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ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 
หลักสูตร  

1. หลักสูตรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
    ลูกค้าจะเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ 

1. หลักสูตรของคณะฯ ทุกระดับและทุกสาขาสอนให้
นักศึกษา 
    มีความสามารถในการทำวิจยัและคิดเปน็เชิงระบบ 

2. หลักสูตรยังไม่ได้การรับรองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
    ระดับหลักสูตร AUN QA 

2. คณะฯ มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา หลักสูตร 
    นานาชาติ ระดับบณัฑิตศึกษา 

 3. หลักสูตร MPH ได้รับการรบัรองโดยเครือขา่ยสถาน 
    การศึกษาภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (APACPH ) 

 4. คณะฯ มีความร่วมมือในการจดัการเรยีนการสอนรว่มกับ 
    เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีชือ่เสยีง ระดับนานาชาติ 

วิจัย 
1. การวิจัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic Research และ  
   Applied research แต่นโยบายการประเมินของรัฐบาล  
   กำหนดเป็น TRL และ SRL   

1. คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการชั้นนำทางวิชาการและการ 
   วิจัยด้านสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทีมี่ Impact  
   สูงมีจำนวนน้อย 

2. คณะฯ มีวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 และ ACI 

3. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากและหลากหลาย แต่ 
   การตีพิมพ์ผลงานวิจยัทีท่ำรว่มกับนักศึกษายังมีจำนวนน้อย 

3. มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำวิจัย 

การบริการวิชาการ 
1. หน่วยการตลาดยังขาดขดีความสามารถในการแข่งขันและการ 
   ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนบัสนนุการดำเนินงานด้านบริการ 
   วิชาการ 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตามความ 
    ต้องการทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม 

2. การแข่งขันทางด้านบรกิารการวิชาการที่คล้ายคลึงกันมี 
   จำนวนมาก 

2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความทันสมัยพร้อมจดับริการ 

3. การตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารอยู่ระหว่างการพัฒนาใหไ้ด้รับ 
    การรับรองตามมาตรฐานสากล 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. การพัฒนาคนให้รอบรูด้้านสุขภาพในสงัคมอัจฉริยะ 
    (SMART Society)   

1. มีเครือข่ายความรว่มมือและวิชาการในการสรา้งสังคมสขุ 
    ภาวะ เช่น สูงเนิน 

2. ขาดข้อมูลด้านสขุภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีอ่ยูใ่น 
    ระบบเทคโนโลยีและมีความเป็นปจัจบุัน 

2. มีนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาให้คณะ ฯ เป็นคณะ 
    รอบรู้สุขภาพและรับผิดชอบต่อสังคม 

ระบบปฏิบัติการ และบุคลากร 
1. การบูรณาการความเชีย่วชาญของบุคลากรในสาขาตา่งๆ ใน 
   การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม 

1. คณาจารย์เชีย่วชาญวิชาการและวิจัยด้านสาธารณสขุ และ 
    สิ่งแวดล้อมทุกด้าน 

2. การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการตดัสินใจทีเ่ป็นระบบ 2. มีวัฒนธรรมของคณาจารยแ์ละศิษย์เก่าทีเ่ชือ่มโยงกัน 
    จากรุ่นสู่รุ่น 
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ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 
3. การขาดระบบการบริหารจัดการและการเรยีนรู้เพ่ือการใช้ 
   ทรัพยากรด้านการเงิน การคลัง พัสดุ ฯลฯ ที่มีประสทิธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ (True success is in the application of learning for the 
benefit of mankind) 

ปรัชญา 

(Philosophy) 

 
  
 
  
 
  

ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the land) 
ปณิธาน 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยม  สมรรถนะหลัก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Academic and Entrepreneurial 

Education 
Goal :  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
             คณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 

ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 1 
Research and Innovation 

Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 
 

3 

Policy Advocacy and Leaders in 
Professional/ Academic Services 

Goal :  ผู้นำด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 

 

4 ยุทธศาสตร์ 

Management for Self-Sufficiency and  
Sustainable Organization 

Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ  
             การเงิน ทรัพย์สิน และทรัพยากร 
             มนุษย์อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
1. เพ่ือเพ่ิมงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจดัการและสนบัสนนุงานวิจัยที่มีประสิทธิผลและประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)  มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
1. ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยผา่นกลุม่ภารกจิ

ส ่งเสร ิมส ุขภาพ กล ุ ่มภารก ิจป้องกันและ
ควบคุมโรค และกลุ ่มภารกิจอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการสหสาขา 

1.1 สร้างกลไกขับเคลื่อนการสร้างงานวิจยัผา่นกลุม่ภารกิจ (cluster) 
และการบูรณาการสหสาขา 

1.2 เพ่ิมศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ทางการสาธารณสขุ เช่น การสืบค้นทรพัย์สินทางปัญญา 
การรอบรู้ด้านสุขภาพ การสรา้งกลุม่/เครือข่ายการวจิัยของนกัวิจยั 

2. วิจัยมุ่งเป้าและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
ก ับเคร ือข ่ายระดับชาติ นานาชาติ และ
ภาคเอกชน 

2.1 สน ับสนุนการทำว ิจัยร ่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ
เครือข่ายระดับชาติ/นานาชาติ โดยคณะฯ เป็นศูนย์กลางประสาน
การสร้างเครือขา่ยวิจัย 

2.2 สร ้างค ู ่ความร่วมมือในการทำว ิจัยระหว่างสถาบันทั ้งในและ
ต่างประเทศ 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) 

3. สร้างระบบสนับสนุนการวิจยัแบบบูรณาการ
เบ็ดเสร็จและครบวงจร 

3.1 จัดให้มีระบบสนับสนุนการทำวิจยั การตพิีมพ์ผลงานวจิัยและการจด
ทรัพย์สินทางปญัญา 

3.2 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรที่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่าย เช่น จัดข้อมูลไว้บน
หน้าเวปไซต์คณะฯ (Internet) 

3.3 จ ั ด ต ั ้ง หน ่ วยสน ั บสน ุนก ารบร ิ หารโครงก ารว ิ จ ัย  (Grant 
management office) 

3.4 ผลักดันการเขา้ถึงแหลง่ทุนภาครัฐและเอกชน 
3.5 จัดให้มีคู่มือการบริหารโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สำหรับการประสานงานกบัแหล่งทนุทัง้ในและต่างประเทศ 
3.6 ผลักดันวารสารของคณะฯ และของภาควิชา เข้าสู่ฐานข้อมูลระดบั

นานาชาติ (Scopus) 
4. สร้างความเป็นเลิศ (center of excellence) 

ด้านการว ิจ ัยและนวัตกรรมด้า น ก า ร
สาธารณสุข 

4.1 จัดให้มีกลไกในการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรทีมี่ความสนใจ
หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านเดียวกัน เพ่ือพูดคุย แลกเปลี่ยน และ
นำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : World Class Research and Innovation in Public Health 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 
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4.2 สนับสนุนสถานที่และงบประมาณเบือ้งต้น สำหรบัการสร้างความ
เป็นเลิศ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือเพ่ิมงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับ
สากล 

1.ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย
ผ่านกลุ่มภารกจิสง่เสรมิสุขภาพ 
กลุ่มภารกิจป้องกันและควบคุม
โรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อม ที่บูรณากา
รสหสาขา 

**1.1ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการทีเ่ปน็ PI 
(Principle   
       Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทนุวิจัย 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและสนับสนนุงานวจิยัทีมี่
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. วิจัยมุ่งเป้าและนวัตกรรม 
โดยความร่วมมือกับเครอืข่าย
ระดับชาติ นานาชาติ และ
ภาคเอกชน 

**1.2 ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International  
       Organization 

 3. 3.สร้างระบบสนบัสนนุการ
วิจัยแบบบูรณาการเบ็ดเสรจ็
และครบวงจร 

**1.3 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ 
 

 34 สร้างความเป็นเลศิ (center 
of excellence) ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมด้านการ
สาธารณสุข 

   • เป็นนโยบายระดับชาติ 

   • เป็นนโยบายระดับนานาชาติ 
   • ประโยชน์ในสังคม 
    • ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  **1.4 Citation per publication (5 years) 
  

 
 **1.5 International Publication (per year) 

     • จำนวนผลงานตีพิมพ์ทัง้หมด 
       • จำนวนผลงานตีพิมพ์ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล Web of         

        Knowledge 
       • จำนวนผลงานตีพิมพ์ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
  **1.6 International Publication per academic   

     staff (5 years trend) 
  • จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount) 
  • จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE 
  **1.7 จำนวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ (Publication) ที่ 

    ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ 
  **1.8 จำนวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ (Publication) ที่  

     ตีพิมพ์ในวารสารทีอ่ยู่ใน Q1 
  • จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal 

Citation Reports 
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  • จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago 
Journal & Country Rank 

  **1.9 จำนวนเงินทนุสนับสนนุการวิจัยในปงีบประมาณ 
   ต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ   

  1.10 จำนวนนกัวิจัยสำเรจ็รูปที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี(Tier 2) 
  1.11 ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัย 

   ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทนุ (จากทกุแหล่งทนุ) 
  • จำนวนโครงการวิจัยท้ังหมดของส่วนงาน 
  • จำนวนโครงการวิจัยท่ีมีการติดตาม output ของ

ส่วนงาน 
  1.12 จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers 

เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
  •  จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPLs  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  จำนวน 8 ตัวชี้วัด 
              ** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะกำหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
              ** สีม่วง เป็น Corporate KPIs ที่คณะกำหนดเพิ่ม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ปี 2562-2565 
 

โครงการ 
ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการผลักดันงานวิจยัสู่การตีพิมพ์ใน

วารสารมาตรฐานสากล (PA ส่วนงาน)   
        รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ

นวัตกรรม 
งานวิจัยและวิชาการ 

2. โครงการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรูบ้นสื่อ
สังคมออนไลน์และการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะการเขียนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

         หัวหน้าภาควิชาอนามัย
ชุมชน  

 ภ.อนามัยชุมชน  

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

      รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรมร่วมกับรอง
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่าย 

งานวิจัยและวิชาการ
ร่วมกับงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

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

       รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

5. โครงการยกระดับวารสารสาธารณสุข
ศาสตร์ให้เข้าสู่ฐานขอ้มูล Scopus 

      รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

6. โครงการตลาดนัดวิจยัสูน่วัตกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

        รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจยักบั
เครือข่าย 

        รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย         รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

9. โครงการสนับสนุนการหาแหล่งทุน
(ภาครัฐและภาคเอกชน) 

    รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

10. โครงการขับเคลือ่นงานวิจัยที่ได้รบัทนุ ไปสู่ 
     การใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์ 
 

    รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและวิชาการ 

11. โครงการการพัฒนาศูนย์วิจยัรว่มกับ 

     มหาวิทยาลัยชัน้นำของโลกทัง้ระดับคณะ  
     และ ระดับภาควิชา 

      

หมายเหตุ สีแดง คือโครงการที่ปรับเพิ่มใหม่ 
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              กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
1. พัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนนุใหมี้ 
   ศักยภาพด้านการศึกษาอยา่งมืออาชีพ  
   โดยมีทักษะด้าน 21st Century Skills  
   Entrepreneurship, Internationalization  
   and Management of Education and  
   Student Affairs 

   1.1 เร่งพัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนนุ ตาม   
        The 21st Century Skills 
   1.2 จัดเวทีเพ่ือพัฒนาให้อาจารยผ์ู้สอนมีศักยภาพดา้น            
         การศึกษาเข้าใจใน มคอ.2 ที่ใช้ในการจดัการเรยีนการ 
         สอน ฯลฯ 
 

2. ออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการ ที่มีความ 
    ยืดหยุ่น มีความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานทั้งใน 
    และต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเป็น 
   ผู้ประกอบการ และตอบสนองตอ่การ 
   เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย 

   2.1 ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  
        ส่งเสริมการบูรณาการหลักสตูรเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
        ของสังคม 
   2.2 กำหนดคุณลักษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ของคณะฯ สอดรับ 
        กับสังคมและตลาดแรงงานให้ชดัเจน เพ่ือให้ทุกหลักสูตร2.3  
        ดำเนินการใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
   2.4 สอดแทรกแนวคิด Health Literate Faculty และ  
         Entrepreneurship ในเนือ้หาของหลักสตูร  
   2.5  สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความรว่มมือระหว่างหน่วยงานทั้ง 
         ในและต่างประเทศเพ่ือการออกแบบหลักสตูร 
         เร่งพัฒนาทักษะทางด้าน public health soft skills  
         ให้แก่นักศึกษา 

3. ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์  
    มาตรฐานระดับสากล 

   3.1 พัฒนาหลักสตูรทกุระดับให้ได้มาตรฐานสากล  

4. สร้างระบบนิเวศน์ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ด้วย 
    เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศความเป็น 
    นานาชาติ และ Smart Faculty 
 

   4.1 สร้าง co-working space และกิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุก 
        หลักสูตรได้ทำงานร่วมกัน/นำเสนอ/แสดงผลงาน  
   4.2 ปรับปรุงระบบ IT จัดทำฐานข้อมูลของส่วนกลาง ห้องเรยีน  
        ห้องปฏิบัติการ สื่อ เพ่ือสนบัสนนุการดำเนนิงานหลักสูตร 
   4.3 ปรับปรุงห้องเรียน และพ้ืนที่ในคณะฯ ให้เอื้อตอ่การเรยีน 

5. พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและกระบวนการจดั 
   กิจกรรมนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็น  
   Global Citizen และ Global Talents 
 
 

   5.1 จัดเวทีนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ และสนบัสนุน 
        ให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 
   5.2 จัดให้มีการแลกเปลีย่นนักศึกษากับนานาชาติ 
   5.3 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาองักฤษให้นักศึกษาทุกระดับตัง้แต่ 
        ชั้นปีที่ 1 

6. สร้างความร่วมมือกับเครือขา่ยศิษยเ์ก่า เพ่ือร่วม    6.1 จัดต้ังหน่วยศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมและ 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ์ปี 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : Academic and Entrepreneurial Education 
   Goal : บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละมหาวทิยาลัยมหิดล 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 
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              กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
   พัฒนานักศึกษาและคณะสาธารณสุขศาสตร์         ความผูกพัน 

   6.2 สร้างช่องทางการเพ่ิมพูนวิชาการและความชว่ยเหลอืทา    
        วิชาการสำหรับศิษยเ์กา่คณะฯ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

1.เพ่ือพัฒนาหลกัสูตร
ด้านสาธารณสุขทีมี่
คุณภาพ สอดคล้องกับ
ความจำเป็นของสังคม
และความต้องการของ
ลูกค้า 

1. พัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนนุ
ให้มีศักยภาพด้านการศึกษาอยา่งมืออาชีพ 
โดยมีทักษะด้าน 21st Century Skills, 
Entrepreneurship, Internationalization 
and Management of Education and 
Student Affairs 

**2.1 ร้อยละของอาจารย์ทีมี่ระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอาจารย์ (อย่างนอ้ยระดับ 2) 
(MUPSF - Professional Standard 
Framework 

  **2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล                   

2. เพ่ือจัดการศึกษา
หลากหลายรปูแบบที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
กับคุณลักษณะของ
ลูกค้า 

2. ออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการ ที่
มีความยืดหยุ่น มีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสรมิ
การศึกษาเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ และ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของ
สังคมไทย 

**2.3 ร ้อยละของหล ักส ูตรที ่ ได ้ร ับการตรวจ
ประเมินโดยมหาวิทยาลัย  

 3. ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 

**2.4 ร ้อยละของหล ักส ูตรที ่ ได ้ร ับการตรวจ
ประเมินโดยส่วนงาน 

 4. สร้างระบบนิเวศน์ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ และ Smart Faculty 
 

**2.5 ร้อยละของส่วนงานที่มีหลักสูตรที่ มีความ
ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เ ร ี ย น ได ้ ต า มคว า มต ้ อ งก า ร  ( Flexi 
programs) อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ส่วนงาน  

 5. พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและกระบวนการ
จัดกิจกรรมนักศกึษาให้ตอบสนองต่อการเป็น 
Global Citizen และ Global Talents 

2.6 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความเปน็
นานาชาติ ครบ 3 ด้าน (ด้านการศึกษา วจิยั
และการเคลื่อนยา้ยนักศึกษา) 

 6. สร้างความร่วมมือกับเครือขา่ยศิษยเ์ก่า 
เพ่ือร่วมพัฒนานกัศึกษาและคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

2.7 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง inbound 
และ outbound 

  
   • นักศึกษา inboundระยะ เวลาตัง้แต่ 12 

สัปดาห์ขึ้นไป 
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วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

   • นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 
12 สัปดาห์ 

   • นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต ่
12 สัปดาห์ขึ้นไป 

   • นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อย
กว่า 12 สัปดาห์ 

  **2.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูก
พัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global 
Talents 
 

  **2.9 ร้อยละของส่วนงานที่จดักระบวนการพัฒนา
นักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปน็  Global 
Citizen, Global Talents และ 
Entrepreneurship ตามจำนวนชัว่โมงที่
กำหนด 

  **2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

   • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
   • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
   • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
   • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  **2.11 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ

บัณฑิต (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มาก
ที่สุด) 

  2.12 จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

  2.13 ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจบุันที่

มีต่อมหาวิทยาลัย  (ร้อยละที่ตอบระดับ 

มาก-มากที่สุด) 

   • ความผูกพันของศิษย์ปจัจุบนัทีมี่ต่อ
มหาวิทยาลัย 

   • ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

  2.14 บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น  
e–Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมด
ของส่วนงาน) 

 
หมายเหตุ :    ** หมายถึง Corporate KPIs  ยุทธศาสตร์ ที่ 2  จำนวน 6 ตัวชี้วัด 
                 ** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะกำหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
                 ** สีม่วง เป็นCorporate KPIs ที่คณะกำหนดเพิ่ม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ปี 2562 - 2565 

โครงการ 
ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการพัฒนาจดัการเรียนการ

สอนสู่ความเป็นเลศิตาม
มาตรฐานสากล (PA ส่วนงาน)   

        รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ
51st  APACPH conference 
2019   

      รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่าย 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

3. โครงการพัฒนาฐานขอัมูลศิษย์เก่า
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

       รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4. โครงการการพัฒนารายวิชา
ออนไลน์แบบ MOOC  
(SPOC/MOOC) 

        รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5. โครงการพัฒนาหลักสตูร Double 
degree, non degree 

        รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ร่วมกับรองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่าย 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

6. โครงการสู่การรับรองตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ ระดับหลกัสตูร 
AUN QA 

        รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา
(พัฒนาบุคลิกภาพ) 
 (PA ปี 62 ภาคNU) 

      หัวหน้าภาควชิารว่มกับรอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาฯ 

ภาควิชาโภชนวิท
ยาร่วมงานบรหิาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 
ให้ตอบสนองต่อการเปน็  Global 
Citizen/Talents  (MUHIDEF)  

        รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

9. โครงการพัฒนานกัศึกษา ป.ตร ีให้
ผ่านภาษาองักฤษ  
 

    รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
1. เพ่ือบริหารจดัการงานบรกิารวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มแบบเบ็ดเสร็จ ได้มาตรฐานสากล และอย่างมืออาชพี  
2. เพ่ือบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มที่ตอบสนองความต้องการและเปน็ทีย่อมรบัของสังคมระดับชาติและนานาชาต ิ 
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)  มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
1. สร ้างระบบข ับเคล ื ่อนและสนับสนุนแบบ

เบ็ดเสร็จและครบวงจร 
 1.1 ปฏิรูปโครงสร้างและกลไกการบริการวิชาการ 
 1.2 พัฒนาระบบสนบัสนนุการบริการวิชาการทีมี่ประสิทธิภาพ

แบบเบ็ดเสรจ็และครบวงจร 
 1.3 

1.4 
 

สร้างระบบธรรมาภบิาลในการบรกิารวิชาการ 
จัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (expert data) และจัดบริการให้
คำปรึกษาเชิงลกึ 

2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการ
ทุกประเภท 

 2.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพ่ือสูม่าตรฐานสากล 

3. ขยายศักยภาพและการเข ้าถ ึงบร ิก า ร สู่
กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 มีหน่วยงานทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยระบุ
กลุ่มเป้าหมายใหช้ัดเจน 

 3.2 
 

สร้างระบบการประเมินคุณภาพการบรกิารวิชาการอยา่ง
สม่ำเสมอ 

 3.3 สร้างความผูกพันเพ่ือรักษากลุ่มลูกค้า/เป้าหมายเดิมไว้  
 3.4 สร ้างบริการใหม่ที่ตอบสนองต่อลูกค้าในอนาคต เช ่น การ

บริการวิชาการเพ่ือการสรา้งสุขภาพ และชะลอวัย 
4. สร ้างความร ่วมมือกับภาคีเคร ือข่ายในการ

บริการวิชาการฯ 
 4.1 จัดทำซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลกลางและข้อมูลการปร ะเ มินผล 

(สร้างระบบข้อมูลกลาง) 
 4.2 เช ื ่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคีในการบริการ

วิชาการ 
 4.3 การประเมินศักยภาพของภาคีเคร ือข่ายในการให้บรกิาร

วิชาการ 
5. ขยายบร ิการว ิชาการฯ ท ี ่ก ่อให้เกิดผลเชิง

พาณิชย์ 
 5.1 สร้างทัศนคติและกระบวนการเชงิธุรกิจสำหรับบุคลากร 
 5.2 ส่งเสริมการบริการวชิาการเพ่ือใหเ้กิดผลเชิงพาณชิย ์(startup) 
 5.3 

5.4 
สร้าง co-working space 
การสร้างแบรนด์สาธารณสขุศาสตร ์

6. สร ้างความเข ้มแข ็งของบ ุคลากรใน ก า ร
ให้บริการวิชาการ 

 6.1 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการและ
ให้บริการวิชาการให้สอดคลอ้งได้มาตรฐานและอย่างมืออาชพี 
(coaching/training/mentoring) 

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services 
   Goal :  ผู้นำด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล  
 
 
 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 

 



 แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร ์ พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวนป ี2564) 
 

15 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือบริหารจดัการงานบรกิาร
วิชาการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
แบบเบ็ดเสรจ็ ได้มาตรฐานสากล และ
อย่างมืออาชีพ 

1. สร้างระบบขับเคลื่อนและ
สนับสนุนแบบเบด็เสรจ็และครบ
วงจร 

3.1 การสร้าง Good Practice ของระบบการ
บริการวิชาการ 

  **3.2 จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและ
ระดับสากลท ี ่ถ ูกสร ้างโดยส ่วนงาน/
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือบริการวิชาการสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการ
และเป็นที่ยอมรบัของสังคมระดับชาติ
และนานาชาติ 

2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลใน
ระบบบริการทกุประเภท 

**3.3 จ ำ น ว น น โ ย บ า ย ชี้ น ำ ส ั ง คมข อ ง
มหาว ิทยาล ัยท ี ่สำคัญระดับชาติและ
นานาชาติ 

 3. ขยายศักยภาพและการเข้าถึง
บริการสู่กลุ่มเปา้หมาย 

**3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ ได้รับ
ใบ ร ั บร องมาตร ฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

   • ชาติ 
   • นานาชาติ 
 4. สร้างความร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายในการบรกิารวิชาการฯ 
**3.5 จำนวนชิ้นงานทีเ่กดิจากทรัพยส์ินทาง

ปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เพ่ิมขึ้นและ/หรือที่นำไปขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ตอ่สังคม
ระดับประเทศ  

 5. ขยายบริการวิชาการฯ ที่
ก่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย ์

3.6 รายรับที่เกิดจากทรพัย์สนิทางปญัญาและ/
หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เพ่ิมขึ้นและ/
หรือที่นำไปขับเคลือ่นเศรษฐกิจที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

 6. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากร
ในการให้บริการวิชาการ 

3.7 ร้อยละของโครงการบรกิารวิชาการที่สร้าง
รายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลยั 

หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPIs  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  จำนวน 4 ตัวชี้วัด 
               ** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะกำหนดตรงกับมหาวิทยาลัย      
               ** สีม่วง เป็นCorporate KPIs ที่คณะกำหนดเพิ่ม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 

โครงการ 
ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการ "หนูน้อยผูพิ้ทักษ์โรงเรยีน

ห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย" 
     หัวหน้าภาควชิาปรสติ

วิทยาฯ 
ภาควิชาปรสิตวิทยาฯ 

2. โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิัตกิารกลางให้
ได้มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 
17025:2017 

       รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และนวัตกรรม  

งานบริหารเครื่องมือ
กลาง 

3. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจลุ
ชีววิทยาตามมาตรฐานสากล (PA ปี 62) 

       หัวหน้าภาควชิาจลุ
ชีววิทยา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

4. โครงการพัฒนาศูนย์รอบรู้ด้านสขุภาพ
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

       รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและกิจการสังคม 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
ผลักดันนโยบายพ้ืนที่ (อำเภอสงูเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา และจงัหวัด
กรุงเทพมหานคร) 

       รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและกิจการสังคม 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

6. โครงการพัฒนาต้นแบบบริการปฐมภมิู
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

       คณบดี  

7. โครงการ "เด็กๆ ร่วมใจ ปลอดภัยจาก
โรคพยาธิ" 

      หัวหน้าภาควชิาปรสติ
วิทยาฯ 

ภาควิชาปรสิตวิทยาฯ 

8. โครงการจิตอาสาสอนสุขอนามัย
นักเรียนพิการมองเห็น กรุงเทพฯ 
 (ภ. อนามัยชุมชน) 

      หัวหน้าภาควชิา
อนามัยชุมชน 

ภ.อนามัยนชมุชน 

9. โครงการจัดต้ังหน่วยบรกิารร่วม สปสช.
และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

      คณบดี OPHETS 

10. โครงการจัดบริการวิชาการท่ีสร้าง
รายได้ให้กับส่วนงาน 

     คณบดี OPHETS 

11.โครงการการพัฒนา Health 
Literate Faculty ที่ พญาไท 

    คณบดี OPHETS 

12. โครงการพัฒนา Health Literate 
District and Healthy District ที่
สูงเนิน 

    คณบดี OPHETS 

13. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรม
ด้าน Implementation Sciences 
ณ คณะฯ 

    คณบดี OPHETS 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างและระบบงานทีต่อบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทีย่ืดหยุน่และมีประสิทธิภาพโดย

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ตอบสนองต่อการขับเคลือ่นพันธกจิ ให้บรรลุวสิัยทศันข์องคณะฯ 
3. เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงินด้วยปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
1. Administration & Governance      

1.1 ปรับโครงสร้างของคณะฯ ให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการขบัเคลื่อนพันธกิจให้บรรลวุิสัยทัศน์
ของคณะฯ 

1.1 เร่งปรับโครงสร้างคณะฯ เพ่ือขับเคลือ่นพันธกิจใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

1.2 ออกแบบ Central Operating System ตามแนวคิดเชิง
ธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพสูง ลดความซำ้ซ้อน และคลอ่งตัว   

1.2 สร้าง Central Operating System  

2. Talent Workforce 2. ด้านบุคลากร (HR) 
2.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และ ระบบ

พัฒนาทรัพยากรบคุคล (HRD) ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
และผลการประเมิน 

2.1 การวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับพันธกิจของ
คณะฯ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ 

2.2 ปล ูกฝ ังค ่านิยมองค์กร  ค ุณธรรม และจริยธรรม ของ
บุคลากรทุกระดับ 

2.2 เร่งพัฒนาและส่งเสริมบคุลากรให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพ 
 

  2.3 วิเคราะห์ประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถของ
บุคลากร (ดึงข้อมูลจากนามานุกรม, PA) เพ่ือให้สอดรับ
กับกลุ่มภารกิจ (cluster) 

  2.4 การพัฒนาสายสนับสนนุดว้ย R2R 

  2.5 การจัดสรรงานวิจยัและงานบริการใหทุ้กภาควิชาได้มี
ส่วนร่วมตามความถนดั/ความสามารถ ให้บุคลากรที่
เหมาะสมกับงาน 

  2.6 การพัฒนาบคุลากรในเรื่องต่าง ๆ  

   - ออกแบบหลักสตูรตามมาตรฐานสากล 

   - การใช้เทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
   Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงินทรัพยส์ิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 
 
 
Goal :  การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล 
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
   - ท ักษะเรื ่องการตลาด/ธ ุรก ิจ/การประชาสัมพันธ์ 

อย่างมืออาชีพ 
   - การสร้างนวัตกรรมด้านสขุภาพ 

   - ทักษะภาษาและการสือ่สาร 

   - ทักษะด้านการบริหารการจดัการ 

   - คุณธรรม/จริยธรรม/จิตสำนึก ค่านิยม MUPH ใน
การทำงาน และเพ่ือส่วนรวม 

  2.7 ผลักดันบุคลากรให้สามารถทำงานแบบ  
cross functional team, Interdisciplinary team 

  2.8 กำหนดนโยบายการสรรหา คัดเลือกบุคลากรของคณะฯ
ให ้ช ัดเจน เพื ่อให ้ได ้คนเก ่ง คนดี เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม/ค่านยิมขององค์กร คือ MUPH 

  2.9 การพัฒนาระบบประเ มินผลของบุคลากรให้มีความ
ชัดเจน โปร่งใส พร้อมกำหนดเกณฑ์การประเมิน 

   - บุคลากรใหม่ 

   - บุคลากรปัจจบุัน 

  2.10 มีความชัดเจนของนโยบาย 

   - การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีผลการปฏบิัติงานทีสู่ง 

   - ผลตอบแทนสอดคล ้องกับผลการปฏิบัติงานที ่ มี
ประสิทธิผลสูง 

  2.11 นโยบายด้านปัจจัยเอื้อ (work life balance) 

   - Flexible time 

   - การสร้างสุขในองค์กร (Happy workplace) 

    

  2.12 จัดกิจกรรมและสื่อสารเป็นระยะให้บุคลากรทุกระดับมี
ความเข ้าใจ เข ้าถ ึง และร ่วมพัฒนาตามเป ้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

   - เวทีแลกเปลี่ยน (KM) ความเชีย่วชาญในการทำงาน 

   - พัฒนาระบบการประเมิน ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของบุคลากร 

   - จัดกิจกรรมเพ่ือรวมพลังบุคลากรในทางสร้างสรรค์ 
พร้อมเปิดใจ รับฟัง โดยไม่มีอคติ 

  2.13 ทบทวนเรื ่องกฎ ระเบียบ ข ้อบังค ับต่าง ๆ  ให ้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมประชาสมัพันธใ์ห้บุคลากรรับทราบ 
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
  2.14 จ ัดทำฐานข ้อมูลกลางของบุคลากร (สาขาความ

เชี่ยวชาญ) 
3. การเงินและบริหารสินทรัพย์ 3. ด้านการเงินและจัดหารายได้ 

3.1 แสวงหาแหล่งรายได้ ในประเทศ และต่างประเทศ ด้าน
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  

3.1 จัดระบบบริหารจดัการแบบเบ็ดเสร็จทางการเงิน grant 
office (หน่วยกลางทางการเงิน) 

3.2 สร้างรายได้จากผลิตภณัฑ์และนวตักรรมสุขภาพ 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

3.2 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวก ับระเบ ียบการเงนิให้แก่
บุคลากร 

3.3 สร้างความร่วมมือทางการตลาด การค้า และการลงทนุ
กับภาคีเครือข่าย 

3.3 ว ิเคราะห์ข ้อมูลทางการเงิน เพ ื ่อใช ้บริหารจัดการ
หลักสูตรและงานบริการวชิาการ 

3.4 ลดรายจ่ายทีไ่ม่กระทบต่อการดำเนนิงานตามพันธกิจ 3.4 ระบบสนับสนุน (เงิน, คน, ของ, การจดลิขสิทธิ์) การ
ผล ิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย ์ น ักวิจัยรุ่นใหม่และการ
ตีพิมพ์ 

  3.5 มีหน ่วยประสานเคร ือข่าย เจรจาแหล ่งท ุน  จัดหา
โครงการวิจัย/บริการวิชาการ/รายได้และการตลาดเชงิ
รุก 

  3.6 จ ัดทำหล ักสูตรอบรมระยะสั ้นและประชุมวิชาการ 
(ระดับชาติและนานาชาติ) เพ่ือหารายได้ โดยจัดทำเปน็
แผนระยะยาวตลอดปี 

  3.7 จ ัดระบบบร ิหารจ ัดการวารสารท ั้งหมดของคณะฯ 
เพ่ือให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ 

  3.8 จ ัดทำเรื ่องจุดคุ ้มทุน (รายรับ-รายจ่าย) ในดา้นของ
การเงินของหลักสูตรปริญญาตรี 

  3.9 ก่อตั้งหน่วยกลางในการบริหารจดัการบัณฑิตศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จและใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

  3.10 ปรับค่าธรรมเนยีมรายหลกัสูตร 

    

  3.11 จัดโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure, working space) 
บรรยากาศ สิ่งเอื้อเพ่ือทำวิจัยและกลไกในการสร้า ง
แรงจูงใจ 

  3.12 จ ัดบร ิการต่าง ๆ แบบครบวงจรและมีส ิ ่งด ึงดูด 
บรรยากาศ มีจุดเดน่ภายในคณะฯ 

  3.13 จ ัดทำศูนย ์ผลิตและจำหน่ายส ิน ค้าของคณะฯ เช่น 
อาหารเพ่ือสุขภาพ น้ำ ของที่ระลึก ฯลฯ 

  3.14 จ ัดทำแผนประชาสัมพันธ์สำหรับบร ิการต่าง ๆ  ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ 
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) มาตรการขับเคล่ือนระดับคณะฯ ใน 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
  3.15 วางแผนการจัดหารายได ้อื ่น ๆ  และลดรายจ่ายที ่ ไม่

จำเป็น 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   4. ด้านสารสนเทศ (IT) 
4.1 สร้างระบบเชื่อมโยงขอ้มูลสารสนเทศทกุพันธกิจของคณะ 

กับมหาวิทยาลยั เพ่ือสรา้งคลงัข้อมูล (Data 
warehouse) 

4.1 ขยายศักยภาพของ Server ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ทางไกล 

4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพันธกิจของบุคลากร 

4.2 ขยายระบบ Infrastructure ที่รองรับฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และการบริการวชิาการ 

4.3 สร ้างระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.3 Database ของระบบ back office ของคณะฯ 

   - บุคลากร 

   - ผู้เชี่ยวชาญและความสนใจ 

   - ศิษย์เก่า 

   - งานวิจัย 

   - บริการวิชาการ 

   - ระบบบริการจดัการภายใน เช่น ระบบจองหอ้งประชมุ 
ห้องเรียน ระบบแจง้ซ่อม ระบบจองรถ เปน็ต้น 

   - ฐานข้อมูลแหล่งทนุวิจยัทัง้ในและต่างประเทศ 

  4.4 หน่วยสนับสนุนการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
เช่น ออกแบบ ลงข้อมูลในโปรแกรม ถ่ายทำ ตัดต่อ 

  4.5 ตั้งกลุ่มพัฒนาบุคลากรทางด้าน IT 

  4.6 พัฒนาเว็ปไซต์สนับสนนุโครงการวิจัยของคณะฯ 

  4.7 พัฒนา Applications for Health Literacy  

5. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั   
5.1 จัดสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เอื้อต่อการทำงาน 

สุขภาพ และความปลอดภัย  
5.1 สร้างคณะฯ สีเขียว (Green Faculty)  

5.2 สร้างต้นแบบองค์กรเชิงนิเวศ  ความปลอดภยั และความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

5.2 กำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยใน
คณะฯ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการอำนวยการ
และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
พลังงาน การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

6. Branding   
6.1 สร้าง MUPH Brand เป็นขององค์กร 6.1 ใช้มาตรการของยุทธศาสตร์ที ่3 ข้อ 5.4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Management for Self-Sufficiency and Sustainable                   

                       Organization 

Goal :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน  
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสรา้งและ
ระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
หลักและการขับเคลื่อนยทุธศาสตรท์ี่
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. Administration & 
Governance    

**4.1 การจัดลําดับด้านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอดุมศึกษาทีเ่ข้า
รับการประเมิน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้
ตอบสนองต่อการขบัเคลื่อนพันธกิจ 
ให้บรรลุวิสัยทัศนข์องคณะฯ 

1.1 ปรับโครงสร้างของคณะฯ ให้
เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการขบัเคลื่อนพันธ
กิจให้บรรลุวิสัยทัศนข์องคณะฯ 
 

**4.2 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมา 
ภิบาล 

3. เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงิน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ออกแบบ Central Operating 
System ตามแนวคิดเชิงธุรกจิ ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ลดความซำ้ซ้อน 
และคล่องตัว   

**4.3 มหาวิทยาลัยได้รบัรางวัล TQC หรือ ได้รับการ
รับรอง AUNQA ระดับสถาบัน 

 2. Talent Workforce 4.4 จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC 
 2.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล (HRM) และ ระบบพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD) ที่สอดคล้อง
กับสมรรถนะและผลการประเมิน 

**4.5 Green University Rankings 

 2.2 ปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม 
และจริยธรรม ของบุคลากรทกุ
ระดับ 

4.6 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ Central 
Operating System 

 3. การเงินและบริหารสินทรัพย์  มีฐานข้อมูล Business Intelligence สําหรบั
ใช้ในการติดตามและการตัดสนิใจ ครอบคลมุ
ทั้ง 5 ฐานข้อมูล 

 3.1 แสวงหาแหลง่รายได้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ด้าน
การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

4.7 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม 
Central Operating System และเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลยั 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

 3.2 สร้างรายได้จากผลิตภณัฑ์และ
นวัตกรรมสุขภาพ สาธารณสขุ และ
สิ่งแวดล้อม 

**4.8 ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital 
Convergence University 

 3.3 สร้างความร่วมมือทางการตลาด 
การค้า และการลงทุนกับภาคี
เครือข่าย 

4.9 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL 

 3.4 ลดรายจ่ายที่ไม่กระทบต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 4.1 สร้างระบบเชือ่มโยงข้อมูล

สารสนเทศทกุพันธกิจของคณะ กับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างคลังข้อมูล 
(Data warehouse 

**4.10 ร้อยละความสำเร็จของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 

 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธ
กิจของบุคลากร 

**4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents 

 4.3 สร้างระบบความม่ันคงปลอดภยั
ของสารสนเทศ และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 • บุคลากรสายวิชาการ ด้านการศึกษา 

     * บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย 
   • บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม 

Talent) 
 5. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย **4.12 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า EBITDA เปน็บวก 
 5.1 จัดสภาพแวดล้อมขององค์กรให้

เอื้อต่อการทำงาน สุขภาพ และ
ความปลอดภัย 

**4.13 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า Net Income เป็น
บวก 

 5.2 สร้างต้นแบบองค์กรเชงินิเวศ  
ความปลอดภัย และความรอบรูด้้าน
สุขภาพ 

**4.14 ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า ROA  มากกว่าร้อย
ละ 5 

 6. Branding  **4.15 ร้อยละของห้องปฏิบตัิการที่มีการใช้สารเคมี ที่
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 

 6.1 สร้าง MUPH Brand เป็นของ
องค์กร 

 • จำนวนหอ้งปฏิบตัิการทีใ่ช้สารเคมี ที่
ได้รับมาตรฐานความปลอดภยั ESPReL 

   • จำนวนห้องปฏิบัติการท่ีใช้สารเคมี
ท้ังหมดของส่วนงาน 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

  4.16 จำนวนโครงการส่งเสริมความเปน็นานาชาติ
กับคู่พันธมิตรทางยทุธศาสตร ์

  **4.17 คะแนนการประเมิน EdPEx  
  **4.18 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหดิลกบัสังคม (University 
Social Engagement) ที่ดำเนนิการครบตาม
เกณฑ์ 4 ด้าน 

หมายเหตุ : ** หมายถึง Corate KPIs  ยุทธศาสตร์ ที่ 4  จำนวน 8 ตัวชี้วัดหลัก 
              ** สีแดง เป็น Corporate KPIs ที่คณะกำหนดตรงกับมหาวิทยาลัย     
              ** สีม่วง เป็นCorporate KPIs ที่คณะกำหนดเพ่ิม 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2562 – 2565 

โครงการ 
ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
1. โครงการการวิจัยประเมินผลเพ่ือพัฒนาระบบ

การควบคุมดูแลครุภณัฑ์ของคณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

      รองคณบดีฝ่ายการ
คลังฯ  

งานพัสดุ 

2. โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปลอดภัย 

        รองคณบดี งานกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

3. โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการบรหิาร
จัดการ การเงิน เทคโนโลยี และวิถชีีวิต 

        รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

4. โครงการ คณะสาธารณสุขนา่อยู.่.องค์กรแหง่
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

       รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

5. โครงการปรับโครงสรา้งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์   

      รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาองค์กร 

เลขานุการคณะฯ/งาน
แผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจดัการทีมี่ประสิทธิภาพ 
(งาน R2R) 

        รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
และกิจการพิเศษ 

งาน HR/เลขานุการ
คณะฯ 

7. โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน (ห้อง
ประชุมและพ้ืนที่ใข้สอย) ของคณะ  และ
ศูนย์ฯ สูงเนิน  

        รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและกิจการ
สังคม 

งานบริหารทัว่ไปและ
ศูนย์วิจัยฯ 

8. โครงการจัดหารายได้และลดรายจา่ย  
   ศูนย์ฯ สูงเนิน 
   1) การประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ใหเ้ช่า 2) การลดการ 
      ใช้พลังงาน 3) การผลิตผลิตภณัฑ์ฟุ่มเฟือยใช้
ในงานประจำ  4) การปลูกสมุนไพรสง่จำหนา่ย 

        รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและกิจการ
สังคม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิชาการด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (สูงเนิน) 

9. โครงการพัฒนาระบบงานหลักและระบบงาน 
   สนับสนุน 

      ทีมบริหาร สำนักงานคณบดี 

10.. โครงการพัฒนาระบบสารสานเทศคณะฯ        ทีมบริหาร สำนักงานคณบดี 
11. โครงการพัฒนาคุณภาพงานและองค์กรเน้น 

     จัดทำ 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 
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โครงการ 
ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน 

2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
15. โครงการปรับปรุงหอ้งนวดแผนไทยประยุกต์     รองคณบดี สำนักงานคณบดี 
16. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพ่ือใหค้ณะฯ 
พัฒนาอย่างยั่งยนื  
  - กลุ่มบุคลากรอายนุ้อย  - การพัฒนาทีมขา้ม 

     สายงาน   - การพัฒนากลุ่มหวัหนา้หนว่ยงาน  
     เพ่ือทดแทน หัวหน้างานผู้จะเกษียณอายุ 

      รองคณบดี สำนักงานคณบดี 

 

สรุปจำนวนและประเภทตัวช้ีวัด 

ตามแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระยะ 3 ปี 2563 – 2565 

จากการทบทวนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  

 Corporate KPIs 
    ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 4 8 8 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 6 6 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 4 4 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 2 8 8 8 

รวม  10 27 27 27 
 

ในป ีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได ้ม ีการดำเนินการตามต ัวช ี ้ว ัด Corporate KPI ตามแผนย ุทธศาสตร์                
ปี พ.ศ. 2562-2565 จำนวน 10 ตัวชี้วัด 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 

และปีงบประมาณ 2563 – 2565 คณะฯ มี ตัวชี้วัด Corporate KPI ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562-2565 ทั้งหมด 
จำนวน 27 ตัวชี้วัด แบ่งตามยุทธศาสตร์ 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  
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