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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างผังภารกิจของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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โครงร่างองค์กร (Organizational) 
P1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

P1ก. สภาพแวดล้อมองค์กร (Organizational Environment) 
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings)  
 ในปี พ.ศ. 2554 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมอบหมายให้ ดร.พิทยา ถกลภักดี ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต  ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตร สบ.  เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มาปฏิบัติงานเตรียมการ
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2557 หลักสูตร สบ. ได้เพิ่มเป็น 2 สาขาวิชา คือ สาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2559  ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และแต่งตั้ง คกก.ดำเนิน
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการ
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน มรว. และแต่งตั้ง ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2560 ต่อมา ในปี พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ ดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ
ด้านสาธารณสุข 
(1) หลักสูตรและบริการ  
 ปีการศึกษา 2563 คณะฯจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไทย แบง่เป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ดงัตาราง P1ก.(1)-1 และบริการที่สำคัญ ดังตารางที ่P1ก.(1)-2 
ตารางที ่P1ก.(1)-1การจัดการการศึกษา  

ระดับหลักสูตร จำนวน วิธีการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร(นศ. ทั้งสิ้น 443 คน) 
1. สบ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นศ.358 คน) 
2. สบ.สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล (นศ.60 คน) 
3. วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (นศ.20 คน) 
4. วท.บ.สาขาวิชาสุขภาพและความงาม (นศ.5 คน) 

4 จัดการเรียนการสอน ใช้หลัก ABCD ด้วยรูปแบบ Blended Learning 
ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ/ในภาคสนาม (ชุมชน สถาน
ประกอบการ) โดยการใช้ Productive Learning และจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรให้นักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ระดับปรญิญาโท (นศ.ท้ังสิ้น 13 คน) 
ปริญญาโท 
 สม.สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

1 จัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบ Blended Learning โดยการใช้ 
Productive Learning ฝึกทักษะด้านการวิจัยและการสมัมนากลุ่ม
ย่อย การทำวิจัย และเผยแพร่ในวารสารระดับชาต ิ

ตาราง P1ก.(1)-2 บริการที่สำคัญ 
บริการที่สำคัญ  แนวทางและวิธีการให้บริการ 
การวิจัย  ดำเนินการตามเงื่อนไขของแหล่งทุนภายในและภายนอก ผ่านกลุ่มวิจัย ที่เน้นการผลิตผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ใน

การแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน รวมทั้งวิจัยเพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการของพื้นที่ 
การบริการ
วิชาการ 
สู่ท้องถิ่น  

คณะฯ จัดกลุ่มการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เป็น 2 กลุ่ม คือ  การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดรายได้ และ การ
บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อสาธารณะ/ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คณะฯบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 หน่วย ได้แก่ 1) วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม 2) คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ  3) 
หน่วยฝึกอบรม จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน 4) งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การดำเนินงานและการจัดการ
แต่ละหน่วยงานทำในรูปของคกก. 5) โครงการอบรมระยะสัน้ภายใต้ความรบัผิดชอบของหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก
ที่มี MOU 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ (Mission, Vision)  
วิสัยทัศน (Vision) “คณะสาธารณสุขศาสตรช์ั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านความรอบรู้ทางสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2569” 
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พันธกิจ (Mission) 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
2. การสร้างผู้เรียนให้รอบรู้ดา้นสุขภาพ 
3. การพัฒนางานวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4. การสร้างพันธมิตรและแสวงหาตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. การบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน และรว่มมือกบัท้องถิ่น 
6. การสร้างระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

 
ค่านิยม ของคณะสาธารณสขุศาสตร์    (Faculty of Public Health Core Values : VRUPH) 

Visionary     รอบรู้มีวสิัยทัศน ์ Reform ปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นไปได้จริง Unity น้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
Public Mind จติอาสา Healthy สุขภาพกาย-ใจ ด ี  

ภาพที ่P1ก.(2)-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ตารางที ่P1ก.(2)-1 พันธกิจหลัก และกลไกการส่งมอบ 

พันธกิจหลัก กลไกการส่งมอบ 
ความสำคัญที่มีผลต่อ
ความสำเร็จของคณะฯ 

การศึกษา  
1. หลักสตูรปริญญาตรี 

และ 
2. ระดับบณัฑติศึกษา  

1. หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558 และมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผ่านการจดัการเรียนการสอนโดยคกก.บริหารหลักสูตร 
3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคณุลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์
4. สภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

1. มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
สร้างสุขภาวะแก่ชุมชน 

2. สร้างบณัฑิตใฝเ่รียนรู้ อุทิศตน 
พัฒนาสุขภาพชุมชน 

การวิจัย แหล่งทุนวิจัยได้แก่  
1. แหล่งทุนภายใน มรว. 
2. แหล่งทุนภายนอก มรว. 

1. ดำเนินการวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2. ผ่านระบบการบริหารงานวิจยัของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

1. การสร้างวิจัยขอทุนสนับสนุน
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น/นำไปใช้ประโยชนไ์ด ้

2. นำไปใช้ในการเรียนการสอน  
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พันธกิจหลัก กลไกการส่งมอบ 
ความสำคัญที่มีผลต่อ
ความสำเร็จของคณะฯ 

การบริการวิชาการสู่
ท้องถิ่น ได้แก่  

1. มีรายได ้
2. เพื่อสาธารณะ/ไม่มี

รายได ้

1. กระบวนการดูแลผู้ใช้บริการ ส่งมอบโดยวไลยอลงกรณ์
คลินิกเวชกรรม 

2. กระบวนการจดัอบรม จนท.ในการทำงาน ส่งมอบโดยหน่วย
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน 

3. กระบวนการจดัอบรมเฉพาะทาง และสร้างผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม ส่งมอบโดยหลักสตูรของคณะฯ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ของ
คณาจารย์ เพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 

2. สร้างรายได้จากการบริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่น  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)   
บุคลากรของคณะฯ รวมทั้งสิ้น 36 คน (นับรวมลาศึกษาต่อ 4 คน) จำแนกเป็น 2 กลุ่มตามสายงาน ดังตาราง ตารางที ่P1ก.(3)-1 
ตารางที ่P1ก.(3)-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

 คณะฯ ดำเนินการสำรวจปัจจัยความผูกพัน โดยใช้แนวคิดของ Wilmar Schaufeli & Arnold Bakker: UTRECHT 
WORK ENGAGEMENT SCALE, Norm scores for the UWES-17 ส่วนความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร ใช้
แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย โดยใช้ปัจจัยจูงใจแทนความคาดหวัง และปัจจัยสนับสนุนแทนความต้องการ ดังตารางที ่P1ก.(3)-2 
ตารางที ่P1ก.(3)-2 ปัจจัยหลักท่ีทำให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะ 

สายงาน ปัจจัยความผูกพัน ความต้องการ ความคาดหวัง 
สายวิชาการ 1. ความมุ่งมั่นในการทำงาน 1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน 1. ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

2. การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

2. การอุทิศตนเพื่องาน 
3. งานที่ทำมีชีวิตชีวา 

2. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 
3. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน  
สาย
สนับสนุน 

1. งานที่ทำมีชีวิตชีวา 
2. การอุทิศตนเพื่องาน 
2. ความมุ่งมั่นในการทำงาน 

1. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

2. ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 
3. นโยบายการบริหาร 

1. ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
2. การทำวิจัย 
3. ความสำเร็จในการทำงาน 

 การบร ิหารของผ ู ้บร ิหารระด ับส ูงเพ ื ่อบร ิหารคณะฯให ้บรรล ุว ิส ัยท ัศน ์  พ ันธก ิจ ประกอบด้วย คณบดี   
รองคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน้า สนง.คณบดี บุคลากรของคณะฯได้รับสวัสดิการข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ตารางท่ี P1ก.(3)-3  
ตารางท่ี P1ก.(3)-3 สวัสดิการของบุคลากรคณะ 
ลำดับ ประเภทสวัสดิการ สายวิชากร สายสนับสนุน 
1.  ประกันสังคม √ √ 
2.  ประกันชีวิตแบบกลุ่ม √ √ 
3.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครตามความสมัครใจ) √ √ 
4.  กองทุนเงินทดแทน √ √ 
5.  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(10,000) √ - 
6.  สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร √ - 
7.  สวัสดิการบ้านพัก √ √ 

วุฒิการศึกษา สายผู้สอน สายสนับสนุน ตำแหน่งทางวิชาชีพ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี - 1 ตำแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน(คน) 

ศ./รศ./ผศ./อ.(คน) = 0/2/4/22 
คิดเป็นร้อยละ =0/7.14/14.29/78.57 
ตำแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน(คน) 
ปฏิบัติการ = 5 (ป.ตรี) 
ปฏิบัติงาน= 3 (ต่ำกว่า ป.ตรี) 

ปริญญาตร ี - 7 
ปริญญาโท 21 - 
ปริญญาเอก 7 - 

รวม 28 8 
อายุคนเฉลี่ย 37.74 ปี 31.13 ปี 
อายุงานเฉลี่ย 4.37 ปี 4.38 ปี 
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ตารางท่ี P1ก.(3)-3 สวัสดิการของบุคลากรคณะ 
ลำดับ ประเภทสวัสดิการ สายวิชากร สายสนับสนุน 
8.  ตรวจสุขภาพประจำปี √ √ 
9.  สวัสดิการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน √ √ 
10.  สวัสดิการยืดหยุ่น (6,000)  √ √ 

 (4) สินทรัพย์ (Assets)  
ตารางท่ี P1ก.(4)-1 สินทรัพย์ต่างๆ   

อาคารสถานที ่
สิ่งอำนวยความ

สะดวก 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่สำคัญ 

อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  
ชั้น 3 สำนักงานคณบดี 

1. เครื ่องเสียง ลำโพง
ขยายเสียง  
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
3. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
บริการสำหรับอาจารย์ 
4. โปรเจคเตอร์/เครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ 
5. จอ LCD  
6. โทรโข่ง 
7. กระเป๋าพยาบาล  
8. เ ค ร ื ่ อ ง ฉ า ย ข ้ า ม
ศีรษะ 
9. ขาตั้งบอร์ด  
10. Printer scanner  
11. เครื่องถ่ายเอกสาร 

1. ระบบ internet Lan บริเวณ
ห้องสำนักงานคณบดี ห้อง
คณบดี ห้องท่ีปรึกษา ห้องพัก
อาจารย์ปริญญาโทชั้น 3 ห้อง 
พักอาจารย์ปริญญาตรี ชั้น 4 
2. ระบบ internet wifi  
ครอบคลุมบริเวณห้องสำนักงาน
คณบดี ห้องคณบดีห้องท่ีปรึกษา 
ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ
กายภาค ห้องปฏิบัติการปฐม
พยาบาล  ห้องประชุมคณะ 504 
3.Website คณะ
http://ph.vru.ac.th.html 

1. อุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ IT  
2. กล้อง Webcam  
3. เคร ื ่องฉายภาพ Panorama Interactive projector 
แบบ Laser  
4. จอรับภาพอัจฉริยะ 

ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง  
1.ห้องปฏิบัติการกายวิภาค 
2.ห้องปฏิบัติการปฐม
พยาบาล 
3.ห้องปฏิบัติการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1. อุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการกายวิภาคและ
สรีรวิทยา 
2. อุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการปฐมพยาบา] 
3. อุปกรณ์การเรียนการสอนอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. อุปกรณ์การเรียนการสอนสุขภาพและความงาม 

1. Learning Space ห้อง 
503 
2.ห้องประชุมคณะ 504 
3. ห้องประชุมคณบดี   
4.ห้องเรียน Smart class 
Room (สสร.501, 502) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1. หุ่นปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ โมเดลอาหาร

แลกเปลี่ยนชุดใหญ่ 52 ชนิด  
2. เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Drier 

(5) กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (Regulatory Environment)  
 การดำเนินงานของคณะนำกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับมาใช้ในการกำกับการดำเนินงานตามพันธกิจและการบริหาร
ของคณะฯ ดังตารางที่ P1ก.(5)-1 

ตารางที ่P1ก.(5)-1  กฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ 
พันธกิจและการบริหาร กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสำคัญมาใช้ในการกำกับการดำเนินงานของคณะฯ 
การศึกษา 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2553 
 2. พ.ร.บ.การอุดมศึกษาศึกษา พ.ศ. 2562 
 3. พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 
 5. ประกาศ มรว.เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558    
 7. ข้อบังคับมรว.การจัดการศึกษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2557(ฉบับที่2)พ.ศ 2561และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 8. ข้อบังคับมรว. วา่ด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 9. ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2562 
 10. พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

11. พ.ร.บ.สาขาวิชาชพีที่เกี่ยวข้อง 
12. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558 

การวิจัย 1. จรรยาวิชาชีพวจิัยและแนวทางปฏิบัต ิสำนักงานคกก.วิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2555 
และการบริการ
วิชาการสูท่้องถิ่น 

2. มาตรฐานคกก.จริยธรรมการวจิัยในคน สำนักงานคกก.วจิัยแห่งชาติ พ.ศ.2556 
3. ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์วา่ด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจยัของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2548  
การบริหาร 
1. การเงิน 

1. ระเบียบของคกก.ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544  
2. ระเบียบสำนักงบประมาณว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2545  
3. ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ มหาวิทยาลยัวา่ด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน 

http://ph.vru.ac.th.html/
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ตารางที ่P1ก.(5)-1  กฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ 
พันธกิจและการบริหาร กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับสำคัญมาใช้ในการกำกับการดำเนินงานของคณะฯ 
2. การพัสด ุ 1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าดว้ย การเบิกจา่ยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
3. ทรัพยากรบุคคล 1. ประกาศ มรว.  เร่ือง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน เข้าสู่สัญญาจา้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง – สี่ พ.ศ. 2561 
2. ประกาศ มรว.  เร่ือง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ เขา้สู่สัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง –สี ่พ.ศ. 2561 
3. ประกาศนโยบายการจัดการความสุข มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. ประกาศ มรว.  เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผลการทดลองปฏบิัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
5. ประกาศ คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ีเร่ืองแนวปฏิบัติในการ

พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปฝึกอบอม พ.ศ. 2560 
4. การบริหาร

ทั่วไป 
1. พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 
2. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

5.  สิ่งแวดล้อม 1. หลักการ Green Meetings / Green Faculty  
2. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน 

6. อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

1. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2552 
2. พ.ร.บ.ความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มการทำงาน 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา 

P1.ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร(Organizational Relationship) 
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
(1) โครงสร้างองค์กร  
        พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์แบ่งหน่วยงานภายใน การบริหารแบ่งเป็น สำนักงานคณบดี หลักสูตร วไลยอลงกรณ์
คลินิกเวชกรรม และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังภาพที่ 1-3 โครงสร้างการบริหารคณะ/ผังการบริหารงานคณะฯ หน้า ก-ค 
 การกำกับดูแลการบริหารคณะฯ คณบดีเป็นผู้นำสูงสุด มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี (ผศ.อารีย์ วาระ 2561-2565) 
ขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีทีมนำคือ คกก.บริหารคณะฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย กำกับติดตามให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี จำนวน 3 คน ผู้ช่วยคณบดี 8 คน ประธานหลักสูตรปริญญาตรี และ
ปริญญาโท และหัวหน้าสนง.คณบดี รวมทั้งสิ้น 13 คน และกำกับนโยบายของคณะฯ สู่การปฏิบัติผ่านแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  

การกำกับดูแลตามพันธกิจ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบบริหาร กำกับ สนับสนุน ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและมาตรฐานต่างๆ ตามพันธกิจ ตามนโยบายของคณะฯ และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้การ
บริหารงานอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยง ของคกก.บริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ และการตรวจสอบภายในของ มรว. 

ผลิตภัณฑ์หลัก ของคณะฯ แบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ คือ หลักสูตร วิจัย และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น โดยมีคกก.ชุดต่างๆ 
ดำเนินการตามผลิตภัณฑ์หลัก  ดังตารางที่ P1ข.(1)-1 
ตารางที ่P1ข.(1)-1 คกก.ดำเนินการบริหาร ติดตามกำกับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานจำแนกตาผลิตภัณฑ์หลัก 

หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
1. คกก.บริหารความเสี่ยง 
2. คกก.ควบคุมภายใน 
3. คกก.ผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
4. คกก.วิชาการ 

1. คกก.กิจการนักศึกษา 
2. คกก.สหกิจศึกษา 
3. คกก.ผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้  
4.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
5. คกก.วัด วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการ
ความรู้ 

1.คกก.การวิจัย 
2.คกก.วิชาการ 

1.คกก.บริการวิชาการ 
2.คกก.สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
3.คกก.ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.คกก.วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม 
5.คกก. ฝึกอบรม จนท.ความปลอดภัย
ในการทำงาน 

คกก.ระดับปริญญาตรี 
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หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
1.คกก.บริหารหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2.คกก.บริหารหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
3.คกก.บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4.คกก.บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

คกก.ระดับบัณฑิตศึกษา 
คกก.บริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการระบบสุขภาพ  

 ระบบการรายงาน 1) รายงานผลการดำเนินงานทั้งด้านการบริหารการศึกษา วิจัย การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ความก้าวหน้าผลงานรายงานตามไตรมาส โดยรายงานประจำทุกเดือนในที่ประชุม คกก.บริหารคณะฯ 
ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดี การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ส่วนระบบรายงานของมรว. ของการกำกับ
ตัวชี้วัดต่างๆ (OKRs, KPIs) ของระดับคณะและมหาวิทยาลัย รายงานเป็นประจำรายไตรมาส  2) การเงิน รายงานผลการ
ดำเนินงานผ่านระบบ รายงานการติดตามโครงการบน Web-based รายงานเป็นประจำรายไตรมาส  และ 3) รายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สป.อว. ผ่านระบบ CHEQA Online รายปี โดยมีผู้รับผิดชอบตามสายงานของทุกฝ่าย 
ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน ทำหน้าที่ติดตามกำกับการรายงานตามแบบฟอร์ม และสรุปรายงานเสนอคณบดี 
และ คกก.บริหารคณะ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 (2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholders)  
 คณะฯ แบ่ง ผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี(C1) (ภาคปกติเรียนจันทร์ถึงศุกร์)และกลุ่มนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา(C2) (ภาคปกติแต่เรียนเสาร์และอาทิตย์) ลูกค้าการวิจัย(C3) คือ แหล่งทุนวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) 
ภายในมหาวิทยาลัย และ 2)  ภายนอกมหาวิทยาลัย ลูกค้าบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การบริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่นที่ให้เปล่า หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ โครงการ/กิจกรรม/การอบรมหลักสูตรระยะสั้น (C4) และ 2 ) การ
บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ ลูกค้าในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (C4) ลูกค้าท่ีรับบริการ “วไลยอลงกรณ์คลินิกเวช
กรรม”(C5)  และ ลูกค้าท่ีรับบริการ “คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ”(C6) ผลการสำรวจลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม พบความต้องการและคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้างานวิจัยที่มีประเด็นสำคัญๆ จัดลำดับจากมากไปน้อย 
สรุปได้ดังตารางที่ P1ข.(2)-1 ส่วนคู่เทียบส่วนตลาดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งประเด็นหลักในการเทียบ ปี 2563 จะเน้นการบริการวิชาการสู่
ท้องถิ่น ดังตารางที่ P1ข.(2)-2  ซึ่งในปี 2560-2561 คณะ จัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นแบบให้เปล่าที่ให้
ประชาชนแบบสาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจาก มรว. จึงไม่มีรายได้  ส่วนในปี 2563 คณะมี แผนและดำเนินการจัดหา
รายได้จากการบริการวิชาการจากลูกค้าในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (C4) ลูกค้าที่รับบริการ “วไลยอลงกรณ์เวชกรรม
คลินิก” (C5) และ “คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์”(C6) ดังตารางที่ P1ข.(2)-3 ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการ
ดำเนินการของคณะ จำนวน176,085 บาท แต่เนื่องจากเพิ่งก่อตั้งปีแรก และมีสถานการณ์โควิค 2019 จึงยังอยู่ในภาวะ
ประคับประคอง ซ่ึง C4, C5 และ C6 เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ที่คณะจัดหารายได้ให้มหาวิทยาลัยแนวทางใหม่ทดแทนรายได้จากค่า
ธรรมเรียนการศึกษาของนักศึกษาที่ลดลงในบางหลักสูตรเนื่องจากแนวโน้มประชาการลดลงทุกปี  
(3) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ (Suppliers, Partners, and collaborators)  
 หลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือมีบทบาทสำคัญต่อคณะฯ โดยรับฟัง
จากการสื่อสาร 2 ทาง ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นจากการร่วมประชุมก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการ
ดำเนินการ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิจัย และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ ดัง
ตารางที ่P1ข.(3)-1   
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ตารางที ่P.1ข.(2)-1 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง และส่วนตลาด จำแนกตามผลิตภัณฑ์หลัก 
ผลิตภัณฑ ์ ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้รับบริการที่สำคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง ส่วนตลาด 
หลักสูตร ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ :  

 
ปริญญาตรี :   

 โรงเรียนรัศมี 350 กม. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน  • นศ.สามารถประยุกต์ความรูสู้่การปฏิบัต ิ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ อปท, บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม  
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม 

  

 ปริญญาตรี :  คณะวิทยาศาสตร์  งานศูนย์ภาษา และงานวิชาศึกษาทั่วไป • ทุนการศึกษา บัณฑิตศึกษา :  ศิษย์เก่าคณะฯ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ปกครอง(S1) ผู้ใช้บัณฑติ(S2)   ศิษย์เก่าคณะ

สาธารณสุขศาสตร์(S3) 
• การทำกิจกรรมเข้าสังคมกับเพื่อน • ข้าราชการ พนักงานราชการสังกัดกสธ. 

• นวก.สธ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
• บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 
• บัณฑิตสายวิทยาศาสตรส์ุขภาพ/ศษิย์เก่า 

 • อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอยา่งใกล้ชิด 

  บัณฑิตศึกษา :  งานศูนย์ภาษา   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ใช้บัณฑติ(S2) ศิษยเ์ก่าคณะสาธารณสุขศาสตร(์S3) 

• อยากให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับ
อาจารย ์

   • นศ.เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานทำตรงกับสาขาท่ีเรยีน 
  • นศ.สามารถเริม่งานได้ทันทีหลังเรยีนจบ 
 ผู้เรียน 

 
 

 • นักศึกษาปริญญาตร(ีC1) • ได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา • สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน 
 • นักศึกษาปริญญาโท(C2) • อาจารยผ์ู้สอนมีความรู้ ความเช่ียวชาญ • องค์กรสุขภาพ   
การวิจัย คู่ความร่วมมือ : สถาบันท่ีมีความร่วมมือด้านการวิจัย; กสธ. สสส.สมาคมโรคไต • นำผลการวิจัยมาประยุกต์ ใช้ทำงานได ้ • อปท, บริษัท โรงงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ: สถาบันร่วมวิจัย ผู้ใช้งานวิจัย และ มรว. • ผลการวิจัยนำไปกำหนด/ปรับเปลีย่นนโยบาย 
 ผู้รับบริการที่สำคัญ : คือ ผู้ให้ทุนวิจัย(C3) ซึ่งม ี2 กลุ่ม  1) ภายใน

มหาวิทยาลยั 2) ภายนอกมหาวิทยาลัย 
• ส่งรายงานตามกำหนดเวลา   
• ผลงานมีคณุภาพ  สร้างคณุค่า  ผลักดันนโยบาย 

• วช.  กอววน. มรว. 

การบริการ
วิชาการสู่
ท้องถิ่น  

คู่ความร่วมมือ:  ตำบลใน จ.ปทุมธานี และ จ.สระแก้ว • การบริการวิชาการที่สร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพด ี • อสม.  อผส.  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ: ชุมชน จ.ปทุมธานี และ จ.สระแก้ว • บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง • กลุ่มนักเรียน ม.ปลาย  กลุ่มวยัทำงาน กลุ่ม

ผู้สูงอาย ุ
ผู้รับบริการที่สำคัญ: ลูกค้าในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (C4) 
ลูกค้าท่ีรับบริการ “วไลยอลงกรณค์ลินิกเวชกรรม”(C5) 
ลูกค้าท่ีรับบริการ “คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์”(C6) 

• ความรู้ใหม่ท่ีทันสมัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้
• การบริการที่ดีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

• นศ. มรว. 
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ดังตารางที่ P1ข.(2)-2 ประเด็นการเทียบ คู่เทียบ แหล่งข้อมูล และข้อจำกัดของข้อมูล จำแนกตามภารกิจหลัก 
พันธกิจ ประเด็น คู่เทียบ แหล่งข้อมลู ข้อจำกัดของข้อมูล 

การศึกษา 

• จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดบัปริญญาตร ี
• จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
• ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน

เต็ม 5) NRRU  
UBRU 

 

รายงานประจำป ี
CHEQA online 

 

การวิจัย 
• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ปรากฏในฐานขอ้มูล 
• จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์  

การบริการวิชาการสู่
ท้องถิ่น 

• จำนวนโครงการบริการวิชาการสู่ทอ้งถิ่น 
• จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

 
ไม่พบข้อมูลในระบบ  
CHEQA ของ UBRU 

 

ดังตารางที่ P1ข.(2)-3 ประเด็นการเทียบ คู่เทียบ แหล่งข้อมูล และข้อจำกัดของข้อมูล จำแนกตามภารกิจหลักคู่เทียบส่วนตลาดการศึกษา การวิจัย และ การบริการวิชาการสูท่้องถิ่น 

ตัวชี้วดัที่ต้องการเทียบ 
แหล่งข้อมูลรายงานประจำป ีCHEQA online 

ผลการดำเนินงานของ VRUPH 
ผลการดำเนินงานของคู่เทยีบ 

มรภ.นครราชสมีา- NRRU มรภ.อุบลราชธานี - UBRU 
2560 2561 2562 อันดับ

ที ่
2560 2561 2562 อันดับ

ที ่
2560 2561 2562 อันดับที ่

การศึกษา             
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับปริญญาตร ี 457 484 467 2 898 685 528 1 782 779 *na - 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  122 96 73 2 145 79 90 1 174 152 *na - 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ย   4.18 - 4.94 1 4.64 4.27 4.22 2 4.02 - *na - 
การวิจัย             

บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
องอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 1 10 9 8 1 2 6 2 2 5 15 *na - 
TCI กลุ่มที่ 2 12 14 12 1 6 5 13 2 9 9 *na - 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ 0 1 2 1 5 - - - 3 2 *na - 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
จากภายในสถาบัน 118,000 159,000 78,000 2 395,000 100,000 1,284,000 1 230,000 800,000 *na - 
จากภายนอกสถาบัน 0 2,576,500 0 2 853,194 900,000 300,000 1 1,731,751 577,390 *na - 

การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น           

จำนวนโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น  4 2 2 3 6 7 3 1 9 14 3 1 
จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 0 0 170,685 1 163,800 0 0 3 50,000 80,000 50,000 2 
* na  ไม่พบข้อมูลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ของปี 2562 
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ตารางที ่P1ข.(3)-1 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ บทบาทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ข้อกำหนดที่สำคญั กลไกที่สำคัญต่อการสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบ     
การศึกษา :  
บัณฑิตศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัยงาน
ศูนย์ภาษา 

จัดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาจัดการเรียน
การสอนเสริมพื้นฐาน  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

บัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัย กำหนด 
– เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข 

Website 
E-mail 
หนังสือ 
การประชุมวิชาการ 
สัมมนาวิชาการ 

ป.ตรี : การคัดเลือกนักเรียนในระบบ
รับตรง และแอดมิชชั่น,คณะ
วิทยาศาสตร์ งานศูนย์ภาษา และงาน
วิชาศึกษาทั่วไป 

จัดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป และกลุม่วิชาที่
หลักสูตรกำหนด 

การวิจัย :   
เครือข่ายร่วมทำวิจยั  

สนับสนุนเงินวิจัย  คุณภาพงานวิจยั 
 ส่งผลงานวิจัยตรงตามเวลา 

E-mail, โทรศัพท์, ประชุมวิชาการ 

การฝึกอบรมการวจิัย การประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ 
วารสารงานวจิัยที่เกีย่วขอ้ง   เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและ

ผลงานวิจัยด้านสาธารณสุข 
  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

 เกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้า
ฐานข้อมูล TCI  

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วารสารในฐานข้อมูล TCI 

Website   
E-mail  
Social media 

การบริการวชิาการสู่ท้องถิ่น   การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามข้อตกลง  ข้อตกลงตาม MOU E-mail  โทรศัพท์   media 
คู่ความร่วมมือ    
การศึกษา :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ม.มหิดล  กสธ. 

 สนับสนุนอาจารย์ผู้สอน/วจิัย 
 วิพากษ์การออกแบบหลกัสูตร 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ(มคอ.)  - 
มคอ.3 รายละเอียดของ
รายวิชา 

การติดต่อระหวา่งผู้บริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา 

คณะวิทยาศาสตร์ และ  งานศูนย์
ภาษา               

 จัดการเรียนการสอนวิชาทัว่ไป และ
ภาษาอังกฤษ 

 

แหล่งฝึกสหกิจในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ของภาครัฐ  

 เป็นครูพี่เล้ียง ดูแลนักศึกษาอยู่ในพื้นที ่
 ประเมินผลการฝึกสหกจิของนักศึกษา 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ(มคอ.)  - 
มคอ.4 รายละเอียดของ 
ประสบการณ์สหกจิ 

เอกสารการนิเทศงาน  
ประชุมร่วมกันเตรียมสถานที่ฝกึฯ 
ร่วมนิเทศ การติดต่อทาง mobile 
phone 

การวิจัย : สถาบันที่มีความร่วมมือ
ด้านการวจิัย; วช.  

 สร้างโจทย์การวิจยั                                                         คุณภาพงานวิจยั 
 ส่งผลงานวิจัยตรงตามเวลา 

การติดต่อระหวา่งผู้บริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา บุคคล 

การบริการวชิาการสู่ท้องถิ่น 
สถาบันที่ลงนามข้อตกลงกับคณะฯ 

• ข้อตกลงตาม MOU • ผลงานมีคุณภาพ 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ 

Website   E-mail  
Social media 

 
P2.สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

P2.ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
(1) ลำดับในการแข่งขัน (Competitive Position)  
 คณะ ตั้งเป้าหมายเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 36 แห่งในปี 2569 โดยคู่เทียบในประเทศ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี CHEQA online ในปี พ.ศ.2560-
2562 สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ที่มีศักยภาพระดับสูงกว่าคณะฯ ดังตารางที ่P2.ก(1)-1  

 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)  
 ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน จำแนกตามพันธกิจหลัก ดังตารางที่ 
P2.ก(2)-1 
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ดังตารางที่ P2.ก(2)-1 การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน จำแนกตามพันธกิจสำคัญ 
พันธกิจ ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

การศึกษา 

ภายใน อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ 
ภายนอก 1) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนลดลง 2) ความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลต่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ต้องมีงบประมาณและองค์ความรู้ที่ทันสมัย 

วิจัย 
ภายใน การต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย ์
ภายนอก เงินทุนวิจัยสนับสนุน  

ความต้องการงานวิจัยที่ตอบโจทยร์ะดับประเทศ 
การบริการ

วิชาการสู่ท้องถิ่น 
ภายใน การวางแผนด้านการตลาด และการกำหนดกลยุทธ์เพิ่มรายได้ 
ภายนอก หน่วยงานท่ีให้บริการคล้ายคลึงกัน 

P2.ข บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 คณะฯ ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มรว. ปี 2560-2564 การวางแผนกลยุทธ์คณะฯ 
ระยะปานกลาง 5 ปี แผนระยะสั้นประจำปีงบประมาณ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทุก 3 ปี ในปี พ.ศ.2563 คณะฯ ทบทวน
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังตารางท่ี P2.ข-1  
ตาราง P2.ข-1  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

 

P2.ค ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System) 
  คณะฯ มีระบบปรับปรุงผลการดำเนินงานผ่านกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (IQA) และระบบพัฒนาคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ PDCA ของ Deming และ การจัดการ
ความรู้ (KM) มีการถอดบทเรียนผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ ปรับปรุงระบบ พัฒนากระบวนการ วางแผนปรับปรุงผลการดำเนินการโดย คกก.ที่คณะฯ แต่งตั้งอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) 
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 
 

ด้านพันธกิจ 
SC1 การเปิดหลักสตูร ป.เอก และหลักสูตรระยะสั้น 
SC2 การเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ/นานาชาติ 
SC3 การสร้างองค์ความรู้ และพฒันานวัตกรรมด้านสาธารณสุข 
SC4 การบริการที่มรีายได้เพิม่ขึ้น 

SA1 คณาจารยม์ีความเชี่ยวชาญ  
       มีการบูรณาการองค์ความรู้ในการบริการวิชาการสู่

ท้องถิ่น 
SA2 วไลยอลงกรณค์ลินิกเวชกรรม 
SA3 คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลยัราช

ภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
SA4 หน่วยฝึกอบรม จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน 
SA5 งานพัฒนาผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
SC5 การบริหารจัดการข้อมูลภายในคณะเพื่อนำมาใช้ในการบริหารได้อย่าง

รวดเร็วและทันสมัย  
ด้านทรัพยากรบุคคล 
SC6 การบริหารขดีความสามารถและอัตรากำลังท่ีมีจำกัดให้มีประสทิธิภาพ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
SC7 การถ่ายทอดองค์ความรูด้้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาและเป็นที่พ่ึงของ

ชุมชน 
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หมวดที่ 1 การนำองค์กร (Leadership) 
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง (Senior Leadership)  
1.1ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม  
1.1ก(1)กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES)  
 คณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงของคณะประกอบด้วย คณบดีและรองคณบดี 3 ฝ่าย ดังภาพที่ 1  ผู้บริหาร
ระดับสูงไม่รวมผู้ช่วยคณบดี 8 คน ที่แต่งตั้งเพ่ือช่วยรองคณบดีตามภาระงานของแต่ละฝ่ายและได้เข้าร่วมประชุมใน คกบ. คณะมีการ
กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นคณะ พ.ศ. 2560 วิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2560 "สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระดับมาตรฐานอาเซียน" (ข้อมูลจากรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559) โดย
คณบดีและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทุกปี ในปี 2563 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดกล
ยุทธ์ 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 13-15 และ 18-20 พฤษภาคม 2563 
ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 5 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของ มรว. และยุทธศาสตร์ 20 ปี จากการนำของผู้บริหารระดับสูงแล
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน จึงได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ เป็น “คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎด้าน
ความรอบรู้ทางสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2569” และได้กำหนดทิศ
ทางการพัฒนาคณะ ร่วมกันปรับเป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา กำหนด KPIs และจัดทำ แผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2565-2569 
ส่วนการทบทวนค่านิยมคณะ “VRUPH” สืบเนื่องจากในปี 2562 การประเมินผลความเข้าใจค่านิยมของคณะฯ บุคลากรเข้าใจไม่
ต้องกัน เพราะคณะฯ ไม่ได้กำหนดพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติตามค่านิยม ดังนั้นในปี 2563 ผู้บริหารระดับสูงของคณะจึงจัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ในวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ อ.ชะอำ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากร  ทำให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมกำหนดพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติตามค่านิยม “VRUPH” เพื่อให้เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน
ขึ้น สรุปดังตารางที่ 1.1ก(1)-1 ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของคณะฯ ให้แก่ผู้เรียน ในกระบวนการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ในระดับคณะฯ  
 

การขับเคลื่อนคณะฯ คณบดีใช้ระบบการนำองค์กร ดัง
ภาพที่1.1ก(1)-1 ในการกำหนดทิศทางเป้าหมายการ
ดำเนินงานของคณะฯ ตามแผนระยะสั้น และระยะยาว 
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และนำมาใช้
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564  ช่องทางการสื่อสารหลัก 
คณะฯ สื ่อสารผ่านที ่ประชุม คกก.บริหารคณะฯ ราย
เดือน และเผยแพร่รายงานการประชุม คกก.บริหาร
ค ณ ะ ฯ  ผ ่ า น ท า ง  website 
http://ph.vru.ac.th/Meeting.html ร อ ง ว ิ ช า ก า ร
ถ่ายทอดฯ สู่ คกก.วิชาการ ผ่านการประชุม คกก.ราย
เดือน และประธานหลักสูตรถ่ายทอดฯ ในที ่ประชุม
สื ่อสารต่อบุคลากรในหลักสูตรสู ่อาจารย์ของแต่ละ
หลักสูตรรายเดือนหรือตามนัดหมาย    และแต่ละงาน
ของสายสนับสนุน หน.สนง.คณบดี ถ่ายทอดสื่อสารผ่าน
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายไตรมาส 
อย่างสม่ำเสมอ คณบดีให้ความสำคัญกับการสื่อสารทั่ว
ทั้งองค์กร จึงได้มีการเรียกประชุมบุคลากรทั้งคณะฯ ตาม
วาระเร่งด่วนของ มรว. เพื ่อสร้างความเข้าใจและทัน

เหตุการณ์เมื่อ มรว.ได้ถ่ายทอด OKRs ลงยังคณะฯ 11 
ตัว การถ่ายทอดสู ่บุคลากรในการประชุมบุคลากรทั้ง
คณะฯ รายไตรมาส 
 

 

ภาพที่ 1.1ก(1)-1   ระบบการนำองค์กรของคณะ

http://ph.vru.ac.th/Meeting.html%20รองวิชาการถ่ายทอดฯ%20สู่%20คกก.วิชาการ
http://ph.vru.ac.th/Meeting.html%20รองวิชาการถ่ายทอดฯ%20สู่%20คกก.วิชาการ


 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 1 การนำองค์กร | 12  
 

ตารางท่ี 1.1ก(1)-1  พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติตามค่านิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ “VRUPH” 

 คณะฯ เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของคณะฯ ผ่าน Line ของคณะ คกก.บริหารคณะฯ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของคณะฯ  และของ 
มรว.ไปสู่บุคลากรภายในคณะฯ โดยรองคณบดีทุกฝ่ายรับผิดชอบดำเนินการ ดังตารางที่ 1.1ก(1)-2 
 
 
 

 ค่านิยม พ ติกรรมหลักตามค่านิยม พ ติกรรมย่อยที่ควรป ิบัติตามค่านิยม VRUPH 
Visionary
รอบรู้  
มีวิสัยทัศน์ 

• คิดสร้างสรรค์ 1. เสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ 

2. สร้างสรรค์นวัตกรรม                   และท าผลิตภัณ ์ใหม่ๆ 
3. มีการจัดการเรียนการสอนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

• มีจินตนาการอย่างมีเหตุผล  1. สามารถแก้ป ญหาที่แปลกไปจากเดิม 
2. มองภาพองค์กรให้พัฒนาได้ในทิศทางเดียวกัน 
3. มีความตั้งใจ มุ่งมั่นให้ไปถึงเป้าหมาย 

• มุ่งหวังผลส าเร็จตามเป้าหมายเป็น
ส าคัญ  

1. ปฏิบัติงานให้ส าเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
2. มีศักยภาพต่อการท างานอย่างมีระบบโดยมุ่งผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
3. ปฏิบัติงานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาต่อยอดงานอย่างสร้างสรรค์ 

Reform
ปรับปรุงให้ดี
ขึ้น เป น ป ด้
จริง 

• ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  1. จัดโต ะท างานให้เป นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะ 

3. รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการกับสิ่งใหม่ๆที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 

• แก้ไข    น ูเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและ
พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงตนเอง แก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
2. จัดล าดับความส าคัญของป ญหาเพื่อแก้ไข    น ู เพื่อให้องค์กรมีระบบที่ด ี
3. ยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

Unity 
น้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

• กลมเกลียว  สมานสามัคคี  1. ท างานเป นทีมอย่างเป นระบบ 
2. สามารถประสานงาน และท างานร่วมกันระหว่างบุคคลอื่นได้เป็นอย่างด ี

3. มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือในกิจกรรมที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่
หลักของตนเอง 

• ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม
เป้าหมายและเกิดผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

1. เสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจองคณะฯ และมหาวิทยาลัย ฯ 
2. ยอมรับ และปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
3. ปฏิบัติตามก กติกาของคณะฯ ยึดประโยชน์ของคณะฯ เป็นหลัก  

Public  

Mind 
จิตอาสา 

 

• มีความเสียสละ  1. เป นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยกิจกรรมโดย ม่หวังผลตอบแทน 
2. เป็นผู้ที่ยินดีท างานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจ าด้วยความเต็ม

ใจ 
3. เป็นผู้ที่ร่วมงานกับภาครัฐ และเอกชนเพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่น 

• ร่วมมือร่วมใจในการกระท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

1. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
2. สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในโครงการจิตอาสา 
3. ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อนร่วมงานให้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ 

Healthy  

สุขภาพ 
กายใจด ี

• แข งแกร่ง  สมบูรณ ์ 1. ดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณพ ้นที่ท างานให้สะอาด  ูกสุขอนามัย 

2. ดัชนีมวลกาย            -       อยู่ในเกณ ์ปกต ิ
3. ค่าระดับความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจรอยู่ในเกณ ์ปกต ิ

• มั่นคงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความผาสุก 

1.                                                                       
2.                                 
3. กล่าวชื่นชม ยินดี เมื่อเพื่อนร่วมงานท าดี หรือประสบความส าเร็จ 
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ตารางที ่1.1ก(1)-2วิธีดำเนินการและวิธีการถ่ายทอดเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 

เร ่อง วิธีด าเนินการ วิธีการ ่ายทอดเพ ่อน า ปสู่การป ิบัติ ความ ี่ ผู้รับผิดชอบ 
วิสัยทัศน ์
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 
2565-2569 ใช้ผลการวิเคราะห์จาก
การท า SWOT Analysis (วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัย
คุกคาม)  ตลอดจนความต้องการ 
หรือข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มาปรับวิสัยทัศน์ จากเดิม“คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภั ” เป็น  
วิสัยทัศน์ใหม่ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คือ“คณะสาธารณสุขศาสตร์
ช้ันน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั 
ด้านความรอบรู้ทางสุขภาพ และ
พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 
2569” 

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์เพ่ือน าไปปฏิบัติ 
แยกเป็น 
• การประชุมคกก.บริหารคณะท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ต้อง
ด าเนินการให้บรรลุผล 
• เผยแพร่ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนปฏิบัติราชการค ารับรองฯ และผลการ
ปฏิบัติงานของคณะฯ ผ่านข่องทางการ
สื่อสารทั่วถึงทุกระดับ อาทิ Line, 
Facebook, Website, Poster  

 
 
รายปี 

คณบดี และทีม
บริหาร 

 • ประชุมบุคลากรในท่ีประชุมสัมมนา
บุคลากรถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  ผลการ
ด าเนินงานและนโยบายการบริหารใน
ปีงบประมาณเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งรับ
  งความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอ แนะจาก
บุคลากรทุกระดับน ามาใช้ในการวางแผน
ประจ าปีงบประมาณ ต่อไป 

• ถ่ายทอดให้นักศึกษาในการปฐมนิเทศ 
นศ. ใหม่เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

• รายไตร
มาส  

• รายเดือน 

• รองคณบดีทุก
ฝ่าย 

• ประหลักสูตร 

เป าประ 
สงค์ระยะ
สั้นและ
ระยะยาว  

เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว  
ด้วยการวิเคราะห์เป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุทั้งของ มรว. และ คณะฯ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ผลการด าเนินงาน
ในอดีต  และความสอดคล้องกับ
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้ที่คณะฯ ได้รับ  

• คกก.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดท า
เกณ ์การจัดท าแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับ มรว. ถ่ายทอดไปพร้อมกับ
แบบ อร์มการเขียนโครงการ ทาง e-mail 
และแจ้งในที่ประชุม คกก.บริหารคณะฯ 

• จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ และ
บุคลากรถึงวิธีการใช้แบบ อร์มการเขียน
โครงการ 

• รายไตร
มาส  

• รายเดือน 

 

• รองคณบดีทุก
ฝ่าย 

• ประหลักสูตร 

ค่านิยม
ของคณะ  

คณะฯ ก าหนดค่านิยม พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ และกิริยาการแสดง
ออกเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยการ
ประชุมบุคลากรทุกระดับร่วมกัน
ก าหนดหลังจากนั้นจัดล าดับ Do 

• Web-site คณะ / Poster / Brochure 
/ Line ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ 

• รายไตร
มาส  

• รายเดือน 

• รองคณบดีทุก
ฝ่าย 

• ประหลักสูตร 
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1.1ก(2) การส่งเสริมการประพ ติป ิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Promoting Legal and ETHICAL 
BEHAVIOR)  
  การปฏิบัติตามก หมาย งานก หมายต่างๆ คณบดีมีการกลั่นกรองความถูกต้องในการจัดทำสัญญา/เอกสาร
ตามก หมายให้แก่ มรว.เพื่อออกประกาศ/คำสั่ง/และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งข้อตกลง/ความร่วมมือ และสัญญา
ต่าง ๆ ของคณะฯ คณบดีส่งเสริมความโปร่งใสและจริยธรรม ด้วยการกำหนดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
พันธกิจหนึ ่งของคณะฯ ในปี 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน ได้จัดทำ  “คู่ม อธรรมาภิบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์” โดยได้ทุนสนับสนุนโครงการจัดทำคู่มือธรรมาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์” รหัส 25-05-18-
013 จัดพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 100 เล่ม จาก มรว. จำนวนเงิน38,800บาท โดยเผยแพร่ให้แก่บุคลากรทุกคนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
   คณบดีเป็นตัวอย่างที่ดีในการยึดมั่นพระราชปณิธานใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนกพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเป็นกิจที่
หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” โดยคณบดีและรองคณบดี
ได้ใช้คู่มือธรรมาภิบาลดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและปลูกฝ งไปยังบุคลากรในการประชุมภายในคณะ 
สำหรับนักศึกษาโดยอาจารย์ทุกท่าน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในรายวิชาทุกวิชาในการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกด้านของผู้บริหารทุกระดับมีกระบวนการกลั่นกรอง โดย คกก.ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของรองคณบดีแต่ละฝ่ายและประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรก่อนเสนอ คกก.บริหารคณะฯ และ มรว. คณะฯ มีการ
รายงานผลการประเมินการบริหารงานของคณะฯ ทุกปี (ผลลัพธ์ 7.4ก) 
  สำหรับการวิจัย คณะฯ ดำเนินการผ่านระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ มรว. โดยมีตัวแทนคณะฯ 1 คน 
คือ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ เป็นคกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ มรว.ทำหน้าที่พิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณ ิตศึกษา 
 จากความมุ่งมั่นทำงานของคณบดี ในพ.ศ. 2563 คณบดีได้รับการเสนอชื่อและได้รับคัดเลือกจาก มรว.จนได้รับ
การตัดสินในระดับประเทศให้เป็น “ข้าราชการพลเร อนดีเด่น ปี 2563” และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ประเภทนัก
บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 
1.1ข. การส ่อสาร (Communication)  
 คณะฯ โดยคณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หน.สนง.คณบดี รับผิดชอบสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ให้กับ
บุคลากรทุกคน ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ สนับสนุนการสื่อสารเชิงรุกผ่านงานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 
ทุกช่องทาง โดยมุ่งหวังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชนในชุมชน ทั้งการสื่อสารสอง
ทางและทางเดียว ทั้งนี้กระบวนการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลายเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้เรียนและผู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ข้อมูลทางคณะเพ่ือนำมาปรับปรุง เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร ผู้เรียน ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้ใช้บริการ
วิชาการของคณะฯด้วย  ดังตารางที่ 1.1ก(2)-1 
ตารางท่ี 1.1ก(2)-1 ช่องทางการติดต่อส ่อสาร 

ช่องทางการส ่อสาร 
สารสนเทศนำเสนอสู ่ ความ ี่ 

VMV แผนกลยทุธ ์ แผนปฏิบัติการ CSR ก  ระเบียบ Ethics GG  
การส ่อสารแบบ 2 ทาง 
การประชุมทีมบริหาร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ทุกวนัอังคาร 

การประชุมคกก.บริหารคณะ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ครั้ง/เดอืน 

การประชุมบุคลากร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ครั้ง/ไตรมาส 

การประชุมกลุ่มภารกจิ   ✓ ✓ ✓ ✓  1 ครั้ง/เดอืน 

การปฐมนเิทศ นกัศึกษา ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ครั้ง/ปี 
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ตารางท่ี 1.1ก(2)-1 ช่องทางการติดต่อส ่อสาร 

ช่องทางการส ่อสาร 
สารสนเทศนำเสนอสู ่ ความ ี่ 

VMV แผนกลยทุธ ์ แผนปฏิบัติการ CSR ก  ระเบียบ Ethics GG  
การปฐมนเิทศบุคลากรใหม่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ครั้ง/ปี 

การประชุมกับ คกก. ............. - ✓ ✓ ✓ - - - 1 ครั้ง/ปี 
Facebook  - - - ✓ - - -  

LINE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
การส ่อสารทางเดยีว 

Intranet /Social Network ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ตลอดเวลา 

http://ph.vru.ac.th/ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ตลอดเวลา 

ป้ายประชาสมัพันธ/์โปสเตอร ์ ✓    ✓    

 จากช่องทางการสื่อสารฯ 2 ทางที่หลากหลายตามตารางที่ 1.1ก(2)-1 นำไปสู่การปรับปรุงหลายประการ ได้แก่ 
การพัฒนาห้องเรียนเป็น Smart classroom มีกระดาษดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียนที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง 
502  ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา มีการจัดเลี้ยงรับอาจารย์ใหม่ การรับประทานอาหารร่วมกันหลังตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลังสูตรเป็นประจำทุกปีและการแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการ(ผศ.) มีตู้เย็นชั้น4ในห้องพักรวมของอาจารย์โดยคณบดีใช้งบส่วนตัวจัดการหาให้แก่อาจารย์ ตอบสนองความ
ต้องการของอาจารย์ เป็นการสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับบุคลากร และผู้เรียนได้ดี ทำให้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลาการในปี 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และผลการประเมินผู้บริหารสูงขึ้น ผลลัพธ์ 7...... 

1.1ค พันธกิจและผลการดำเนินการขององค์กร (MISSION and Organizational PERFORMANCE)  
1.1ค(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพ ่อความสำเร จ (Creating an Environment for Success)  
  คณะฯ โดยผู้นำระดับสูง คือ คณบดี กำหนดแนวทางและดำเนินการในการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อทำให้
องค์กรประสบความสำเร็จทั้งในป จจุบันและในอนาคต 4 ขั้นตอน คือ 1) มีการทบทวนโครงสร้างเพื่อให้สายงานตาม
พันธกิจมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย และเกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น 2) สร้างการมีส่วนร่วมให้บุคลากรได้มีโอกาส
เข้าร่วมหรือแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 3) ใช้การสื่อสารสองทางผ่านสื่อสังคม 4) สร้างความสุขในคณะฯ ชื่นชมยินดี
กับบุคลากรที่ประสบความสำเร็จ 
 ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯได้ปรับโครงสร้างตาม ภาพ3 โครงสร้างผังภารกิจของรองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้านการบริหารได้ทบทวนเพิ่มผู้ช่วยคณบดีจากเดิม 2 คน เป็น 3 คน และแบ่งงานให้
ชัดเจนขึ้น ทำให้เกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น คณะฯได้เพิ้มการสร้างการมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2563 
โดยเพิ่มตัวแทนบุคลากรจากการคัดเลือกผ่าน Google form ได้ แต่งแต่งตั้ง ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ เป็นกรรมการที่เป็น
ตัวแทนบุคลากรของคณะ ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่
เคยมีตัวแทนบุคลากรเป็นคณะกรรมการฯ มีแต่ทีมบริหาร คณบดีและทีมลริหารได้ใช้การสื่อสารสองทางในการพบปะ
บุคลากรทั้งเป็นทางการในการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง และไม่เป็นทางการ รายวันในการติดตามงานต่างๆ ผ่าน Line  
และคณบดีได้แสดงการชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  มอบช่อดอกไม้
และออกสื่อเวปไซต์คณะ ให้แก่ ผศ.อภิชัย และ ผศ.ดรทัศพร 
1.1ค(2) การทำให้เกิดการป ิบัติการอย่างจริงจัง (Creating a Focus on Action)  
 คณะฯ มีแนวทางในการมุ่งเน้นปฏิบัติ 1) ใช้แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ สำหรับติดตามควบคุมกำกับ การติดตามกำกับโดยคณบดีเป็นประธาน คกก.บริหารคณะ รองคณบดีทุก
ฝ่าย และประธานหลักสูตร 2) มีการนำเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมคกก.บริหารคณะเป็นวาระประจำทุกเดือน 3) มี
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การถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากผลการประชุมในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจตามแผนผ่านระบบการ
ประชาสัมพันธ์เว ็บไซต์คณะ http://ph.vru.ac.th/และการสร้างความเปลี ่ยนแปลงของคณะฯ ใช้ระบบงาน
ประชาสัมพันธ์สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ  ผลดัง..................ที่ .............. 
นอกจากนั้นแล้วคณบดีสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ด้วยการเป็นที่ปรึกษา คกก.พัฒนาองค์กรแห่ง การเรียนรู้ 
คณบดีเข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทุกครั้ง และสร้าง Brand ของคณะฯ ให้
เป็นที่รู้จักในวงการสาธารณสุขด้านบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายต่างๆ และ ผ่าน  Facebook คณะ และ 
Facebook ส่วนตัว  ผลดัง.............ที่ ...... 
 
1.2 การกำกับดูแลองค์กรและการตอบแทนสังคม (Governance and Societal Contributions)  
1.2ก. การกำกับดูแลองค์กร (Organizational GOVERNANCE) 
1.2ก(1) ระบบการกำกับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System)  
การกำกับดูแลการบริหารคณะ  ดำเนินการโดย คกก.บริหารคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี  รองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
จำนวน 3 คน ประธานหลักสูตร 5 หลักสูตร ผู้ช่วยคณบดี 6 คน และ หน.สนง.คณบดี 1 คน รับผิดชอบตรวจสอบ 
กำกับ ดูแล การดำเนินงานและความโปร่งใสของคณะฯ รวมทั้งสิ้น 13 คน การกำกับดูแลตามพันธกิจและกลยุทธ์ 
มรว.และคณะ  คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย รับผิดชอบบริหาร กำกับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงาน
ผลการดำเนินการ และรับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และโครงการ ของ มรว. และคณะฯ บริหารจัดการ
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ให้ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด  รวมทั้งการตรวจสอบภายใน 
และนำเสนอในท่ีประชุม คกก.บริหารคณะฯ ดังตารางที่ 1.2ก(1)-1 
ตารางท่ี 1.2ก(1)-1 ระบบธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลการบริหารคณะ  พันธกิจ และกลยุทธ์ 

การกำกับ วิธีการที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารคณะ   ก หมายว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ด ีผ่านการประชุม คกก.คณะฯ 
 การดำเนินงานตามระเบียบก หมายวิธีการปฏิบตัิตามนโยบาย
ของ มรว. 
 กำกับนโยบายของคณะฯ สู่การปฏิบัติผา่นแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของคณะฯ  
 รองคณบดีและประธานหลักสตูรทกุคนมีหน้าท่ีสร้างผลงานตาม
พันธกิจของต่าง ๆ ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และบรรลผุลตามเปา้หมาย 

ทุกเดือน คกก.บริหารคณะฯ 

กำกับดูแลตาม               
พันธกิจและกล
ยุทธ์ 

 บริหาร ตดิตาม กำกับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินการตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ และโครงการของ มรว. 
กลยุทธ์คณะฯ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด  
 การบริหารงานอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงของคกก.บริหาร
ความเสีย่ง คณะฯ  
 การตรวจสอบภายใน ด้วยการนำก หมาย ประกาศ ข้อบังคับ
มาใช้กำกับการดำเนินงานของคณะฯทั้งการศึกษา การวิจยั การ
บริการวิชาการสู่ชุมชน และการบริหาร เพื่อป้องกันการเกดิผล
กระทบเชิงลบต่อสังคม 

ทุกเดือน รองคณบดีทุกฝ่าย และ
ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย 
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ตารางท่ี 1.2ก(1)-1 ระบบธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลการบริหารคณะ  พันธกิจ และกลยุทธ์ 

การกำกับ วิธีการที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กำกับดูแล
การศึกษาและ
คุณภาพหลักสูตร 

 พรบ. การศึกษา พรบ.วิชาชีพ  กฏ ระเบียบตามเกณ ์ สกอ. 
มรว. และประกาศของบัณ ิตวิทยาลัย 

 ผ่าน คกก. วิชาการ 

ทุกเดือน รองคณบดฝี่ายวิชาการ และ
วิจัย 
ประธานหลักสตูร 5 
หลักสตูร 

กำกับดูแลคุณภาพ
การวิจัย 

 กฏ ระเบยีบ ข้อบังคับด้านการวิจยั ของ มรว. 
 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2554 
 ผ่าน คกก วิจัย  และ คกก.จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ของ มรว. 

ทุกเดือน         ฝ่             
  จ   
ประธานหลักสตูร 5 
หลักสตูร 

กำกับดูแลคุณภาพ
การบริการ
วิชาการสู่ท้อง ิ่น 

 ก  ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริการวิชาการสู้ท้องถิ่น ของ 
มรว. 

 ก  ระเบยีน อบท อบจ อบต 

ทุกเดือน รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ์ 
ประธานหลักสตูร 5 
หลักสตูร 

กำกับดูแลการ
บริหาร 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการงบประมาณและ
การเงิน และว่าด้วยการพัสดุระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับ 
ประกาศ ต่าง ๆ มรว.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และพ.ร.บ. 
มรว.  
 พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552   
 แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 
2555 
 พ.ร.บ.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทำงาน 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน หลักการ 
Green Meetings 

ทุกเดือน รองคณบด ีฝ ่ายบร ิหารฯ 
และผู ้ช ่วยคณบดี ที่กำกับ
ดูแลงานกายภาพ 

กำกับดูแลกลยุทธ/์
แผนงบประมาณ 
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
คณะ การบริหาร
ความเสี่ยง KM 

 เกณ ์ EdPEx แนวทางการปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558 
 ERM 
 KM 

ทุกเดือน รองคณบดฝี่ายบริหารและ
การวางแผน  
และผู้ช่วยคณบด ี

 คณะมีระบบการตรวจสอบทั้งภายในโดยใช้ระบบการตรวจสอบเดียวกับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ตรวจสอบจาก
บุคคลภายนอก ใน 6 ประเด็น คือ 1) ด้านการเงินและบัญชี 2) การดำเนินโครงการ 3) การปฏิบัติตามข้อกำหนด 4) 
การปฏิบัติการ 5) การบริหารงบประมาณ 6)การบริหารพัสดุ จากผลการตรวจสอบภายในและรายงานสรุปในปี 2563 
พบว่ามีประสิทธิผลครบถ้วน โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกองคลังต่อเนื่องทุกปี โดยหัวหน้าสำนักงานคณบดีรับผิดชอบ
ให้ข้อมูลและเอกสารประกอบทุกเรื่อง คณบดีให้บุคคลภายนอกมีอิสระให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและกำกับดูแล
องค์กรได้เต็มที ่ 
1.2ก(2) การประเมินผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)  
 คณบดีได้รับการประเมินการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี ปีละ 2 ครั้ง ด้วยการอ้างอิงการประเมินผลตามข้อตกลงที่
คณะฯทำกับอธิการบดีสอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์ของ มรว. และของคณะฯ สำหรับผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี
ทุกตำแหน่งคณบดีเป็นผู้ประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่มอบหมายงาน ผลการประเมิน

http://www.eg.mahidol.ac.th/green/energy/116-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2555.html
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คณบดีนำมาปรับระบบการบริหารใหม่ ส่วนการประเมินผลบุคลากรมีคณะกรรมการประเมินผลตามเกณ ์ของ มรว.
โดยใช้แบบระเมินและวิธีคิดภาระงานฯตามประกาศ มรว. (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในปี 2563 ได้มีการพัฒนา
กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานจากเดิมใช้แบบกรอกข้อมูลในเอกสาร ได้พัฒนาให้กรอกในระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ของ มรว. เข้าถึงโดยใช้ Password ของบุคลากรส่วนบุคคล แบ่งเป็นการประเมินผลตามพันธกิจ 3 ด้าน คือ
ด้านการผลิตบัณ ิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และประเมินสมรรถนะรวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรม ความ
มุ่งม่ันและความเสียสละ/จิตอาสา ส่วนการปรับปรุงคณะกรรมการประเมินผลจากเดิมปี 2562 มีแต่ผู้บริหาร ซึ่งมีความ
ไม่เข้าใจเหตุผลว่าบุคลากรกรบางคนไม่ได้รับการประเมินตามที่คาดหวัง  ในปี 2563 เพื่อความโปร่งใส จึงได้เพ่ิม
ตัวแทนคณะกรรมการประเมินผล  โดยอาจารย์ 1 ท่านที่ได้รับเลือกจากการสำรวจผ่าน Google form ได้ ผศ.ดร.ทัศ
พร ชูศักดิ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผล  กระบวนการที่เพ่ิมนี้ทำให้อาจารย์ได้รับการสื่อสาร 2 ทางจากตัวแทน
และเข้าใจในผลประเมินยิ่งขึ้น 
1.2ข. การประพ ติป ิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 
1.2ข(1) การป ิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, and Accreditation 
Compliance)  
 คณะฯ โดยความรับผิดชอบของ คกก.บริหารความสี่ยง มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยใช้ COSO และ 
Enterprise Risk Management (ERM) เป็นแนวทางการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐานดังกล่าว มาดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการประชุมปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามกระบวนงาน คือ 1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2)
ดำเนินการลดความเสี่ยง 3) กำกับติดตาม รายงานผลต่อ คกก.กบ.คณะ และรายงานไปยัง มรว. ตามไตรมาส ระบบการ
ประเมินความเสี่ยงของคณะ ช่วยให้คณะคาดการณ์ล่วงหน้าของความเสี่ยงท่ีเป็นข้อกังวลท้ังของผู้เรียน ลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของจริยธรรมต่างๆ ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น คณะดำเนินการส่งแบบ
สำรวจความเสี่ยงไปยังรองคณบดี และประธานหลักสูตรทุกคน เพื่อให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อได้ข้อมูลแล้ว คกก.
บริหารความเสี่ยงร่วมกันระชุมวิเคราะห์และจัดลำดับความกังวลท่ีอาจเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับจริยธรรมได้สรุปผลจัดลำดับความกังวลท่ีอาจเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ ดังตารางที่ 
1.2 ข(1)-1 จากการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงพบว่าส่วนใหญ่ระดับความเสี่ยงลดลง 3 ประเด็น ส่วนความเสี่ยง
ในระดับสูงท่ียังไม่ลดลง นำไปวางแผนต่อในปี2564 ได้แก่ จำนวนนักศึกษาลดลง จ านวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย และจ านวนทุนวิจัยหรือจ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภายนอก คกก.บริหารความเสี่ยงได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ป จจัยที่ส่งผลต่อความส่ียงท่ีไม่ลดลง พบว่า สถานการโควิด-19 เด็กวัยเรียนลดลง/ปิรามิดประชากรของวัยเรียน
ท่ีลดลง และผลกระทบจากป ญหาเศรษฐกิจ คณบดีได้ให้ข้อเสนอแนะในท่ีประชุม กบ. ประจำทุกเดือน และให้กรรมการ 
กบ.ไปถ่ายทอดสู่หลักสูตรและบุคลากรทุกคน 
ตารางท่ี 1.2 ข(1)-1 ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 

ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
1.  การฝึกสหกิจที่กระทบต่อ

จริยธรรมการปฏิบัติงาน 
จำนวนข้อร้องเรียนสถานท่ีฝึกปฏบิัติ  
จำนวน นศ. ท่ีสถานท่ีฝึกปฏิบตัิส่งกลับ 

คกก.บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.   หลักสตูร และการเรียนการสอน จำนวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา คกก.บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร 
3.  จริยธรรมการวจิัย จำนวนครั้งการละเมิดจริยธรรมการวิจัย  คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
1. การบริการวิชาการสูส่ังคม จำนวนข้อร้องเรียนของผู้รีบบริการวิชาการ คกก.บริการวิชาการ 
5.  การละเมิดสิทธิผูย้อมตน จำนวนข้อร้องเรียนละเมดิสิทธิผู้ยอมตน   คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

และคกก.บริหารหลักสูตรทุกหลักสตร 
6.  จรยิธรรมการจัดซื้อ จดัจ้างพสัด ุ จำนวนข้อร้องเรียน การจดัซื้อ จัดจ้าง พัสดุ   คกก.ตรวจรับพัสด ุ
7.  จรยิธรรมการบรหิารทรัพยากร

บุคคล 
จำนวนข้อร้องเรียนการบริหารงานบุคคล  งานทรัพยากรบุคคล 
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1.2ข(2)การประพ ติป ิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)  
 คณะฯใช้กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมด้านต่าง ๆ ในลักษณะของคกก.บริหาร คณบดีกำกับติดตามการ
ดำเนินการผ่านรองคณบดีและประธานหลักสูตรทั้งหมดของคณะ โดยมี คกก.วิชาการ คกก.หลักสูตรปริญญาตรี และ 
คกก.ระดับบัณ ิตศึกษา ควบคุมกำกับคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของหลักสูตร การวิจัยคณะฯ มี  คกก.
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ มรว. กำกับคุณธรรม และจริยธรรมงานวิจัยทั้งระดับนักศึกษา และบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะฯ ตารางที่ P1ข.(1)-1 คณะฯ โดยความรับผิดชอบของคณบดีและรองคณบดี
ทุกฝ่ายทำหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมกำกับติดตามเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมอย่างมีจริยธรรม  ในปี 2563 คณะได้
จัดทำมีคู่มือธรรมาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้ทุนสนับสนุนจากงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพมาจัดพิมพ์ 
100 เล่มถ่ายทอดให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  มีตัววัดชัดเจนอยู่ในคู่มือหน้า 17-22 ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน 
42 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีระบบตรวจสอบภายใน ที่สามารถทำให้ปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถร่วมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรม
และกำกับดูแลให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลทั่วทั้งคณะ รวมทั้งคณบดีได้สื่อสาร
ถ่ายทอดพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการประชุมบุคลากรทั้งคณะ ในปี 2563 ไม่พบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อ
จริยธรรม ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆจากผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 คณะ
ได้จัดทำการประเมินธรรมาภิบาล 10 ด้านของผู้บริหารองค์กรโดยใช้ Google form ผลการประเมินอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย....) คณะจึงใช้เวปไซต์คณะ และFacebook ในการเผยแพร่ข้อมูลผลงานต่างๆและสร้างความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรและสาธารณะเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การเผยแพร่คู่มือธรรมาภิบาลให้กับนักศึกษาผ่าน Facebook หลักสูตร จาก
ผลการผู้บริหารระดับสูงปี 2561-2563 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของคณบดีสูงขึ้น
ทุกปีจาก (ผลลัพธ์ 7.4ก(1)-11) ระดับความผูกพันของบุคลากร คณะฯสูงขึ้นทุกปี (ผลลัพธ์7.3ก(3)-1) ในปี 2563 
ผู้บริหารระดับสูงคือคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563” นับเป็นเกียรติ
ประวัติของคณะที่มีผู้นำที่มกีารประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในระดับชาติ  
1.2ค. การทำประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions)  
1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)  
 คณะฯ มีแนวทางสร้างความผาสุกให้แก่ชุมชน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ว่า “ มรว.เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ชุมชน” คณะฯ ได้กำหนดให้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นของคณะฯ โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการต่อยอดผลิตภัณ ์สุขภาพที่ผลิตในชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ของคณะฯ ตามกลยุทธ์ของ มรว. โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์  โดย 1) จัดทำแผนมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการจำนวนมากที่ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง 2) คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ขยายผลสู่ชุมชน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะฯคือ “สร้างเสริม
สุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขป ญหาของชุมชนได้จริง 
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รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.คูบางหลัวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี” ของ อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณและ
คณะ เกี่ยวกับ “การยืดอายุกาละแมด้วยการไม่ใช้สารเคมี” ถ่ายทอดให้ชุมชนต.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี ขอข้อมูล
ผลงานวิจัยของ อ.รัฐพล และอ.จันทรรัตน์ เพ่ิมสร้างความพึงพอใจให้ชุมชนและเพ่ิมรายได้สร้างความผาสุกให้แก่ชุมชน 
3) การสร้างความผาสุกของสังคมจากกระบวนการมีส่วนร่วม คณะฯ มีสวนสรางความสมบูรณใหกับสิ่งแวดลอม สังคม 
และเศรษฐกิจ โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน เรียกว่า “ร่วมด้วยช่วยกัน” ค อ 1) ร่วมคิด อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
คิดวิธีการที่หลากหลาย เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 2) ร่วมทำ อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันดำเนินงาน ตัวอย่างคณะมี
บัญชีรายได้จากธนาคารขยะ 3) ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ได้แก่ การรณรงคลดการใชกระแสไ  า ใช้ถังขยะ
ตามสีเพื่อแยกขยะ งดใช้โ ม ใช้กระบวนการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม คณะใช้หลักการ “Green Meeting”  ในการ
จัดประชุม เช่น การประชุมบุคลากรทั้งคณะ ในกรณีทีค่ณบดีเลี้ยงอาหารกลางวัน ได้สื่อสารให้บุคลากรนำภาชนะมาใส่
อาหารแล้วแยกไปรับประทานตามมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด -19 งดใช้โ ม/
พลาสติก  
1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)  
    คณะฯ ใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ ของปี 2563 ที่ว่า “บูรณาการการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของท้องถิ่น” ในการดำเนินการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญ โดยมี 
คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ คกก.บริการวิชาการของคณะฯ รับผิดชอบ ตามกระบวนการ
ทำงาน 5 ชั้นตอน คือ 1) คัดเลือกพื้นที่ที่มีป ญหาด้านสาธารณสุข ใช้เกณ ์เลือกพื้นที่ชุมชนที่มีความต้องการด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ 2) สร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือวางแผนร่วมกัน 3) ดำเนินกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่ จัดโครงการให้เปล่า และ 
โครงการที่มีรายได้ และส่งนักศึกษาไปฝึกสห
ก ิ จ ในหน ่ วยงานสาธารณส ุขต ่ า ง  ๆ  4 ) 
ป ร ะ เ ม ิ น ผล  ป ร ั บ ป ร ุ ง แก ้ ไ ข  แล ะ  ให้
ข ้อ เสนอแนะ 5)  เผยแพร ่องค ์ความร ู ้สู่
ส าธารณะและการนำองค ์ความร ู ้ ไป ใช้

ประโยชน์ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM Conner  http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html ชุมชนที่สำคัญของคณะฯ 
ที่ผ่านการคัดเลือกม ี1 ชุมชน คือ “ชุมชนสวนพริก ทย จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่ใกล้คณะฯ ตามนโยบายของ 
มรว. ให้พัฒนาชุมชนทั้งถิ่น จังหวัดปทุมธานี เป็นหลัก คณะฯ โดยฝ่ายบริการวิชาการได้เข้าไปได้จัดโครงการร่วมกับ
ชุมชน และดำเนินการในเวลาช่วงเลิกงานตามที่ชุมชนต้องการ นำโดยคณบดีจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพในชุมชนสวนพริกไทย คณบดีร่วมออกกำลังกายกับชุมชน ใช้เพลงไทยจังหวะสนุกสนานกับท่าเต้นของลาว 
“บาสโลบ” ร่วมมือกับผู้นำชุมชนสวนพริกไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ทุกวัย โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี  
2560-2563 และหยุดลงในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด 2019 ตามประกาศมาตรการควบคุมของรัฐบาล 
 ในปี 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 3 หลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น ถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร ดังตารางที่ 1.2ค(2)-1  
ตารางท่ี 1.2 ค(2)-1 หลักสูตร(ระยะสั้น) แบบสหวิทยาการที่พัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  

ลำดับที ่ ช ่อหลักสูตรระยะสั้น 
จำนวน

กลุ่มเป าหมาย 
วันเด อนปีที่เปิดรับ

สมัคร 
จำนวนผู้เรียน 

1 หลักสตูรการปฐมพยาบาลการปฏบิัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน 30 คน 27 มิ.ย.63 6 คน 

http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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ลำดับที ่ ช ่อหลักสูตรระยะสั้น 
จำนวน

กลุ่มเป าหมาย 
วันเด อนปีที่เปิดรับ

สมัคร 
จำนวนผู้เรียน 

2 หลักสตูรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ช่ัวโมง 20 คน 15-21 ก.ค.63 20 คน 
3 หลักสตูรการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผูส้ัมผัสอาหาร

และผูป้ระกอบกิจการด้านอาหาร  
20 คน จะดำเนินการใน

ปีงบประมาณ 2564 
รอผลดำเนินการ 

 ตัวอย่างเช่น หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมงที่ ได้กลุ่มเป้าหมาย 20 คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอกท่ี
สนใจ 13 คน และนักศึกษา 7 คน หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรเพื่อการจัดหารายได้ของคณะฯ แต่มีผู้เรียนไม่ได้ตาม
เป้าหมายเนื่องจากมีวิกฤติการระบาดของโรคโควิด 2019 ได้พยายามปรับปรุงให้มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่
เนื่องจากเน้นการฝึกปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ คาดว่าจะเปิดดำเนินการปี 2564 ต่อไปหากสถานการณ์โควิดมี
การแพร่ระบาดลดลงลดลงจนเป็นปกติ จากการติดตามประเมินผลงานหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 60 ชั่วโมง ของ
กลุ่มเป้าหมายจากบุคคลภายนอก 13 คน ได้นำความรู้ทักษะที่ได้ไปทำงานประจำและงานพิเศษ ไ ด้ทุกคน ส่วน
นักศึกษา 7 คนใช้ทักษะที่ได้รับหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ทุกคนในกิจกรรมมหาวิทยาลัย “Hugna” และสร้าง
รายได้ในกิจกรรมงานลอยกระทง 
  คณะฯ สนับสนุนชุมชน โดยบูรณาการการสอนแบบสหกิจ ให้นักศึกษาได้ลงพื ้นที่ฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล สร้างพื้นที่ฝึกสหกิจ  ในปี
การศึกษา 2562 และปี 2563 จำนวน 4 พ้ืนที่  คือ โรงพยาบาลสรรพยา จ.ชัยนาท โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  จ.
อยุธยา โรงพยาบาลคลองหลวง  จ.ปทุมธานี และ โรงพยาบาล ภัทรธนบุรี จ. ปทุมธานี  หลักสูตร สบ. กลุ่มวิชา
สาธารณสุขชุมชน นักศึกษา จำนวน 86 คน  แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 18 คน ลงพ้ืนที่ฝึกสห
กิจ ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน  จำนวน 3 แห่ง (รพ.ลาดหลุมแก้ว รพ.ธัญบุรี รพ.คลองหลวง ) รพสต. จ.ปทุมธานี
จำนวน 10 แห่ง คลินิกเอกชนในเครือ สปสช. จำนวน 7 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล/เมือง จำนวน 3 
แห่ง และ รพสต.จ.สระแก้ว จำนวน 6 แห่ง อาจารย์นิเทศลงพื้นที่ดูแลนักศึกษาและดูแลชุมชน จำนวน 16 คน ทั้งนี้ 
ท่านคณบดี และ รองคณบดีได้ร่วมออกพื้นที่ดูแลชุมชนที่นักศึกษาไปฝึกสหกิจด้วย  ช่วงออกฝึกสหกิจ ตั้งแต่ 16 พ.ย.
2563- 5 มีนาคม 2564  รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์  640 ชั่วโมง อาจารย์ลงพื้นที่นิเทศทั้งหมดคนละ 3 ครั้ง จากการ
เรียนรู้ในการสนับสนุนชุมชน ที่นักศึกษาได้ฝึกสหกิจ พบว่า พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการให้คำชื่นชมนักศึกษาที่ช่วยงาน
ได้หลากหลาย มีความรับผิดชอบและเสียสละ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ปทุมธานี ชื่นชมนักศึกษาว่า “มีจิต
อาสาเป็นเลิศและทำงานได้ดีมาก เป็นคนเก่งสู้งาน” และขอให้ส่งไปฝึกอีกในปีต่อไป (ผลลัพธ์ 7 ....ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจผู้ใช้บัณ ิตอยู่ในระดับสูง 4.55) 
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หมวดที่ 2 กลยุทธ์ (Strategy) 
2.1 การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development) 
2.1ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)  
2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planning PROCESS) 
 ปี 2563 คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ คณะสาธารณสุข ศาสตร์ นำโดย
คณบดีได้จัดทำแผนกลยุทธคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยนำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมรว. พ.ศ. 2560-2564 ฉบับ ปรับปรุง  มาทบทวน และได้จัดทำแผนกลยุทธคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 โดยมีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอน 13 
ขั้นตอน ตามแผนภาพที่ 2.1 ก(1)-1  มีการถ่ า ย ท อ ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ 2 5 6 5 - 2 5 6 9 สู่ ส า ธ า ร ณ ะ ใ น
เว็บไซต์คณะ http://ph.vru.ac.th/planph.html  
 คณะฯ ได้ทบทวนกลยุทธ์/แผน/แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายตัวชี้ว ัด (Corporate KPIs)  โ ด ย ใ ช้
รู ป แ บ บ การประชุม เชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง รวม 3 วัน  โดย คกก.จัดทำกลยุทธ์ฯ ร่วมกันประชุมจำนวน 3 
ครั้ง ใช้ความร่วมมือและความเข้าใจแผนพัฒนาคณะในระยะยาวและระยะสั้นสู่การปฏิบัติผ่านทีมบริหาร/ประธาน
หลักสูตร/หน.สนง.คณบดี การแปลงกล ยุท ธ์ สู่ ก า ร ปฏิบัติจากการประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง คณบดีเป็นประธาน
การประชุมในการวิเคราะห์ SWOT ค้นหาจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และภาวะคุกคาม จัดลำดับความสำคัญ โดยใช้ข้อมูล
สำคัญ และจดัทำ TOWS Matrix ภายใต้ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ  ดังตารางที ่P2.ข-1  
 คณะจัดประชุมบุคลากรทุกคนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ และแนวทางพัฒนา ผลการดำเนินงาน ดังภาพที่ 2.1ก(1)-1 และ Corporate KPIs ดังตาราง
ที ่2.1ก(1)-2  ผลรูปที.่...... 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 13 ขั้นตอน ดำเนินการล่วงหน้าก่อนที่แผนกลยุทธ์ มรว.จะส่งมาคณะ 
เพ่ือให้มีเวลามากพอต่อการทบทวนแผนระยะยาวของคณะ โดยผู้บริหารระดับสูง รองคณบดี คำนึงถึงปัจจัยที่มีความ
จำเป็นที่อาจเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน สถานการณ์ปัจจัยภายในและภายนอก และความต้องการของ
ลูกค้า ผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตาราง 2.1ก(1)-1  
ตารางที ่2.1ก(1)-1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยสำคัญ การรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
1.การเปลีย่นแปลงท่ี
พลิกผัน 

- เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
- สถานการณโ์ควิด 2019 ท่ีไม่แน่นอน มีการแพร่ระบาด 
- ปัญหาประชาการขาดสมดลุ กลุม่ผู้เรียนลดลง ผูสู้งอายุ
เพิ่มขึ้น 

Gap Analysis 
Trend Analysis 

ผู้บริหารระดับสูง 

2. สถานการณ์ปจัจัย
ภายในและภายนอก 

- นโยบายของรัฐบาล 
- นโยบายของมหาวิทยาลยั/ OKRs  
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
- กฎหมายเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญ  
- จุดอ่อน จุดแข็งของคณะ 

SWOT Analysis 
Situation 
Analysis 

รองคณบดีทุก
ฝ่าย 

3.ความต้องการของ
ลูกค้า ผูร้ับบริการกลุ่ม
อื่นและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย 

-การสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง  
-การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกบัผู้เรยีน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
-การสำรวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑติและข้อมลูจากพ่ีเลี้ยงและผู้
นิเทศ นศ.ฝึกงาน 

วิเคราะหต์าม
ประเด็น เชิง
คุณภาพร่วมกับ
เชิงปริมาณ 

รองคณบดี และ
งานบริการที่
เกี่ยวข้อง 

           คณะได้รวบรวบข้อมูลตามปัจจัยสำคัญข้างต้น โดยความรับผิดชอบของคณบดีและรองคณบดีแต่ละฝ่าย แล้ว
นำมาวิเคราะห์ในที่ประชุม คกก.กบ.ใช้เป็นข้อมูลในการปรับกลยุทธ์/แผนปีงบประมาณ 2563 คณะยังมีการปรับแผน
กลยุทธ์ระยะยาวรอบท่ี 2 ในปี 2564 ภายหลังให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มรว.  

http://ph.vru.ac.th/images/page-planph/file/Strategic_plan/55060_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%202560-2564.pdf
http://ph.vru.ac.th/planph.html
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กระบวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ภาพที่ 2.1ก(1)-1 กระบวนจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ตารางท่ี 2.1ก(1)-2   Corporate KPIs 
ตาราง Corporate KPIs 

ยุทธศาสตร ์ Corporate KPIs เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต โดย
กระบวนการ เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของการเบิกใชง้บประมาณการดำเนินงานวิชาการ ร้อยละ 100 
3. ร้อยละของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ร้อยละ 95 
4. ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนนิชวีิตในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 40 

6. ร้อยละของหลักสูตรที่มกีารพัฒนาทกัษะผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ ร้อยละ 60 
7. ร้อยละของนักศึกษา ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ร้อยละ 80 
8. จำนวนเครือข่ายความรว่มมือภายใน ประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 2 
9. จำนวนเครือข่ายความรว่มมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประ เทศที่มีการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการวิจยั แบบ
บูรณาการเพ่ือ แก้ปัญหา
ท้องถิ่น 

1. จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี 1 ล้าน บาท 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการสง่เสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรูใ้หม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

3. ระดับความสำเร็จของการสง่เสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ระดับ 5 

4. จานวนครัง้การจัดประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 2 คร้ัง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การ
พัฒนางาน พันธกิจ
สมัพันธ์ และสร้างผู้ประ 
กอบการรายใหม ่

1. จานวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญ
เพื่อใชใ้นการพัฒนาท้องถิ่น 

4 หมู่บ้าน 

2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนทีเ่ป้าหมายร่วมทีบู่รณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

3. ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 ข้อ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การจัดการสู่การ เป็น
คณะท่ีเข้มแข็ง 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสูค่วามเป็นเลิศ ระดับ 5 
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา ระดับ 5 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ 5 
4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 90 
5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสือ่สารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ระดับ 5 
6. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม ร้อยละ 100 
7. ระดับความสำเร็จของบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขยีว ระดับ 5 
8. ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สิง่อำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลยั 

4.51 

 
2.1ก(2) นวัตกรรม (INNOVATION)  
 นับตั้งแต่คณะฯ ได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะฯ พ.ศ. 2560-2564 สู่บุคลากรทุกคนตั้งแต่ปี 2560 และมีการ
ทบทวนทุกปี โดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยปี 2563  เพื่อให้ทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และให้สอดคล้องกับความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ใหม่ ประกาศใช้ ปี 2563 ผ่านการประชุมบุคลากร
ทั้งคณะ 2 ครั้ง ตามนโยบายของคณะฯ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาคณะฯ และ
มีการสัมมนาบุคลากร เรื่อง  เป้าหมายการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2562-2565 วันที่ 13-15 และ 18-20 
พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะฯ  และจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะฯ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มุ่ง
การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน เกิดนวัตกรรมจากกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ คณะใช้กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ 
13 ขั้นตอน ดังภาพ แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1  
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โดยในขั้นตอนที่ 1 ได้เพ่ิมการกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ ภายหลังการทำ SWOT ในขั้นตอนย่อยที่ 4 ได้นำ Intelligent 
risks มาร่วมกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ สรุปวิธีการ ดังตารางที ่2.1ก(2)-1 
ตารางที ่2.1ก(2)-1 วิธีการในการกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และนวัตกรรม 

วิธีการ โอกาสเชิงกลยุทธ ์ นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.นำผล SWOT มาระดม
สมอง 

- คณะ ไดร้ับอนุญาตจากกรมสนับสนุนการ
บริการสุขภาพในการจดับริการทาง
สาธารณสุข ทั้งคลินิกให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรคณะ มีความพร้อม 
- สถานพยาบาลที่มีอยูไ่ดม้าตรฐาน 

1.การบริการใหม่จากวไลย
อลงกรณ์คลินิกเวชกรรม 
2.คลินิกการแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

ผู้บริหารระดับสูง 
คกก. 

2. จัดลำดับคดัเลือกตาม
เกณฑ ์

 - ใช้เกณฑ์การขยายตลาดสูผู้้รับบริการ
ภายนอกในการตดัสินใจ 
 - สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการ
เพิ่มรายได้ ให้ มรว. 

3.หลักสูตรอบรมที่ร่วมมือ
กับองค์กรภายนอก 

- ผู้บริหารระดับสูง 
- หน่วยฝึกอบรมความ
ปลอดภัยการทำงาน 

3. ดำเนินงานตามแผน 
ติดตามกำกับ รายเดือน
โดยมีวาระการประชุม
เดือนละครั้งและกรณี
เร่งด่วน 

 4.พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ได้แก่ Gel Alcohol สบูล่้าง
มือ ช่วงโควิด2019 
5. เปิดหลักสูตร ป. เอก สด.
สาขาระบบการจดัการสุขภาพ 

 

5.ประเมินผล ปรับปรุง 
พัฒนา 

  - ผู้บริหารระดับสูง 
- คกก.บริหาร 

 ในการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ คณะอาศัยความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(OP ตาราง P2.ข-1) 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของรายได้คณะที่ลดลงเนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลง ในปี 2563 คณะจึงมุ่งกลยุทธ์การ
เพ่ิมรายได้ช่องทางใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรมการบริการใหม่ 2 ประการ คือ 1) การบริการรักษาพยาบาลจากวไลย
อลงกรณ์คลินิกเวชกรรม  และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข 2) การบริการรักษาจาก
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพ่ือดูแลสุขภาพบุคลากรภายในด้านการแพทย์แผนไทย และให้บริการแก่
บุคคลภายนอก ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC4 การบริการที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น) มีการถ่ายทอด เผยแพร่ทั้ง
เอกสารและเว็บไซต์ให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้รับทราบช่ อ ง ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห ม่  ผ่านทาง 
Facebook และเวปไซต์คณะ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการบริการและ
รายได ้
 ในการจัดการศึกษาคณะฯ มีการคัดเลือกและสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องจากกระบวนการฝึกสหกิจของนักศึกษา
ในสถานประกอบการต่างๆ เช่น การพัฒนาแอฟพลิเคชั่นเพ่ือใช้ในระบบการตรวจสอบพัสดุ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ของศูนย์หัวใจ นำไปประยุกต์ใช้ ที่ ร.พ.ภัทร-ธนบุรี โดยพิจารณาจากกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อหลักสูตร/บริการ/
กระบวนการทำงานหลักของคณะฯ ในหมวด 6 ตามพันธกิจสำคัญของคณะฯ และกระบวนการทำงานของบุคลากรที่เป็น
ระบบสนับสนุน เช่น คู่มือการใช้งานระบบ e-sarabun ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับมหาวิทยาลัย
ได้ง่ายข้ึน 
2.1ก(3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)  
 คณะฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ดังตาราง 2.1ก(1)-1 นำข้อมูล
มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นสารสนเทศในการกำหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯ ในการจัดทำแผน
คณะฯ ตารางที่ 2.1ก(1)-1 โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติในการจัดทำแผนรายปี ใช้การระดมสมองบุคลากรแบบมี
ส่วนร่วม กำหนดแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งแปลงแผนสู่การปฏิบัติในรูปของโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี 
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หลังจากนั้น  คกก.ทบทวน แผนพัฒนาฯ นำมาพิจารณาในการประชุม คกก.แผน ทบทวนความเป็นไปได้ในการ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 
2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES)  
คณะฯ มีวิธีการพัฒนาระบบงาน โดยผู้บริหารระดับสูงประชุม คกก.บริหาร ประจำทุกเดือน มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ทบทวนปรับโครงสร้าง โดยวิเคราะห์ได้จากผลจากการดำเนินงานให้บรรลุกลยุทธ์ ปีปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ 
วิเคราะห์โครงสร้างผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน ปรับเพิ่มผู้ช่วยคณบดีเพื่อให้ระบบงานคล่องตัวยืดหยุ่นและกำกับติดตามได้ผล
ลัพธ์ตามเป้าหมาย หน้า ค  2)บูรณาการงานพันธกิจเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการทำงาน เช่น บูรณาการงานการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 3) ผู้บริหารร่วมกันพิจารณาปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจกำหนดระบบงาน โดย
คณบดีและทีมบริหารนำกลยุทธ์ ร่วมกันพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ลูกค้า/VOC สมรรถนะหลัก ทรัพยากร 
นโยบาย มรว. และนโยบายของคณะฯ ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ข้อกำหนดต่างๆ และวั ตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3) 
วิเคราะห์กำหนดระบบงานให้รองรับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 4) ออกแบบระบบงาน
ของคณะฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่1) Management Process 2 (Key Work Process    3 ( Key Support Process ดังภาพ
ที ่2.1ก(4)-1 
 

 
ภาพที ่2.1ก(4)-1 ระบบงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

โดยคณบดีรับผิดชอบในการออกแบบระบบงานกระบวนการจัดการ Management Process ในหมวด1 และ และรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและแผน รับผิดชอบอกแบบระบบงานในหมวด2 กลยุทธ์  ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  
รายงานผลตามตัวชี้วัด ทั้งนี้งานทุกหมวดได้มี คกก.บริหารคณะ พิจารณากลั่นกรองในภาพรวม ประจำทุกเดือน โดยมี
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานตามแผน ดังแผนภาพที่2.2ก(2)-1  ตามกระบวนการจัดการระบบงาน Management 
Process   

       คณะฯมีวิธีการกำหนดระบบงานหลักที่สำคัญ  (Key Work Process) ตามพันธกิจสำคัญ แบ่งออกเป็น 3 
ระบบงาน คือ (1)ระบบการจัดการหลักสูตร (2)ระบบบริหารงานวิจัย  ผู้รับผิดชอบออกแบบคือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย และ (3)ระบบบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ออกแบบ ดังตารางที่ 2.1 ก(4)-1 ส่วนระบบงานสนับสนุน (Support Process)  เป็นระบบขับเคลื่อนสนับสนุน
ระบบงานหลักให้เคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ ประกอบด้วย  9 งาน ตามโครงสร้าง
องค์กร ออกแบบโดยคณบดีและรองคณบดีทุกฝ่ายร่วมกับหัวหน้าสำนักงานฯ  นอกจากนี้ยังใช้ระบบผู้รับเหมาช่วงตาม
สัญญาจ้างและส่งมองงานตามข้อตกลงในสัญญา ได้แก่ การทำความสะอาดอาคารสถานที่กำกับดูแลส่งมอบงานตรงต่อ
คณบดี  

กระบวนการนำองค์กร
)Leadership((System( 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์

กระบวนการผลติบัณฑิต กระบวนการวิจยั กระบวนการบริการวิชาการ 

Management Process 

Key Work Process 

Support Process 9 งานตามโครงสร้าง  

Voice of Custom
ers (VOC)  

Vision/Mission/Custom
ers 

กระบวนการกำกับองค์กร
)Leadership((System( 
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 ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน กำกับติดตามโดย คณบดี รองคณบดี คกก.บริหารคณะฯ มีคณบดีเป็น
ประธาน ประสานงานระหว่างกันในแนวราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานในแนวดิ่ง ตามลาดับชั้น   รวมทั้ง คกก.หรือ
คณะทำงานชุดต่างๆ รองคณบดีทุกฝ่ายออกแบบระบบงานตามขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละสานงาน ในการ
ออกแบบระบบงานคณะฯ โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน สินทรัพย์ การสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันรวดเร็ว   
2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES) 
2.1ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)  
        การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คณะฯ กำหนดพร้อมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ที่กล่าวมา
เบื้องต้น คณะฯ กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังตารางที่ P2.ข-1  และใช้ประโยชน์
จากสมรรถนะหลักขององค์กรและโอกาสเชิงกลยุทธ์ สรุปการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังตาราง 2.1ข(1)-1 
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ตารางที่ 2ข (1)-1  แผนกลยุทธ์ แสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการสำคัญ และแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร ์
วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ตัวอย่างโครงการสำคัญ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การระยะสั้นและระยะ

ยาว 
2561 2562 2563 2564 

1 การผลิต 
บัณฑิตโดย
กระบวนการ 
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
Learning) 

1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่มีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
1.2. พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
1.3. ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาสมรรถนะทักษะ 
ด้านภาษาสากล 
1.4. สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ 
และการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนา
ประเทศ 

1.1. จำนวนหลักสูตรแบบสห
วิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 
 

- 
 หลกัสูตร 

(PH) 

1 
หลักสูตร 

(PH) 

1 
หลักสูตร 

(PH) 

5 
หลักสูตร 

(PH) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 
1.2.1 โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 
1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.แผนกลยุทธ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2564 
2. แผนปฏิบัติการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
     1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล
หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 
 

4 ผลงาน 
(PH) 

4 ผลงาน 
(PH) 

4 ผลงาน 
(PH) 

5 ผลงาน 
 (PH) 

      1.3.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 

4 ผลงาน 
(PH) 

4 ผลงาน 
(PH) 

4 ผลงาน 
(PH) 

5 ผลงาน 
 (PH) 

1.3.3 ผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ ตาม
เกณฑ์ กพอ. กำหนด 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 

 

- ผลงาน 
(PH) 

5 ผลงาน 
(PH) 

30 
ผลงาน 
(PH) 

2 ผลงาน 
 (PH) 

     1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกยอ่ง ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 

- ผลงาน 
(PH) 

1 ผลงาน 
(PH) 

1 ผลงาน 
(PH) 

5 ผลงาน 
 (PH) 

  1.4 ร้อยละของอาจารยแ์ละ
นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏบิัติ
ร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
ร่วม โครงการต่อจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 
 

ร้อยละ  
- 

(PH) 
 

ร้อยละ 
30 

(PH) 
 

ร้อยละ 
40 

(PH) 
 

ร้อยละ 
40 

 (PH) 
 

2 การวจิัยและ
นวัตกรรมเพื่อ

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหา
สนับสนุนงบประมาณทุน

2 วิจัยและ
นวัตกรรมสามารถ

2.1 ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ - 
(PH) 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

2.2.3 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1.แผนกลยุทธ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร ์
วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ตัวอย่างโครงการสำคัญ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การระยะสั้นและระยะ

ยาว 
2561 2562 2563 2564 

ตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น 

วิจัย 
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความมั่ง
ค่ัง และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 

แก้ไขปัญหาหรือ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 
เพื่อความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืนของ
ประเทศ 

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ 

และงานวิจยั 
 

 (PH) 
 

(PH) 
 

 (PH) 
 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย    ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2564 
2. แผนปฏิบัติการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

2.2 จำนวนโครงการวจิัยรับใช้
สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กร
ภาคีเครือข่าย 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 

- 
โครงการ

(PH) 

1 
โครงการ

(PH) 

1 
โครงการ

(PH) 

2 
โครงการ

(PH) 
2.3 จำนวนผลงานวจิัยของอาจารย์
และนักวจิัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 

32 
ผลงาน 
(PH) 

30 
ผลงาน 
(PH) 

25 
ผลงาน 
(PH) 

22 
ผลงาน 
 (PH) 

   2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน
บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้
โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และงานวิจยั 
 

- ผลงาน 
(PH) 

 

1 ผลงาน 
(PH) 

 

1 ผลงาน 
(PH) 

 

2 ผลงาน 
 (PH) 

 

  

3 การพัฒนา
พันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมากจาก
พระราชดำร ิ

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัต ิจากภายในและ
ภายนอกเพื่อรว่มกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3 ประชาชน
สามารถดำรงชีวิต
โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมี
ความสุข และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขบัเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
พันธกิจ
สัมพันธ ์

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 
 

ระดับ  
5 
 

3.1.1 โครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

1.แผนกลยุทธ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2564 
2. แผนปฏิบัติการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการตนเอง  

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
พันธกิจ
สัมพันธ ์

2 ชุมชน 
(PH) 

2 ชุมชน 
(PH) 

3 ชุมชน 
(PH) 

3 ชุมชน 
 (PH) 

4 พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ

4.1 บริหารจัดการ งาน
ส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง

4 บัณฑิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม 

4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสริม 
สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ

- ผลงาน 
(PH) 

- ผลงาน 
(PH) 

2 ผลงาน 
(PH) 

2 ผลงาน 
 (PH) 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

1.แผนกลยุทธ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร ์
วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ตัวอย่างโครงการสำคัญ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การระยะสั้นและระยะ

ยาว 
2561 2562 2563 2564 

ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อนำไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
โดยรวมรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและ
เข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

หรือนานาชาติ พันธกิจ
สัมพันธ ์
 

ท้องถิ่น 
 

พ.ศ.2560-2564 
2. แผนปฏิบัติการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

5 การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ
มีธรรมาภิบาล 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาสมรรถนะให้อาจารย ์
และบุคลากร ให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารสำนกังาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลยัสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
5.6 จัดหาและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับต่อการเป็น Semi 
residential University 

5 มหาวิทยาลยัมี
คุณภาพ มาตรฐาน 
โปร่งใส และธรรมา 
ภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ประเทศ และเป็นที่
ยอมรับต่อประชาชน 

5.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจำ
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และการ
วางแผน 
 

ร้อยละ 
30 

(PH) 

ร้อยละ 
30 

(PH) 

ร้อยละ 
35 

(PH) 

  ร้อยละ  
40 

(PH) 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 
5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่สู่ความเป็นเลิศ 
(IQA) 
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล
การบริหารงบประมาณ 
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว 
5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจยั การบริการ
วิชาการ 

1.แผนกลยุทธ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2564 
2. แผนปฏิบัติการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

   5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จ
การศึกษาจากตา่งประเทศต่อ
อาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จ การศึกษาใน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และการ

ร้อยละ 
- 

(PH) 

ร้อยละ 
10 

(PH) 

ร้อยละ 
15 

(PH) 

  ร้อยละ  
15 

(PH) 
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ยุทธศาสตร ์
วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ตัวอย่างโครงการสำคัญ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การระยะสั้นและระยะ

ยาว 
2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรอง
คุณวุฒิจาก ก.พ. 

วางแผน 
 

   5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบัน
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และการ
วางแผน 

ร้อยละ 
30 

(PH) 

ร้อยละ 
40 

(PH) 

ร้อยละ 
60 

(PH) 

  ร้อยละ  
70 

(PH) 

  

   5.8 ค่าคะแนนการการประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และการ
วางแผน 
 

- คะแนน 
(VRU) 

 

- คะแนน 
(VRU) 

 

200 
คะแนน 
(VRU) 

 

200 
คะแนน 
(VRU) 

 

  

   5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และการ
วางแผน 
 

ร้อยละ 
2 

(VRU) 
 

ร้อยละ 
2 

(VRU) 
 

ร้อยละ 
2 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
2 

(VRU) 
 

  

   5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และการ
วางแผน 

มากกว่า - 
(VRU) 

 

มากกว่า 
4.51 
(VRU) 

 

มากกว่า 
4.51 
(VRU) 

 

มากกว่า 
4.51 
(VRU) 
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2.1ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(STRATEGIC OBJECTIVE Considerations)  
           คณะฯ มีแนวทางการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยทีมบริหารที่ประกอบด้วยคณบดีและ
รองคณบดีทุกฝ่ายทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 1) ทบทวนข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของคณะที่ว่า “การบูรณาการการสอน การวิจัย บริการวิชาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
ของท้องถิ่น” โดยใช้เวทีจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการวิเคราะห์ SWOTประจำทุกปีร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการทบทวน 2) นำข้อมูลที่ได้มาทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ตอบสนองความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์(SC1-SC7) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(SA1-SA5) ตามตาราง P2.ข-1  ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่หลากหลาย ตามตารางที ่P.1ข.(2)-1 ดำเนินการปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และปรับปรุงแผน/โครงการ 
ให้สอดคล้องกัน ในปีงบประมาณ 2563 มีการทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และปรับตัวชี้วัด รวมทั้งโครงการที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันโดยรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนกับ คกก.ของแต่ละฝ่าย ทำให้คณะมี
โอกาสแข่งขันกับคู่เทียบและมีผลงานตามพันธกิจที่ดีข้ึน ตามดังตารางที่ P1ข.(2)-3 
 
2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
2.2ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN DEVELOPMENT AND 
DEPLOYMENT)  
2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLANS)  
 ปีงบประมาณ 2560 คณะฯ จัดทำแผนกลยุทธ์คณะฯ 2560-2564 และวางแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดย
คณบดี ทีมบริหาร ประธานหลักสูต หน.สนง.คณบดี และบุคลากรทุกคนร่วมกันระดมความคิดเห็นจัดทำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และกำหนดงบประมาณในแผนปฏิบัติร่วมกันจากจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก มรว. 
โดยนำโครงการทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาในการประชุมเชิงปฏิบัติ วันที่ 13-15 และ 18-20 พฤษภาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมคณะฯ  ดังตารางที่ 2.2ก(1)-1 คณะฯ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ผ่าน คกก.บริหารคณะฯ  ไปสู่บุคลากรทุก
คนในที่ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ เป็นแนวทางการพัฒนาเป็นโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ผลักดันการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้ไปในทิศทางเดียวกันให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คณะมีการถ่ายทอด 
แผนปฏิบัติการผ่านทางเว็บไซต์คณะ http://ph.vru.ac.th/planph.html และติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาส
เสนอเข้าท่ีประชุม คกก.กบ เพ่ือกระตุ้นเร่งรัดการทำงานตามแผนอย่างต่อเนื่องรายเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ph.vru.ac.th/planph.html
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ตารางท่ี 2.1ก(1)-1 ระบบงานหลัก (Key Work Process) 
พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ผู้สง่มอบหลัก ข้อกำหนดสำคัญ กระบวนการที่สำคญั ผลผลิตหลัก ผู้รับบริการที่สำคัญ 

1.ระบบการจดัการหลักสูตร 
 คู่ความร่วมมือการศึกษาทุกระดับ :  ปริญญาตรี:   
การศึกษา เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก 

• สถนบริการสาธารณสุขทุกระดับและสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
• กสธ. กพม. กอก. กทส. กวท. กรง. 
• สปสช. สวรส. สสส. 
• บริษัทโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 

 
• หลักสตูรไทยและหลักสตูร
นานาชาติตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 
• คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์
• คณาจารย์มีวุฒิตรง/สัมพันธ์กับ
หลักสตูร ISCSD 2013 

1.พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการ 
2.จัดการเรียนการสอน 
3.ฝึกสหกจิ 
4.กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
5.ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 
1.อัตราการสำเร็จการศึกษายในวงรอบ
หลักสูตร (ระบุใน มคอ.2) 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาพรวม
การจัดการศึกษาของหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) 

ผู้เรียน 
• หลักสูตร 
นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 
นักศึกษาหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา 

   บัณฑิตศึกษา : ระดับบัณฑิตศึกษา  
   1.พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความ

ต้องการ ของตลาด 
2.จัดการเรียนการสอน 
3.การทำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ ์
4.ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

3. ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใช้ในการศึกษา 
4. จัดการความรู้และเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณะ 

 

 ปริญญาตรี:      
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: 

ผู้ปกครอง,ผู้ใช้บัณฑิต และ มรว. 
ผู้ส่งมอบ: คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
ศูนย์ภาษา 

    

 บัณฑิตศึกษา:      
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: 

ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้ส่งมอบ: บัณฑติวิทยาลัย 

    

2.ระบบบริหารงานวิจัย 
การวิจยั คู่ความร่วมมือ: สถาบันที่มีความร่วมมอืด้านการ

วิจัย อาท ิกสธ. บริษัท โรงงาน 
• คุณภาพงานวิจัย 
• การส่งงานตรงเวลา 
• จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ สำนักงาน คกก.
วิจัยแห่งชาติพ.ศ.2554 

1. สนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ 
2. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
3. รับรองการวจัิยในมนุษย ์
4. พัฒนากลุ่มวิจัย 
5. กากับและติดตามความก้าวหน้า 

 1. จานวนเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุน เพิ่มขึ้น 

2. จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์
ที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ เพิ่มขึ้น 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: 
สถาบันร่วมวจิัย ผู้ใช้งานวิจยั มรว. 
ผู้ส่งมอบ: เครือข่ายร่วมทำวจิัย 
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ตารางท่ี 2.1ก(1)-1 ระบบงานหลัก (Key Work Process) 
พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ผู้สง่มอบหลัก ข้อกำหนดสำคัญ กระบวนการที่สำคญั ผลผลิตหลัก ผู้รับบริการที่สำคัญ 

ผู้ให้ทุนวิจัย 2 กลุ่ม 
1) ภายในมหาวิทยาลัย 
2) ภายนอกมหาวิทยาลัย 

• จริยธรรมการวิจัยในคน 
 

6. รวบรวมผลงานและจัดทารายงานวิจัย 
7. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวชิาการ 

3.ระบบการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
การบริการ
วิชาการ 

คู่ความร่วมมือ: ตำบลใน จ.ปทุมธานี และ จ.
สระแก้ว 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: อาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ 
นศ. ชุมชน จ.ปทุมธาน ีและ จ.สระแก้ว 
ผู้รับบริการที่สำคัญ: ชุมชนและประชาชนใน จ.
ปทุมธานี จ.สระแกว้ 
 

• ผลงานต้องครบถ้วนตาม
โครงการ ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ ถกูต้อง เสร็จตาม
กำหนดเวลา 
• ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของลูกค้า 
• หลักสูตรครอบคลุมทั้งการ
บรรยาย การฝึกปฏิบัต ิและ
การศึกษาดูงาน นอกสถานที ่
• ผู้บรรยายมีคุณสมบัติและ
ความเชี่ยวชาญตามประเด็นที่
บรรยาย 

1. 
2. 
3. 

1.จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการสู่
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการบริการวชิาการ
สู่ท้องถิ่น 

ชุมชนและประชาชนใน จ.ปทุมธานี
และ จ.สระแก้ว 
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2.2ก(2) การนำแผนปฏิบัติการไปใช้ (ACTION PLAN Implementation)  
 คณะฯ มีวิธีการนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน (Do-Check & monitor-Learning-
Change) คือ1) Do-มีคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ทุกชุด ประกอบด้วยที่ปรึกษาซึ่งเป็นทีมบริหารคณบดี รองคณบดี คณะทำงาน
ที่มีประธาน คณะกรรมการ เลขานุการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามโครงการในแผน 2) Check &monitor-
ติดตามควบคุมกำกับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีทุกฝ่ายรับผิดชอบแต่ละ
ภารกิจหลัก และติดตามผลการดำเนินงานจาก คกก.ชุดต่างๆ 3)  Learning-การเรียนรู้ร่วมกันของ คกก.แต่ละชุด เมื่อปิด
โครงการมีข้อเสนแนะที่นำไปรับปรุงปีต่อไป 4) Change- ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ จัดทำ
โครงการเพื ่อขับเคลื่อนตัวชี้ว ัดตามแผนกลยุทธ์ของ มรว. และแผนของคณะฯ พ.ศ.2560–2564 จำนวนทั้งสิ้น 20 
โครงการ จากการทบทวนเรียนรู้ร่วมกัน จึงได้มีการบูรณาการโครงการตามตัวชี้วัดร่วมกับการพัฒนางานประจำคณะฯ 
และพบว่าผลติดตามความก้าวหน้า การติดตามผลลัพธ์ตัวชี้วัดของแต่ละแผน/โครงการบางตัววัดไม่บรรลุเป้าหมาย จึง
ให้มีการเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายร า ย ง า น ต่ อ คกก.บริหารคณะฯ ทุกเดือน และรายงานมรว.ทุก
ไตรมาส โดยมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานตามแผน ดังภาพที่ 2.2ก(2)-1  ดังผลลัพธ์7.4ข-.......เมื ่อพบว่าการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทีมบริหาร วิเคราะห์หาสาเหตุ ปรับปรุง กระตุ้น 
จัดสรรงบฯสนับสนุนเพ่ิมเติม และติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้แผนปฏิบัตบิรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบเวลาที่กำหนดได้  

 
ภาพที่ 2.2ก(2)-1  กระบวนการจัดการระบบงานที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานตามแผน  

 
2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)  
 คณะฯ มีกระบวนการการจัดสรรงบประมาณในนำกลยุทธ์สู่ปฏิบัติโดยใช้งบส่วนกลางของ มรว. ตามแนวทาง 
5 ขั้นตอน ดังนี้  1) กำหนดให้ทุกโครงการใช้หลักเกณฑ์การกำหนดงบประมาณต่าง ๆ ของโครงการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  2) นำแผนปฏิบัติ/โครงการของคณะฯ สรุปผลการสนับสนุนงบประมาณ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
รองคณบดีทุกฝ่าย กลั่นกรอง นำเสนอ คกก.บริหารคณะ เข้าที่ประชุมขอความเห็นชอบจาก คกก.บริหารคณะฯ 3) การ
พิจารณาการเสนอแผนงานโครงการของ มรว. มายังที่ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ด้วยการจัดกลุ่มตามแผนกล
ยุทธ์ของ มรว. และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 4) ดำเนินการรวบรวมจัดทำสรุปในภาพรวม (กนผ.01 และ กนผ.02) ทำ
หนังสือส่งแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณให้งาน แผนฯ มรว.งานแผนฯ โดยผู้บริหาร มรว. เห็นชอบ  5) 
คกก.ผู้รับผิดชอบโครงการชุดต่าง ๆ จัดทำ กนผ. 04 และดำเนินงานตามโครงการ กระบวนงานทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ต้องแล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม ติดตามผลการดำเนินการการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายไตรมาส ด้วยแนวทาง 
คือ 1) ติดตามจากผู้รับผิดชอบภารกิจหลักให้ รายงานผลการดำเนินงาน กนผ.05 ทั้งโครงการและตัวชี้วัดต่าง ๆ รอง
คณบดี ผ่าน หน.สนง.คณบดี รายงานเข้าระบบ 3 มิติของ มรว. ทุกเดือน และทุก 3 6 เดือน และรายงานต่อคกก.
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บริหารคณะเป็นประจำทุกเดือน สรุป 3 6 9 และ 12 เดือน นำเสนอ คกก.บริหารคณะฯ การติดตามนอกจากเป็น
ทางการ ยังมีการการติดตามไม่เป็นทางการผ่านทาง Line กลุ่มคณะฯ และตดิตามเม่ือพบปะกันด้วยวาจา  
2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)  
 คณะฯ มีกระบวนการในการจัดหาอัตรากำลังตามขัดความสาสมารถให้เสร็จสิ้น โดยความรับผิดขอบของครบดี
และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คำนวณกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสม และการจัดสรรอัตรากาลังทดแทนได้ตาม
ระเบีบบตลอดปี คณะฯมีแผนด้านบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) แผนด้านอัตรากำลัง แบ่งตามกลุ่มบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น กรอบ FTEs การเกษียณอายุ การลาออก การทดแทนอัตราการ
ลาออก ทบทวนความเพียงพอ 2) แผนด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบุคลากรในแต่ละ
พันธกิจ ทุกปีงบประมาณ ทีมบริหาร คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย และหัวหน้าสำนักงาน ที่ดูแลงานทรัพยากรบุคคล 
รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน ได้แก่ 1) รวบรวมผลการประเมินปีที่ผ่านมาและความต้องการ/คาดหวังที่สำรวจได้ 
ทั้งของสายวิชาการ และสายสนับสนุน ด้วยการสอบถามในแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ
ผูกพันของคณะฯ 2) วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 3) จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะ เพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร์คณะฯ รวมทั้งนำเข้าสู่แผนพัฒนาบุคลากรของ มรว. 4) 
ประเมินผลงาน/ภาระงาน ที่บรรลุแผนกลยุทธ์ระยะยาว บุคลากรที่ต้องการการพัฒนาด้านวุฒิที่สูงขึ้นจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนเป็นทุนการเรียนต่อปริญญาเอก ในปี 2563 ตามแผนปฏิบัติการให้มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิที่
สูงขึ้น ร้อยละ 40 แต่คณะยังไม่ได้ตามเป้าหมาย มีอาจารย์ที่คณะได้ทุนศึกษาต่อปริญญา 3 ใน 5 ทุน รวมทั้งแผนการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น บรรลุเป้าหมาย ปี 2563 ได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ่ิมขึ้น 1 คน คือ ผศ.นัชชา ยันติ  มี
การเปิดรับอาจารย์ใหม่เพื่อมาพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2564 คือ หลักสูตรปริญญาเอก (ส.ด.) ตามแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ 
ปี 2564 ตามความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้านพันธกิจ (SC1) ส่วนความต้องการพัฒนบุคลากรรายบุคคล คณะได้จัดทำ
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แล้วรวบรวมจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ รายละเอียดที่หมวด 5 
2.2ก(5) ตัววัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)  
ปี 2563 คณะฯพิจารณาตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการคัดเลือกตัววัดผลการ ดำเนินการที่สำคัญๆ ตาม
แผนปฏิบัติการ ได้ Corporate KPIs ดังตารางที่  2.1ก(1)-2 ตัวชี้วัดที่สำคัญที่คณะฯ ์ใช้ติดตามผลสำเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีทั้งหมดจำนวน 24 ตัวชี้วัด ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50 ดังตารางที่ 2.1ก
(5) จากการวิเคราะห์ของทีมบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน พบว่า เกิดจาก ปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายได้ เช่น สถานการณ์โควิด 2019  ทำให้บางโครงการจัดทำแล้ว ไม่สามารถ
ดำเนินการลงพื้นที่ได้ เช่น การลงพ้ืนที่แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
ตารางท่ี 2.1ก(5) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบฯ 2563 

เป้าประสงค์ 
จำนวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

%การบรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิต
ภาพ(Productive Learning) 

9 5 4 55.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแกไ้ขปญัหา
ของ ท้องถิ่น 

4 1 3 25.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 

3 1 1 50.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 8 4 4 50.00 
รวม 21 11 13 45.83 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายของคณะสาธารณสขุศาสตร ์
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2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการดำเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)  
 ปี 2563 คณะฯ คาดการณ์ผลการดำเนินการเป้าหมายตาม Corporate KPIs ตามแผนฯ พ.ศ. 2560-2564 ที่
สำคัญของคณะฯ มี 24 ตัวชี้วัด ทุกสิ้นปีงบประมาณ รองคณบดีทุกฝ่ายเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส และ
ตั้งแต่ ปี 2562 ได้มีการติดตามและรายงาน คกก.บริหารคณะฯ ทุกเดือน และต่อ มรว.รายไตรมาส เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานตามแผน คณะฯ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการ
คาดการณ ได้แก่ 1) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 2) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 3) โอกาสเชิงกลยุทธ์ 4) 
ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ความสามารถในการแข่งขัน  ในปี พ.ศ. 2563 ค่าคาดการณ์ผลการ
ดำเนินงานของคณะฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยทีมบริหารที่รับผิดชอบในแต่ละแผนปฏิบัติการ ในกระบวนการทบทวนผล
การดำเนิน หากพบว่าผลการดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย ได้มีการติดตามผลโดยคณบดีนัดการประชุมในตอนเย็นหลัง
เลิกงาน  
 2.2ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification)  
 คณะฯ ใช้แนวปฏิบัติ คือ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรองคณบดีทุกฝ่าย ในการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนและปรับ
แผนปฏิบัติการ โดยต้องรายงานการปรับแผนตามแบบฟอร์ม ทุกครั้ง รายไตรมาสของปีงบประมาณ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย 
และคกก.ที่รับผิดชอบดำเนินการแผนปฏิบัติการ ดำเนินการทบทวน แผนฯ ประชุมพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงาน 
ในปีที่ผ่านๆมา รวมทั้งผลการดำเนินการของคู่เทียบ นำมาพิจารณาแผนปฏิบัติจากปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายหรือต่ำกว่าเป้าหมายมาก และน้อยกว่าคู่เทียบ คกก.บริหารคณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง ค้นหาสาเหตุ 
โครงการ/กิจกรรมปรับปรุง และนำเสนอผลการดำเนินการในที่ประชุม คกก.บริหารคณะฯ เมื่อพิจารณาแล้ว รองคณบดีที่
รับผิดชอบปรับโครงการ/กิจกรรมใน กนผ.01และ กนผ.02 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ กรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของคณะฯ คณบดีเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาร่วมกันในทีมบริหาร เพ่ือร่วมกันคิดปรับ
โครงการ และแจ้ง ในที่ประชุม คกก.บริหารคณะฯ ประจำเดือน 
            จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จากการวิเคราะห์เกิดจากผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โครงการจำนวนมากไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากลงพ้ืนที่ไม่ได้ตาม
มาตรการพ้ืนที่ควบคุมกลุ่มเสี่ยงสูงของจังหวัดปทุมธานีและตามประกาศของ มรว. การปรับปรุงในบางโครงการ/
กิจกรรมได้ใช้วิธีการทางออนไลน์ google from  
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หมวดที่ 3 ลูกค้า (Customers) 
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations) 
3.1ก. การรับฟังลูกค้า (Listening to Students and Other CUSTOMERS)  
3.1ก(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Students and Other CUSTOMERS)  

 
ภาพที่ 3.1ก(1)-1 กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า 
คณะฯ มีวิธีการรับฟังเสียงของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับคณะ (VOC) โดยมีขั้นตอน คือ 1.การใช้ข้อมูล
และสารสนเทศที ่ ได ้ร ับจากผ ู ้ เร ียนและล ูกค ้า เ พ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
ทั้งนี้คณะฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า ตามพันธกิจหลัก
ของคณะ โดยมีรองคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธ
กิจ 2) นำสารสนเทศที่ใช้ในช่องทางต่าง ๆ มาพิจารณา
วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการออกแบบหลักสูตรและการ
บริการ ต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าที่ 
คณะฯ 3) ดำเนินการตอบสนองความต้องการ (VOC) ของ
ลูกค้าสำคัญและลูกค้ากลุ ่มอื ่น และ 4) ประเมินผล
ปรับปรุงในรอบต่อไปได้จัดทำขึ้นตาม ภาพที่ 3.1ก(1)-1 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา คณะฯ 
ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินการรับฟังเสียงของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นด้านความพึงพอใจ เพื่อติดตาม
คุณภาพการให้บริการและนำมาปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนางาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในด้านการจัดการเรียนการ

สอนคณะฯ    มีกระบวนการทบทวนผลการรับฟังเสียง
ของลูกค้าผ่านกระบวนการประชุมของหลักสูตร เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารของคณะเพื่อกำหนดแนวทางและ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ความต้องการของผู ้เรียน ด้านการวิจัยคณะฯได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยเพื่อกำกับติดตามและผลักดัน
การพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะฯให้ตอบ
รับกับความต้องการของแหล่งทุน และด้านการบริการ
วิชาการ  คณะได้มอบหมายให้หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
สำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มของงาน
บริการวิชาการเพื ่อกำหนดเป็นกิจกรรมภายใต้การ
ดำเนินการของหลักสูตรและคณะ ภายหลักจากการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานแจ้งต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือรายงานผลและหาแนวทาง
ในการพัฒนางานต่อไป การรปรับปรุงการรับฟังเสียงของ
ล ูกค้า จากการว ิเคราะห์ช ่องทางประชาสัมพันธ์ รับ
นักศึกษาจากปี 2562 ลงพื ้นที ่จัดนิทรรศการแนะแนว
หลักสูตรตามโรงเรียนต่างซึ่งได้นักศึกษาน้อย ในปี 2563 
คณะฯ ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงลูกค้าด้วย
ช ่องทางท ี ่ ง ่ ายข ึ ้น และตรงก ับความต ้องการของ
กลุ ่มเป้าหมาย เช่น การ Facebook fan page  แต่ละ
หลักสูตร ทำให้ปี 2564 มีนักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ ้น (ปี
การศึกษา 2562 มี 96 คน ปีการศึกษา 2563 มี 78 คน 
และปีการศึกษา 2564 มี 113 คน)  จากการประเมิน
ความผูกพันของศิษย์เก่าพบว่ามีศิษย์เก่ามาทำงานกับว
ไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และงานส่งเสริมสุขภาพของ
มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน และมีศิษย์ จำนวน 7 คน 
มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน
ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ดังผลการประเมินผลลัพธ์ 7.1 

(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 คณะฯ มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นสามกลุ่มหลักตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
และด้านการบริการวิชาการ  โดยมีหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและจากคณะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการ
รับฟังเสียงของลูกค้าแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน 4 ขั้นตอนได้แก่ (1) การรับฟังเสียงของลูกค้าใน 3 กลุ่มหลัก ผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามช่วงเวลาของแต่ละกลุ่ม (2) การวิเคราะข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ไปใช้เป็นสารสนเทศในการสร้าง
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หรือปรับปรุงหลักสูตรและบริการต่าง ๆ (3) การนำข้อมูลหรือสารสนเทศมาใช้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร การบริการ และ
แผนปฏิบัติการ (4) การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาทบทวนประสิทธิภาพของ
กระบวนการและปรับปรุงให้การดำเนินการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้าปัจจุบันนั้นมี
การใช้แบบสอบถาม การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในทุกภาคการศึกษา การสอบถามจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
ในช่วงพิธีการรับปริญญา การสอบถามผู้ให้ทุนวิจัยด้วยแบบสอบถามทั้ง Online และ Offline กลุ่มลูกค้าการบริการวิชาการ
มีการสอบถามด้วยแบบสอบถาม การประชุมกลุ่มย่อย และมีการเปิดช่องทางสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย ได้แก่ Social Media 
และ Website เพื่อให้กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ ้น จากการวิเคราะห์เสียงของลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอก พบว่า ลูกค้าบางส่วนยังไม่รู้จักคณะสาธารณสุขศาสตร์ มรว. เช่น ข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ไม่ทราบว่ามรว.
มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะฯ จึงได้มอบหมายให้ทีมสื่อสารองค์กร โดยความรับผิดชอบของ อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน) จัดทำคลิปเผยแพร่ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ
ต่อไป  จากการวิเคราะห์เสียงของนักศึกษาจากหลักสูตร สบ.สาขาวิชาสาธารณสุขศสาตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ดังตาราง 3.1ก(1)-1    
 
 
 
 



 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 3 ลูกค้า | 41  

ตารางที่ 3.1ก(1)-1 วิธีการรับฟังความต้องการวิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้เรียนในอนาคต และผู้ให้ทุนวิจัยปัจจุบัน อดีต และในอนาคต 

กลุ่มลูกค้า 

วิธีการรับฟังความต้องการ วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับ... 

สื่อสังคม 
ออนไลน ์

IT ที่ใช้งานบน Web 
-based technologies 

วิธีการอื่น ๆ 
ช่วงเวลาที่

ดำเนินการรับ
ฟัง 

คุณภาพหลักสตูร 
วิธีการค้นหาข้อมูล
ย้อนกลับจากลูกค้า 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ผู้เรียนปัจจุบัน 
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

Website 
Facebook 
Line 

Google form 
survey 
 

- ทางเว็บไซต์การศึกษา 
http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php 

- การสำรวจในวันปฐมนเิทศ นศ.ใหม ่
- การสำรวจความพึงพอใจต่อหลกัสูตรของ นศ.ช้ันปีท่ี 4 
- กิจกรรมพบนักศึกษา  
- การประเมินรายวิชา  
- การประชุมนักศึกษาแยกตามช้ันปี เพ่ือสนทนา

สร้างสรรค์ (ประเมินวาจา) 
- กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในคณะ 
- แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการตา่ง ๆ 
- กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ค แยกตามช้ันป ี
- บริการสายด่วน รับแจ้งเหตุและให้คำปรึกษา 

ตลอดเวลา 
 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
6 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

ตลอดเวลา 
2 ครั้ง/ปี 

ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 

• รวบรวมผลประเมินจาก 
นศ. ช้ันปีท่ี 4   

• วิเคราะห์ สังเคราะห์   
• สรุป และนำเสนอที่

ประชุมสมัมนาหลักสตูร
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

รวบรวมข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
จากช่องทางต่างๆ 
เสนอผ่านงาน
บริหารการศึกษาฯ  

รอง
คณบดีที่

เกี่ยว 
ข้อง  นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
Website 
Facebook 
Line 

Google form 
http://grad.vru.ac.th/abo
ut_graduate/index.php 
 

- การสำรวจในวันปฐมนเิทศ นศ.ใหม ่
- การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิชา 
- การสำรวจความพึงพอใจต่อหลกัสูตรของ นศ. ปี

สุดท้าย  
- การประชุมเพื่อสนทนาสรา้งสรรค์  
- กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในคณะ 
- แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการตา่งๆ 
- กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ก 
- การประเมิน online ของบัณฑติวิทยาลัย 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/
รายวิชา 

 
1 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 

ตลอดเวลา 
1 ครั้ง/ปี 

ตลอดเวลา 
3 ครั้ง/ปี 

• รวบรวมข้อมลูผล
ประเมินจากนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย   

• วิเคราะห์ สังเคราะห์   
• สรุป และนำเสนอที่

ประชุมสมัมนาหลักสตูร
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

รวบรวมข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
จากช่องทางต่างๆ 
เสนอผ่านหลักสูตร
และภาควิชา/คณะ 
และนำเสนอรอง
คณบดีที่เกีย่วข้อง
เพื่อดำเนินการ  
 

http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php
http://grad.vru.ac.th/about_graduate/index.php
http://grad.vru.ac.th/about_graduate/index.php
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กลุ่มลูกค้า 

วิธีการรับฟังความต้องการ วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับ... 

สื่อสังคม 
ออนไลน ์

IT ที่ใช้งานบน Web 
-based technologies 

วิธีการอื่น ๆ 
ช่วงเวลาที่

ดำเนินการรับ
ฟัง 

คุณภาพหลักสตูร 
วิธีการค้นหาข้อมูล
ย้อนกลับจากลูกค้า 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ศิษย์เก่า 
ปริญญาตร ี
บัณฑิตศึกษา 

- - - การเชิญเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของคณะฯ 
- เชิญตัวแทน นศ. ร่วมสมัมนาหลกัสูตร/พัฒนา

หลักสตูร 
- การติดตามศิษย์เก่า และภาวการณ์มีงานทำ 
 

- - - - 

ผู้เรียนในอนาคตที่คณะคาดหวัง 
หลักสูตรไทย 
และนานาชาติ
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

E-mail  
(ตลอดปี) 
Facebook 
Group 
Mail 
Line 

- เว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
http://www.vru.ac.th 
(ตลอดปี) 
- เว็บไซต์การศึกษาของ
คณะฯ 
http://ph.vru.ac.th/ 
(ตลอดปี) 

- การจัดแนะแนวหลักสตูร/ตลาดนัดอุดมศึกษา 
- การจัดนิทรรศการในที่ประชุมวชิาการต่างๆ 
- การสำรวจจากโครงการ Health Camp ประจำปี  
- ระหว่างการสมัภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน

หลักสตูร  

2 ครั้ง/ปี 
3 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 
1 ครั้ง/ปี 

- - - 
 
 
 
 

 

วิจัย 
ผู้ให้ทุนวิจัยปัจจุบัน ในอดีต และผู้ให้ทุนวิจัยในอนาคตที่คณะคาดหวัง 

กลุ่มลูกค้า 

วิธีการรับฟังความต้องการ วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับ... 

สื่อสังคม 
ออนไลน ์

IT ที่ใช้งานบน Web 
-based technologies 

วิธีการอื่นๆ 
ช่วงเวลาที่

ดำเนินการรับ
ฟัง 

คุณภาพงานวิจัย การสนับสนุน 

การ
สนับสนุน
จำนวน
เงินทุน
วิจัย 

http://ph.vru.ac.th/
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กลุ่มลูกค้า 

วิธีการรับฟังความต้องการ วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับ... 

สื่อสังคม 
ออนไลน ์

IT ที่ใช้งานบน Web 
-based technologies 

วิธีการอื่น ๆ 
ช่วงเวลาที่

ดำเนินการรับ
ฟัง 

คุณภาพหลักสตูร 
วิธีการค้นหาข้อมูล
ย้อนกลับจากลูกค้า 

ผู้รับผิด
ชอบ 

แหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลยั 

      

แหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลยั 

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจยั/การรายงาน
ความก้าวหน้า/ และรายงานฉบับสมบูรณ์
ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนภายนอก 
(ทุน คอบช. และ วช.) ผ่านระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของประเทศ  National 
Research Management System 
(NRMS) URL: http://www.nrms.go.th 

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย กรอบการ
วิจัย แนวปฏิบัติมติิใหม่รูปแบบการทำวิจัย  การ
ประกาศการให้ทุน จากผู้ให้ทุนภายนอก 

2. ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบ
การวิจัยที่ www.nrct.go.th หรือ 
www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเง่ือนไขการสมัคร
ขอรับทุนวิจัยและรายละเอียดกรอบวิจัยของแต่ละ
แหล่งทุน 

3.  open house นักวิจัยพบแหลง่ทุน/
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย 

4. ส่งแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความ
พึงพอใจ และไม่พึงพอใจของแหล่งทุน   

1. เมื่อแหล่ง
ทุนเปิดรับ
ข้อเสนอ
การวิจัย 
หรือมีการ
ประชุม
ช้ีแจงกรอบ
การวิจัย ณ 
เวลานั้นๆ  

2. 
ปีงบประมา
ณ 2562 

1. การเขียนข้อเสนอการ
วิจัยที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามเงื่อนไขและกรอบ
การวิจัยที่แหล่งทุน
กำหนด 

2. ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า /
รายงานฉบับสมบูรณ์
ตรงเวลา 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน วิจัยในเวลา
และจำนวนที่เหมาะสม 

4. ผลลัพธ์สุดท้ายของ
โครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์/
สมมติฐานที่วางไว้ และ
คุณภาพที่คาดหวัง 

  

http://www.nrms.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrms.go.th/


 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 3 ลูกค้า | 44  

3.1ก(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี (Potential Students and Other CUSTOMERS)  
 คณะฯ มีวิธีการ VOC ที่พึงมีโดย 1) มีการวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในอนาคต เช่น กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งคณะมี
กิจกรรมม “พี่ชวนน้องมาเรียน” โครงการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) และกลุ่มศิษย์เก่าที่จะ
เข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2) รับฟังผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรต่างๆ สอบถามผ่าน
แบบสอบถาม การรับฟังผ่านช่องทาง e-mail, Facebook, Line, Website เพื่อให้ได้มาซึ ่งเสียงของลูกค้าทุกกลุ ่มเพ่ือ
นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการของคณะฯ ต่อไป เช่นเดียวกับกระบวนการลูกค้าหลัก ดังภาพที่ 3.1ก(1)-1 
โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโดยมีความถ่ีในการค้นหาข้อมูลในการนำมาใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.1ข. การจำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการกำหนดหลักสูตรและบริการฯ (Student and Other 
CUSTOMER Segmentation, and Program and Service Offerings)  
3.1ข(1) การจำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER Segmentation)  
 คณะฯ ได้มีการกำหนดกลุ่มลูกค้าจากพันธกิจหลักของคณะ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย และด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถจัดการบริการได้ครอบคลุมกับลูกค้าทุกกลุ่ม ดังตาราง 3.1ข(1)-1 
ตาราง 3.1ข(1)-1ระบบสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง บริการที่ให ้ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการเรยีนการสอน  
นักศึกษา ป. ตร ี หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ - ข้อมูลวิชาการ 

- กิจกรรมนักศึกษา 
- ข้อมูลแหล่งฝึกงาน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

มีทุนการศึกษา 
มีงานทำ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ - -ข้อมูลวิชาการ 
- กิจกรรมนักศึกษา 
- บริการวิจยั 

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ตที่
พร้อมสำหรับการใช้งาน 
สำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ผู้รับบริการวิจยั  
แหล่งทุนภายในมหาลัย 
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผลงานวิจัยเสร็จตรงเวลาและงบประมาณที่วางไว้ -บริการด้านการวจิัย
และนวัตกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั ผลงานวิจัยสามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริงและสอดคล้องกับ

ความต้องการของแต่ละแหล่งทุน 
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

การบริการวชิาการ  
ประชาชนและชุมชน ได้รับบริการที่ตอบสนองความต้องการ การให้บริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ ์

หน่วยงานรัฐ/เอกชน ได้รับบริการที่นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
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ตารางท่ี 3.1ข(1)-2  วิธีการค้นหาความต้องการผู้ให้ทุนวิจัย 
กลุ่ม
ลูกค้า 

วิธีการค้นหาจากผู้ให้ทุนวิจัยภาครัฐ/ภาคเอกชน วิธีการดำเนินการนำข้อกำหนดสูก่ารปฏิบัต ิ การพัฒนาและปรับปรุงให้ดึงดูด 
ความต้องการ ข้อกำหนด 

ผู้ให้ทุนวิจัย 
ภายใน 
มรว. 

คกก.วิจัยรับฟังเสยีงจาก
แหล่งทุนด้านความ
ต้องการ/ความคาดหวัง 
โดยใช้แบบสอบถาม 

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย กรอบการวิจยั 
แนวปฏิบัติ  มิติใหมรู่ปแบบการทำวิจัย  การประกาศ
การให้ทุน จากผู้ให้ทุนภายนอก  

2.ดาวโหลดรับข้อเสนอตามประกาศทุนวิจัยของ มรว. 

1.จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
ความคาดหวังและความผูกพัน โดย คกก.วิจัย 

2.ส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยังแหล่งทุนต่างๆที่อาจารย์ใน
คณะได้รบัทุนสนับสนุนการวิจัย 

3.ประเมินผลความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจของแหล่งทุนที่มีต่อผลสำเร็จโครงการวิจัย  

4.นำผลการประเมินเข้าวาระการประชุมคกก.วิจัย เพ่ือ
พิจารณาและแนวทางการปรับปรงุแก้ไข 

 

ภายนอก 
มรว. 

 2. ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการ
วิจัยได้ที่ http://www.nrct.go.th  

   หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเง่ือนไขการ
สมัครขอรับทุนวิจัยและรายละเอียดกรอบวิจัย 

 การเปิดบ้านวจิัยของคณะให้แหลง่
ทุนมาพบปะแลกเปลี่ยนกับ
อาจารย์และนักวิจัยของคณะ 
(Open House) ให้นักวิจัยเสนอ
นวัตกรรมงานวิจยั ให้แหล่งทุน 
และแหล่งทุนเสนอความคาดหวัง 
ความต้องการและโจทย์วจิัย
แลกเปลีย่นกับนักวิจัย 

ตารางท่ี 3.1ข(1)-3  วิธีการค้นหาความต้องการการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น 
กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ 

การบริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่น (มีรายได้) 
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต ์
ผู้รับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้ง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไป
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1) 1.จำนวนผู้เข้ารับบริการและรายได้เพิ่มขึ้น 
2) 2.แพทย์แผนไทยประยุกตม์ีความรู้ ความชำนาญในการ

รักษา 

1) 1.ทางอินเตอร์เนต Line/Facebook/Website/ 
2) e-saraban 
3) 2.เบอร์โทรศัพท์ 

คกก.บริหารคลินิก
การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

http://www.nrct.go.th/
http://www.nrms.go.th/


 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 3 ลูกค้า | 46  

กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ 
3) 3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดบัมาก 4) 3.การพบปะสนทนา 

วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม 
สำหรับนักศึกษาทีม่ีสิทธิประกันสขุภาพ ตาม พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ใน
มหาวิทยาลยั และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ประชาชนท่ัวไป 

เป็นสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน สปสช. เพื่อให้บริการ 
ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ใน
มหาวิทยาลยั เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 

หน่วยงานท่ีสร้างรายได ้

ณ ท่ีตั้ง วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม  
https://www.facebook.com/medvru 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000514
53423926 
เบอร์โทร 093-3127616 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
คณะกรรมการบรหิารวไลย
อลงกรณ์คลินิกเวชกรรม 
 

การอบรมระยะสั้น   
1. "หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพึ่งพิง 130 ช่ัวโมง"  

ผู้ประกอบการด้านการดูแลผูสู้งอายุต้องผ่านการอบรมเพื่อมี
สิทธ์ิสอบขึ้นทะเบียนผู้ดำเนินการด้านการดูแลผู้สูงอาย ุ

1. http://ph.vru.ac.th/ 
2. เบอร์โทรศัพท์ 02-5290674 ต่อ 606 

คกก. หลักสตูรผู้ดำเนินการ
การดูแลผูสู้งอายุหรือผูม้ี
ภาวะพึ่งพิง 130 ช่ัวโมง 

2. การอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบรหิาร 
ระดับเทคนิคจำเป็นต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการทำงานในแต่ระดบัเพื่อที่จะปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งงานดังกล่าวได ้

1. http://ohsph.vru.ac.th/ 
2. เบอร์โทรศัพท์ 02-5290674 ต่อ 606 -607 

คกก. หน่วยฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การทำงาน 

การบริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่น (เพื่อสาธารณะ/ไมม่ีรายได้) 
กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ 

 ความต้องการตามสถานการณ์ของพื้นที่ เช่น ต.คลองห้า อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร การจมน้ำเสียชีวิต รวมทั้งมีกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (NCD) เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินหลายราย โดยมีภาวะหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น 
จึงมีความต้องการที่ให้คนในชุมชน โดยเฉพาะ อสม. และ
แกนนำช ุมชน ม ีศ ักยภาพในการช ่วยเหล ือเบ ื ้องต้น 
โดยเฉพาะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

1. จัดประชุมร่วมกับพื้นที่ โดยมีภาคีเครือข่ายของ
ชุมชน ได้แก่ อบต.คลองห้า, รพ.สต.คลองห้า, กำนัน 
ผู ้ใหญ่บ้าน อสม.และคณาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน 
2. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนำชุมชน 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การช่วยฟื้นคืนชีพ 
ณ รพ.สต. คลองห้า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 
คน โดยมีการประเมิน ความรู้ เจตคติ และทักษะการ

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ์ 

https://www.facebook.com/medvru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051453423926
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051453423926
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กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้น 
พร้อมกับประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพนำร่อง ในพื ้นที่/
หมู ่บ้าน ของตำบลคลองห้า ที ่มีอัตราอุบัติการณ์
เก ี ่ยวกับการป่วยฉุกเฉินสูงกว่าชุมชนอื ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และความสามารถของ 
อสม. และแกนนำชุมชนที่ได้อบรมไปแล้ว (โดยให้เป็น
ครู ข ในการถ่ายทอด) และเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชนที่มีอัตราอุบัติการณ์เกี่ยวกับการ
ป่วยฉุกเฉินสูง ให้สามารถให้การช่วยเหลือชุมชนใน
กรณีเกิดปัญหาฉุกเฉินทางด้านสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 

ตารางท่ี 3.1ข(1)-4 การช่วยให้ผู้ให้ทุนวิจัยสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากคณะ 

กลุ่มลูกค้า 
วิธีการช่วยผู้ให้ทุนวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัยแต่ละกลุ่ม วิธีการสื่อสารกับ 

แต่ละกลุม่ผู้เรียน/ผู้ให้ทุนวิจัยในอนาคต สืบค้นสารสนเทศของคณะฯ/VRU ขอรับการสนับสนุนจากคณะ วิธีการสื่อสาร วิธีการถ่ายทอด 
ภายใน 
มรว. 

ประชาสัมพันธแ์จ้งรายละเอยีดข้อมูล 
ผ่าน e-mail ให้ อาจารย์/นกัวจิัย/
นักศึกษาทุกคนทราบ  ระบบ e-
sarabun บันทึกเวียนที่แจ้งขอ้มูลมา
จากแหล่งทุนภายนอกถึงคณะและ
ประชาสัมพันธข์่าวทุนวิจยับน website 
ของงานวิจัยฯ  
http://www2.ph.mahidol.ac.th/res
earch/thai/ 

1.บริหารจัดการและปรับปรุงฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย เพือ่เผยแพร่บน website 
ของงานวิจัยฯ ให้เป็นปัจจบุันอยู่เสมอ 

2.บริการแบบฟอร์มตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
สนับสนุนด้านการวจิัยของคณะ ขึ้นบน 
website ของงานวิจัยฯ เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานให้กบั
ผู้เรียนในหลักสูตร และอาจารย ์ 

ทำบันทึกเวยีน 
ผ่าน e-mail 

ผ่านการจัดอบรม/การจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อาทิ การจัดอบรมจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
การเสนอขอทุนวจิัยสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
(ทุน วช. ทุน พวอ. และทุน คปก.Tips for 
Writing Scholarly Articles and Reviews: 
Hands-on Experience เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ทคนิคการเขียนบทความวิจยัเพือ่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการต่างประเทศ  

การเปิดบ้านวจิัยของคณะให้แหล่งทุนมาพบปะ
แลกเปลี่ยนกับอาจารย์/นกัวิจยัและนกัศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ (Open House) ให้
อาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เสนอนวัตกรรมงานวิจยัให้แหล่งทุน และแหล่งทุน
เสนอความคาดหวัง ความต้องการและโจทย์วจิัย
แลกเปลี่ยนกับกับอาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 
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3.1ข(2) การจัดการศึกษา และบริการฯ (Program and Service Offerings)  
คณะฯค้นหาความต้องการของหลักสูตร และบริการฯ จากผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนผ่านกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 3.1ก
(1)-1 และตารางที่ 3.1ข(1)-1เพ่ือปรับกระบวนการจัดการศึกษารวมถึงการกำหนดหลักสูตรและบริการให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 
 คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีวิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์  3 ขั้นตอน คือ 1) ใช้วิธีการ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการได้มาของข้อมูล เช่น วิธีสนทนากลุ่มแล้วนำข้อมูลมาดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการและความคาดหวังจากนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนใช้ข้อมูลจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สมาคมวิชาชีพ และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น โดยมีวิธีการสำรวจ
ข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การ
ประชุมนักศึกษา การสำรวจความคิดเห็นจากศิษย์เก่า การสำรวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต การประชุมกลุ่มย่อยผู้ใช้
บัณฑิต การเชิญตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละวิชาชีพมาร่วมแสดงความคิดเห็น และการทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องโดยผ่านขั้นตอนต่างๆของคณะฯ 2) นำผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ความผูกพันของ
ศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ในวันปัจฉิมนิเทศ จำนวน 7 คน มีศิษย์เก่ามาทำงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จำนวน 3 คน และมีนักศึกษาปัจจุบัน นายกองค์การบริหารนักศึกษาและทีม ทำหน้าที่ออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีศิษย์
เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน 3) การประเมินผลทบทวนโอกาสในการ
พัฒนาได้แก่การประเมินความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.75) และมีการปรับปรุงสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้า มีอุปกรณ์ไม้แขวน
เสื้อ เก้าอี้ กระจก เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีจัดการส่งเสริมการขายด้วยโปรโมชั่นลดราคา ส่งผล
ให้กระบวนการปรับปรุงพัฒนามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  

คณะฯ มีกระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ์และคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบโดยมีขั้นตอน 1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกชั้นปี 2) อาจารย์ที่
ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา  โดยหลักสูตรจัดให้มี
ชั่วโมงการพบอาจารย์ที่ปรึกษอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 2 ของแต่ละเดือน 3) ประเมินผลกระบวนการเมื่อสิ้นสุด
ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนของตนเองผ่านระบบสารสนเทศ หรือ CMS ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนำเอาผลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ ช่องทางการให้คำปรึกษาต่อไป ในปี 2563  ความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาส่งผลให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น  และนักศึกษามีจิตอาสาช่วยงาน เช่น 
งานจิตอาสา 904 เราทำดีด้วยหัวใจ งานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เป็นต้น จนมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับการยกย่อง
ได้รับรางวัลรเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ นายชัยวัฒน์ สายแวว 
นายกองค์การบริหารนักศึกษา วิธีการค้นหาความต้องการหลักสูตร ดังตารางที่ 3.2(1)-1 และตารางที่ P1.ข(2) 
ตารางท่ี 3.2(1)-1  วิธีการค้นหาความต้องการหลักสูตร 

ผู้เรียน/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการสำรวจข้อมูล ผลที่ได้ การนำผลไปใช ้

ผู้เรียน 
ระดับปริญญาตร ี

▪ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชา 
▪ การประชุมนักศึกษาในแต่ละชั้นป ีจำนวน 1 ครั้ง/ภาค

การศึกษา 
▪ การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรในวันปัจฉิม

นิเทศ 

ข้อมูลความต้องการของนักศึกษา และ
แนวทางในการสนับสนุน และการจัด
สวัสดิการต่างๆ ได้แก ่ทุนการศึกษา 
โอกาสในการเข้าสู่แหล่งงาน และมี
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับเนื้อหา 

คกก.ปรับปรุงหลักสูตร       
นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปผล นำเสนอเข้า
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ผู้เรียน/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการสำรวจข้อมูล ผลที่ได้ การนำผลไปใช ้

รายวิชา สิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน และความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ผู้สอน 

พิจารณาจัดทำ
รายละเอียดหลักสูตร 

 
นำเสนอ คกก.บริหาร

หลักสูตร 
 

นำเสนอ คกก. คุณภาพ
การศึกษา 
 

คกก.ประจำคณะฯ 

ผู้เรียน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

▪ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชา 
▪ สำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งเอื้ออำนวยในการเรียนรู้ 
▪ การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาที่

พึ่งสำเร็จการศึกษา 

ข้อมูลความต้องการของนักศึกษา และ
แนวทางในการสนับสนุน และการจัด
สวัสดิการต่างๆ ได้แก ่ทุนการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีเวลาให ้สิ่งเอื้อต่อการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ความพึง
พอใจต่ออาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์ จัดสัมมนาอาจารย ์ แนวทาง และแผนงานต่างๆ เพือ่การ
ปรับปรุงพัฒนาการสอน สิ่งเอื้อต่อการสอน  
ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้เรียนและทีมผู้
ร่วมสอน  

ศิษย์เก่า ▪ สำรวจความคิดเห็นและการได้งานทำในช่วงที่
กลับมารับปริญญา 

▪ เชิญผู้แทนศิษย์เก่าในการประชุมหลักสตูร 

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และ
การจัดให้มีการฝึกปฏบิัติงานจริง มีการ
ฝึกฝนทักษะด้านตา่งๆ ที่เพิ่มพูนมากกวา่
เนื้อหาวิชาการ อาท ิด้านภาษา การบริหาร
จัดการ ความเป็นผู้นำ 

นำเสนอต่อมหาวิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
สภามหาวิทยาลัย /สภา

วิชาชีพ (ถ้ามี) 
เปิดใช้หลักสูตร 

 
ประเมินหลักสูตร/ปรับปรุง 
(หมายเหตุ: หลังสภาฯ 
อนุมัติ หลักสูตรสามารถ
เปิดสอนได้ และมหาวิท 
ยาลัยนำส่งหลักสูตรแจ้ง
ต่อ สกอ. เพือ่รับทราบ 
และ สกอ. ส่งหลักสูตรแจ้ง
ไปยัง กพ. เพื่อกำหนด
ตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนต่อไป) 

สมาคม และสภา
วิชาชีพ 

ตัวแทนสมาคมและสภาวิชาชีพ ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การสัมมนาหลักสูตร 

ข้อมูลความคาดหวัง ต่อความสามารถของ
บัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่/แหล่ง
งานได้จริง 

ผู้ใช้บัณฑิตใน
หลากหลายสาขา 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
เชิญผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตในการประชุมหลักสูตร 

ข้อมูลความสำเร็จตามเปา้หมายที่คาดหวัง
ว่าบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย มหิดล มีความพร้อมทำงาน 
และมีศักยภาพที่เหนอืกวา่บัณฑิตท่ีจบจาก
สถาบันอื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละ
สาขาวชิาชีพ 

▪ ผู้แทนสมาคมและสภาวิชาชพี ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมหลักสูตร 

ข้อมูลแนวโน้มทิศทางในงานสาธารณสขุ
ของประเทศและนานาชาต ิและบทบาท
ของนักสาธารณสุข 

ผู้ปกครอง(เฉพาะ
หลักสูตรปรญิญาตรี) 

การสุ่มสัมภาษณ ์ในช่วงวันสอบสัมภาษณ์ และวันมอบ
ตัวนักศึกษาใหม ่

ข้อมูลความคาดหวัง และคำแนะนำ ต่อการ
เรียนการสอน ของผู้เรียน 

กฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกีย่วข้อง 

▪ ทบทวนข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

 
การวิจัย 
 วิธีการค้นหาความต้องการของผู้ให้ทุนวิจัย ของคณะฯ ดังตารางท่ี 3.2ก(1)-2 การวิจัยของคณะฯ  
การบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น 
 วิธีการค้นหาความต้องการของผู้รับบริการของคณะฯ ดังตารางท่ี 3.2ก(1)-2 คณะฯ  
 
3.2ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ (Student and Other CUSTOMER 
Relationships and Support)  
3.2ก(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management)  
หลักสูตร 
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 คณะฯ มีการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆให้เข้าถึงข้อมูลของคณะฯ โดยวิธีการสื่อสารทางเดียวและสองทาง
ดังตาราง 3.2ก(1)-1 ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความ
ต้องการทุนการศึกษา คณะฯได้มีการมอบทุนการศึกษาทุกปีการศึกษา อำนวยความสะดวกในการกู้ยืมเงินสำหรับการศึกษา 
การส่งเสริมหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 

การวิจัย :   
 คกก.วิจัย และงานวิจัยฯ กำหนดกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งทุน 2 วิธี คือ 1) ผู้วิจัยที่ได้รับทุนส่งมอบ
ผลงานที่ดีมีคุณภาพและตรงเวลา และปฏิบัติตามระเบียบของแหล่งทุน  2) ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่ควรสร้างความร่วมมือ
(ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม)แหล่งทุน(ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) มาพบปะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์/นักวิจัย
ของคณะ (Open House)  ดังตารางท่ี 3.2ก(1)-2 
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ตารางท่ี 3.2ก(1)-1  วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้เรยีน/ผู้มีส่วนไดส้่วน

เสีย 
วิธีการรับฟัง/กลไกหลักในการสื่อสาร ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

▪ ทางเว็บไซต์นักศึกษา www.ph.vru.ac.th 
▪ การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสตูร ของ นศ.ช้ันปีท่ี 4 
▪ การประเมินรายวิชา      
▪ การประชุมนักศึกษาแยกตามชั้นปี เพ่ือสนทนาสร้างสรรค์ (ประเมินวาจา) 
▪ กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในคณะ 
▪ แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการตา่งๆ 
▪ ทางกลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ก แยกตามชั้นปี 
▪ ทางบริการสายด่วน รับแจ้งเหตุ และให้คำปรึกษา 
▪ กิจกรรมพบนักศึกษา  

ตลอดเวลา 
1 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

ตลอดเวลา 
2 ครั้ง/ปี 

ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 
6 ครั้ง/ปี 

 
 
 
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
หลักสตูร 
ที่ปรึกษา/หลักสูตร 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

▪ การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสตูรของ นศ.ปีสุดท้าย  
▪ การประชุมเพื่อสนทนาสร้างสรรค ์ 
▪ ทางกลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ก 
▪ กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในคณะ 
▪ แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการตา่งๆ 

ตลอดเวลา 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

ตลอดเวลา 

บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 
หลักสตูร 
หลักสตูร 
คณะฯ 
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ศิษย์เก่า ▪ การเชิญเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของคณะ 
▪ เชิญตัวแทนร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนาหลักสตูร 
▪ การติดตามศิษยเ์ก่า และภาวะการมีงานทำ 

1 ครั้ง/ปี คณะฯ 
งานบริหารการศึกษาฯ/หลักสูตร 
งานบริหารการศึกษาฯ/บัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ใช้บัณฑิต ▪ การเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
▪ เชิญตัวแทนร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนาหลักสตูร 
▪ การติดตามศิษยเ์ก่า และภาวะการมีงานทำ 

1 ครั้ง/ปี คณะฯ 
หลักสตูร 
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน/
หลักสตูร 

หน่วยงาน/แหล่งฝึกงาน  
(คู่ความร่วมมือ) 

▪ อาจารย์ที่ออกนิเทศงานนักศึกษา รับฟังความคิดเห็นจากแหล่งฝึกงาน 
▪ การเชิญวิทยากรจากแหล่งฝึกงาน มาร่วมสอนในหลักสตูร 
▪ การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งฝึกงาน เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 

1 ครั้ง/ปี หลักสตูร/อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงาน 

สมาคม/สภาวิชาชีพ ▪ เชิญตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาหลักสตูร/พัฒนาหลักสตูร 1 ครั้ง/ปี หลักสตูร 
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ตารางท่ี 3.2ก(1)-2  วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับแหล่งทุนวิจัย 
 

 วิธีการสร้างความสัมพันธ์ แหล่งทุนวจิัยปัจจบุัน วิธีการสร้างความสัมพันธ์ แหล่งทุนวจิัยอนาคต 
ผู้ให้ทุนวิจัย 

ภายใน 
มรว. 

ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่ควรสร้างความร่วมมือ(ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม)แหล่ง
ทุน(ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) มาพบปะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์/นักวิจัย
ของคณะ (Open House) 

ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่ควรสร้างความร่วมมือ(ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม)
แหล่งทุน(ทัง้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) มาพบปะแลกเปลี่ยนกับ
อาจารย์/นักวิจัยของคณะ (Open House) 

ภายนอก 
มรว. 

  

 วิธีการจัดการความสัมพันธ์การสร้างชื่อเสียง วิธีการจัดการความสัมพันธ์การเพิ่มความผูกพัน 
 ▪ การเผยแพร่ผลงานวิจัย/องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง 

 

อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รบัทุนวจิัยปัจจุบนัจะส่งมอบผลงานที่ดีมีคณุภาพและตรง
เวลาให้กับแหล่งทุน และปฏบิัตติามระเบียบของแหล่งทนุ 



 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 3 ลูกค้า | 39  

3.2ก(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER Access and 
Support)  
 คณะฯ มีการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆให้เข้าถึงข้อมูลของคณะฯ โดยวิธีการสื่อสารทางเดียวและสองทาง
ดังตาราง 3.2ก(2)-1 ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความ
ต้องการทุนการศึกษา คณะฯได้มีการมอบทุนการศึกษาทุกปีการศึกษา อำนวยความสะดวกในการกู้ยืมเงินสำหรับการศึกษา 
การส่งเสริมหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
ตาราง 3.2ก(2)-1 ระบบสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 

การบริการและระบบการสนับสนนุ 
ช่องทางการสื่อสารและขอรับการ

สนับสนุน 
ผู้รับบริการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การลงทะเบียน 
2. การให้บริการเอกสารสำคญั 
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. การให้คำปรึกษาและข้อเสนอเกี่ยวกับ
การปฏิบัตติาม กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับ 

1. http://http://ph.vru.ac.th 
2. Facebook VRUPH 
3. ติดต่อทางโทรศัพท ์
4. Line 

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี, นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1. บริการข้อมูลแหล่งทุนวิจัย 
2. บริการข้อมูลแหล่งเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1. E-saraban 
2. Line 

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี, นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา, อาจารย ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1. ทุนการศึกษา 
2. การกู้ กยศ. กรอ. 
3. การให้บริการข่าวสาร 
4. การประกันสุขภาพ 

1. Facebook VRUPH 
2. Line 

นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์ 

1. บริการห้อง learning space 1. Facebook VRUPH 
2. Line 

นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์ 

1. กิจกรรมการส่งเสริมการบริการวิชาการ 
2. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
3. การให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ 

1. http://http://ph.vru.ac.th/ 
2. Facebook VRUPH 
3. ติดต่อทางโทรศัพท ์

บุคลากร หน่วยงานของ
รัฐ เอกชน และ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่น 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์, ฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

3.2ก(3) การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management)  
หลักสูตร 
  คณะฯ จัดการข้อร้องเรียน ผ่านกล่องรับฟังข้อคิดเห็น หรือทางอีเมล์ หรือจากแบบสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ  
ทั้งในระดับคณะ/มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น หรือปัญหาที่ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากการกระทำของ
บุคคลากรในคณะฯ  โดยมี คกก.วิชาการรับผิดชอบ พิจารณาข้อเท็จจริง/สาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข เสนอต่อคณบดี  
แจ้งผลและแนวทางแก้ไขแก่ผู้ร้องเรียนตามข้ันตอน  ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะ หรือ
อีเมล์  โดยผู้ร้องเรียน ต้องระบุชื่อตัวบุคคลเพ่ือการประสานงานให้กรณีมีการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะฯ ตามข้อบังคับ มรว.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 
การวิจัย   
 คณะฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ดี
ช่องทางที่ คกก.วิจัยรับฟังเสียงจากแหล่งทุนด้านความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของแหล่งทุนโดย
ใช้แบบสอบถาม แหล่งทุนสามารถใช้ช่องทางเสนอข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย  เนื่องจากในแบบสอบถามมีช่องทางให้แหล่งทุนเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆส่งกลับ
มาที่คณะฯ งานวิจัยฯรวบรวมจัดทำเป็นสารสนเทศเสนอคกก.วิจัยพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป   ตารางที่ 3.2ก(3)-1  
ปีงบประมาณ 2561-2563 ไม่พบข้อร้องเรียนของคณะฯ ผลดังตารางท่ี 7.4 ก-……. 

http://http/ph.vru.ac.th/
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ตารางที่ 3.2ก(3)-1  ระบบการจัดการข้อร้องเรียนสำหรับกลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย 

ชื่อระบบ ข้อกำหนดที่สำคญั (ประกาศ/กฎ/ระเบยีบ....) วิธีการ (ลำดับขั้นตอน) 
ตัวชี้วดั 

กระบวนการ 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 

กลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย ภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ 

ระบบการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับจาก
แหล่งทุน
วิจัย 

1. จรรยาบรรณนักวิจยั สำนักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ พ.ศ. 2541 

2. จรรยาวิชาชีพวจิัยและแนวทางปฏิบัต ิ
สำนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 

3. ข้อบังคับ/ประกาศของแหล่งทุน ของ คอบช.  
ได้แก่ วช. สกว.สวทช. สวรส. สวทน.  และ 
สกอ. 

4. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมรว. ที่เกีย่วขอ้งกับ
การวิจยั และของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
วิจัย 

1.จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวังและ
ความผูกพัน โดย คกก.วจิัย 

2.ส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยังแหล่งทุน
ต่างๆที่อาจารย์ในคณะได้รับทุนสนับสนุน
การวิจยั 

3.ประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
ความคาดหวังและความผูกพันขององค์กร
ผู้ให้ทุน 

4.นำผลการประเมินเข้าวาระการประชมุ 
คกก.วิจยั เพื่อพิจารณาและแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไข 
5.  ดำเนินการแก้ไข   
6. แจ้งผลแก้ไขให้แหล่งทุนต่างๆ ทราบ 

จำนวน 
แบบสอบ 
ถามที่แหล่ง
ทุนส่งคืน
กลับมา 

จำนวนขอ้ร้องเรียนที่ได้รับ
จากแหล่งทุนวิจัยภาย 
นอก 

 
3.2ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Determination of Student and 
Other CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)  
3.2ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction, and ENGAGEMENT)  
 คณะฯ มีกระบวนการค้นหาความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบวน
การรับฟังเสียงของลูกค้า ดังภาพที่ 3.1ก(1)-1 และนำข้อมูลผลการรับฟังเสียงของลูกค้าด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ มา
ติดตามคุณภาพการให้บริการ และนำมาปรับปรุงกระบวนการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทำ
หน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้เรียน ส่วนงานวิจัยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบและงานบริการ
วิชาการมีรองคณบดีฝ่ายกพันธกิจสัมพันธ์ใช้วิธีการที่หลากหลายในการค้นหาความพึงพอใจและความผูกพัน เช่น ด้านการ
จัดการเรียนการสอนจะมีระบบแบบสอบถามออนไลน์ในการดำเนินการสอบถามผู้เรียน  ผลลัพธ์ 7.2ก-2 ถึง 7.2 ก-4 7.2ก-9  
ด้านการวิจัย  ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีการดำเนินการสอบถามด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน 
ผลลัพธ์ 7.2ก-7 และ ผลลัพธ์ 7.2ก-9  ด้านการบริการวิชาการ  งานกิจการนักศึกษาฯ มีการดำเนินการสอบถาม ด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ และการประชุมย่อย (Focus Group) กับผู้รับบริการ ผลลัพธ์ 7.2ก-9 เพื่อนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไป
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการต่อไป 
 โดยในปีการศึกษา 2563 คณะฯได้มีการนำผลจากการประเมินความพึงพอใจของทั้งผู้เรียน ด้านการวิจัย และด้าน
การบริการวิชาการมาทำการวิเคราะห์ผลปรากฎว่าไม่พบข้อร้องเรียนของกลุ่ มลูกค้าในแต่ละกลุ่มแต่จากการสอบถามผ่าน
การประชุมย่อยในกลุ่มของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วแนะนำว่าควรมีช่องทางการสื่อสารกลางระหว่างบัณฑิตผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาแล้วกับคณะฯโดยคณะได้นำความคิดเห็นเหล่านี้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยพบว่าช่องทางการสื่อสารทาง
เดียวจากไลน์ไม่ครอบคลุมศิษย์เก่าที่ต้องการข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตจึงทำการเพิ่มช่องทางติดต่อผ่านช่องทาง 
Facebook Fanpage  ทำให้ศิษย์เก่าสามารถติดต่อกับคณะได้เพ่ิมข้ึน 
 สำหรับความไม่พึงพอใจในแต่ละพันธกิจ คณะฯ ใช้กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า ภาพที่ 3.1ก(1)-1 และการรับ
ฟังข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจนำสารสนเทศมาวิเคราะห์และดำเนินการหาแนวทางปรับปรุงให้
นักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืนพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 3.1ข(1)-1  การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนหลักสูตรไทยและนานาชาติ  และแหล่งทุนวิจัย 

กลุ่มลูกค้า 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน 

วิธีการประเมิน 
ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

วิธีการประเมิน 
ช่วงเวลาการ

ประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ

ประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ผู้เรียน 

ป.ตรี • แบบ
สำรวจ 

• ประเมิน
ด้วยวาจา 

1 คร้ัง/ปี สสว 
Cat. 7 ตาราง 
7.2ก(1) 

• แบบสำรวจ 
• ประเมินด้วยวาจา 
• การร้องเรียนตาม

ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 

1 คร้ัง/ปี 
สสว N/A 

แบบสำรวจ 

1 คร้ัง/ปี งาน.... 
Cat. 7 ตาราง 
7.2ก(2) 

บัณฑิตศึกษา 1 คร้ัง/ปี 
หลักสูตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

Cat. 7 ตาราง 
7.2ก(1) 

1 คร้ัง/ปี 
หลักสูตรและ
บัณฑิตวิทยาลัย 

N/A  1 คร้ัง/ปี หลักสูตร 
Cat. 7 ตาราง 
7.2ก(2) 

แหล่งทุนวิจัย 
ภายใน มรว. แบบสอบถาม ปีงบประมาณ 

2563 
รองคณบดี
ฝ่ายวจิัยฯ 
คกก.วิจยั 
และงานวิจยั 

N/A 

แบบสอบถาม ปีงบประมาณ 
2563 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ คกก.
วิจัย และ
งานวิจัยฯ 

N/A 

แบบสอบถาม 

 1 คร้ัง/ปี 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ คกก.
วิจัย และ
งานวิจัยฯ 

N/A 

ภายนอก มรว.    
N/A 

 ปีงบประมาณ 
2563 

  แบบสอบถาม 
 1 คร้ัง/ปี 

 
N/A 

ผู้รับบริการวชิาการเพื่อท้องถิ่น 
 แบบสอบถาม ปีงบประมาณ 

2563 
 

N/A 

 ทุกครั้งที่มีการ
บริการ
วิชาการ 

 N/A สำรวจการมา
รับบริการซ้ำ 

 1 คร้ัง/ปี 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษาและ
พันธกิจ
สัมพันธ ์

N/A 
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3.2ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น (Satisfaction Relative to Other Organizations)  
 คณะฯมีการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆโดยได้มีการรวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า 
แต่ละกลุ่มแล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยในด้านการเรียนการสอน ได้นำสารสนเทศความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเทียบกับคู่เทียบหลักของคณะฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ตามโครงร่างองค์กร P.1-(2)-3 
 
ตารางท่ี 3.1ข(2)-1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

การศึกษา 
1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรว. ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.18 4.91 4.94 
3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบล ค่าเฉลี่ย - - - - 4.05 na 
2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา ค่าเฉลี่ย - - - 4.27 4.32 na 

 
3.2ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and Market Data)  
 คณะฯได้มีการนำข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้าด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจที่ได้จากกระบวนการดังตารางที่ 3.1
ก(1)-1  มาติดตามคุณภาพการให้บริการ และนำมาปรับปรุงกระบวนการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนและกระบวน    
ดังตารางที่ 3.2ก(1)-1 และตารางที่ 3.2ก(1)-2   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าใน   
แต่ละกลุ่ม 
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร (Measurement, Analysis, and 
Improvement of Organisational Performance) 
4.1ก. การวัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Measurement)  
4.1ก(1) ตัววัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)  
  คณะฯ มีแนวทางการการติดตามข้อมูลสารสนเทศ โดย 1) กำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (OKRs) ของคณะเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน 2) จัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OKRs ปีละ 2 ครั้ง ตามแบบฟอร์ม 3) มีการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ (TQA) ของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
ลูกค้า ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ องค์ความรู้
องค์กร และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
เช่น ด้านบริการการศึกษา คณะมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจำวัน จากระบบจัดการชั้นเรียน 
CMS ในการจัดการเรียนการสอน อาทิ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมถอนรายวิชาสำหรับนักศึกษา การส่ง มคอ.3-7 การ
ส่งเกรดของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากระบบการให้คำปรึกษาผ่านทาง
กลุ่ม line แยกตามชั้นปี และเพจ Facebook ของคณะ ในการติดต่อสื่อสารให้คำปรึกษากับนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้กำกับติดตาม ด้านบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติการ
ประจำวัน ได้แก่ การบริการวิชาการที่มีรายได้จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วไลยอลงกรณ์เวชกรรมคลินิก และคลินิก
แพทย์แผนไทยประยุกต ์โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์เป็นผู้กำกับติดตาม  
 คณะมีกลไกการทำงานและเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกตัวชี้วัด ข้อมูล/สารสนเทศ โดย คกก.บริหารคณะฯ เป็นผู้เลือก
ตัวชี้วัด ข้อมูล/สารสนเทศในการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา โดยมุ่งเน้น ให้สอดคล้องกับแผน
เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ มีการทบทวนผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดรายไตรมาสในการติดตามการดำเนินงานแผนกลยุทธ์อย่าง มีการ
สื่อสาร /รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ ในที่ประชุม คกก.บริหารคณะฯ ประจำเดือน เพื่อเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย โดยนำเสนอข้อมูลในมิติต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้ารับบริการ ข้อมูลด้านการเงิน 
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบัติการของคณะฯ 
4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
 คณะฯ ใช้กลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทีมบริหารในการพิจารณาเลือกและสร้างความมั่นใจในการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ โดยขั้นตอน 1) คัดเลือกข้อมูลและสารสนเทศตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการตาม
พันธกิจสำคัญ คือ ด้านการศึกษา และบริการวิชาการสู ่สังคม โดยทีมบริหารรับผิดชอบคัดเลือกคู ่เทียบเคียงที ่มี
ความสามารถเฉพาะด้านและมีภารกิจที่ใกล้เคียงกับคณะฯ ใช้ เกณฑ์พิจารณาคู่เทียบต้องเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการ
เปิดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุข เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  
2) ขั้นตอนการขอข้อมูลและแจ้งว่าขอเป็นคู่เทียบเพ่ือการพัฒนา โดยคณบดีได้มีหนังสือเป็นทางการ รองคณบดีติดตามขอ
ข้อมูลจากรองคณบดีที่เก่ียวข้องผ่านไลน์ และโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพคณะฯ ดำเนินการประสานงานรับ
ข้อมูลบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบฐานข้อมูล  พิจารณาประเมินเทียบเคียง ดังตาราง P.1ข(2-3) 3) นำข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ในการทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ/โครงการ และการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
และข้อมูลสารสนเทศที่เทียบเคียง ทีมบริหารได้นำมาวิเคราะห์ในการประชุม คกก.บริหารคณะฯ สามารถนำไปใช้เพ่ือ
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สนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงแผนคณะในปีต่อไปให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการ  เช่น 
ในปี 2563 คณะมีรายได้จากโครงการบริการวิชาการจำนวนสูงกว่าสถาบันคู่เทียบ ดังผลลัพธ์หมวด 7.5ก(2)-5 
 
4.1ก(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)  
 คณะฯ มีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
โดยผูกไว้กับระบบของคณะฯ จำแนกแบบประเมินเป็น 3 ส่วนคือ (1) แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง (2) แบบประเมินผลตามโครงการ โดย
ผู้รับผิดชอบเป็น คกก.โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดให้มีการประเมินทุกกิจกรรม/โครงการ และประเมินทุกครั้งหลัง
การจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการให้บริการของคณะฯ โดย
ประเมินจากแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  http://cms.vru.ac.th/  พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในภาพรวมของ
คณะฯ อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก (คะแนนระหว่าง 3.50-5.00) ทั้งนี้ ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานทั้งหมดของคณะฯ ถูก
เก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล และเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะและมีการรายงานผลการประเมินให้ คกก.บริหารคณะฯ ได้
พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ไม่ตรงตามไตรมาส ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังผู้รับผิดชอบและบุคลากร
ของคณะ ได้แก่ เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์คณะฯ http://ph.vru.ac.th/meeting.html การจัดประชุม
พบปะบุคลากรประจำเดือน โดยคณบดีถ่ายทอดผลการประเมินฯ ให้ทราบทั่วกัน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้า และผู้รับบริการ  และเพื่อให้ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน/ภายนอกคณะ เช่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปีการศึกษา 2563 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดโครงการการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งาน และทักษะ
การทำงานด้านสาธารณสุขพื้นฐานร่วมกับชุมชน โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมจากเดิมให้นักศึกษาลงฝึกงานใน
หน่วยงานจริง เพื่อเตรียมเข้าสู่รายวิชาสหกิจในภาคการศึกษาถัดไป ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยการพานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานในหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งของภาครัฐและเอกชนแทน เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
หน่วยงานจริงทางด้านสาธารณสุข และมีความรู้ในขอบเขตการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
4.1ข.  การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)  
 คณะฯใช้ระบบ PDCA ในการดำเนินการและทบทวนผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ และตัวชี้วัดตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการทบทวนจะถูกนำไปสื่อสารผ่านที่ประชุม คกก.
บริหารคณะฯประจำเดือน เพื่อใช้ประเมินผลสำเร็จขององค์กร ความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ การประเมินความสามารถขององค์กรที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และความท้าทายในสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งข้อเสนอแนะจากที่ประชุม คกก.บริหารคณะฯคณะฯจะ
นำไปบูรณาการเข้าสู่แผนปฏิบัติการต่อไป  
  นอกจากนี้คณะฯมีการจัดประชุม สรุปผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง โดยงานฝ่ายบริหารและวางแผนของคณะฯ 
จะดำเนินการประสานข้อมูลกับฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายวิชาการและวิจัย และกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ ในการ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีในช่วงเวลาที่ผ่านมา นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมเพ่ือ 
หาแนวทางในการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ในการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน นอกจากมี
การนำ เสนอ/รายงานผลการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานแล้วยังมีกิจกรรมการ
วิเคราะห์องค์กร (SWOT) หาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคเพื่อทบทวนและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และ
จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยวิทยากร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนให้บุคลากรสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
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  จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บรรลุ 15 ตัวชี้วัด 
ไม่บรรลุ 24 ตัวชี้วัด จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกทำให้การดำเนินการด้านความมั่นคงทางการเงินของ
คณะที่เกิดจากนวัตกรรมการบริการใหม่ เช่น วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม คลินิกการแพทย์แผนไทย์ประยุกต์ มีรายได้
ไม่บรรลุเป้าหมาย และเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการในคณะเป็นออนไลน์ ยกเลิกโครงการส่งนศ.สหกิจศึกษาไป
ต่างประเทศ ทั้งนี้คณะ นำข้อมูลที่พบปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 
เมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย.2564 เช่น โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ให้แก่นักศึกษา เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมในชั้น
เรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้การดำเนินโครงการคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  
4.1ค.  การปรับปรุงผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Improvement)  
4.1ค(1) ผลการดำเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)  
 คณะฯ วางแผนการดำเนินงานจากการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจสำคัญมาสู่การปรับปรุงผลการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามแผนกลยุทธ์คณะฯ ปัจจุบันคณะฯ มีการกำหนดนโยบาย
และแผนการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบและการแข่งขันกับคู่เทียบเคียง เพื่อวางแผนการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบและ
พร้อมที่จะแข่งขันให้เป็นคณะฯ ชั้นนำด้านความเป็นเลิศทางสุขภาพในอนาคต ในปี 2563 คณะฯ ดำเนินการตาม
นวัตกรรมบริการใหม่ เพื่อจัดหารายได้เพิ่มขึ้นโดยความรับผิดชอบของคณบดี จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวไลย
อลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับการรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาล และดำเนินการจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ
การดูแลผู้สูงอายุและ ผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชม.ซึ่งดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 พ.ค.-20 มิ.ย.64  บรรลุ
เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน และมีรายได้ 760,000 บาท คณะกรรมการหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำงาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีการจัดประชาสัมพันธ์ วางแผนการจัดอบรม แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำ
ให้รายได้ไม่บรรลุเป้าหมาย คณะได้นำข้อมูลปัญหามาวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงานในปีต่อไปในรูปแบบออนไลน์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
4.1ค(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement and INNOVATION)  
 คณะฯมีระบบการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลัก PDCA โดยคณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระบบ KM ทำให้ระบบการทำงานและการวัดผลความสำเร็จมีความ
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำผลงานความสำเร็จในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย 
และข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลทาง website คณะฯ http://ph.vru.ac.th/ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้บูรณาการข้อมูล
ด้านเอกสารและข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานเข้ามาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กรเมื่อเทียบ
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ รวมถึงตัวชี้วัดด้านการเงินที่มีการสรุปเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานทุกเดือน ทุกไตรมาส และรายปี นอกจากนั้นมีการสรุปผลการทบทวนผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร
ประจำปี นอกจากนี้สถาบันฯได้สนับสนุนให้บุคลากรปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดไว้ในการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (OKRs) รายบุคคล และจัดให้มีเวทีหรือสนับสนุนให้มีการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practices) เพ่ือสร้างนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Information and Knowledge Management) 
4.2ก. ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information)  
4.2ก(1) คุณภาพ (Quality)  
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 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแบ่งหน้าที่ในการจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ ตลอดจนการกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยำให้เป็นปัจจุบันทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงโดยมีการรวบรวมข้อมูล 
ทั้งรูปแบบของเอกสาร หนังสือ และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ตามโครงสร้างความ
รับผิดชอบของสำนักงานคณบดี ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันสมัย และปลอดภัย โดยหากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ คณะฯ มีการนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขทันที ตัวอย่างเช่น มีคณะกรรมการทวนสอบ ดำเนินการ ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาควบคุมคุณภาพการทวนสอบ 
4.2ก(2) ความพร้อมใช้ (Availability)  
 คณะฯ มีบริการข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช ่น website คณะ http://ph.vru.ac.th/  facebook คณะฯ 

https://www.facebook.com/VRUPH และมีระบบสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ทุกเวลาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ
ตามความต้องการของบุคลากร รวมถึงมีห้องสมุดคณะ ที่รวบรวมหนังสือ ตำราความรู้ที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอน 
ที่คณาจารย์ในคณะสามารถที่จะใช้งานได้ในวันและเวลาทำการ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศใน website ที่พร้อมใช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ทุกเวลา และมีเจ้าหน้าที่คณะในการดูแลระบบข้อมูลสารสนเทส และระบบสนับสนุนการ
ใช้สารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงและนำไปใช้งาน เช่น มีการสื่อสารที่รวดเร็วผ่าน E-mail การประชุมทาง Internet 
(Zoom, Meet) หรือข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เป็นต้น ปี 2563 มีระบบ E-saraban เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการของคณะฯ ทำหน้าการตรวจสอบ รวบรวมสรุปข้อมูลหนังสือคงค้างในระบบ 
เป็นรายเดือน เสนอต่อหัวหน้าสำนักงานคณบดี เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนให้บุคลากรเข้ารับหนังสือเป็นรายวันในระบบเพ่ือ
ป้องกันการตกค้างของงานที่คณะส่งมอบให้กับบุคลากร ปัจจุบันการรับหนังสือไม่มีหนังสือตกค้าง ทำให้บุคลากรใช้ระบบ 
E-saraban ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2ข. ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge)  
4.2ข(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
 การจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการจัดการความรู ้ให้
สอดคล้องนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีคกก.จัดการความรู ้ รับผิดชอบ กำหนดนโยบายการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ประจำคณะฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามกระบวนการจัดการความรู้ 4 ขั้นตอน 
ดังรูป 4.1 คือ  แลกเปลี่ยน ร่วมพูดคุยแลกประสบการณ์เพื่อหาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดย
สร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ โดยมีกลุ่มอาจารย์ที่มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คือ รศ.ดร.ภูษิ
ตา อินทรประสงค์ อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี และ อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล รว่มระดมสมองเพ่ือ
ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถต่อยอดเชิงงานวิจัย กับการเรียนการสอน เกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เรื่อง 
“การจัดการความรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์”  เขียนออกมา กระบวนการแลกเปลี่ยนโดยชุมชนนักปฏิบัติ ร่วม
เสนอความคิดเห็น ประสบการณ์ องค์ความรู้ ทักษะจากการใช้งาน นำมาเขียนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในอยู่ในรูปแบบที่
สามารถเผยแพร่ โดยจัดทำเป็นคู่มือใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง  ยกระดับ ชุมชนนักปฏิบัติดำเนินการแสวงหา
ความรู้จากภายนอกเพิ่มเติมกับความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ ให้เห็นแบบเชิงประจักษ์ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม ถ่ายทอดให้ 1) นักศึกษา 
และ 2) อาจารย์   นำไปใช้ ในส่วนการนำใช้มีกลุ่มนักศึกษาได้นำแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ไปใช้ประโยชน์ จนเกิดงานวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาชาเมล็ดมะรุมด้วยลมร้อนและการแช่เยือกแข็งต่อต้านอนมูลอิสระ นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลองค์
ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ และบุคลากร เผยแพร่ต่อสาธารณชนในระบบอินเตอร์เน็ต 
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เผยแพร่ผ่าน KM Corner ที่ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html ทั้งนี้ยังไม่มีการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
จะเพ่ิมในข้ันตอนกระบวนการ KM ต่อไป  

 
รูปที ่4.1 กระบวนการจัดการความรู้ (KM) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
 คณะฯ มีแนวทางในการได้มาของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ เช่น 1) นำองค์ความรู้เรื่อง“การจัดการความรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
จากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (VRU KM Day) 2021 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
แบบออนไลน์ 2) กิจกรรมการสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ
การจัดการสถานพยาบาล และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
และ 3) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายในการจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือเปิดโอกาส
ให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นที่เป็นประโยชน์ ได้เติมเต็มความรู้จาก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรม/โครงการไปพัฒนางาน
นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) นอกจากนี้สถาบันฯได้เก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด
ความรู้ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ 
4.2ข(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational LEARNING)  
 คณะฯ ใช้ประโยชน์จากการทบทวนผลการดำเนินงานต่างๆ ตามกระบวนการ รูปที่ 4.1 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ กำหนดให้รองคณบดีทุกฝ่ายและผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้ร่วมกันการทบทวนและวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานตามสายงาน ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้บรรลุตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
คณะฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีฐานข้อมูลที่เข้าถึงง่าย มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรในคณะ และเพิ่มช่องทางการ
ต ิดตามการนำความร ู ้ท ี ่ ได ้จากการจ ัดการความร ู ้ ไปใช ้ประโยชน ์  โดยเผยแพร ่ผ ่านเว ็บไ ซต ์  km corner 
http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html ตัวอย่างการนำองค์ความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น เจ้าหน้าที่
ดูแลเว็บไซต์ของคณะเข้าร่วมอบรมเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อตอบโจทย์ Webometrics Ranking Web of University 
เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 หลังจากที่อบรมเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ได้นำความรู้ที่ได้รับมาสรุปเป็นประเด็นตาม
แบบฟอร์ม “เรื่องเล่าเร้าพลัง Success Story Telling (SST) และเผยแพร่ในเว็บไซต์ KM Corner ให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
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ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานคณบดี ได้ศึกษาแนวปฏิบัติการดำเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ ผลลัพธ์จาก
การเรียนรู้เจ้าหน้าที่ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในในการปฏิบัติงานประจำวันโดยพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ ให้มีความ
ทันสมัย สามารถจัดอันดับเว็บไซต์ของคณะฯ Webometrics Ranking Web of University มากขึ้น และในส่วนของ
พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) เช่น การอบรมการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Participatory Public 
Policy Process based) เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข และได้จัดทำเรื่องเล่าเร้าพลังเผยแพร่ในเว็บไซต์ KM Corner ประกอบกับนำความรู้จากการอบรมมาใช้ใน
การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในคณะฯ ในปี 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร (KM) ของคณะได้เผยแพร่
ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในคณะได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเว็บไซต์ KM Corner คณะฯ จากการทบทวนพบว่าองค์
ความรู้ไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง และคณะฯไม่มีการติดตามการใช้องค์ความรู้เหล่านั้น ในปี 2563 คณะฯจึงนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ KM 7 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้น ตอนให้ง่ายขึ้น และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เช่น ต่อยอดสู่การทำผลงานวิจัยของนักศึกษา จากการใช้เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จนเกิดงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชา
เมล็ดมะรุมด้วยลมร้อนและการแช่เยือกแข็งต่อต้านอนุมูลอิสระ 
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หมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce) 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment) 
5.1ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 
5.1ก(1) ความจำเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากำลัง (CAPABILITY and CAPACITY)  
 คณะฯ มีวิธ ีการอย่างเป็นระบบในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี ่ยนแปลงความต้องการตาม
ความสามารถ โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยใช้แบบฟอร์มตารางแสดงภาระงานรายบุคคล 2) วางแผนกรอบอัตรากำลังจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
การจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 3) จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังของคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภาระงานตามพันธกิจของคณะฯ โดยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
คณะฯ ต้องมีคุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่ง บุคลากรทุกตำแหน่งต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4) ประเมินอัตรากำลัง กรณีท่ีอัตรากำลังไม่เพียงพอ คณะฯ ได้
ขอกรอบอัตรากำลังตามสัดส่วนภาระงาน และมรว.ได้จัดสรรอัตรากำลัง  

คกก. บริหารคณะฯ ทำโครงสร้างคณะฯ โดยมอบหมาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน และผู้ช่วยคณบดี
ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถโดยถ่ายทอดสู่บุคลากร ใช้แบบสำรวจประเมินความต้องการด้านทักษะ ความถนัด เพ่ือ
เพิ่มคุณสมบัติที่ต้องการให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังของคณะฯ ซึ่งมีการทบทวนโดยคกก.บริหารคณะทุกปี ในปี 2563 
มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
การวางแผนร่วมกับประธานหลักสูตรประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากรของบุคลากร
สายวิชาการประจำหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผนร่วมกับหัวหน้าสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป  
 คณะฯ มีการทบทวนกรอบอัตรากำลังที่ควรมีและขีดความสามารถของบุคลากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของคณะฯ มีการสื่อสารแผนความต้องการอัตรากำลังผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุม การแจ้งเวียนให้ทุก
หลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนรับทราบ ตลอดจนมีการติดตาม กำกับ เพื่อปรับปรุงแผนอัตรากำลังในทุกๆปี จากผล
การวิเคราะห์ความต้องการกรอบอัตรากำลัง ในปีงบประมาณ 2563 พบว่า คณะฯยังมีอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่เพียงพอ มีเพียงการหาบุคลากรใหม่มาทดแทนบุคลากรสายวิชาการที่ลาออก รวมถึงการใช้แนวทางการ
บริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการหมุนเวียนอัตรากำลังระหว่างหลักสูตรตาม
ความถนัดและความเหมาะสมเพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออก 
 คณะฯ มีการจัดโครงสร้างอายุของบุคลากรของคณะฯ ดังตาราง P-1 ก(3-1) และได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) โดยการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดเป็นกรอบ
มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) 
ของคณะฯ  
5.1ก(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)  
 คณะฯ มีระบบการขอจัดสรรอัตรากำลังของหลักสูตรและงานบริหารทั ่วไป โดยนำข้อมูลอัตรากำลังและขีด
ความสามารถ ณ ปัจจุบันและแนวโน้ม 5 ปีข้างหน้าของจำนวนบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ภาระงาน
และแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราบุคลากร โดยพิจารณาร่วมกับการกำหนด
สมรรถณะ (ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
 หลักสูตรและงานบริหารทั่วไปดำเนินการกำหนดคุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะที่ ต้องการเสนอต่อคณบดีเพ่ือ
อนุมัติหลังจากคณบดีอนุมัติ งานบริหารทั่วไปจะดำเนินการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย (กบพ.) แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตรากำลังที่เสนอ และดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการของ มรว. โดยประชาสัมพันธ์การสรรหาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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เว็บไซต์ของคณะฯ เว็บไซต์รับสมัครงานของภาคเอกชน และผ่านทางบุคลากรของคณะฯ ซึ่งผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการ
สมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับบุคลากรใหม่ สำหรับ 1) บุคลากรสาย
วิชาการ พิจารณาจากศักยภาพ ความสามารถ คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) และทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ว่าด้วย การทดสอบความรู้ความสามารถ และ
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำใหม่ พ.ศ.2559 2) บุคลากรสายสนับสนุน มีการทดสอบทักษะด้านต่างที่
เหมาะสมกับตำแหน่งที่ชัดเจนและมหาวิทยาลัยไม่จำกัดเพศ ศาสนา สถาบัน และภูมิลำเนา เมื่อผ่านการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯแล้ว  คณะฯ มีระบบการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สำหรับสายวิชาการมีการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง
สำหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อดูแลให้คำปรึกษา และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ปี เพื่อต่อสัญญาเข้าสู่ระยะตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะฯจะได้ทราบถึงศักยภาพและทักษะความสามารถในการทำงานของบุคลากร แล้วนำมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาในการพิจารณาขั้นเงินเดือน สร้าง
แรงจูงใจที่จะทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความม่ันใจ ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานในคณะฯ  
 
5.1ก(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)  
 คณะฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ พ.ศ.2562-2565 โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
และหัวหน้าสำนักงาน ได้วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร โดยได้เชื ่อมโยงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์คณะฯ โดยการนำยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเชิงรุก มาเป็นกรอบแนวทาง
ดำเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ได้รับผลกระทบของผลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลต่ออัตรากำลังและขีดความสามารถ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะและสมรรถนะ 
รวมถึงเป็นบุคลากรที่มีลักษณะตามค่านิยม VRUPH ของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯมีการศึกษาการกระจายอายุของบุคลกร 
ดังตาราง P-1 ก(3-1) และได้สำรวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากอัตรากำลังที่จะ
เกษียณอาย ุ 
 คณะฯ มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังที่เปลี่ยนไปให้มีการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรที ่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจ เช่น การเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการด้วยการส่งเสริมให้ก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ ผศ. และ รศ. การสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ สนับสนุนให้มีพัฒนาผลงานเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง
ตามสายงานและความต้องการของคณะฯ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทั้งใน
คณะฯ และหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทำงานทดแทนกันเมื่อมีความจำเป็นในการ
จัดเตรียมและบริหารในช่วงที่มีการเพิ่ม/ลดจำนวนบุคลากร โดยจะมีการแบ่งภาระงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะและ
จำนวนบุคลากร 
 คณะฯ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการ เพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดย
จัดโครงการพัฒนา รวมถึงเปิดโอกาสให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ มหาวิทยลัยมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ เช่น มีอาจารย์ในคณะได้รับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความใน
วารสารฐานข้อมูล SCOPUS 10 เรื่องๆ ละ 30,000 บาท ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ท่านอ่ืนทำผลงานวิชาการเพ่ิมขึ้น
และได้ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ในปี 2563 คือ ผศ.นัชชา ยันติ และในปี 2564 มีอาจารย์ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
จำนวน 3 คน คือ อ.กริช เรืองไชย อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร  
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5.1ก(4) การทำงานให้บรรลุผล (Work Accomplishment)  
 คณะฯ มีวิธีการในการจัดระบบบริหารบุคลากร ให้รองรับกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ 
ระบบงานหลักที่เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ คือ 1) ระบบงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 2) ระบบบริหารงานวิจัย 
3) ระบบบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น โดยทำงานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในระบบเพ่ือให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ระบบงานสนับสนุน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตาม
โครงสร้างองค์กร การบริหารงานของคณะฯ ดำเนินการผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ คณบดีและรองคณบดี พิจารณา
กำหนดภารกิจของแต่ละระบบงานตามภารกิจของรองคณบดีทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ ตามโครงสร้างองค์กร ประสานง าน
ระหว่างกันในแนวราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานในแนวดิ ่งตามลำดับชั ้น โดยในแต่ละระบบงานจะสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะฯ มีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือให้แต่ละระบบงานบรรลุผลสำเร็จและ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะฯ  
 คณะฯ บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยกระจายความรับผิดชอบไปยังรองคณบดีทุกฝ่าย ประธานหลักสูตร และหัวหน้า
สำนักงาน เพ่ือรับผิดชอบและบริหารภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุก 1 
เดือน เพื่อกำหนดนโยบาย รวมทั้งอนุมัติและติดตามงาน/โครงการต่างๆ มีการติดตามผลการดำเนินง านรายไตรมาส 
ขับเคลื่อนคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ( Goal) และ
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ (Project) ตามแบบมาตรฐานกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
 ในด้านการปฏิบัติงาน มีการกำหนดให้บุคลากรจัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชา และมีการกำกับ
ติดตามผ่านระบบการประเมินผลทุก 6 เดือน ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการมีการพิจารณาผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของทางมหาวิทยาลัยด้วย 
5.1ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)  
5.1ข(1) สภาวะแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment)  
 คณะฯ มีแนวทางในการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยโดย 1) มีระบบการควบคุมการเข้าออกอาคารสถานที่
ด้วยการ Scan นิ้วมือ และควบคุมการเปิด-ปิดอาคาร เวลา 07.00-17.00 น. 2) จัดการสภาพแวดล้อมและความสุขของ
บุคลากร เพื่อให้มีความสุขในการทำงาน สร้างผลงานที่ดีและรู้สึกผูกพันกับคณะฯ โดยมีการดำเนินงานในการดูแลปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานของบุคลากร คณะฯได้จัดสรรงบประมาณในการจัดทำแผนและกิจกรรม
เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการการทำงานที่คล่องตัว เช่น “มุมความสุข” ห้องพักอาจารย์
ชั้น 4 “มุมความสุข” ห้องสำนักงาน ชั้น 3 3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีให้กับบุคลากรของคณะฯ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ถวาย
เทียนเข้าพรรษา  4) การประเมินผล ปี 2563 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.93) ผลการวิเคราะข้อมูลต่อสภาพแวดล้อมการทำงานพบว่าจากสถานการณ์โควิด-19 การจัดการเรียน
การสอนเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์สอนอยู่ในห้องพักอาจารย์ชั้น 4 ซึ่งเป็นห้องพักรวม  ทำให้เสียงรบกวนใน
ระหว่างสอน มีข้อเสนอแนะ ขอให้เพิ่มจัดหาห้องสำหรับสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น เช่น ใช้ห้องประชุมคณบดี ห้องประชุม 501 
502 503 และ 504  

สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะฯ มีคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงาน
สีเขียว Green Office  Standard รับผิดชอบ โดยแนวทางดำเนินการ 1) มีการวางแผนดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจ 
และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงาน Green office รวมถึงการจัดทำแผนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ
ความปลอดภัยทางด้านความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยของอาคารที่เป็นที่ตั้งของคณะฯ  2) จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการเป็น Green Office  3) ในปีการศึกษา 2563 คณะฯไดย้ื่นแบบประเมินตนเองเพ่ือ
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ขอเข้ารับการประเมิน Green Office  Standard แต่เนื่องจากยังมีฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรและข้อมูลย้อนหลังไม่
เพียงพอ จึงยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะขอเข้ารับการประเมิน อย่างไร ก็ตามในปีการศึกษา 2564 คณะฯยังคงมีแผนที่จะ
ดำเนินการด้าน Green Office โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีโดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรของคณะฯ 
 คณะฯ ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งความสุขตามนโยบายการจัดการความสุขของ มรว. โดยใช้แนวทาง S.I.M. ของ
มหาวิทยาลัยที่เน้นการดำเนินการ 4 ด้าน ประกอบ 1) ด้าน Happy Heart (น้ำใจงาม)  2) ด้าน Happy Body (สุขภาพดี)  
3) ด้าน Happy Relax (ผ่อนคลาย)  4) ด้าน Happy Society (สังคมดี) และมีการสำรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในการทำงานทุกปีงบประมาณ เพื่อนำผลการสำรวจมาทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความสมดุล
ระหว่างงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ในปี 2563 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม คือ การร่วมรับประทานอาหารตามวาระต่างๆ 
กิจกรรมปีใหม่คณะฯ และการจัดมุมกาแฟสำหรับบุคลากรของคณะฯ 
5.1ข(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies)  

คณะฯ ส่งเสริมสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่นอกเหนือจากกฎหมายและสวัสดิการยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยกำหนด 
โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข เช่น การจัดมุมกาแฟและกิจกรรมภายใต้นโยบายองค์กรแห่ง
ความสุข และสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารและจัดสิทธิประโย ชน์เพิ่มเติมให้
ตอบสนองและเหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและมี
กำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
5.2ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT)  
5.2ก(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT)  

ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้กำหนดให้มีแนวทางการประเมินความผูกพัน โดยใช้เกณฑ์วัดปัจจัยความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ความ
เจริญก้าวหน้าในงาน เงินเดือน และความสำเร็จในงานที่ทำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมีปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ได้แก่ 
เงินเดือน ความเจริญก้าวหน้าในงาน และความพอใจในงานที่ทำ คณะฯโดยฝ่ายบริหารและการวางแผนได้ทำการประเมินความ
ต้องการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือใช้ในการสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรของคณะฯ  
5.2ก(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT)  
คณะฯ ใช้ “แบบสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของสภาพแวดล้อม  สิ่งอำนวย
ความสะดวก และแนวทางการพัฒนาบุคลากร ความผูกพันในงานของบุคลากร” ในการประเมินปีละ 1 ครั้ง รายละเอียด
การประเมินครอบคลุมความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันในงานของบุคลากร ดังนี้ 
 1) การประเมินความพึงพอในการปฏิบัติงาน จำนวน 23 ข้อ ความพึงพอใจในภาพรวม 5 ด้าน รวมถึงความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจของสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และแนวทางการพัฒนาบุคลากร จำนวน 28 ข้อ 
นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความต้องการพัฒนาตนเอง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ
ออนไลน์ในการสอน /การทำ e-learning ด้านการวิจัย ด้านการบริหาร ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 
และด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน soft skills (บุคลากรสายสนับสนุนสำรวจความต้องการเฉพาะด้านการบริหาร และด้าน
การพัฒนาบุคลากรด้าน soft skills) 
 2) การประเมินความผูกพันในงานของบุคลากร ประกอบด้วยการสำรวจความผูกพันในงาน และปัจจัยสำคัญใน
การปฏิบัติงาน 
 การสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และความผูกพันกำหนดความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้
บุคลากรแสดงความโดยตรงผ่านกล่องรับความคิดเห็นของคณะฯ ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และความ
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ผูกพันจะถูกนำเสนอในคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อนำผลประเมินไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการ
สร้างความผูกพันต่อไป 
5.2ข วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
 คณะฯตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การของ มรว. คือ “พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น” 
ภายใต้ค่านิยมของคณะฯ : VRUPH โดยคณะฯมีระบบการจัดให้บุคลากรใหม่และบุคลากรเก่าทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อรับทราบและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยและของ
คณะฯ การสอดแทรกค่านิยมของคณะฯ เข้าไปในการอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ สำหรับค่านิยม VRUPH ของ
คณะฯ ได้จัดกิจกรรมกำหนดคุณลักษณะตามค่านิยมของคณะฯและกิจกรรมการคัดเลือกบุ คลากรที่มีคุณลักษณะตาม
ค่านิยมด้านต่างๆ และมอบรางวัลรวมถึงยกย่องผู้ได้รับคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ  ปี 2563 คณะฯได้คัดเลือก
บุคลากรที่มีบุคลิกและลักษณะการทำงานและดำเนินชีวิตเป็นไปตามค่านิยม VRUPH โดยใช้วิธีให้บุคลากรลงคะแนนเลือก ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก คือ รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  ผศ.นัชชา ยันติ  อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 
อ.ธธิธา เวียงปฏิ และอ.นาตยา ดวงประทุม และได้ประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าวในหน้าเว็ปไซด์ของคณะฯ 
 5.2ค การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (PERFORMANCE Management and Development)  
5.2ค(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management)  
คณะฯ มีระบบการจัดการผลการดำเนินการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสอดคล้องกับประกาศ มรว. เรื่อง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2562) โดยบุคลากรจะทำข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานประจำที่ได้ทำไว้กับคณบดี ตามแบบ ปม.1 โดยกำหนดตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรสายวิชาการจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) และ
นำสมรรถนะมาเป็นองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนานำไปสู่ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น จัดการอบรมที่
ตรงกับสายงาน รวมถึงจัดสรรงบประมาณในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
5.2ค(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)  
คณะฯ สนับสนุนและวางแผนระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มและทุกระดับ โดยการนำผลการประเมิน
สมรรถนะ การสำรวจความต้องการจากบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพและเป้าหมายการ
บรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา โดย
การเข้าร่วมการอบรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เป็นการอบรมในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามสายงาน ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งคณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน และรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เช่น สายวิชาการ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ความรู้สู่ท้องถิ่น การบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรในแต่ละสาขาในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สามารถนำผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ
สายสนับสนุน มีการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานสนับสนุนอย่างเหมาะสมตรงกับงานที่
รับผิดชอบ นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเข้าร่วมการอบรมภายนอกที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ โดยสามารถ
เสนอขอเข้าร่วมการอบรมภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือของบประมาณสนับสนุนในการอบรม
พัฒนา รวมทั้งคณะฯยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยงบประมาณของ มรว. อีกด้วย 
สำหรับการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้บริหารในปัจจุบันหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้บริหารในอนาคต คณะฯสนับสนุนให้เข้าร่วม
การอบรมการบริหารที่มหาวิทยาลัยดำเนินการหรือสามารถขอเข้าร่วมอบรมด้านการบริหารจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยใช้งบประมาณของ มรว. ได้เช่นเดียวกัน  
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5.2ค(3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS)  
คณะฯ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรจากการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา โดยคณะฯ 
ประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้เป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับการรับรู้และเข้าใจ เป็นการประเมินหลังจากอบรมทันทีดว้ย
การเช็คชื่อผู้เข้าอบรมและตรวจแบบทดสอบกิจกรรมหลังการอบรม 2) ระดับการประยุกต์ใช้ เป็นการประเมินหลังจาก
บุคลากรกลับไปปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 3-6 เดือน โดยการสัมภาษณ์หรือสอบถามจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อร่วมงาน 
ในกรณีการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ ทางคณะฯและ มรว. มีการติดตามประเมินผลการเรียนของบุคลากรตามภาค
การศึกษาและมีการรายงานผลระยะ 
5.2ค(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Development)  
คณะฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะฯมี
ระบบการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนา เพื่อช่วยให้บุคลากรสายสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
และมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม ได้แก่ การใช้เกณฑ์ KPIs ควบคู่กับเกณฑ์ OKRs เพ่ือ
ความก้าวหน้าในงานและพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการรับการสนับสนุนด้านอื่นจาก มรว. เช่น เงินสนับสนุน ค่า ตำแหน่ง 
สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะฯในมีสมรรถนะตามพันธกิจของ มรว. ได้แก่ 
การสอน การวิจัย และการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง มรว. มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ 
การวางแผนการใช้มาตรฐานการเป็นอาจารย์มืออาชีพสำหรับบุคลากรสายวิชาการสายการสอน มาตรฐานเกณฑ์การทำงาน
เพ่ือชุมชนสำหรับบุคลากรสายวิชาการสายพัฒนาชุมชน และมาตรฐานตำแหน่งวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการสายวิจัย 
 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯได้ส่งเสริมโดยการวางแผนความก้าวหน้า มีการผลักดัน อบรม พัฒนาและ
แต่งตั้งพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางการทำงานที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของ มรว. เช่น ตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อเป็นแบบ
แผนในการพัฒนาตนเองไปยังตำแหน่งที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ด้วยการให้หัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแล ให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรสายสนับสนุนตั้งแต่การตั้งเป้าหมายตลอดจนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยตัวชี้วัดระบบ OKRs รวมถึงการให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างทั่วถึง โดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุกคน มีการ
กระจายภาระงานเพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้และเพิ่มความชำนาญงานและเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้บ่มเพาะและ
ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ 
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หมวดที่ 6 การปฏิบตัิการ (Operations) 
6.1 กระบวนการทำงาน (Work Processes) 
6.1ก การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ (Program, 
Service, and PROCESS Design)  

6.1ก(1) การจัดทำข้อกำหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืน ๆ และ กระบวนการ 
(Determination of Program, Service, and PROCESS Requirements)  
หลักสูตร 

คณะฯ มีแนวทางการจัดทำข้อกำหนดสำคัญของหลักสูตร วิจัย บริการวิชาการ โดยมี 3 ขั้นตอน 1) รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่สำคัญในปีที่ผ่านมา 2) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือออกแบบกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
3) กำหนดการเปลี่ยนแปลงในแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการใหม่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคกก.บริหาร
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อกำหนด  ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  และมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ ประธานคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ดูแลติดตาม และกำกับการดำเนินงานของหลักสูตรทั้งหมด ด้วยการ
ประชุมหารือ ทบทวนผลการดำเนินการปีที่ผ่านมา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมค
กก.บริหารคณะฯ จากนั้นคกก.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสื่อสารทำความเข้าใจในที่ประชุมคกก.หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรต่างๆ ได้
ถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยใช้แนวคิดของวงจรคุณภาพ คือ PDCA เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น การออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้นำข้อมูล
จากผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลจากสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายละเอียดหลักสูตรที่สภา
วิชาชีพกำหนดไว้  การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนของหลักสูตรสบ. ได้ค่าเฉลี่ย 4.23 และการจัดการสถานพยาบาลได้
ค่าเฉลี่ย4.65 ในปี 2563 สูงกว่าปีที่ผ่านมา และมีการออกแบบหลักสูตรสัมฤทธิบัตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
และทำ MOU กับวิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว ในปี 2563 มีผู้สมัครเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จำนวน 3 คน ส่วนการออกแบบ
งานวิจัยได้นำข้อมูลจาก กนผ.05 มีบางโครงการของฝ่ายวิจัยพบว่ามีข้อจำกัดในการจำกัดยื่นขอแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย จาก
การวิเคราะห์พบว่าในการประชุมทีมวิจัย งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ผ่าน จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์จึงไม่สามารถขอแหล่งทุนได้ จึง
ได้ออกแบบขั้นตอนการขอทุนวิจัยใหม่ โดยมีช่วงเวลา ในการขอจริยธรรมเพิ่มขึ้น ในปี 2563 ได้รับทุนวิจัยจาก ทุนวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
การวิจัย 

คณะฯ กำหนดกระบวนงานการวิจัย  มี 2 กระบวนที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน  
การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 

คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการ การให้บริการแก่ท้องถิ่น และระบบสนับสนุน 
6.1ก(2) กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key WORK PROCESSES)  
 คณะฯ มีกระบวนการทำงานที่สำคัญในการออกแบบหลักสูตร การวิจัยและการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ดังตารางที่ 
6.1ก(2)-1 
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ตารางท่ี 6.1ก(2)-1  กระบวนการที่สำคัญในการออกแบบหลักสูตร การวิจัยและการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อกำหนดที่สำคัญ กระบวนการที่สำคัญ ผลผลิตหลัก ผู้รับบริการที่สำคัญ 
1.   กระบวนการหลักการศึกษา 
การ 
ศึกษา 

คู่ความร่วมมือการศึกษาทกุระดับ :  
• โรงเรียนรัศมี 350 กม. 

• สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                    

• คณะสาธารณสุขศาสตร ์ม.มหิดล 

• หลักสตูรไทย ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

ปริญญาตรี :   
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ

ของตลาด 

2. จัดการเรียนการสอน 

3. ฝึกสหกิจ 

หลักสูตรไทย   
ระดับปริญญาตร ี และระดบับัณฑิตศกึษา 
1. อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบ

หลักสตูร (ระบุ ในมคอ.2) 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ภาพรวมการจัดการศึกษาของหลักสูตร   

ผู้เรียน 
• นักศกึษาไทย 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ตรีนักศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

 • แหล่งฝึกสหกิจในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของรัฐและเอกชน • คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ มรว. 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร         (คะแนนเต็ม 5)  

 • อปท, บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม  5. ประเมินผลสัมฤทธิ์       

 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม • คณาจารย์มีวุฒิตรง/ บัณฑิตศึกษา :       ระดับบัณฑิตศกึษา  

 
 สัมพันธ์กับหลักสตูร 

ISCED 2013 
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ

ของตลาด 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษา 

 

 ปริญญาตรี :    2. จัดการเรียนการสอน  
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ผู้ปกครอง, ผู้ใช้บัณฑิต  และ มรว. 
ผู้ส่งมอบ: 
คณะวิทยาศาสตร์ งานศูนย์ภาษา และงานวิชาการศึกษาทั่งไป 

 

3. การทำสาระนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์ 

4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 
 

กระบวนการสนับสนุน 
 บัณฑิตศึกษา :    1. การคดัเลือกนักศึกษา 

  

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :   
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร ์
ผู้ส่งมอบ : บัณฑิตวิทยาลัย  

2. การการให้คำปรึกษา 

3. การจัดปัจจัยเกื้อหนุน 

4. การพัฒนาอาจารย์      5. การประกันคณุการศึกษา 

  

2.  กระบวนการหลักการวิจัย 
การวิจัย คู่ความร่วมมือ :  

: สถาบันที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย; กสธ. สสส.สมาคมโรคไต 
• คุณภาพงานวิจัย 

• การส่งงานวิจัยตรงเวลา 

• จรรยาวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ 

1. สนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ 

2. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 

3. รับรองการวิจัยในมนุษย์และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

1. จำนวนโครงการวิจัย  

2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

3. จำนวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

ผู้ให้ทุนวิจัย  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม   
1) ภายในมหาวิทยาลัย  
2) ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 6.1ก(2)-1  กระบวนการที่สำคัญในการออกแบบหลักสูตร การวิจัยและการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อกำหนดที่สำคัญ กระบวนการที่สำคัญ ผลผลิตหลัก ผู้รับบริการที่สำคัญ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สถาบันร่วมวิจัย  ผู้ใช้งานวิจัย  มรว. 
ผู้ส่งมอบ : เครือข่ายร่วมทำวิจัย วารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงาน คกก.วิจัย
แห่งชาติพ.ศ. 2554  

• จริยธรรมการวิจัยในคน 

4. พัฒนานักวิจัยและกลุ่มวิจัย 

5. กำกับและติดตามความก้าวหน้า 

6. รวบรวมผลงานและจัดทำรายงานวิจัย 

7. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

8. จัดการความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

วิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI 
4. จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
หรือ ISI หรือ Scopus 

3.  กระบวนการหลักการบริการวิชาการสู่ท้องถิน่ 
การ
บริการ
วิชาการ
สู่
ท้องถ่ิน 

คู่ความร่วมมือ :  
ตำบลใน จ.ปทุมธานี จ.สระแก้ว และ จ.พระนครศรีอยุธยา 

• คุณภาพการบริการ
วิชาการสู่ท้องถ่ิน 

• การบริการวิชาการสู่
ท้องถ่ินตรงตามความ
ต้องการ 

1.  วินิจฉัยชุมชนและสำรวจความต้องการของชุมชน 
2.  ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 
3.  กำกับติดตามกิจกรรมดำเนินงาน 
4.  การรายงานผลสรุปของโครงการ 

1. จำนวนโครงการการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 

2. จำนวนเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่น 

ชุมชนและประชาชนในจ.
ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ นศ. ชุมชน จ.ปทุมธานี จ.สระแก้ว และ จ.
พระนครศรีอยุธยา 
ผู้ส่งมอบ : มหาวิทยาลัย และ อว. 

5.  จดัการความรู้และเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่
สาธารณะ 

3. ความพึงพอใจของชุมชน 

4. จำนวนผู้เข้าร่วม 
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6.1ก(3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)  
หลักสูตร 

คณะฯ จำแนกหลักสูตร 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คณะฯ ใช้กรอบแนวคิด การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ออกแบบเนื้อหา
หลักสูตร โดยใช้วิธีค้นหาความต้องการของหลักสูตรจากผู้เรียน ดังตารางที่ 3.2(1)-1 และการจัดการคุณภาพหลักสูตรตาม
แนวคิด PDCA ของ Deming เกี่ยวกับ กระบวนการทำงานหลัก และ กระบวนการสนับสนุน  ดังภาพที่ 6.1ก(3)-1 

 
ภาพที่ 6.1ก(3)-1  การจัดการคุณภาพหลักสูตร 

 การออกแบบหลักสูตรและออกแบบการจัดการหลักสูตรกระบวนการทำงานหลัก และ กระบวนการสนับสนุน  
เริ่มต้นจากการกำหนดคกก.พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ภายในคณะฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาจากภายนอก ร่วมให้ข้อมูลที่สำคัญในเรื่องทิศทางวิชาชีพ ทักษะความชำนาญที่บัณฑิตพึงมี รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลออกแบบหลักสูตรตามกรอบแนวคิด การศึกษาที่มุ่ง
ผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งมอบผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพ ดังภาพที่ 6.1ก(3)-2 

 
ภาพที่ 6.1ก(3)-2  กระบวนงานการออกแบบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

แนวคิด การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
Plan Approach: การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป าหมายที่ก าหนดขึ้น ส ารวจความต้องการของ

ลูกค้าในการศึกษา ก าหนดปฏิทินการจัดการศึกษา ตามกรอบTQF ประจ าปีการศึกษา 
คกก.บริหารหลักสูตร คกก.คุณภาพการศึกษา 
คกก.บริหารคณะฯ 

Do Deployment: คณะฯถ่ายทอดกรอบแนวคิด การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based 
Education) ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร สู่คกก. บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร  รวมทั้งใช้กรอบ TQF 
ตามเกณฑ์ สกอ.การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่เขียนไว้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และเสนอขอ
เป ดหลักสูตรตามขั้นตอน  ปฏิบัติตามปฏิทินการจัดการศึกษา  

ระดับคณะ: คกก.บริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท/
ตร/ีกิจการนักศึกษา 
ระดับหลักสูตร:  คกก.บริหารหลักสูตร 

Check Learning:  ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
เป ดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนการสอน 
จัดระบบการประเมินผลลัพธ์และวิเคราะห์ความต้องการ/คาดหวัง ของผู้เรียน น าผลการปฏิบัติ 
ปัญหา ข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุมฯ สรุปบทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนร่วมกัน  

 

Action Integration:  การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางปฏิบัติตาม
แผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพื่อน าไปใช้ในการท างานคร้ังต่อไป จัดสัมมนาหลักสูตร รวบรวมข้อมูลเพื่อ
พัฒนาแก้ไข บูรณาการกระบวนงานในระบบงานหลักและงานสนับสนุน 

 

 

กระบวนงานการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ (Requirement) กรอบแนวคิด กระบวนการหลัก 

- หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา

หลักสูตร 
- ความต้องการของตลาดและลูกค้า 
- นโยบาย/ยุทธศาสตร์การศึกษาระดับประเทศกอวน.มรว. 

 

การศึกษา 
ที่ 
มุ่ง 
ผล 
ลัพธ  

(Outcome-
based 

Education) 

- ทบทวนรายละเอียดหลักสูตรเดิม 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ศึกษาเกณฑ์ สกอ. และเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษา พ.ร.บ.วิชาชีพ/สมาคมที่เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- จัดท าสรุปข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้า 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดในหลักสูตร (มคอ.2 
และ มคอ.3/4) 

 - กระบวนการพัฒนาหลักสูตร                 -  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ -  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
- กระบวนการท าสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์ 

รายวิชาและหลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
วัตถุประสงค์ และได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่
ก าหนด (มคอ.5  6 และ7) 

 - กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านการเรียน การสอนในแต่ละรายวิชา
ของหลักสูตร  

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด เป็นที่
พึงพอใจของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  

 - ประชุมคกก.หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หาข้อสรุป/แนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์หลักสูตร 

 



 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 6 ระบบปฏิบตัิการ | 59  

การวิจัย 
 คณะฯ มีแนวทางในการดำเนินงานออกแบบใช้กรอบแนวคิด PDCA จัดการคุณภาพงานวิจัย เพิ่มขั้นตอนโดยมี
ขั้นตอน 1) ผู้วิจัยกำหนดโจทย์วิจัยจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกผ่านความรับผิดชอบจากรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะฯทราบ 3) เขียนโครงร่างตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน 4) เสนอเพ่ือขอ
การพิจารณาจัดสรรทุน 5) ดำเนินการส่งผลงานตามเกณฑ์  
 จากการทบทวนปี 2563 จำนวนผู้ได้รับทุนภายนอกมีน้อย คณะกรรมการวิจัยเสนอให้โครงร่างผ่านสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ันตอนก่อนเสนอแหล่งทุน   
 นอกจากนี้ มรว.มีวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นวารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 รองรับผลงานวิจัยบางส่วน สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะฯมีคกก.
จัดการความรู้ดำเนินการให้นักวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน แล้วจัดเข้าระบบ KM corner เผยแพร่สู่
สาธารณะโดยผ่านทาง website คณะฯ  ดังภาพที่6.1ก(3)-3 

 
แผนภาพที่  6.1ก(3)-3 กระบวนงานการจัดการคุณภาพงานวิจัย 

 
การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
 คณะฯ มีแนวทางในการออกแบบกระบวนการทำงานบริการวิชาการโดย 1) สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประชาชน ชุมชน หน่วยงานรัฐ/เอกชน 2) ทำแผนปฏิบัติการ/จัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 3) ดำเนินการตามแผน 4) ประเมินผล และค้นหาความต้องการการบริการอื่นๆ ดังตารางที่ 3.2(1)-1 ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5) มีการถอดบทเรียน โดยถอดบทเรียนผ่าน KM Corner  
 ในปี 2563 ได้นำสิ่งที่ออกแบบนำมาสู่การปฏิบัติ/โครงการในปี 2563 มีบริการวิชาการ โครงการที่ได้รับจัดสรรทุน 
โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ส่วนโครงการที่มีรายได้ดำเนินโครงการรับผิดชอบโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ 
เช่น วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม/คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การได้ทุนทำโครงการพบปัญหาไม่สามารถดำเนินการ
ลงพื้นที่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ปรับปรุงแก้ไข 2 แนวทาง โดยจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมไม่เกินกลุ่มละ 20 คน 
และเพิ่มจำนวนวันไปในการไปลงพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป าหมาย มีผลการประเมินความพึงพอใจจากโครงการ  
ตำบลคูบางหลวง จ.ปทุมธานี อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.54) ตำบลคลองควาย จ.ปทุมธานี อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.70) ตำบลหนองตะเคียน จ.สระแก้ว อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.83) 
6.1ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (PROCESS Management and Improvement)  
6.1ข(1) การนำกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ (Process Implementation)  
6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES)  

กระบวนงานการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ (Requirement) กรอบแนวคิด กระบวนการหลัก 

- หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา

หลักสูตร 
- ความต้องการของตลาดและลูกค้า 
- นโยบาย/ยุทธศาสตร์การศึกษาระดับประเทศกอวน.มรว. 

 

การศึกษา 
ที่ 
มุ่ง 
ผล 
ลัพธ  

(Outcome-
based 

Education) 

- ทบทวนรายละเอียดหลักสูตรเดิม 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ศึกษาเกณฑ์ สกอ. และเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษา พ.ร.บ.วิชาชีพ/สมาคมที่เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- จัดท าสรุปข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้า 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดในหลักสูตร (มคอ.2 
และ มคอ.3/4) 

 - กระบวนการพัฒนาหลักสูตร                 -  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ -  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
- กระบวนการท าสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์ 

รายวิชาและหลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
วัตถุประสงค์ และได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่
ก าหนด (มคอ.5  6 และ7) 

 - กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านการเรียน การสอนในแต่ละรายวิชา
ของหลักสูตร  

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด เป็นที่
พึงพอใจของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  

 - ประชุมคกก.หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หาข้อสรุป/แนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์หลักสูตร 
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6.1ข(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ (Program, 
Service, and PROCESSES Improvement)  
 คณะฯ ใช้กระบวนการ PDCA ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยในปี 2563 มีการออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้นำ
ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลจากสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายละเอียดหลักสูตร
ที ่สภาวิชาชีพกำหนดไว้  การประเมินความพึงพอใจของผู ้เรียนของหลักสูตรสบ. ได้ค่าเฉลี ่ย 4.23 และการจัดการ
สถานพยาบาลได้ค่าเฉลี่ย 4.65 ในปี 2563 สูงกว่าปีที่ผ่านมา และมีการออกแบบหลักสูตรสัมฤทธิบัตรให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและทำ MOU กับวิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว ในปี 2563 มีผู้สมัครเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จำนวน 
3 คน ส่วนการออกแบบงานวิจัยได้นำข้อมูลจาก กนผ.05 มีบางโครงการของฝ่ายวิจัยพบว่ามีข้อจำกัดในการจำกัดยื่นขอ
แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย จากการวิเคราะห์พบว่าในการประชุมทีมวิจัย งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ผ่าน จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์จึง
ไม่สามารถขอแหล่งทุนได้ จึงได้ออกแบบขั้นตอนการขอทุนวิจัยใหม่ โดยมีช่วงเวลา ในการขอจริยธรรมเพิ่มขึ้น ในปี 2563 
ได้รับทุนวิจัยจาก ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

จากการทบทวนข้อก าหนดส าคัญ ติดตามปรับปรุงกระบวนการท างาน และวัดผลสัมฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ 
เพ่ือมั่นใจในการด าเนินการ สรุปได้ดัง ดังตารางที่ 6.1ข(1)-1 



 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 6 ระบบปฏิบตัิการ | 61  

ตารางท่ี 6.1ข(1)-1 กระบวนการทำงานที่สำคัญ ข้อกำหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ   การศึกษา  การวิจัยและการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
กระบวนการทำงานท่ีสำคัญ ข้อกำหนดสำคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ  

การศึกษ-หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
1. กระบวนการหลัก    

1.1 ระบบพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร    1. รับฟังความต้องการ/ความคาดหวังและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เรียนอนาคต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต 

• จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

• ภาวะการมีงานทำของนักศึกษา 

• ระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน/
องค์กรของผู้สำเร็จการศึกษา 

2. หลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 3. หลักสูตรพัฒนาสอดคล้องตามข้อกำหนดของพร.บ.วิชาชีพ/สมาคมที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ระบบการจัดการเรียนการสอน   1. แต่งต้ังคกก.บริหารหลักสูตร                                       2.  ดำเนินการจัดการศึกษาตามที่ระบุรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และสิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำ มอค.3/4 และมคอ.5/6 
 4. ประธานหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3/4 มคอ.5/6 และจัดทำมคอ.7 เมื่อสิ้นสุดการศึกษา 5. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 6. ทบทวนและวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
1.3 ระบบการฝึกสหกิจ 1. จัดทำรายละเอียดวิชาฝึกสหกิจ (มคอ.5)   2. ดำเนินการจัดฝึกสหกิจตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.5  3. นศ.นำเสนอผลงานการฝึกสหกิจ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อฝึกสหกิจ คะแนนเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 4.  ประเมินผลการนักศึกษา                     5.  ประเมินการดำเนินการจัดฝึกและปรับปรุง 
1.4 ระบบการทำสาระนิพนธ์/

วิทยานิพนธ์ 
1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       2.  นศ.ทำวิทยานิพนธ์ตามที่กำหนดในแผนการศึกษา นศ.สอบผ่านวิทยานิพนธ์และส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษา ภายใน 3 ปี • จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา 

3.  ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้ันตอนที่บัณฑิตกำหนด  4.  ผ่านการเห็นชอบจาก คกก. ทุกระดับ  4.  ตีพิมพ์ผลงาน 
2. กระบวนการสนับสนุน    

2.1 ระบบคัดเลือกนักศึกษา 1. กำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่            2.  แต่งต้ังคกก.รับนักศึกษาใหม่       3.  มีระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ รับนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนด • จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

2.2 ระบบการให้คำปรึกษา 1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา     2.  สำรวจความต้องการของนักศึกษา 3. กำหนดปฏิทิน/กิจกรรม/เพื่อพบนักศึกษา             
• จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษา : นักศึกษา 1 : 5 

• นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการให้คำปรึกษา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 

• ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน  4.  ประเมินความพึงพอใจนักศึกษา 
2.3 ระบบการจัดปัจจัยเกื้อหนุน 1. มีสนง.คณบดีรับผิดชอบให้บริการหรือจัดสิ่งเกื้อหนุน  2.  สำรวจความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษา 

3.  ประเมินผลการดำเนินการ/ทบทวนปรับปรุงภารกิจ 
2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย์ 1. สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะจัดการศึกษา  2.  สำรวจความต้องการของอาจารย์     3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร • อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมพัฒนา 

• จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเอง 
• ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

ผู้สอน/รายวิชา/หลักสูตร  4. จัดอบรมทักษะด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/ปี 

2.5 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1. หลักสูตรมีผลการดำเนินการบรรลุเป าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตามตัวบ่งชี้รวมที่กำหนดใน มคอ.2  • นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีค่าคะแนน
เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.51 

• ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.51 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 3-5ปี และเป็นไปตามเกณฑ์ TQF  
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กระบวนการทำงานท่ีสำคัญ ข้อกำหนดสำคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ  
 3. ประเมินหลักสูตรโดยการแต่งต้ังคกก.ร่วมประเมิน          4.  ทบทวนผลประเมิน วางแผนการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 

การวิจัย 
1. กระบวนการหลัก 

1.1 ระบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
ภายใน มรว. 

1. จรรยาบรรณนักวิจัย และ จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สนง. คกก.วิจัยแห่งชาติ  จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน มรว. จำนวนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะฯ จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 

4. ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และประกาศของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

1.2 ระบบสนับสนุนการเสนอขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 

เหมือนกับ 1.1 ข้อ 1.-4. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

5. ข้อบังคับ/ประกาศของแหล่งทุน อาทิ วช. สวทน. สกว, สวทช. สวก. สมาคมโรคไต และ สวรส. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภายนอก 
มรว. 

1.3 ระบบสนับสนุนการดำเนิน
งานวิจัย : การขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

1. จรรยาบรรณนักวิจัย สำนักงานคกก.วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 จำนวนโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรม จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกร้องเรียน 
2. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ.2562 การวิจัยในมนุษย์ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

พ.ศ.2562 
จำนวนโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

จำนวนโครงการวิจัยที่ถูกร้องเรียนเรื่อง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

4. นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ.2558   
5. จริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลายหลายทางชีวภาพ / แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ / แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)  
1.4 ระบบการพัฒนานักวิจัยและกลุ่ม

วิจัย 
1. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ.2562 จำนวนนักวิจัยรได้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน มรว. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการ 2. จรรยาบรรณนักวิจัย สำนักงานคกก.วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 จำนวนกลุ่มวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก 
มรว. 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

พ.ศ.2562 
4. ข้อบังคับ/ประกาศของแหล่งทุน อาทิ วช. สวทน. สกว. สวทช, สวก. และ สวรส.  

2. กระบวนการสนับสนุน 
2.1 ระบบการรวบรวมข้อมูล

ผลงานวิจัยและการจัดทำ
รายงานวิจัย 

1. เกณฑ์คุณภาพ สกอ. EdPEx จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ของคณะฯ นานาชาติ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2.2 ระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
1. จรรยาบรรณนักวิจัย สำนักงานคกก.วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 จำนวนผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ  
จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติ  

2. ข้อบังคับ/ประกาศ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการตีพิมพ์ 
3. ยุทธศาสตร์ มรว. 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา คณะฯ 

https://drive.google.com/open?id=1st1_DJvc2Jur_VbFJe2el66jgkwpw7TU
https://drive.google.com/open?id=1st1_DJvc2Jur_VbFJe2el66jgkwpw7TU
http://www.biotec.or.th/biosafety/home/index.asp
http://www.biotec.or.th/biosafety/home/index.asp
https://drive.google.com/open?id=1st1_DJvc2Jur_VbFJe2el66jgkwpw7TU
https://drive.google.com/open?id=1st1_DJvc2Jur_VbFJe2el66jgkwpw7TU
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กระบวนการทำงานท่ีสำคัญ ข้อกำหนดสำคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ  
2.3 ระบบการจัดการความรู้และการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 
1. นโยบายการจัดการความรู้ของแหล่งทุน/ของมรว. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย จำนวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่สู่

สาธารณะ 
2.4 ระบบการติดตามและประเมินผล

การสนับสนุนอย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

1. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ.2562 จำนวนโครงการวิจัยที่มีการรายงานความก้าวหน้า จำนวนโครงการวิจัยที่มีการดำเนินการ
วิจัยเสร็จสมบูรณ์ 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

พ.ศ.2562 
 

การบริการวชิาการสู่ท้องถิ่น 
1. กระบวนการหลัก 

1.1 ระบบการบริหารจัดการ การ
ให้บริการแก่ท้องถ่ิน 

1.  วินิจฉัยชุมชนและสำรวจความต้องการของชุมชน จำนวนโครงการ จำนวนรายงานความสำเร็จของโครงการ 
 2.  ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  

3.  กำกับติดตามกิจกรรมดำเนินงาน  
4.  การรายงานผลสรุปของโครงการ  
5.  จัดการความรู้และเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่สาธารณะ 

2. กระบวนการสนับสนุน 
2.1 ระบบสนับสนุน 1.  แนวทาง/แผนงานการจัดทำโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จำนวนเงินทุนสนับสนุน จำนวนโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน 

2.  มีระบบติดตามโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถ่ิน   
3.  มีทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถ่ิน   

https://drive.google.com/open?id=1st1_DJvc2Jur_VbFJe2el66jgkwpw7TU
https://drive.google.com/open?id=1st1_DJvc2Jur_VbFJe2el66jgkwpw7TU
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6.1ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน  (Supply-Network Management)  
คณะฯ มีกระบวนและกลไกสนับสนุนพันธกิจหลัก(ตารางที่ 6.2ค-1) ในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก 

ซึ่งนำส่งสินค้านั้นๆ  มีระบบกำกับการเบิกจ่าย โดยจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายแต่ละหน่วยงาน และจัดทำรายการของสำรองให้
มั่นใจว่ามีอุปกรณ์เพียงพอสามารถจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติการวิจัยในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 
2563 ไม่มีข้อร้องเรียน และหลักสูตร สบ.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.89) โดย
มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 2 ประเด็น 1) การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ ตความเร็วสูง 2) การจัดพื้นที่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและมีพื้นที่ให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนในแผนกลยุทธปี 2564  
ส่วนเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ไปใช้ห้องปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและเคมีทั่วไป นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 เพิ่มการฝึกประสบการณ์ด้านสาธารณสุขจากความร่วมมือวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และฝึกสหกิจศึกษากับ
คู่ความร่วมมือ/ผู้ส่งมอบทางวิชาการ ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุขใน จ.ปทุมธานี สระแก้ว และพระนครศรีอยุธยา  
ตารางท่ี 6.2ค-1  กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) 
6.2ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)  
 คณะฯ มีระบบการจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  โดยมี 3 ขั้นตอน 1) จัดทำ
แผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยจัดทำ กนผ.01/02 เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โดยความ
รับผิดชอบของรองคณบดีที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายเสนอไปยังกองนโยบายและแผนงาน มรว. กลั่นกรองแผนคำขอตั้งงบประมาณ 
และแผนการใช้งบประมาณ เพื่อใช้งบประมาณอย่างมีคุมค่า  2) มีการควบคุมก ากับการใชจายเงินโดยคณบดีมอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน ทำหน้าที่ก ากับการใชงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค มีการติดตามรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณการเงิน คกก.บริหารคณะฯ เป็นรายไตรมาส 3) ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 4 เสนอ คกก.บริหาร เพื่อพิจารณาในการจัดทำแผนปีต่อไป ในปี 2563 คณะฯ สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกัน
ภายในคณะฯ ใหความส าคัญกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของคณะฯ อาทิ  จัดส่งเอกสาร
ภายในผ่านระบบ e-mail และ e-saraban การประชุมด้วย Green Meeting ทำให้ลดต้นทุนในการใช้กระดาษ  นอกจากนี้ 
มีนโยบายลดต้นทุนค่าไฟฟ า ด้วยการเป ดเครื่องปรับอากาศสถานที่ทำงานเวลา 9.00 น. และป ดเวลา17.00 น. ทุกวันทำการ 
พร้อมกับมีการจัดแยกขยะทุกประเภท ดังตารางที่ 6.2ก-1   

กระบวนการ วัตถุประสงค  วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม ความถี่ในการ
ควบคุม วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 

ความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

ต้องการพัสดุที่มีคุณภาพและ
ตรงความต้องการ 

1.ก าหนดคุณสมบัติพัสดุให้ตรงความ
ต้องการ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ....... 

ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

ทุกรายการ รายงานผลรับพัสดุ 
แต่ละรายการ 

คณะ 

 2.จัดท าแผนการใช้พัสด ุ สับดาห์แรกของ
ทุกเดือน 

แผนการใช้พัสด ุ หน่วยงานใช้
พัสดุ 

การคัดเลือก คัดเลือกผู้รับจัดหาที่มีความรู้
ความช านาญในพัสด ุ

เชิญผู้รับจัดหาที่ผลงานดี รู้พัสดุๆ 
นั้นๆมาเสนอราคา 

ทุกรายการ รายงานผลการ
คัดเลือก 

คกก.จัดหาพัสด ุ

การจัดซื้อ 1.จัดซื้อวัสดุมีคุณภาพตรง
ความต้องการของผู้ใช้ 

1.วิธีตกลงราคา               
2. วิธีคัดเลือก 

ทุกรายการ รายงานผลการจัดหา
ต่อ คกก. 

คกก.จัดหาพัสด/ุ 

 2.จัดซื้อให้ทันตามก าหนด 3.วิธีประกวดราคา /วิธีพิเศษ  ประจ าคณะ เจ้าหน้าที่พัสด ุ
การจัดส่ง ส่งมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน

ตามข้อก าหนดของสัญญาและ
ข้อตกลง 

ก าหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุให้
ชัดเจนและเหมาสม 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง/
สัญญาซ้ือ/สัญญา
จ้าง 

ทุกรายการ รายงานผลการตรวจ
รับ 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

การรับมอบ   รับมอบพัสดุตรงตามก าหนด
ระยะเวลา 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ รายละเอียด
คุณสมบัติของ 

ทุกรายการ รายงานผลการตรวจ
รับพัสด ุ

คกก.ตรวจรับ
พัสดุ/ 

ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง
ของสัญญา 

ผู้ตรวจรับพัสดุ ท าการตรวจรับพัสด ุ พัสดุที่ท าการจัดซื้อ   ผู้ตรวจรับพัสด ุ

การเก็บรักษา เก็บรักษาให้เป็นหมวดหมู่
เรียบร้อย 

1.บันทึกรายการ/จ านวน
รายละเอียด 

1.ทะเบียนคุมคลัง
พัสด ุ

ทุกรายการ รายงานทะเบียนพัสด ุ เจ้าหน้าที่พัสด ุ

และครบถ้วนถูกต้องตามบ/ช 
พัสด ุ

2.บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ 2.ทะเบียนคุม
สินทรัพย์ 

   

การเบิกจ่าย เบิกจ่ายวัสดุ เมื่อต้องการ ผู้เบิกเขียนใบเบิกวัสดุขออนุมัติเบิก
ภายใน 

ใบเบิกวัสด ุ เดือนละครั้ง สรุปรายงานผลการ
เบิกจ่ายวัสด ุ

เจ้าหน้าที่พัสด ุ
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 คณะฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการหลักทุกพันธกิจ และติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกไตรมาส อีกทั้ง
มีระบบตรวจสอบภายใน โดยตรวจสอบกระบวนการท างานในสวนสนับสนุน ในปี 2563 คณะฯ จัดกระบวนการควบคุม
ภายในในการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงาน คกก.ประจำคณะ ทุกเดือน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงภายใน และนำไปสู่
การประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับคณะ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6.2ก-1  กระบวนการควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน คณะสาธารณสุขศาสตร  

 
6.2ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร  (Security and Cybersecurity)  
 คณะฯ มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับไว้ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย เพื่อป องกันการเข้าถึงข้อมูล ในส่วนของ
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ มีอินเตอร์เน็ตและการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) ครอบคลุมพ้ืนที่การทำงานของบุคลากร ในด้าน
ความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสำนักงานมีการจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน มีการกำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
หรือวิธีการป องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ด้วยการใช้ username หรือ user ID และรหัสผ่าน (password) โดยมี
เจ้าหน้าที่ของคณะฯ ตามโครงสร้างความรับผิดชอบของสำนักงานคณบดี รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขความปลอดภัยของข้อมูล ในปี 2563 คณะฯ มีการใช้ e-saraban เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในการส่งต่อ
ข้อมูลเอกสารทางราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย โดยการใช้รหัสผ่านส่วนบุคคล แล ะมีการจัดอบรม
บุคลากรทั ้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการใช้ google classroom, google meeting ผ่านระบบ Classroom 
management system (CMS) ของมหาวิทยาลัยที่มีระบบความปลอดภัยโดยใช้รหัสส่วนบุคคล ระบบไอทีของคณะฯและ
บุคลากรทุกคนเชื่อมต่อกับระบบของมหาวิทยาลัย ตามสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้การลงทะเบียนผ่าน e-mail @vru.ac.th 
เข้า-ออกงาน ( work from home)  
 
6.2ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)  
6.2ค(1) ความปลอดภัย (Safety)  

คณะฯ ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั ้น 3 -5 โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนและ
เจ้าหน้าทีข่องมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในวันราชการและวันหยุด คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตรและเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จัดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน อาทิ สัญญาณเตือนภัย  ถังดับเพลิง ป ายทางหนีไฟ  ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในปี 2563 คณะฯ 
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คณะฯได้เตรียมความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยได้แก่นักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษา โดยทำประกันภัยโควิด-19 หากตรวจพบเชื้อจ่ายเงิน 50,000 บาท 

พลังงาน วัตถุประสงค  วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม ความถี่ในการควบคุม วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไฟฟ า ลดการใช้

พลังงานไฟฟ า 
ก าหนดนโยบายการป ด-เป ดแอร์  
ติดป ายประชาสัมพันธ์ลดใช้ไฟฟ า 

แบบบันทึกค่ามิเตอร์
ไฟฟ า 

ทุกเดือน รายงานผลค่าไฟฟ า 
มรว. 

กระดาษ ลดการใช้
กระดาษ 

ลดการใช้กระดาษในห้องประชุม 
ใช้กระดาษ reuse 

ระบบสารบรรณและรับส่ง
จดหมายออนไลน์ 
จ านวน/เวลาเบิกกระดาษ 

ทุกเดือน การเบิกจ่ายกระดาษ
ประจ าเดือนจากงาน
พัสด ุ

หนง.สนง.
คณบดี 

ขยะ จัดแยกขยะ จัดกิจกรรมแยกขยะตามประเภท
ของขยะ/มีถังขยะแยกตาม
ประเภท 

แบบบันทึกประเภท/
ปริมาณขยะในแต่ละวัน 

ทุกสัปดาห์ บัญชีรายรับธนาคาร
ขยะ/ผลการรายงาน
ขยะแต่ละประเภท 

หนง.สนง.
คณบดี 
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นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาได้ทำประกันทุกคน ส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดให้ออกจากตึกภายในเวลา 17.00 น เพ่ือ
ความปลอดภัย จากการทบทวนปัญหาต่างๆในด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินพบว่า คณะฯยังไม่มีแผนการจัดการด้านนี้
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากอาคารที่ สสร. ที่คณะใช้งานอยู่ในความรับผิดชอบของแผนความปลอดภัยในระดับมหาวิทยาลัย ใน
ปี 2563 คณะฯให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อภาวะฉุกเฉิ น ในการป องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 โดย 1) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แสกนอุณหภูมิข้อมือเพ่ือคัดกรองเบื้องต้น ทำสเปรย์แอลกอฮอล์และแมสแจก
ให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาทุกคน 2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เผยแพร่คลิปวีดีโอในเฟสบุ๊คคณะฯ 3) มีการคัดกรองก่อนเข้าอาคารและเว้นระยะห่างก่อนเข้าลิฟต์ มี
สติ๊กเกอร์คัดกรองแล้ว 4) คณะจัด Big cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ 
และห้องเรียน (ชั้น 3 - ชั้น 5) ส่วนในปี 2564 เพิ่มขั้นตอน 5) การฉีดวัคซีนให้บุคลากรเริ่มในเดือนเมษายน 2564 และ
กระตุ้นให้นักศึกษาจองการฉีดวัคซีนป องกันโควิด-19 เมื่อเป ดเทอม  วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมให้บริการตรวจภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังตารางที่ 6.2ค-1  
ตารางท่ี 6.2.ค-1  กระบวนการทำงานที่สำคัญ ข้อกำหนด ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวช้ีวัดผลลัพธ   สถานที่ทำงาน
ให้ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน 

กระบวนการทำงานที่สำคัญ ข้อกำหนดสำคัญ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ   
สถานที่ทำงานให้ปลอดภยั    
1. ระบบกำจัดขยะ 1. พรบ.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทำงาน 

2. มาตรฐานกำจัดขยะ 
1.คัดแยกและส่งกำจัดขยะถูกวิธี     
2.ไม่มีขยะตกค้าง 

จำนวนข้อร้องเรียน 

2. การดูแลความปลอดภัย ความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการเข้า-ออกอาคาร จำนวนข้อร้องเรียนทรัพย์สินสูญหาย 

เตรยีมความพรอ้มภาวะฉกุเฉนิ    
1.ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ป องกัน
อัคคีภัย 

1. พ.ร.บ. ป องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2552 

1.จำนวนอุปกรณ์ป องกันอัคคีภัยที่ตรวจสอบ   ระดับความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
ป องกันอัคคีภัย 

ระดับความพึงพอใจในการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร 

2.มาตราการป องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา 2. ทางหนีไฟโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ปลอดภัย 
3.อุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟ 3. มีจุดรวมพล  

 
6.2ค(2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)  
วิเคราะห์และเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน จัดทำแผนป องกันภาวะอัคคีภัยและมีการซ้อมหนีไฟ น้ำท่วม 
แผ่นดินไหว 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ ์(Results) 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ (Student 
Learning, Customer-Focused Service Results, Process Results) 
7.1ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Student LEARNING and CUSTOMER-
Focused Service RESULTS)  

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

การศึกษา 

7.1ก-1 
ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุง 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
(Productive Learning) 

ร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7.1ก-2 
จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ผลงาน ไม่ม ี 30 40 ไม่ม ี 24 13 

7.1ก-3 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตตามคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.18 4.91 4.94 

7.1ก-4 
อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบ
หลักสตูร •  ระดับปรญิญาตรี  

ร้อยละ 100 100 100 80.52 81.51 na 

7.1ก-5 
อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบ
หลักสตูร •  ระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี 100 ไม่ม ี ไม่ม ี 33.33 

7.1ก-6 
ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 80 80 80 78.98 71.12 85 

7.1ก-7 
ร้อยละของผูส้ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสตูรกำหนด •  ระดบัปริญญาตรี  

ร้อยละ 100 100 100 84.25 15.54 na 

7.1ก-8 
ร้อยละของผูส้ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสตูรกำหนด •  ระดับปริญญาโท 

ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี 100 ไม่ม ี ไม่ม ี 33.33 

วิจัย 

7.1ก-9 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

บาท 
1.5 
ล้าน 

1.5 
ล้าน 

1.5 
ล้าน 

 118,000   
2,736,000 0 

7.1ก-10 
จำนวนเงินทุนวิจัยเชิงพื้นที่ท่ีได้รับสนับสนุน
ระหว่างคณะกับหน่วยงานอ่ืน 

บาท ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
      

118,000 
  

2,736,000 0 

7.1ก-11 
ร้อยละของจำนวนบทความวิชาการ/วิจัยใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ/
นานาชาติ 

ร้อยละ 80 80 80 100 77.78 58.06 

7.1ก-12 
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคลอ้งกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ ไมม ี 50 60 - 100 26.67 

7.1ก-13 

จำนวนผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้าง
คุณค่าแกผู่้รับบริการชุมชน และสงัคมได้โดย
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

  1 1 3 2 1 3 

7.1ก-14 
จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ฉบับ) 

ผลงาน 32 30 30 34 21 18 

7.1ก-15 
จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ระดับชาติ (ฉบับ) 

ผลงาน 32 30 30 28 15 14 
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ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

7.1ก-16 
จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ระดับนานาชาติ (ฉบับ) 

ผลงาน 32 30 30 6 6 4 

7.1ก-17 
จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดต้ีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติและในฐานข้อมลู SJR, ISI, SCOPUS 

ผลงาน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

7.1ก-18 
สัดส่วนของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการระดับนานาชาติตอ่จำนวน
บุคลากรสายวิชาการ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 

ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 23.07 31.57 19.04 

7.1ก-19 
จำนวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงผลงานวิจัย
ตีพิมพ ์ย้อนหลัง 3 ปี (เรื่อง) 

เรื่อง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

7.1ก-20 
จำนวนครั้งของการอ้างอิงผลงานวจิัยตีพิมพ์ 

ย้อนหลัง 3 ปี (ครั้ง) 
ครั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

บริการวชิาการ 

7.1ก-21 
จำนวนโครงการบริการวิชาการเพือ่ท้องถิ่น 
(ไม่มีรายได้/ใหเ้ปล่า) 

โครงการ 1 1 1 2 2 1 

7.1ก-22 
จำนวนโครงการบริการวิชาการเพือ่ท้องถิ่น (ที่
มีรายได้) 

โครงการ 1 1 1 2 2 3 

7.1ก-23 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจดัการตนเอง ชุมชน 2 2 2 2 2 4 

7.1ก-24 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรยีน
การ สอนที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
กำหนด 

ผลงาน 30 30 30 2 24 12 

7.1ก-25 
จำนวนงบประมาณที่ให้บริการวิชาการเพื่อ
ท้องถิ่น 

บาท ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 95,365 721,317 746,093 

7.1ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)  
7.1ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS EFFECTIVENESS and Efficiency)  

ลำดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
61 62 63 61 62 63 

การศึกษา 

7.1ข(1)-1 
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ร้อยละ 80 80 80 100 100 100 

7.1ข(1)-2 
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานสภาวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.1ข(1)-3 

มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.1ข(1)-4 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 



 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 6 ระบบปฏิบตัิการ | 69  

ลำดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
61 62 63 61 62 63 

7.1ข(1)-5 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.1ข(1)-6 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.1ข(1)-7 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.1ข(1)-8 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.51 จากคะแนน 5.0 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.38 4.36 4.48 

7.1ข(1)-9 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.53 4.56 4.54 

7.1ข(1)-10 
จำนวนของนักศึกษาในระดับป.ตรี  ท่ีรับใหม่ต่อ
จำนวนแผนท่ีกำหนดไว้  

คน 190 260 185 124 119 88 

7.1ข(1)-11 
จำนวนของนักศึกษาในระดับป.โท ท่ีรับใหม่ต่อ
จำนวนแผนท่ีกำหนดไว้  

คน 20 20 10 9 11 0 

7.1ข(1)-12 
จำนวนของนักศึกษาท่ีพ้นสภาพนักศึกษาก่อน
สำเร็จการศึกษา 

คน 0 0 0 20 21 na 

7.1ข(1)-13 
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย 
ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น 

ระดับ B2 B2 B2 B2 B2 B2 

7.1ข(1)-14 
จำนวนผลงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ป.
โท  

ค่าเฉลี่ย ไม่มี ไม่มี 3 ไม่มี ไม่มี 3 

วิจัย 

7.1ข(1)-15 

ประสิทธิผลการปฏิบตัิการกระบวนการบริหาร
งานวิจัยในรอบปีปฏิทิน 

              

•  จำนวนโครงการวิจัยที่รายงาน
ความก้าวหน้าตามงวดงานท่ีกำหนด 
(โครงการ) 

โครง 
การ 

1 1 1 2 3 0 

•  ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณต์ามเวลาที่
กำหนด (โครงการ) 

โครง 
การ 

1 1 1 2 3 0 

7.1ข(1)-16 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จตามกำหนด
ระยะเวลา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

บริการวิชาการ 

7.1ข(1)-17 

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน 
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายใน
หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปญัหา ของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ ภารกจิของ
มหาวิทยาลยั 

ระดับ 5 5 5 2 5 2 
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ลำดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
61 62 63 61 62 63 

7.1ข(1)-18 
ระดับความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ 

ระดับ 5 5 5 5 4 2 

7.1ข(1)-19 จำนวน Best Practices ท่ีได้รับรางวัล ผลงาน 1 1 1 0 1 1 

7.1ข(1)-20 
จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ใน 
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ผลงาน 1 1 1 0 2 1 

7.1ข(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)  

ลำดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
61 62 63 61 62 63 

7.1ข(2)-1 

การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563-2565 
•  การสำรวจทางหนีไฟปลอดภัย 

ครั้ง 1 1 1 1 1 1 

•  การสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิง ครั้ง 1 1 1 1 1 1 
•  ซ้อมป้องกันอัคคีภัย 1ครั้ง/ปี ครั้ง 1 1 1 0 0 0 

 
7.2ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management Results)  

ลำดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
61 62 63 61 62 63 

7.1ค-1 

ผลการบริหารพัสดุ 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซ้ือจัดจ้าง  

              

•  วิธีเฉพาะเจาะจง วัน 
3-5
วัน 

3-5
วัน 

3-5
วัน 

3-5 วัน 3-5 วัน 3-5 วัน 

•  การประกวดราคา วัน ไม่ม ี ไม่ม ี 150 ไม่ม ี ไม่ม ี 150 

7.1ค-3 
ร้อยละของการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไข  (เช่น การเสียค่าปรับ การยกเลิก
สัญญา (การขึ้น Blacklist) 

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 

7.1ค-4 

ผลการดำเนินงาน IT ปีงบประมาณ                
•  จำนวนเครื่อง Computer เครื่อง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 24 - 5 
•  จำนวน Smart Class room ห้อง ไม่ม ี ไม่ม ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี 1 
•  จำนวน Projector เครื่อง ไม่ม ี ไม่ม ี 2 ไม่ม ี ไม่ม ี 2 
•  จำนวนจุด Wifi  จุด 3 3 3 3 3 13 

7.1ค-5 

ผลการให้บริการ IT ของคณะ                
•  จำนวนครั้งเข้าชมเว็บไซต์ คณะ ครั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี  24,731 

•  ผู้ติดตาม facebook ปชส. คณะ คน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
   

1,740.00  
•  ผู้เข้าชม KM corner 
 
 

ครั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
     

404.00  

•  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
 
 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results) 
7.2ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER-Focused RESULTS) 
7.2ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER Satisfaction)  

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

การศึกษา 

7.2ก(1)-1 
ความพึงพอใจของผู้เรียนในด้านตา่ง ๆ ของแต่
ละหลักสตูร 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.30 4.32 4.48 

7.2ก(1)-2 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียน 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.38 4.36 4.48 

7.2ก(1)-3 
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเป็น
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.24 4.31 4.44 

7.2ก(1)-4 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารยผ์ู้สอน 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.45 4.44 4.45 

7.2ก(1)-5 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนา/กจิกรรม
นันทนาการ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.38 4.38 4.51 

7.2ก(1)-6 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบรรยากาศ
การเรยีนรู ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.24 4.29 4.43 

7.2ก(1)-7 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนการสอนของ
คณะฯ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.24 4.31 4.44 

7.2ก(1)-8 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสำคญัและเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 4.30 4.33 4.45 

7.2ก(1)-9 
จำนวนเงินทุนการศึกษาท่ีคณะฯมอบให้
นักศึกษา 

บาท ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 70,000 55,000 92,500 

บริการวิชาการ 

7.2ก(1)-10 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อ
การบริการวิชาการของคณะฯ 

ค่าเฉลี่ย ไม่ม ี 4.51 4.51 ไม่ม ี 4.11  4.33 

7.2ก(1)-11 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การบริการของ 

              

 • วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม ค่าเฉลี่ย ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ค่าเฉลี่ย ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 • หน่วยฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยใน
การทำงาน 

ค่าเฉลี่ย ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 • งานพัฒนาผลิตภณัฑ์สุขภาพ ค่าเฉลี่ย ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
7.2ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER ENGAGEMENT)  

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

7.2ก(2)-1 ความผูกพันของนักศึกษาท่ีมีต่อคณะฯ                          
• ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของนกัศึกษา ปี
การศึกษา  

ค่าเฉลี่
ย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

•  จำนวนศิษย์เก่าที่มาเป็นวิทยากร (คน) คน 1 1 1 3 2 5 
• ร้อยละของจำนวนครั้งท่ีศิษย์เก่าเข้าร่วม
กิจกรรมคณะฯ (ครั้ง) 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

7.2ก(2)-2 
จำนวนผู้ให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
• จำนวนผู้ให้ทุนวิจัยต่อเนื่อง (ทุน) 

ทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

7.2ก(2)-3 
ความผูกพันของผู้รับบริการทีม่ีต่อการบริการ
วิชาการของคณะฯ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results) 
7.3ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (WORKFORCE - Focused RESULTS)  
7.3ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)  

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

7.3ก(1)-1 
จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รบัรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

คน 1 1 1 2 4 4 

7.3ก(1)-2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 40 40 40 9.68 35.42 25.93 

7.3ก(1)-3 
ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหนง่ทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 40 40 40 6.45 16.67 14.81 

7.3ก(1)-4 
จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เสนอขอและ
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 

คน ไม่ม ี 1 1 ไม่ม ี 2 1 

7.3ก(1)-5 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่
ตำแหน่ง ที่สูงข้ึนจากผู้มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์
การประเมิน 

ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี 0 

7.3ก(1)-6 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

ค่าเฉลี่
ย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 4.51 ไม่ม ี ไม่ม ี 4.27 

7.3ก(1)-7 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดสิง่จำเป็นใน
การปฏิบัติงานใหเ้พียงพอ ทั้งด้านสถานท่ี 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ์

ค่าเฉลี่
ย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 3.51 ไม่ม ี ไม่ม ี 4.17 

7.3ก(1)-8 
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาตามพนัธกิจ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.3ก(1)-9 อัตราการลาออกของบุคลากร ร้อยละ 0 0 0 40.63 28.57 12.82 

7.3ก(1)-10 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสมดุล
ชีวิต ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

ค่าเฉลี่
ย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 3.51 ไม่ม ี ไม่ม ี 4.19 

7.3ก(1)-11 
ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการอบรมหรือ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.3ก(1)-12 
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในการ
ประเมินผลตามข้อตกลง ของบุคลากร
ปีงบประมาณ   

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.3ก(1)-13 
ร้อยละสายวิชาการไดร้ับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะฯต่อ
อาจารย์ประจำทั้งหมด 

ร้อยละ 5 10 15 20.83 33.33 0 
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7.3ก(2) บรรยากาศการทำงาน (WORKFORCE Climate)  

ลำดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
61 62 63 61 62 63 

7.3ก(2)-1 
ร้อยละของจำนวนบุคลากรทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม
เพื่อพัฒนา/ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน
ประจำปีงป.  

ร้อยละ 80 85 90 100 100 100 

7.3ก(2)-2 
ระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงป.  

ค่าเฉลี่
ย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 3.51 ไม่ม ี ไม่ม ี 4.15 

7.3ก(2)-3 
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงป.  

ร้อยละ 80 85 90 100 100 100 

7.3ก(2)-4 
งป.คณะฯทีส่นับสนุนโครงการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงป.  

บาท ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 58,488 77,110  105,915 

7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT)  

ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 
ปี 

61 62 63 61 62 63 
7.3ก(3)-1 ระดับความผูกพันของบุคลากร คณะฯ ปีงป.  ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 4.51 3.7 3.61 4.51 

7.3ก(3)-2 
จำนวนบุคลากรประชุมวิชาการ นำเสนอ
ผลงานวิชาการในประเทศ หรือต่างประเทศ 
ประจำปีงป.  

คน 5 10 15 10 16 19 

7.3ก(3)-2 
ร้อยละบคุลากรของคณะฯที่ไดร้ับการอบรม
และพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจ จำแนกตาม
บุคลากร ปีงป.  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development)  

ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 
ปี 

61 62 63 61 62 63 

7.3ก(4)-1 
งป.พัฒนาบุคลากร จำแนกตามบคุลากร ปีงป.  

บาท 
10,0
00 

10,0
00 

10,0
00 

10,000 10,000 10,000 

7.3ก(4)-2 
จำนวนบุคลากรประชุมวิชาการ นำเสนอ
ผลงานวิชาการในประเทศ หรือต่างประเทศ 
ประจำปีงป.  

คน 5 10 15 10 16 19 

7.3ก(4)-3 
ร้อยละบคุลากรของคณะฯที่ไดร้ับการอบรม
และพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจ จำแนกตาม
บุคลากร ปีงป.  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results) 
7.4ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Leadership, 
GOVERNANCE, and Societal Contribution RESULTS)  
7.4ก(1) การนำองค์กร (Leadership)  

ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

61 62 63 61 62 63 

7.4ก(1)-1 
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ของคณะต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ 
100
% 

100
% 

100
% 

100% 100% 100% 
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ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

61 62 63 61 62 63 

7.4ก(1)-2 
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ของบุคลากรที่มีตอ่ค่านิยม
องค์กร 

ค่าเฉลี่ย ไม่ม ี ไม่ม ี 3.51 ไม่ม ี ไม่ม ี 4.06 

7.4ก(1)-3 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อช่องทางการ
สื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านยิมองค์กร 

ค่าเฉลี่ย ไม่ม ี ไม่ม ี 3.51 ไม่ม ี ไม่ม ี 4.12 

7.4ก(1)-4 
จำนวนบุคลากรที่ถูกออกจากงานเนื่องจาก
กระทำความผิด 

คน 0 0 0 0 0 1 

7.4ก(1)-5 จำนวนข้อร้องเรียนที่มีต่อผู้บรหิาร เรื่อง 0 0 0 0 0 0 
7.4ก(1)-6 จำนวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย คน 0 0 0 0 0 0 

7.4ก(1)-7 
ระดับความสำเร็จการดำเนินการเป็นคณะสี
เขียว 

ระดับ ไม่ม ี ไม่ม ี 2 ไม่ม ี ไม่ม ี 2 

7.4ก(1)-8 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งาน ของคณบดี 

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 4.30 3.51 3.80 

7.4ก(1)-9 
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์กำกับ
มาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.4ก(1)-10 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะฯ 

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 3.71 4.11 4.3 

7.4ก(1)-11 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารงานของคณบดี  

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 2.77 3.19 3.78 

7.4ก(1)-12 ผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ไม่ม ี ไม่ม ี 3.51 ไม่ม ี  ไม่มี  3.94 

7.4ก(1)-13 

การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ของคณะต่อป ี

              

•  คณบดีพบประชาคม/สัมมนาบคุลากร 
(ประชุม) 

ครั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 6 15 28 

7.4ก(1)-14 

ผลงานการประชาสัมพนัธ์ของคณะฯ 
ปีงบประมาณ 

              

•  จำนวนความถี่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คณะ 
(ต่อปี) 

ครั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี  
2,000  ไม่ม ี ไม่ม ี   24,731  

•  จำนวนยอด view& Share facebook  
(ต่อปี) 

ครั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี  
2,000  ไม่ม ี ไม่ม ี  ไม่มี  

7.4ก(2) การกำกับดูแลองค์กร (GOVERNANCE)  

ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

61 62 63 61 62 63 
7.4ก(2)-1 ผลการประเมินคณะฯตามเกณฑ์ สกอ ค่าเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 4.11 4.3 ไม่ม ี

7.4ก(2)-2 
ร้อยละ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมาย 
ประจำปีงป. 

ร้อยละ 100 100 100 49.15 59.37 41.27 

7.4ก(2)-3 
ร้อยละจำนวนความเสี่ยงท่ีควบคุมได้ปีงป. 
2560-2562 

ร้อยละ 100 100 100 44.44 54.55 57.14 

7.4ก(2)-4 
ร้อยละความสำเรจ็ของการกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงป.ให้เป็นไปตามแผน ปีงป.2560-
2562 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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7.4ก(3) กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ (Law, Regulation, and Accreditation)  

ลำดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
61 62 63 61 62 63 

7.4ก(3)-1 
จำนวนข้อร้องเรียนตามพันธกิจของคณะฯ 
ปีงป. 2560-2562 

เรื่อง 0 0 0 0 0 0 

7.4ก(3)-2 
จำนวนข้อร้องเรียนผูบ้ริหารที่ทุจรติด้าน
การเงิน 

เรื่อง 0 0 0 0 0 0 

7.4ก(3)-3 
จำนวนข้อร้องเรียนผูบ้ริหารที่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรื่อง 0 0 0 0 0 0 

7.4ก(3)-4 
จำนวนข้อร้องเรียนผูบ้ริหารที่ปฏบิัติงานไม่
โปร่งใส 

เรื่อง 0 0 0 0 0 0 

7.4ก(4) จริยธรรม (Ethics)  

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

7.4ก(4)-1 
จำนวนข้อร้องเรียนผูบ้ริหารที่ปฏบิัติผิดหลัก
จริยธรรมของคณะ 

เรื่อง 0 0 0 0 0 0 

7.4ก(5) สังคม (Society)  

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

7.4ก(5)-1 
ร้อยละของโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการพิจารณา
จริยธรรมการวจิัยในคน คณะฯ (โครงการ) 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.4ก(5)-2 จำนวนเรื่องที่ สตง. ตรวจสอบโปรง่ใส เรื่อง 100 100 100 100 100 100 

7.4ก(5)-3 
จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนกรณีทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เรื่อง 0 0 0 0 0 0 

7.4ก(5)-4 

ผลการติดตามดูแลการดำเนินการด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ  
•  จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านการสร้าง
เสรมิความปลอดภยัสำหรับชุมชนและสังคม 
(ครั้ง) 

โครงก
าร 

ไม่ม ี ไม่ม ี 1 ไม่ม ี ไม่ม ี 1 

7.4ก(5)-5 
ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ไปสู่การปฏบิัติงาน
ตามพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ (Financial, Market, and Strategy Results) 
7.5ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market RESULTS)  
7.5ก(1) ผลการดำเนินการ ด้านงบประมาณและการเงิน (Budgetary and Financial PERFORMANCE)  

ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี

61 62 63 61 62 63 

7.5ก(1)-1 
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตาม
แผน 

คน 
100
% 

100
% 

100
% 

100% 95% 95% 

7.5ก(1)-2 

จำนวนเงินงบประมาณสนบัสนุน (บาท)        

 •  งบประมาณแผ่นดิน VRU จัดสรรให้
คณะฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่การ
ปฏิบัติติงานตามพันธกิจ ปีงบประมาณ  

บาท 
ไม่มี
เป้า 

หมาย 

ไม่มี
เป้า 

หมาย 

ไม่มี
เป้า 

หมาย 
1,685,800 1,974,900 1,283,100 
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ลำดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี

61 62 63 61 62 63 

 •  งบประมาณเงินรายได้ VRUจัดสรรให้
คณะฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่การ
ปฏิบัติติงานตามพันธกิจ ปีงบประมาณ  

บาท 
ไม่มีเป้า 
หมาย 

ไม่มีเป้า 
หมาย 

ไม่มีเป้า 
หมาย 3,113,200 3,385,400 4,303,020 

7.5ก(1)-3 
ร้อยละของงบประมาณด้านบริการวิชาการที่
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
ไม่มีเป้า 
หมาย 

ไม่มีเป้า 
หมาย 

ไม่มีเป้า 
หมาย ไม่มี -0.44 4.95 

7.5ก(1)-4 
อันดับการได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ของคณะสาธารณสุขศาสตรเ์ทียบกับ คณะ
อื่น ใน มรว. 

อันดับ 
ไม่มีเป้า 
หมาย 

ไม่มีเป้า 
หมาย 

ไม่มีเป้า 
หมาย 7 6 5 

7.5ก(1)-5 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนั 
(บาท) 

  

            

 •  จำนวนเงินวิจัยทีไ่ด้รับจากภายในและ
ภายนอก 

บาท 
 

1,500,
000.00  

 
1,500,
000.00  

  
1,500,
000.00  

1,720,764 2,736,000 0 

 •  จำนวนเงินวิจัยทีไ่ด้รับการสนบัสนุนจาก 
VRU 

บาท ไม่มี ไม่มี ไม่มี 482,900 0 0 

7.5ก(2) ผลการดำเนินการด้านตลาด (Market PERFORMANCE)  

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

7.5ก(2)-1 
ร้อยละของผูส้มัครในระบบ TCAS ต่อจำนวน
ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ามาเรียนในคณะฯ 

ร้อยละ 100 100 100 95 69 86 

7.5ก(2)-2 
ส่วนแบ่งทางการตลาดของนักศึกษาท่ีเข้า
ศึกษาต่อในคณะฯ กับมหาวิทยาลยัราชภัฏคู่
เทียบ 

ร้อยละ 2 2 4 0 0 0 

7.5ก(2)-3 
จำนวนนักศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยั ในระยะ 350 กิโลเมตร 

คน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

7.5ก(2)-4 

ผู้มารบับริการ               

•   จำนวนผูม้ารับบริการวไลยอลงกรณ์
คลินิกเวชกรรม 

คน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 512 

•   จำนวนผูม้ารับบริการคลินิกแพทย์แผน
ไทย       

คน ไม่ม ี ไม่ม ี 240 ไม่ม ี ไม่ม ี 65 

•   จำนวนผูม้ารับบริการหน่วยฝึกอบรม
หน่วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

•   จำนวนผูม้ารับบริการงานพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

คน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

7.5ก(2)-5 

รายได้จากงานบริการวิชาการ ปีงป.               

•   จำนวนเงินรายได้จากวไลยลงกรณ์คลินิก
เวชกรรม 

บาท ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี   209,388.83  

•   จำนวนเงินรายได้จากคลินิกการแพทย์
แผนไทยประยุกต์O 

บาท ไม่ม ี ไม่ม ี  60,000 ไม่ม ี ไม่ม ี    16,125.00  

 
 
 



 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ SAR PH VRU 2563 | หมวด 6 ระบบปฏิบตัิการ | 77  

7.5ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ(Strategy Implementation RESULTS)  

ลำดับ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ป ี
61 62 63 61 62 63 

7.5ข-1 
ร้อยละ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมาย 
ประจำปีงป. 

ร้อยละ 100 100 100 49.15 59.37 41.27 

7.5ข-2 
ร้อยละความสำเรจ็ของการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงป.ให้เป็นไปตามแผน ปีงป.
2560-2562 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

7.5ข-3 
ร้อยละผลการดำเนินการตัวช้ีวัดตาม
แผนการพัฒนาการศึกษา คณะฯ พ.ศ. 
2559-2562 ที่บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 93.75 

7.5ข-4 
ผลการดำเนินการตัวช้ีวัดตามโครงการ
แผนยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 29 25 24 14 19 11 

7.5ข-5 
ผลการดำเนินการตัวช้ีวัดตามเปา้ประสงค์
แผนยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 30 39 39 15 19 15 
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