence                                 

การสรางความเปน

เลิศทางดานการวิจัย

และนวัตกรรม 

สรางระบบสนับสนุน

การวิจัยแบบบูรณา

การเบ็ดเสร็จและครบ

วงจร 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

Share & Learn 

1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 50 คน 

2. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 

คะแนน 4 (เต็ม 5) 

    - 3 ป 

(พ.ศ.2563 – 

2565) 

23,000 รองคณบดีฝายวิจัย

และนวัตกรรม 

และ งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

   

 2. โครงการ Lunch Talk  1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 50 คน 

2. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 

คะแนน 4 (เต็ม 5) 

    -  20,000 รองคณบดีฝายวิจัย

และนวัตกรรม 

และ งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

   

สรางความเปนเลิศ 

(Center of 

Excellence) ดาน

การวิจัยและ

นวัตกรรมดานการ

สาธารณสุข 

3. โครงการมอบรางวัลผลงาน

ดีเดนดานการวิจัย ประจำป 

2564 

1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 80 คน 

2. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 

คะแนน 4 (เต็ม 5) 

   1.3 

 

Citation per 

publication 

(5 years) 

3 ป 

(พ.ศ.2563 – 

2565) 

35,000 รองคณบดีฝายวิจัย

และนวัตกรรม 

และ งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

   

  4. โครงการอบรมจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย สำหรับ

บุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน 

1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 80 คน 

2. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 

คะแนน 4 (เต็ม 5) 

   3 ป 

(พ.ศ.2563 – 

2565) 

10,000 รองคณบดีฝายวิจัย

และนวัตกรรม 

และ งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

   

  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน

โครงการวิจัยและการเขียน

รายงานวิจัยตีพิมพ 

-      - 9,200 ภาควิชาอนามัย

ชุมชน 

   

  6. โครงการการประชมุวิชาการ

อนามัยครอบครัวแหงชาติ  

 ครั้งท่ี 10 

-      400,000 ภาควิชาอนามัย

ครอบครวั 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2565 

โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร  

ปงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

เช่ือมโยงกับ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

SC SA Corporate KPIs หลัก สนับสนุน 

  7. พัฒนางานวิจัยดานการ

พยาบาลสาธารณสุขท่ีมี

คุณภาพและผลกระทบ 

-      50,000 ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข 

   

ยุทธศาสตรที่ 2 

Innovative 

Education and 

Authentic Learning 

 
Goal: Teaching & 
Learning 
Excellences 
การสรางความเปนเลิศ
ทางดานการจัดการ
เรียนการสอน 

พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
กระบวนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาให
ตอบสนองตอการเปน 
Global Citizen และ 
Global Talents 

1.โครงการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะ Soft Skill PH-

HIDEF 

1. จำนวนหัวขอท่ีเปดการฝกอบรม 5 

โครงการ 

2. จำนวนผูสนใจเขารับการฝกอบรม 

300 คน 

3. ใบคะแนน Activity Transcript /

บุคคล  จำนวนนักศึกษาทุกชั้นป 

   2.8 รอยละของ

นักศึกษา

ระดับปริญญา

ตรีท่ีถูกพัฒนา

ใหเปน 

Global 

Citizen และ 

Global 

Talents 

 - -รองคณบดีฝาย

การศึกษาฯ  

-งานบริหาร

การศึกษาและกิจการ

นักศึกษา 

   

พัฒนาอาจารยและ

บุคลากรสาย

สนับสนุนใหมี

ศักยภาพดาน

การศึกษา และ

เทคโนโลยีการศึกษา

ตอบสนอง

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบ

ใหม 

2. โครงการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะ Soft Skill ของ

อาจารยและเจาหนาท่ีภายใน

คณะ ป 2565 

-     -  20,000 -รองคณบดี 

-งานเทคโนโลยี

การศึกษา 

   

 

3. โครงการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนออนไลนป 

2565 – 2566 สำหรับ

อาจารยคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

      - -รองคณบดี 

-งานเทคโนโลยี

การศึกษา 

   

 

4. การสัมมนาบุคคลากร

ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการ

สอน พัฒนาหลักสูตร และทิศ

ทางการวิจัย 

 

 

       25,000 ภาควิชาอนามัย

ครอบครวั 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2565 

โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร  

ปงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

เช่ือมโยงกับ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

SC SA Corporate KPIs หลัก สนับสนุน 

 

พัฒนา Platform 
การจัดการเรยีนการ
สอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเกิด
ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5. โครงการการพฒันาแผน

ขอรับการจัดสรรเงินรายไดฯ 

ปงบประมาณ 2565 และแผน

ขอตั้งงบประมาณป 2566 

1. มีหอง Smart classroom 

2. หองเรียนมีคุณภาพ ทันสมัย พรอม

ตอการจัดการเรยีนการสอน 

3. ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อติดตั้งระบบ

อยางสมบูรณ 

   -  15,000 ภาควิชาอนามัย

ครอบครวั 

   

 

สรางระบบนิเวศนท่ี

เอื้อตอการเรียนรูดวย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

มีบรรยากาศความเปน

นานาชาติ และ Smart 

Faculty 

6. โครงการการพฒันาระบบ

การเรียนการสอนแบบ New 

Normal ดวยการจัด Smart 

classroom 

เชิงปริมาณ : 

แผนการใชงบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรรเงินรายไดของคณะ 

ปงบประมาณ 2565 ของภาควิชา

อนามัยครอบครัวท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายการดำเนินงานของภาควิชาฯ 

จำนวน 1 แผน 

เชิงคุณภาพ : 

     ผูเขารวมโครงการเขารวมตาม

จำนวน 10 คน 

เชิงเวลา : 

ผูเขารวมโครงการเขารวมโครงการครบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด 8 ชั่วโมง 

    -   1 วัน 17,500 ภาควิชาอนามัย

ครอบครวั 

   

ยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)

Innovative 

Education and 

Authentic Learning 

พัฒนา Platform การ
จัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ใหเกิดประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ
สูงสุด 

7. โครงการอบรมระยะสั้น 

 - การใชคอมพิวเตอรในการ

วิจัยและวิเคราะหขอมูลทาง

ระบาดวิทยา (Advance) 

 - การใชคอมพิวเตอรในการ

วิจัยและวิเคราะหขอมูลทาง

ระบาดวิทยา (เบ้ืองตน) 

-     - 3 เดือน 

(เม.ย. - มิ.ย. 

65) 

100,000 ภาควิชาระบาดวิทยา   

 พัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ใหมีศักยภาพดาน
การศึกษา และ

8. โครงการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยา

และ 

เชิงปริมาณ : จำนวนสไลดถาวรและ

ตัวอยางเพื่อใชในการเรียนการสอน 
   - 11 เดือน 

(พ.ย. 64 - 

ก.ย. 65) 

69,600 ภาควิชาปรสิตวิทยา

และ 

กีฏวิทยา 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2565 

โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร  

ปงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

เช่ือมโยงกับ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

SC SA Corporate KPIs หลัก สนับสนุน 

เทคโนโลยีการศึกษา
ตอบสนอง
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ
ใหม 

กีฏวิทยา เชิงคุณภาพ : สื่อการเรียนการสอนท่ีมี

ความถูกตองตามหลักวิชาการ 

เชิงเวลา : ดำเนินการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนท่ีมีความถูกตองภายใน

เวลาท่ีกำหนด 

  9. การสรางการมีสวนรวม

อยางผูกพันธ (Engagement) 

เพื่อการพัฒนาครือขายศิษย

เกาอนามัยชุมชน 

เชิงปริมาณ : 

1. นักศึกษาชั้นปท่ี 3 ไดรับการพัฒนา

ทักษะ (25 คน) 

2. นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไดรับการพัฒนา

ทักษะ (21 คน) 

3. คณาจารยภาควิชา (10 คน) 

4. ศิษยเกา (5 คน) 

5. ตัวแทนชุมชน (10 คน) 

เชิงคุณภาพ : 

เกิดเครือขายความรวมมือการทำงาน

ระหวางภาควิชาและศิษยเกา 

   - 9 เดือน 

(ม.ค.- ก.ย. 

65) 

10,000 ภาควิชาอนามัย

ชุมชน 

  

ยุทธศาสตรที่ 3 

Policy Advocacy 

and Leaders in 

Professional/ 

Academic 

Services 
 
Goal: Public 
Service Excellence 
& Lifelong 
Education  
การสรางความเปน
เลิศทางดานบริการ

มุงสูการรับรอง

มาตรฐานสากลใน

ระบบบริการทุก

ประเภท 

1. โครงการพัฒนา

หองปฏิบัติการกลางใหได

มาตรฐานระดับสากล 

ISO/IEC 17025:2017  

1.มีคูมือควบคุมคุณภาพ (Master list-
QM) 
2.มีคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP) 
3.มีวิธีปฏิบัติงาน (WI) 
4.มีระบบบริหารจัดการการควบคุม
เอกสาร 
5.มีระบบควบคุณภาพผลการวิเคราะห/
ทดสอบ 
6.มีระบบการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน 
7.บุคลากรทุกทานของงานบริหาร
เครื่องมือกลางผานการฝกอบรม
ขอกำหนดท่ีเกี่ยวของตาม

    - 2 ป 

(ต.ค.62 –  

ก.ย. 65) 

100,000 งานบริหารเครื่องมือ

กลาง 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2565 

โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร  

ปงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

เช่ือมโยงกับ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

SC SA Corporate KPIs หลัก สนับสนุน 

สาธารณะและ
การศึกษาตลอดชีวิต 

มาตรฐานสากลของ ISO/IEC 
17025:2017 
8.ผูปฏิบัติงานในขอบขายผานการ
รับรองความสามารถบุคคล (PT-Test 
lab) 
9.มีวิธีทดสอบท่ีผานการ Verify 
method และ Validate method 
ตามมาตรฐานสากล  

มุงสูการรับรอง

มาตรฐานสากลใน

ระบบบริการทุก

ประเภท 

2. การพัฒนาระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห

ทางจุลชีววิทยา ตาม

มาตรฐานสากล 

-     -  50,000 ภาควิชาจุลชีววิทยา    

 3. โครงการพัฒนาระบบ

คุณภาพงานบริการวิชาการ

ของภาควิชาปรสิตวิทยาและ

กีฏวิทยา เพื่อเตรียมความ

พรอมเขาสูการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2017   

1.จำนวนครุภัณฑท่ีใชในการทดสอบ

ไดรับการสอบเทียบ   1 รายการ 

2.จำนวนบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับระบบ

การบริหารงาน และวิชาการไดรับการ

ฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐานท่ีจำเปนตาม

งานท่ีไดรับมอบหมาย รอยละ 50 

3. จำนวนบุคลากรในภาควิชาฯรับทราบ

แนวทางการดำเนินการ รอยละ 80 

4. เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 

และเอกสารดานวิชาการตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2017 จำนวน 1 ฉบับ 

และวิธีการทดสอบท่ีถูกตองเหมาะสม

ตามหลักวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ 

   - 1 ป 

( พ.ย.64 –  

ก.ย.65) 

50,000 ภาควิชาปรสิตวิทยา

และ 

กีฏวิทยา 

   

 สรางระบบขับเคลื่อน

และสนับสนุนงาน

บริการสาธารณะ

4. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจหา

ไขหนอนพยาธิเชิงปริมาณใน

น้ำท้ิงและกากตะกอน" 

เชิงปริมาณ : 

1. รายวิชา MOOC เรื่อง การตรวจหา

ไขหนอนพยาธิเชิงปริมาณในน้ำท้ิงและ

กากตะกอน (Quantitative 

   -   ภาควิชาปรสิตวิทยา

และ 

กีฏวิทยา 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2565 

โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร  

ปงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

เช่ือมโยงกับ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

SC SA Corporate KPIs หลัก สนับสนุน 

นำไปสู Policy 

Advocacy 

examination of helminthic eggs in 

wastewater and sludge) 

2. จำนวนผูผานการอบรม ภาคบรรยาย 

3. จำนวนผูผานการอบรม ภาคปฏิบัติ 

เชิงคุณภาพ : 

1. บุคลากรท่ีมีความสามารถในการ

ตรวจหาไขหนอนพยาธิในน้ำท้ิงและกาก

ตะกอน ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณไข

หนอนพยาธิ วิธีการเก็บตัวอยางและการ

ตรวจหาไขหนอนพยาธิ ในน้ำท้ิงและ

กากตะกอนท่ีผานระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล

แลว พ.ศ.2561     

  5. โครงการจัดอบรมวิจัยระยะ

สั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 

(CQI) 

1. มีผูลงทะเบียนเขาประชุมวิชาการ 
100% 
2. ผูเขารวมประขุมอยางตอเน่ืองตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดการการประชุม 
3. กิจกรรมดำเนินการจนแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

    พ.ค. 65 70,000 ภาควิชาอนามัย

ครอบครวั 
  

ยุทธศาสตรที่ 4 

Management for 

Self-Sufficiency 

and Sustainable 

Organization  

สนับสนุนบุคลากรให

เกิดความกาวหนาใน

สายงานจากงาน

ประจำของตน 

1. โครงการคลินิกการขอ

ตำแหนงทางวิชาชีพของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

1. บุคลากรสายสนับสนุนยื่นขอตำแหนง

ทางวิชาชีพ จำนวน 30 คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู

เกี่ยวกับการหลักเกณฑการเสนอขอ

ตำแหนงทางวิชาชีพ 

    -  100,000 งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

   

Goal: Domestic 

and International 

Reputations 

การออกแบบ
ระบบงานเพื่อเกิด
ประสิทธิภาพตาม
โครงสรางการบริหาร 
และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

2. โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟาเพื่อสำรองระบบ

สารสนเทศคณะสาธารณสขุ

ศาสตร   

1. จำนวนระบบไฟฟาสำรองท่ี

ดำเนินการ จำนวน 1 ระบบ 

2. ระบบสารสนเทศท่ีมีความปลอดภัย 

จำนวน 1 ระบบ 

   -  35,000 รองคณบดี และงาน
เทคโนโลยีการศึกษา/

งานพัสดุฯ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2565 

โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร  

ปงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

เช่ือมโยงกับ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

SC SA Corporate KPIs หลัก สนับสนุน 

การสรางความมี

ชื่อเสียงและการ

ยอมรับท้ัง

ระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ 

วางระบบฐานขอมูล

กลาง (big data) 

ของคณะเพื่อ

สนับสนุนการสืบคน

ขอมูลของทุก

หนวยงานในคณะ 

3. โครงการรวบรวมขอมูล

สารสนเทศของคณะเพื่อ

ดำเนินการบูรณาการ และ

จัดทำระบบใหเปน Big Data 

คณะสาธารณสุขศาสตร    

1.แนวทางการพฒันาะระบบ big data 

จำนวน 1 ระบบ 

2. ระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมการใช

งานทุกสวนของคณะ จำนวน 1 ระบบ 

   -  10,000 รองคณบดี และงาน

เทคโนโลยีการศึกษา 

   

   

การสงเสริมใหดำเนิน

กิจการอยางมี

จริยธรรมและทำงาน

เพื่อสรางผลกระทบ

เชิงบวกตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมเพื่อความ

ยั่งยืน (SDGs) 

4. โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของ

บุคลากร และนักศึกษา คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล “Team 

Challenge: better version 

of me” 

-      -  15,000 1. คกก.ดำเนินงาน

ตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของ

คณะ 
2. งานระบบ

สารสนเทศฯ 
3. งานทรัพยากร

บุคคล 
4. งานบริหาร
การศึกษา 

5. ภ. โภชนวิทยา 
6. ภ. สุขศึกษาฯ 

7. ภ. วิทยาศาสตรฯ 

   

5. โครงการเฝาระวังคุณภาพ

และความปลอดภัยของตูน้ำ

ดื่ม 

     -  10,000  1. คกก.ดำเนินงาน

ตามเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนของ

คณะ 
2. งานกายภาพฯ 
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2.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำป 2565 

หนวยงาน/ภาควิชา จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำป 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 

Global 

Research and 

Innovation 

 
(ไมมีโครงการพัฒนา

งานประจำ)  

ยุทธศาสตรที่ 2 

Academic 

and 

Authentic 

Learning 

ยุทธศาสตรที่ 3 

Policy Advocacy 

and Leaders in 

Professional/Aca

demic Services 

ยุทธศาสตรที่ 4 

Management 

for Self-

Sufficiency and 

Sustainable 

Organization 

รวม  

ระดับหนวยงาน (จำนวน  11 โครงการ) 

1. งานบริหารการศึกษาและ

กิจการนักศึกษา 
 2 - - 2 

2. งานวิเทศสัมพันธ  - 2  2 

3. งานบริหารเครื่องมือกลาง   - - 2 2 

4. งานงานระบบสารสนเทศและ

สื่อสารองคกร   
 - - 3 3 

5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล   - - 2 2 

ระดับภาควิชา (จำนวน 38 โครงการ) 

1. ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข 

 - 3 5 8 

2. ภาควิชาชีวสถิติ  - - 1 1 

3. ภาควิชาโภชนวิทยา  1 - 9 10 

4. ภาควิชาวิทยาศาสตรฯ  - - 8 8 

5. ภาควิชาวิศวกรรมฯ  - - 2 2 

6. ภาควิชาสุขศึกษาฯ  - - 4 4 

7. ภาควิชาอนามัยชุมชน  - - 3 3 

8. ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ  2 - - 2 
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2.2 จำนวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการดำเนินการกจิกรรม/โครงการพัฒนางานประจำป 2565 

หนวยงาน/ภาควิชา งบประมาณโครงการพัฒนางานประจำ ป 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 

Global 

Research and 

Innovation 

ยุทธศาสตรที่ 2 

Academic and 

Authentic 

Learning 

ยุทธศาสตรที่ 3 

Policy 

Advocacy and 

Leaders in 

Professional/A

cademic 

Services 

ยุทธศาสตรที่ 4 

Management 

for Self-

Sufficiency 

and 

Sustainable 

Organization 

รวม 

(บาท) 

ระดับหนวยงาน ทั้งส้ิน จำนวน 470,300.00   บาท 

1. งานบริหารการศึกษาและ

กิจการนักศึกษา 

 120,700.00 - - 120,700.00 

2. งานวิเทศสัมพันธ  - 98,600.00 - 98,600.00 

3. งานบริหารเครื่องมือกลาง   - - 145,000.00 145,000.00 

4. งานงานระบบสารสนเทศและ

สื่อสารองคกร   

 - - 106,000.00 106,000.00 

5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล  - - - - 

ระดับภาควิชา ทั้งส้ิน จำนวน 6,705,700.00 บาท 

1. ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข 

 - 5,978,000.00 330,000.00 6,308,000.00 

2. ภาควิชาชีวสถิติ  - - 40,000.00 40,000.00 

3. ภาควิชาโภชนวิทยา  128,200.00 - 425,000.00 553,200.00 

4. ภาควิชาวิทยาศาสตรฯ  - - 178,900.00 178,900.00 

5. ภาควิชาวิศวกรรมฯ  - - 50,000.00 50,000.00 

6. ภาควิชาสุขศึกษาฯ  - - 40,000.00 40,000.00 

7. ภาควิชาอนามัยชุมชน  - - 18,000.00 18,000.00 

8. ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ  70,800.00 - - 70,800.00 

หมายเหตุ : งบประมาณที่ใชดำเนินงานกิจกรรม/โครงการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2565 ใชเงินรายไดสวน

งาน/รายไดภาควิชา 
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2.  โครงการพัฒนางานประจำตามแผนปฏบิัติการ ประจำปงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำ 

โครงการพัฒนางานประจำ    

ปงบประมาณ 2565 ตัวช้ีวัดโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

หลัก สนับสนุน 

ยุทธศาสตรที่ 1 Global 

Research and 

Innovation 

Goal: Research 

Excellence                                 

การสรางความเปนเลิศ

ทางดานการวิจัยและ

นวัตกรรม 

 

ไมมีโครงการพัฒนางานประจำใน

ยุทธศาสตรน้ี 

      

ยุทธศาสตรที่ 2 

Innovative Education 

and Authentic 

Learning 
Goal: Teaching & Learning 
Excellences 
การสรางความเปนเลิศ
ทางดานการจัดการเรยีนการ
สอน 

พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
กระบวนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาให
ตอบสนองตอการเปน 
Global Citizen และ 
Global Talents 

1. การฝกปฏิบัติงานภาคสนามชั้นปท่ี 

3 ประจำปการศึกษา 2564 

1.นักศึกษาไดไปฝกภาคปฏิบัติใน 

สถานประกอบกิจการครบ 100 % 

2.นักศึกษาไดรายงานฉบับสมบูรณใน 

การฝกปฏิบัติภาคสนามในสถานประกอบ

กิจการ 

10 เดือน 

(พ.ย. 64 - ส.ค 

65) 

45,000 ภาควิชาอาชีว 

อนามัยและความ

ปลอดภัย 

   

2. ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม นักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปท่ี 

4 ประจำปการศึกษา 2564 

1. นักศึกษาผานการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 

2. ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 

5 เดือน 

(ธ.ค.64 - เม.ย.

65) 

258,000    

 

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ระยะสั้นเพื่อการสอบวัดระดับความรู

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 

ครั้งท่ี 3 

1. นักศึกษาระดับปริญญาโทสอบวัดระดับ

ความรูภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ท่ีจัด

ขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นักศึกษาระดับปริญญาโท มีทักษะ

ภาษาอังกฤษในดาน การฟง การอาน และ

การเขียนท่ีพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น 

3. นักศึกษาระดับปริญญาโท มีทักษะ

ภาษาอังกฤษ เพื่อใชสำหรับการเรียน การทำ

1 ป 

(ธ.ค.64 –  

ก.ย.65) 

128,200 ภาควิชา 

โภชนวิทยา 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำ 
โครงการพัฒนางานประจำ    

ปงบประมาณ 2565 ตัวช้ีวัดโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

หลัก สนับสนุน 

วิทยานิพนธ และนำเสนอวิทยานิพนธเปน

ภาษาอังกฤษได 

 

ผลักดันใหทุก

หลักสูตรไดรับการ

รับรองตามเกณฑ

มาตรฐาน AUN – 

QA ระดับสากล 

4. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

การศึกษา AUN-QA versions 4 
-  39,500 งานบริหารการศกึษา

และกิจการนักศึกษา 
   

 

พัฒนาหลักสูตร

บูรณาการ ท่ีมีความ

ยืดหยุน มีความ

รวมมือระหวาง

หนวยงานท้ังในและ

ตางประเทศ 

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงตาม

โครงสรางของ

สังคมไทย 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบยืดหยุน

และคลังหนวยกิต (Flexi & Credit 

bank) 

-  81,200 งานบริหารการศกึษา

และกิจการนักศึกษา 
   

ยุทธศาสตรที่ 3 Policy 

Advocacy and 

Leaders in 

Professional/ 

Academic Services 
Goal: Public Service 
Excellence & Lifelong 
Education  
การสรางความเปนเลิศ
ทางดานบริการสาธารณะ
และการศึกษาตลอดชีวิต 

สรางความรวมมือกับ

ภาคีเครือขายในการ

ขับเคลื่อนการบริการ

วิชาการ งานวิจัย 

นวัตกรรมท่ี

ตอบสนองสังคม และ

สามารถถายทอด 

และนำไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย 

1. โครงการสัมมนาออนไลนระหวางคณะ

สาธารณสุขศาสตร และเครือขาย

สถาบันการศึกษาและองคการ

ตางประเทศ 

1.จำนวนเครือขายสถาบันการศึกษาท้ังเกา 

และใหมเพิ่มมากขึ้น 

2. ความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 

1 ต.ค. 64 – 30 

ก.ย. 65 

30,000 งานวิเทศสัมพันธ    

2. โครงการตอนรับอาคันตุกะชาว

ตางประเทศ 

1.จำนวนเครือขายสถาบันการศึกษาท้ังเกา 

และใหมเพิ่มมากขึ้น 

2. ความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 

 68,600    

3. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางดาน

วิชาการกับผูเชี่ยวชาญ/สถาบันการศึกษา

ตางประเทศ 

1.เครือขายในประเทศ 

2.  เครือขายนานาชาติ 

ธ.ค. 65 - ส.ค. 66 700,000 ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำ 
โครงการพัฒนางานประจำ    

ปงบประมาณ 2565 ตัวช้ีวัดโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

หลัก สนับสนุน 

ขยายศักยภาพในการ

เขาถึงบริการ

สาธารณะสู

กลุมเปาหมายทุก

กลุมในสังคม 

4. การพัฒนาบุคลากรภาควิชาการ

พยาบาลสาธารณสุข 

จำนวนบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ก.ค. - ส.ค. 66 400,000   

5. บริการวิชาการภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข 

เชิงปริมาณ: 
- จำนวนโครงการ 
- จำนวนคนท่ีเขารวม 
เชิงคุณภาพ: 
ความพึงพอใจในการเขารับการอบรม 

 4,878,000    

ยุทธศาสตรที่ 4 

Management for 

Self-Sufficiency and 

Sustainable 

Organization  

สนับสนุนบุคลากรให

เกิดความกาวหนาใน

สายงานจากงาน

ประจำของตน 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การ

ตอบโตเหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติการ

ชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (งานประจำ) 

1.จำนวนผูเขารับการอบรม 

2. ผูเขารับการอบรมนำแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการมาประยุกต

ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติการใน

หองปฏิบัติการ 

3. ลดการเกิดอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ 

1 ป 

(มิ.ย. 65 –  

ก.ย. 66) 

85,000 งานบริหารเครื่องมือ

กลาง 
   

Goal: Domestic and 

International 

Reputations 

การสรางความมีชื่อเสียง

และการยอมรับท้ัง

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

 

 

 

 

 

  

การสงเสริมใหดำเนิน

กิจการอยางมี

จริยธรรมและทำงาน

เพื่อสรางผลกระทบ

เชิงบวกตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมเพื่อความ

ยั่งยืน (SDGs) 

2. โครงการจัดการของเสียอันตรายจาก

หองปฏิบัติการ  

1.ปริมาณของเสียท่ีถูกกำจัด 1 ตัน 1 ป  

(ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65) 

6,0000 งานบริหารเครื่องมือ

กลาง 
   

3. งานปใหมและไหวครูภาควิชา

วิศวกรรมสุขาภิบาล 1. จำนวนโครงการท่ีดำเนินการเรียบรอย 

2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมการ เชน  

อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี รอยละ 80 

1 วัน 20,000 ภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาล 

   

4. โครงการทำบุญสงทายปเกา-ตอนรับป

ใหมภาควิชาฯ ประจำป 2565 

1 วัน 30,000    

 5. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม 

ภาควิชาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

รอยละ 80 ของ 

1. การเขารวมกิจกรรมของบัณฑิต วท.บ. 

(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปการศึกษา 2564 

2. การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 

และ 4 ของ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขา

วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

1 วัน 36,400 ภาควิชาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำ 
โครงการพัฒนางานประจำ    

ปงบประมาณ 2565 ตัวช้ีวัดโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

หลัก สนับสนุน 

6. โครงการทำบุญภาควิชาและสังสรรคป

ใหมภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม 

1. มีผูเขารวมโครงการ 1 วัน 48,150 ภาควิชาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม 

   

ยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ)

Management for 

Self-Sufficiency and 

Sustainable 

Organization 

 

Goal: Domestic and 

International 

Reputations 

การสรางความมีชื่อเสียง

และการยอมรับท้ัง

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

 

7. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 

4 ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม 

1. การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา วท.บ. 

(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม ชั้นป 4 

1 วัน 7,500    

8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 3 

ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม   

1. การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา วท.บ. 

(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม ชั้นปท่ี 3 

1 วัน 10,000    

เพิ่มขีดความสามารถ 

และโอกาสในการ

สรางรายไดจากองค

ความรูดาน

สาธารณสุขของคณะ 

9. โครงการอบรมหลักสูตรขอกำหนด

และจัดทำระบบ ISO14001 และ 

ISO45001 และการตรวจติดตามระบบ

การจัดการ ISO14001 และ ISO45001 

อยางมีประสิทธิผล  

1. การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา วท.บ. 

(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม ชั้นป 4 

1 วัน 24,600    

 
10. โครงการไหวครูภาควิชาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม 

1. มีผูเขารวมโครงการ 

2.  ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 

1 วัน 8,000    

 

11. โครงการสัมมนาวิจัยดานอนามัย

สิ่งแวดลอมระดับปริญญาตรี 

1. การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการของ

นักศึกษา วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขา

วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม ชั้นป 4 

1 วัน 19,950    

 

12. โครงการฝกปฏิบัติงานอนามัย

สิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม 

1. การเขารวมฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม ชั้นป 4 

1 วัน 24,300    

  
13. งานเตรียมบัณฑิตสูโลกกวางและ

ปจฉิมนิเทศ 

- 1 ครั้ง 10,000 ภาควิชาอนามัยชุมชน    

  
14. งานปฐมนิเทศนักอนามัยชุมชนรุน

ใหม 

- 1 ครั้ง 5,000    

  15. งานไหวครูปการศึกษา 2565 - 1 ครั้ง 3,000    
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำ 
โครงการพัฒนางานประจำ    

ปงบประมาณ 2565 ตัวช้ีวัดโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

หลัก สนับสนุน 

ยุทธศาสตรที่ 4 

Management for 

Self-Sufficiency and 

Sustainable 

Organization 

 

Goal: Domestic and 

International 

Reputations 

การสรางความมีชื่อเสียง

และการยอมรับท้ัง

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

 16. โครงการทำบุญภาควิชา - 1 วัน 70,000 ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข 

   

 
17. โครงการแสดงความยินดีในโอกาส

ตางๆ 

-  60,000    

 18. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม -  50,000    

 
19. โครงการสรางเสริมวัฒนธรรม

องคการ   

-  100,000    

 
20. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ใหม 

-  50,000    

 
21. ทำบุญประจำปภาควิชา -  30,000 ภาควิชาสุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร 

   

 22. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม -  10,000     

 
23. โครงการงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ

ราชการ 

-  15,000     

ยุทธศาสตรที่ 4 

Management for 

Self-Sufficiency and 

Sustainable 

Organization 

 

Goal: Domestic and 

International 

Reputations 

การสรางความมีชื่อเสียง

และการยอมรับท้ัง

 
24. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต

จบการศึกษา 

-  10,000     

 
25. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

(ทำบุญภาควิชาประจำป 2565)   

-  40,000 ภาควิชาชีวสถิติ    

 
26. ทำบุญปใหมภาควิชา -  70,000 ภาควิชา 

โภชนวิทยา 

   

 27. แสดงความยินดีบัณฑิต -  70,000     

 28. ปฐมนิเทศนักศึกษา -  50,000     

 29. ปจฉิมนักศึกษา -  80,000     

 30. นักศึกษาเขารวมแขงขัน -  50,000     

 31. โภชนสัมพันธ -  80,000     



งานแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

25 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำ 
โครงการพัฒนางานประจำ    

ปงบประมาณ 2565 ตัวช้ีวัดโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

หลัก สนับสนุน 

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 
 32. สัมมนาภาควิชา -  50,000     

 33. ดูงาน -  80,000     

 34. เงินรางวัลตีพิมพ -  25,000      

สนับสนุนบุคลากรให

เกิดความกาวหนาใน

สายงานจากงาน

ประจำของตน 

35. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนคณะ

สาธารณสุขศาสตร ประจำป 2565   

-  - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

   

36. โครงการเทคนิคการนำเสนออยางมือ

อาชีพ 

- ม.ค. - มี.ค. 65 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

   

37. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ 

และสื่อสารองคกร 

1. จัดทำรายการเสียง Podcast พอดแคสต 

เพื่อเผยแพรผลงานผานสื่อชองทางตางๆ 

2. ผลิตสื่อโปสเตอร ไวนิล และสื่อตางๆ 

3. จัดทำคลิปวิดิโอ เพื่อเผยแพรผลงานผาน

ชองทางตางๆ 

4. รายการเสียง Podcast พอดแคสต เพื่อ

เผยแพรผลงานผานสื่อชองทางตางๆ 

5. โปสเตอร ไวนิล และสื่อตางๆ 

6. คลิปวิดิโอ เพื่อเผยแพรผลงานผานชองทาง

ตางๆ 

1 ป  
(1 พ.ย. 64 – 30 

ก.ย. 65) 

78,000 งานระบบสารสนเทศ
และสื่อสารองคกร   

   

38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใชงาน 

MS Office 

1. การจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Excel 

2. เทคนิคการออกแบบสื่อดวย PowerPoint 

3. 3. เสริมสรางทักษะการใชโปรแกรม MS 

Word 

1 ก.พ. – 30 

เม.ย. 65 

- งานระบบสารสนเทศ

และสื่อสารองคกร   

   

การสงเสริมใหดำเนิน

กิจการอยางมี

จริยธรรมและทำงาน

เพื่อสรางผลกระทบ

เชิงบวกตอสังคมและ

39. โครงการการดำเนินงานตาม

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิงปริมาณ : 

1. จัดเสวนา "SDG Talk" (1 ครั้ง) 

2. ผลิตสื่อโปสเตอร ไวนิล และสื่อตางๆ (1 

ชิ้น) 

3. จัดทำคลิปวิดิโอ เพื่อเผยแพรผลงานผาน

ชองทางตางๆ (1 คลิป) 

1 ป 

(1 พ.ย. 64 – 30 

ก.ย. 65) 

28,000    
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ยุทธศาสตร กลยุทธ รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนางานประจำ 
โครงการพัฒนางานประจำ    

ปงบประมาณ 2565 ตัวช้ีวัดโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 จำนวนเงิน  

(บาท)  

ผูรับผิดชอบ ระบบงาน 

หลัก สนับสนุน 

สิ่งแวดลอมเพื่อความ

ยั่งยืน (SDGs) 
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การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปงบประมาณ 2565 

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการด ำเ นินง าน

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2565 ไวเพื่อเปนกรอบการบริหารแผนปฏิบัติการ ซึ่งถือเปนกระบวนการที่

สำคัญที่จะตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยจะทำใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบวา ผลการ

ดำเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเกิดปญหาอุปสรรคก็จะสามารถทบทวนปรับแผน และแกไขปญหาไดทันทวงที จะ

ทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  

ลำดับ รายการ วัน – เดือน - ป 

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 

      1. ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดำเนินงาน   กอนวันที่ 20 มกราคม 2565 

      2. รายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจำคณะฯ   หลังวันที่ 20 มกราคม 2565 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) 

      1. ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดำเนินงาน   กอนวันที่ 20 เมษายน 2565 

      2. รายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจำคณะฯ   หลังวันที่ 20 เมษายน 2565 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) 

      1. ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดำเนินงาน   กอนวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

      2. รายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจำคณะฯ   หลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

ไตรมาสที่ 4 (พฤษภาคม – กันยายน 2565) 

      1. ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดำเนินงาน   กอนวันที่ 20 ตุลาคม 2565 

      2. รายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจำคณะฯ   หลังวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT ANALYSIS) ทบทวนปพ.ศ. 2565     

 

  

1. ดานการวิจัย  

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) Opportunity (โอกาส) Threat (ขอจำกัด/อุปสรรค) 

S1. มีบ ุคลากรสายวิชาการจบ ปริญญาเอก
มากวา 94%  

(สัดสวน 121:114 คน) 
S2. มีงานวิจัยที่สามารถตอยอดเปน 

     นวัตกรรมสูประโยชนเชิงพาณิชย 
S3. คณะมีงานวิจัยดานสาธารณสุขในพื้นที่

และชุมชน (local   content) 

S4.  มีขอตกลงความรวมมือ 
 (MOU)รวมกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

S5. มีหลักสูตรที่กำหนดใหมีการทำวิจัย  (สราง 
impact ผลงานวิจัยใหคณะ) 

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 เพื่อตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ Q1  
W2. การสรางทีมการทำงานวิจัยแบบบูรณา

การยังมีนอย 

W3. ขาดระบบกลไกที่จะสรางใหเกิดความ
สมดุลในภาระงานวิจัยและภาระงานสอนของ

อาจารย 
W4. ขาดมาตรการบ ังค ับ กำก ับ ต ิดตาม

สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการทำวิจัยใหเปน

ตามค าเป าหมายความสำเร็จระด ับ คณ/
ภาควิชา  

 

O1. สถานการณที่เกิดจากธรรมชาติ
เช นค า PM 2.5 และโรคระบาดโค

ว ิด-19 เป นโอกาสในการพัฒ นา
ขอบเขตการวิจัย 

ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงน้ี  

O2. งานวิจัยดานสาธารณสุขใน

พื้นที่และชุมชน (local content) 

(เชิงชุมชน) 

T1. การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม

ตลอดเวลา (ที่เปนอุปสรรคดาน
งบประมาณในการทำวิจัย และการ

เสนอโครงการ) 
T2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช

งบประมาณดานการวิจัย และการ

เสนอโครงการวิจัย 
T3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรของกระทรวง การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และ 

แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
พ.ศ. 2563 – 2566 (ฉบับทบทวน) 
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2. การจัดการศึกษา  

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) Opportunity (โอกาส) Threat (ขอจำกัด/อุปสรรค) 

S1. มีทำเลที่ตั้งอยูใกรุงเทพมหานคร 

S2. บุคลากรสายวิชาการจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก มากก 94% (สัดสวน 121:114 

คน) และมีความเชี่ยวชาญใน 

สหวิทยาการดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัย ที่ไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานภายในและภายนอกประเทศ 

S3. หลักสูตรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

อยางตอเน่ือง (หลักสูตรของคณะผานการ

ประเมินคุณภาพ AUN-QA ภายในและ

ภายนอกประเทศ) 

S4. มีหล ักสูตรทุกระดับ ( ป.ตรี โท เอก ซึ่ง

สามารถจัดการศึกษาเชื่อมโยงเปน cluster ใน
การศึกษาตอ ได)  

W1. บุคลากรสายวิชาการบางสวนขาดทักษะ 

ความรูความเขาใจในการสอน online รวมถึง

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน  

W2. ขาดพื้นที่และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม

ทางสังคมใหแกนักศึกษา  

W3. การจัดการเรียนการสอนยังไมเปน Flexi 

ตอบสนองตอวิชาชีพที่ตองการในปจจุบัน 

O1. นโยบายดานการศึกษาของ รัฐ
ส  ง เ ส ร ิ ม แ ล ะส น ั บ ส น ุ นใ ห  นำ
เทคโนโลย ีสมัยใหมมาใช ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
O2. นโยบายดานการศึกษาของ รัฐ 
และกระทรวง อว. สนับสนุนและ
สงเสริม การพัฒนา/สรางหลักสูต ร
ใหมท ี ่ตอบสนองต อการเรียนการ
สอนยุคใหม โดยการ Up-skill/Re-
skill รวมทั้ง การเปดกวางของตลาด
ผูเรียนในยุคปจจุบัน 
O3. นโยบายดานการศึกษาของ รัฐ 
และกระทรวง อว. สนับสนุนและ
สงเสริม การพัฒนาการจัดการเ รียน
การสอนกบั Strategic Partner 
O4. นโยบายดานการศึกษาของ
กระทรวง อว. สนับสนุนและสงเสริม 
การผลิตบัณฑิตพันธุใหม (การ
จัดการเรียนการสอนมขีอตกลง
ความรวมมือดานการศึกษากับ
เครือขายภาคเอกชนภายในประเทศ 
และตางประเทศ) 

T1. ความตองการดานการศึกษ าที่

ห ล าก ห ล าย สอ ดคล  อ งก ั บการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (ตลาดแรงงาน

ไมตองการใบปริญญา) 
T2. ตนทุนในการผลิตหลักสูตรสูง 

T3.  ส ถ านก ารณ  ภ ั ย พ ิ บ ั ต ิทาง

ธรรมชาติ และโรคระบาดที่ยากตอ
การควบคุม เชน โควิด -19 
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3. การบริการวิชาการ 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) Opportunity (โอกาส) Threat (ขอจำกัด/อุปสรรค) 

S1. มีกระบวนการในการทำความรวมมือ 
(MOU)กับภาครัฐและเอกชน 
S2. มีความพรอมในเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถ
ใหบริการที่ครอบคลุบในการใหบริการวิชาการ
ดานสาธารณศุข สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย 
S3. บุคลากรสายวิชาการมีความพรอมในการ
ไดรับการขึ้นทะเบียนตามกระทรวงแรงงาน 
(การใหบริการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
S4. งานบริการวิชาการของคณะเกิดจากความ
เชี่ยวชาญและองคความรูของบุคลากรสาย
วิชาการภายในคณะ 
S5. มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการนโยบายระดับชาต ิ
S6. มีหนวยบริการวิชาการ (OPHETS) เพื่อรับ
บริการวิชาการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล 
S4. สถานที่ตั้งอยูในทำเลที่เดินทางสะดวกใน
กรุงเทพมหานคร และในรดับภูมิภาค มี
ศูนยวิจัยฯ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
S5. การไดรับจัดสรรงบครุภัณฑวิทยาศ าสต ร
ในแตละป 

W1. การใหบริการตรวจวิเคราะห 

      ขาดการประชาสัมพันธในการหาลูกคา

ใหม และขาดการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร 
สนใจจัดทำ 

W2. การจัดอบรม – ขาดการสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากร สนใจจัดทำโครงการฝกอบรม 

W3. การใหบริการดานสุขภาพ 
      บุคลากรสนับสนุนของ OPHETSขาดการ

พัฒนาทักษะใหเกิดความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ในการใหบริการ (Staff ตองไดรับการพัฒนา) 
ตองจาง outsource ในการดำเนินงาน 

W4. ขาดการกำหนดเชิงกลยุทธทางการตลาด
ในการใหการบริการวิชาการ 

O1. นโยบายของรัฐสนับสนุนใหมี

การจัดบริการวิชาการผานนโยบาย

การเรียนรู ตลอดช ีว ิต(Lift- long 
Learning) 

O2. นโยบายของรัฐสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ตนแบบ 

    เชน ศูนยวิจัยฯ อ.สูงเนิน 
 จ.นครราชสีมา ในมิติอุตสาหกรรม 

O3. มีเครือข ายศ ิษยเกาที ่มาเปน

ลูกคาประจำและลูกคาในอนาคต 
 

T1. ม ีหนวยงานท ั ้งภาค ร ัฐ แ ล ะ

เอกชนเปดใหการบริการวิชาการทำ

ใหเกิดคูแขงในดานราคา 
T2. สถานการณที่เกิดจากธรรมชาติ 

PM 2.5 และโรคระบาดโควิด-19 
สงผลตอการจัดบริการวิชาการ 
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4. การบริหารจัดการ 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) Opportunity (โอกาส) Threat (ขอจำกัด/อุปสรรค) 

S1. มีการปรับปรุงระบบและชอง
ทางการสื่อสาร เผยแพรภายในคณะ 

เพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจของ
บุคลากร 

S2. บุคลากรมี work flow ในการ

ปฏิบัติงานประจำ 
S3. มีระบบงานหลักและระบบงาน

สนับสนุนการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรคณะ 

S4. มีสถานที่ตั้งที่อยูใจกลางเมือง มี

คมนาคมสะดวกตอการเดินทางมา
ติดตอ 

S5. มีพื้นที่และอาคารสถานที่ในการ
จัดสรรประโยชนในการสราง

รายไดแกคณะ 
S6. มีระบบการพัฒนาบุคลากร Career 

path ที่ชัดเจน 

S7. มีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน และมี

การกำหนดเปาหมายการดำเนินงาน

อยางชัดเจน 

W1. ขาดระบบในการเอื้อใหเกิด big 
data ในการใชขอมูลสวนกลาง (อยูใน

ระหวางการพัฒนา/ปรับปรุง)  
W2. แนวโนมการไดรับจัดสรรเงิน

งบประมาณแผนดินลดลงอยางตอเน่ือง 
W3 การจัดเก็บรายไดจากการ
ดำเนินการไมไดตามแผนงบประมาณ

ที่ตั้งไว สงผลตอพัฒนาการดำเนินงาน
ภายในคณะ 
W4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลการ

ยังไมเทาทันสถานการณและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  
W5. วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของคณะ

ไมสงเสริมตอการเปลี่ยนแปลงตอ
สถานการณปจจุบัน 

W6. ขาดการวางแผนในการดูแลรักษา 
และความคุมคา/คุมทุนในการใชพื้นที่ 
และครุภัณฑ 

W7. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกใน
ดานการใชประโยชนของพื้นที่คณะ 
W8. ขาดการวางแผนกลยุทธดาน

การตลาดดชิงรุกในทุกมิต ิ

O1. มีพื้นที่อยูในยานนวัตกรรมทาง
การแพทยโยธี (YMID) 

O2. มีสมาคมศิษยเกาของคณะที่
สามารถติดตอ ประสานงาน และ

ชวยเหลือคณะ 

O3. นโยบายของรัฐ กระทรวง อว. และ

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปาหมาย

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals) 

T1. งบประมาณไดรับจากจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยลดนอยลง 

T2. การรับรูและเขาใจพ.ร.บ. คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (PDPA) ที่จะ

บังคับใช 

T3. ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจ
โลกและในประเทศไทย 
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4. การบริหารจัดการ 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) Opportunity (โอกาส) Threat (ขอจำกัด/อุปสรรค) 

W9. ขาดการวางแผนกลยุทธในการ
จัดหารายได 

W.10 ขาดระบบในการประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานตามวงรอบ 

PDCA  

W10. การกำกับติดตามใหมีการปฏิบัติ

ตามขอบังคับ /ประกาศ ในเร่ืองการ

บริหารทรัพยากรบุคคล อยางเปนระบบ 
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การวิเคราะห TOWS MATRIX เพ่ือไดกลยุทธในการดำเนินงานในปงบประมาณ 2565 ตามดานตาง ๆ ดังนี ้
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แบบฟอรมติดตามผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการ 
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