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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 

ประวัติความเป็นมาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ตามมติ  

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 8/2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 มีสำนักงานคณะ  

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการ มีหน่วยงานย่อย ระดับงาน 4 งาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป  

2) งานแผนงาน 3) งานวิชาการ และ 4) งานห้องปฏิบัติการ กระบวนงานหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการเรียนการสอน 

ปริญญาตรี 5 หลักสูตร บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 8 หลักสูตร  

และปริญญาตรีโครงการพิเศษ 1 แผนการศึกษา นิสิตปัจจุบัน จำนวน 2,169 คน สาขาวิชาที่นิสิต  

เข้าศึกษามากที ่สุด คือ สาขาอนามัยชุมชน รองลงมาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

นิสิตสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 10 รุ่น รวม 5,477 คน  

 

หลักสูตรและบริการ  

ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยามีหลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี ้ 

 

ตารางท่ี 1.1 หลักสูตรจัดการเรยีนการสอน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวน ร้อยละ 

1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 682 31.44 

2 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (โครงการพเิศษ) 29 1.34 

3 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่ นิติศาสตรบัณฑิต 101 4.66 

4 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 40 1.84 

5 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม   174 8.02 

6 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม คู่ นิติศาสตรบัณฑิต  34 1.57 

7 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม คู่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 9 0.41 

8 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั   403 18.58 

9 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั คู่  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

69 3.18 

 

10 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั คู่  

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

23 1.06 
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ลำดับ หลักสูตร จำนวน ร้อยละ 

11 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 236 10.88 

12 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 8 0.37 

13 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู ่ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 248 11.43 

14 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 68 3.14 

15 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก  6 0.28 

16 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 39 1.80 

 รวม 2,169 100 

 

เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก   

ด้านการกำหนดเป้าหมายสู ่ความสำเร็จ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. ผลติกำลังคนที่มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี ้วัด

สำหรับวัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน

ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1.2 เป้าหมายการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2565-2569 และแนวทางการขับเคลื่อน 

สู่การปฏิบัติ 

เป้าหมายการพัฒนา (ปี 2565-2569) แนวทางการขับเคลื่อน (กลยทุธ์) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

1. หลักสูตรได้มาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต มีทักษะเป็นนักนวตกร ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

 

1) อนามัยชุมชน 1) เน้น ระบาดวิทยาชุมชน/การควบคุมโรคและป้องกันโรค 

(พ.ร.บ.วชิาชีพสาธารณสุขชุมชน) 

2) ส่งเสริมสุขภาพ เน้น ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ ่มวัย

โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู ้ส ูงอายุ (พ.ร.บ.วิชาชีพ

สาธารณสุขฯ) 

2) เน้น ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ ่มวัยโดยเฉพาะการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ (พ.ร.บ.วชิาชีพสาธารณสุขฯ) 

3) อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 3) เน้น HIA / HRA การสุขาภิบาล/นักปฏิบัติการเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ/เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนและ พ.ร.บ.การส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4) อาชวีอนามัย 4) เน้น จป.วิชาชีพ / เป็นไปตาม กระทรวงแรงงาน พ.ร.บ.

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและ พ.ร.บ.การส่งเสริม

วชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5) หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5) บูรณาการการเรียนการสอนกับปราชญ์ชุมชน เป็นไป

ตาม พ.ร.บ.วชิาชีพ 

6) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 6)บูรณาการกิจกรรมบริการในชุมชน เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการวิชาชีพ บูรณการรายวิชา/กิจกรรมในทุก

หลักสูตร แบบ IPE ลักษณะ Active learning นำปัญหาเป็น

หลักในการเรียนรู้ (Problem-based learning) และใช้ชุมชน

เป็นฐานการเรียนรู้ (Community-based learning) 

2. หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตร

ทางการศกึษา และ การส่งเสริมสุขภาพ 

2. เนน้การปฏบัิตงิานตามวชิาชีพและครูอนามัย 

3. หลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู ้จบปริญญาตรีในสาขา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

3. วชิาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสอบใบประกอบวิชาชพี 

4. หลักสูตรบัณฑิตศกึษา 

 

4. บูรณาการกิจกรรมบริการในชุมชนและการวจิัยในพื้นท่ี 

เปิดหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5. เปิดหลักสูตร non-degree 

 

5. หารายได้ เป็น Re-skills/Up-skills ให้กับบุคลากรด้าน

สาธารณสุข และได้ credit bank 
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เป้าหมายการพัฒนา (ปี 2565-2569) แนวทางการขับเคลื่อน (กลยทุธ์) 

6. บุคลากรสายวชิาการ  

 

6.1 อาจารย์ผ่านกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (UP-

PSF) ระดับ 2 > 50%, ระดับ 3 > 10% 

6.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่วชิาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ พ.ร.บ.

วชิาชีพ (ปี 2565 สภาวิชาชพีฯประเมินหลักสูตร) 

 6.3 มีตำแหน่งทางวิชาการ/ผลงานการแต่งหนังสือตำราไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 % 

7. บุคลากรสายสนับสนุน 7. สนับสนุนให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ/ชำนาญการ

พเิศษ/เชี่ยวชาญ) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

1. อาจารย์มากกว ่าร ้อยละ 30 ต ีพ ิมพ์งานว ิจ ัยใน 

ระดับนานาชาต ิอย่างนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 

2. ผลงานวิจัย/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของอาจารย์ 

ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ มากกว่า 20 เร่ือง/ปี 

3. ผลงานวิจัย/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของอาจารย์ 

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS มากกว่า 15 เร่ือง/ปี 

4 .  ผลงานว ิ จ ั ย  R2R ของบ ุคลากรสายสน ับสนุน  

มากกว่า 5 เร่ือง/ปี 

5. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี งานสร้างสรรค์

ของนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ มากกว่า  

2 เร่ือง/ปี 

6. มนีวัตกรรมสุขภาพเพื่อชุมชน 

7. ผลงานวิจัยเป็นการบูรณาการศาสตร์สหวิชาชีพและ

แก้ไขปัญหาสุขภาพเชิงพื้นที่ และเกิดนวัตกรรมสุขภาพ 

ในชุมชน 

8.มีระบบ Mentoring system และหน่วยวิจัยระดับคณะ 

ท่ีเป็นรูปธรรม 

9.ม ีเครือข่ายสนับสนุนทุนวิจ ัยภายนอก เช่น อปท.  

( เ ง ิน  สปสช. )  กระทรวงสาธารณส ุข  สสส.  WHO  

(ประเทศไทย) 

 

1. ขับเคลื่อนการสร้างงานวจิัยผ่านกลุ่มภารกิจสุขภาพท่ีบูรณา

การสหสาขา 

2. วิจัยมุ่งเป้าและนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับชาติ นานาชาติ และภาคเอกชน 

3. จัดตั้ง/พัฒนาหน่วยวจิัยท่ีเป็นเลิศในระดับคณะ PH UoE  

4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัย นวัตกรรม

และเทคโนโลยทีางสุขภาพ 

5.  พ ัฒนาระบบการบร ิหารงานว ิจ ัย นว ัตกรรมและ

เทคโนโลย ี  

6. การสร้างผลงาน ว ิจ ัย นว ัตกรรมและเทคโนโลย ี   

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/สังคม สู่สากล 

7. สร้างเครอืข่ายการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนทุนวจิัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวตักรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

1. การบริการวิชาการมีลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ( Inter-

Professional Education; IPE) ของทุกหลักสูตร  

2. เกิดชุมชนนวัตกรรมอย่างนอ้ย 3 ชุมชน 

1. ส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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เป้าหมายการพัฒนา (ปี 2565-2569) แนวทางการขับเคลื่อน (กลยทุธ์) 

3. เกิดชุมชนสุขภาวะ อย่างน้อย 3 ชุมชน 

4. มีศูนย์การเรียนรู ้ health care life & learn ในรูปแบบ 

สหวชิาชีพ ร่วมกับหน่วยงานดา้นสุขภาพในระดับพืน้ท่ี 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการในท้องถิ่น 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันอุดมศกึษา 

6. การหารายได้จากการให้บริการห้องปฏบัิตกิาร  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ

บริการวิชาการฯ 

3. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

4.  พ ัฒนาห ้องปฏ ิบ ัต ิการให ้ ได ้ร ับการร ับรองตาม

มาตรฐานสากล 

5. การให้บริการทางการสาธารณสุขและการแพทย์แผน

ตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ  

1. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที ่บูรณาการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย 

2. มกีิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและสืบ

สานความเป็นไทย 

3. มชีุมชนตน้แบบการสบืสานวัฒนธรรม 

4. ช ุมชนสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรม อย่างน ้อย  

3 ชุมชน 

1.  ส ่งเสร ิมพ ัฒนาจ ิตอาสา พ ัฒนาก ิจกรรมส ืบสาน 

วัฒนธรรม และภูมปัิญญาของท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมดา้นการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน 

การสอนและการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมธีรรมาภิบาล 

1. ไม่พบความเสี่ยงในระดับสูง มีแผนการดำเนินงานลด

ความเสี่ยงท่ีชัดเจน ความเสี่ยงได้รับการแก้ไข  

2. การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการ

มสี่วนร่วม ไม่พบข้อร้องเรียน 

3. ส่งเสริมกระบวนการสื่อสารในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ผ่านเกณฑ์ EdPEx 200 ภายในปี 2567 

5. มีแผนการดำเนินงาน Green Office / UI Green / SDG 

6, 7, 11, 12, 13, 15 ท่ีชัดเจน 

6. ภูมิทัศน์สวยงาม การใช้พลังงานอย่างประหยัด ตน้แบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

7. ผลการประเมิน ITA ในระดับองค์กร อยู่ในระดับดีมาก 

(ระดับ A) 

1. การสร้างความผูกพันร่วมกัน และความ ภาคภูมใิจภายใน

องค์กร 

2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความโปร่งใส

และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ 

5. การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

6. พัฒนาระบบนิเวศน์สำนักงานตามเกณฑ์ Green Office / 

UI Green 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑติ              

สารสนเทศที่สำคัญที่ได้นำมาวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 ได้วิเคราะห์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยงกับ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560-2579 4) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ .ศ. 2561-2580 5) ยุทธศาสตร์ชาติ  

ระยะ 20 ป ี  (ด ้านสาธารณสุข) 6) แผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยพะเยา และ  

7) ผลระดมความคดิเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา       
 

ตารางท่ี 1.3 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑติ                    

ปรัชญา ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

ปณิธาน ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศกึษาช้ันนำที่มผีลดำเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์

แผนตะวันออก ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติที่ยั่งยืน

ของชุมชนสู่สากล 

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ที ่มีคุณภาพ

คุณธรรมและจริยธรรม ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education; IPE) 

2. สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล 

และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชน 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. บูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ

วิชาการ โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) และพัฒนาองค์กรให้เป็น

เลิศตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

1. อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวชิาชีพ 

และทักษะตามความตอ้งการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2. อัตลักษณ์ทั่วไป: มสีุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 
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ค่านยิม

องค์กร 

PH UP (School of Public Health, University of Phayao) 

P: Partnership การมสี่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนา 

H: Humanity ผลิตบัณฑิตที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  

การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู ้ชนะ เปิดรับฟัง

ความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู ้อื่น

แก้ปัญหาในยามคับขัน) 

U: Unity              งานบูรณาการ สามัคคี ร่วมมอืกัน น้ำหนึ่งใจเดียวมุ่งสู่เป้าหมาย 

P: Professional      ทำงานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 

สมรรถนะ

หลักของ

องค์กร  

ชำนาญในการบ ูรณาการด ้านการจ ัดการเร ียนสอน การว ิจ ัย และการให ้บร ิการ  

แบบผสมผสานทางสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ในรูปแบบสหวิชาชีพ 

โดยกระบวนการมสี่วนร่วมกับชุมชน 

 

พันธกิจ (Missions) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตาม

มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

1.1 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ที่มคีวามยดืหยุ่น เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  

(มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ และตอบสนอง 

ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของสังคมไทย นิสติทำงานได้หลากหลาย  

1.2 การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล 

1.3 พัฒนาศักยภาพนิสิตและกระบวนการจัดกิจกรรมนิสิตให้ตอบสนองต่อการเป็น  

Global Citizen และ Global Talents  

1.4 การพัฒนาความรู ้และทักษะจากห้องเรียนสู ่ช ุมชน และการพัฒนาการ เรียนรู้ 

จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ 

1.5 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ 

1.6 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพด้านการศึกษาอย่างมืออาชีพ  

โดยมีทักษะด้าน 21st Century Skills 
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2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2.1 ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยผ่านกลุ่มภารกิจสุขภาพที่บูรณาการสหสาขา 

2.2 วิจัยมุ่งเป้าและนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับเครือข่ายระดับชาติ นานาชาติ และ

ภาคเอกชน 

2.3 จัดตัง้/พัฒนาหน่วยวิจัยที่เป็นเลิศในระดับคณะ PH UoE  

2.4 พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

2.6 การสร้างผลงาน วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/

สังคม สู่สากล 

2.7 สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัย  

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

3.1 ส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชน 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายในการบริการวิชาการฯ 

3.3 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

3.4 พัฒนาหอ้งปฏิบัติการใหไ้ด้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

3.5 การให้บริการทางการสาธารณสุขและการแพทย์แผนตะวันออก ยกระดับการศึกษา 

สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น  

เพื่อคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั ่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ  

เกิดสังคมความสุข 

4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

4.1 ส่งเสริมพัฒนาจติอาสา พัฒนากิจกรรมสบืสาน วัฒนธรรม และภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น  

ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  

5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

5.1 การสร้างความผูกพันร่วมกัน และความ ภาคภูมใิจภายในองค์กร 

5.2 การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานที่มปีระสิทธิภาพ 

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.4 การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ 

5.5 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

5.6 พัฒนาระบบนิเวศน์สำนักงานตามเกณฑ์ Green Office / UI Green 
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บุคลากร (Workforce Profile)    

สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)          

1. สมรรถนะของผู้บริหาร 

1.1 ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ความรู ้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ชเป็นผู้บริหาร เป็นผู้กำกับ

และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง 

และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

1.2 ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและ

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร 

สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตาม

กรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน   

1.3 มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ทำงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน “สานความคิด 

สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ด ีเพื่อส่งมอบบริการที่ดมีีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล ตามนโยบาย Smart 

Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน   

1.4 ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

แบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. สมรรถนะของพนักงาน 

บุคลากรสายวิชาการ 

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และมีทักษะ 

ทางภาษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ   

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   
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5. มุ ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เก ิดพลังความสามัคคี ร ่วมสร้างสิ ่งท ี ่ด ีให ้ กับ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับการยอมรับจากชุมชน  

บุคลากรสายวิชาการ มีจำนวน 58 คน มีค ุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี 8 คน  

ปร ิญญาโท 32 คน และปร ิญญาเอก 15 คน ตำแหน ่งผ ู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  จำนวน 8 คน  

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ จำนวน 7 คน ผูท้รงคุณวุฒิ จำนวน 3 

คน หลักสูตรที ่ม ีจำนวนบุคลากรสูงส ุดได้แก ่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บ ัณฑิต  

รองลงมาเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต รายละเอียดดังตารางที่ 1.4  

 

ตารางที่ 1.4 จำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละหลักสูตร จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตร จำนวน 
อาจารย ์

ผศ. รศ. 
ลาศึกษา

ต่อ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผู้ทรงฯ 

ส.บ. สาขาวิชาอนามัยชุมชน 12 - 6 4 2 3 1 - 

วท.บ. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 7 - 4 3 - 2 - 2 

วท.บ. สาขาวิชาอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

9 - 6 3 - 1 - - 

วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 - 2 4 - 2 - 1 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 12 5 7 - - - - 2 

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต 12 3 7 1 1 - - 2 

รวม 58 8 32 15 3 8 1 7 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ 
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2. บุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 21 คน คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 17 คน  

ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน 

รายละเอียดดังตารางที ่1.5 

 

ตารางที่ 1.5 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละตำแหน่ง จำแนกตามคุณวุฒกิารศึกษา 

ตำแหน่ง 
อัตรากำลัง วุฒิการศกึษา 

ปัจจุบัน ป.โท ป.ตรี 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 4 1 3 

นักวชิาการเงินและบัญช ี 1 - 1 

นักวชิาการพัสด ุ 1 1 - 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 1 - 1 

นักวชิาการศึกษา 7 2 5 

นักวทิยาศาสตร์ 6 - 6 

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 1 - 1 

รวม 21 4 17 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราส่วนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 
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ความสัมพันธ์ระดับองค์การ   

 

โครงสร้างองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ภาพที่ 1.3 แสดงโครงสร้างองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 1.4 แสดงโครงสร้างการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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กระบวนการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบาย 

ของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จ ันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม ื ่อว ันที ่ 25 กรกฎาคม 2562  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม พ.ศ. 2563–2570 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมี 

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา และการเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับ  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

คณะสาธารณสุขศาสตรใ์ห้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

กระบวนการที ่ 1 การจัดทำแบบสำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื ่อรวบรวม 

เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

ทั ้งภายในและภายนอกประเทศ โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์ป ัจจุบ ันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมองค ์การด ้วย 7s McKinsey ว ิ เคราะห์สภาพแวดล้อมองค ์การด ้วย 7 s McKinsey   

การว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมภายนอกด ้วย PEST Analysis เพ ื ่อหาความได ้ เปร ียบเช ิงกลย ุทธ์   

(Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และนำมากำหนดเป้าประสงค์

เชงิกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร์  

กระบวนการที่ 2 ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและแผน

ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมกันวางกรอบเพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบ

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั ้ง 5 ด้าน ตามแนวทางการเกณฑ์คุณภาพศึกษาเพื่อการดำเนินงาน  

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที ่มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์โลก  

บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบริบทของมหาวิทยาลัย ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ์และตัวชีว้ัดของการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมิน

กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชงิยุทธศาสตร์ ของกระทรวง อว.  
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กระบวนการที่ 3 นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา

กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการจัดประชุมระดมสมอง  

จากบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

1. การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564  

หอ้งประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  

2. การประชุมระดมสมองผู้บริหารคณะ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน   

3. นำเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ เข้าที่ประชุมเสนอขอความเห็นชอบ  

4. เริ ่มการใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565–2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569                                                  17 

ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)   

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัวเข้าสู่ 

การแข่งขันในกระแสโลกาภิว ัฒน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื ่อให้มี 

การประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA) โดยได ้ว ิ เคราะห ์สภาวการณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี ้
 

1. การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ 2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

Strengths (จุดแข็ง) 

S1. เป็นศาสตร์ท่ีมีความยืดหยุ่นสูงครอบคลุมทุกเพศ วัย 

     สามารถสร้างหลักสูตรท่ีสนองความต้องการ 

S2. หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 8 คู่  

S3. มีการบูรณาการศาสตร์เวชศาสตร์และสาธารณสุข 

     ศาสตร์ และประสบการณจ์ากการวิจัยมาใชใ้นการ 

     จัดการเรียนการสอน 

S4. มีเครอืข่ายสถาบันการศกึษาท้ังในระดับภูมภิาค  

     และระดับประเทศ 

S5. นิสิตไดฝ้ึกปฏบัิตงิานในสถานท่ีจริง และได้ลงมอื 

      ปฏบัิตจิรงิจากแหล่งฝกึ 

S6. เครื่องมือ/ห้องปฏิบัตกิารท่ีใชใ้นการจัดการเรียน 

     การสอน การทำวิจัยท่ีทันสมัย 

 

Weaknesses (จุดอ่อน) 

W1. การจัดการเรียนการสอนเนน้ Class room มากเกนิไป    

     หลักสูตรการเรียนรู้จากการปฏบัิตจิรงิ (Experiential  

     Learning) มนีอ้ย และยังไมน่ำเทคโนโลยสีารสนเทศช่วย 

     ในการเรียนการสอนเท่าที่ควร 

W2. ขาดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา 

      สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง 

W3. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล การ 

      ทำงานเป็นทีมยังไม่มรูีปธรรม 

W4. นสิิตยังขาดความรู้การเป็นผู้นำและการแสดงความ 

      คิดเห็นท่ีสร้างสรรค ์

W5. รูปแบบกิจกรรมพัฒนานสิิตด้านส่งเสริม 

      ความคิดสร้างสรรค์มีน้อย 
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Opportunities (โอกาส) 

O1. นโยบายของมหาวทิยาลัยท่ีเนน้การพัฒนาหลักสูตร 

     ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏบัิตจิรงิ(Experiential 

     Learning)   

O2. นโยบายมหาวทิยาลัยส่งเสริมให้คณะฯ ใชเ้กณฑ ์

     EdPEx เครื่องมือในการพัฒนาองค์กร 

O3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีประเด็นท่ีสามารถ 

      ศกึษา วจิัยและพัฒนาการเรียนอย่างกว้างขวาง 

O6. Technology disruption กระตุน้ให้ตอ้งพัฒนาการ 

      เรียนการสอน การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ 

      ตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้เรียน 

Threats (ภาวะคุกคาม) 

T1. มีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้าน   

    สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และอาชวีอนามัยเพิ่มมากขึน้ 

T2. สถาบันคู่แข่งท่ีมีช่ือเสียงมาเปิดสอนภูมิภาคมากขึน้ 

T3. ข้อกำหนดของสภาวชิาชีพเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

     ด้านสาธารณสุขยังไม่ชัดเจนมผีลต่อการกำหนดทิศทาง 

T4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยอีย่างรวดเร็วทำให้มี 

     ผลต่อการจัดการเรียนการสอน วจิัย และบริการวิชาการ 

T5. เกณฑ์การสอบภาษอังกฤษในการเข้าศึกษาระดับ 

     บัณฑิตศกึษา 

T6. จำนวนประชากรลดลง  
 

2. ด้านการวิจัย 

Strengths (จุดแข็ง) 

S1. อาจารย์มีการทำวิจัย / เขา้ร่วมประชุมวิชาการ  

     ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 

S2. มีเครอืข่ายความร่วมมือด้านการวจิัยในประเทศท่ี 

      เข้มแข็ง 

S3. มีหลักสูตรบัณฑิตศกึษาท่ีเอื้อต่อการทำวิจัย 

     ของนิสติ และพัฒนางานวิจยัของอาจารย์ 

S4. มคีวามเข้มแข็งในองค์ความรู้ทักษะเกี่ยวกับ 

     ระเบียบวธีิวิจัย และชวีสถิติ 

Weaknesses (จุดอ่อน) 

W1. การเชื่อมโยงโจทย์วิจัยกับความตอ้งการของ Stakeholder  

     ยังไม่ชัด ประเด็นวจิัยยังไมไ่ด้มุ่งเข้าสู่ระดับนานาชาติ 

W2. กลุ่มวิจัยยังไม่เข้มแข็ง (connection กับภายนอก) 

W3. มี mentor ไม่เพยีงพอ 

W4. การนำไปใชป้ระโยชน์ของานวจิัยยังไม่เป็นรูปธรรม 

W5. อาจารย์ท่ีทำงานวิจัยกระจกุอยู่บางส่วน ไม่ท่ัวท้ังคณะฯ 

W6. โครงการวจิัยขนาดใหญ่ท่ีทำงานวิจัยเป็นทีมสหสาขา  

      เพื่อให้ตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมีผลกระทบสูง ยังมนีอ้ย 

W7. ไม่มกีองทุนวจิัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย 

Opportunities (โอกาส) 

O1. การสร้างกลไกในการดงึ Mentor ให้เข้ามามีส่วน   

     ร่วมในการทำวิจัย (เป็นผู้ทรงฯ/กรรมการสอบ ฯลฯ) 

O2. การจัดเวทีเสวนาวิชาการ ของกลุ่มวิจัยข้ามกลุ่ม 

O3. ปัญหาสุขภาพของประชาชนมหีลากหลาย มโีอกาส 

     ในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ และการวิจัย 

O4. มีแหล่งทุนวจิัยภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติ 

     ท่ีจะสนับสนุนเพื่อทำวิจัย 

Threats (ภาวะคุกคาม) 

T1. จำนวนหน่วยวิจัย/สถาบันมากขึ้น สถาบันการศึกษา 

     ท้ังภาครัฐ และเอกชน เพิ่มมากขึน้ทำให้มีคูแ่ข่งใน 

     การขอทุนในการทำวิจัยเพิ่มมากขึน้ 

T2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีและสังคม มีผลต่อ 

     สุขภาพ ปัญหาทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต 

     ของประชากรทำใหโ้จทย์วจิยัซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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3. ด้านการบรกิารวิชาการ 

Strengths (จุดแข็ง) 

S1. บุคลากรสายวชิาการมีศักยภาพ และมีความรู้ 

     ความสามารถในการให้บริการวิชาการ 

S2. ประชาชนในพื้นท่ีรอบเขตบรกิารของมหาวทิยาลัยมี 

     ความสนใจในบริการทางด้านสุขภาพ 

S3. มีเครื่องมือในการให้บริการวชิาการท่ีทันสมัย  

S4. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมคีวามพร้อมการสนับสนุน 

S5. มีหอ้งปฏบัิตกิารให้บริการตรวจวิเคราะห์   

     สิ่งแวดลอ้ม 

S6. หลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  

     การควบคุมป้องกันโรค การบำบัดโรคเบือ้งต้น และ    

     การฟื้นฟูสภาพของประชาชน 

Weaknesses (จุดอ่อน) 

W1. การให้บริการวิชาการยังเป็นเฉพาะบุคคลทำให้ 

      ทิศทางในการสนับสนุนพันธกิจคณะไม่ชัดเจน 

W2. ขาดการประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

W3. ขาดฐานขอ้มูลการให้บริการวชิาการเพื่อใชง้าน 

      และประกอบการตัดสนิใจทางการบริหาร 

W4. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ 

      สอนท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ดา้นสาธารณสุข 

      และสิง่แวดลอ้มยังมีน้อย 

W5. การนำผลการบริการวิชาการต่อยอดสู่การวจิัย 

      และนวัตกรรมยังมนีอ้ย 

 

Opportunities (โอกาส) 

O1. สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพสูงขึ้น  

    ทำให้เป็นโจทย์ท่ีต้องหาทางแก้ไขและป้องกัน 

O2. มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาระบบ IT ส่งผลให้คณะ 

     พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ 

Threats (ภาวะคุกคาม) 

T1. มีคู่แข่งจากทัง้ภายใน และภายนอกจากการท่ีมีหน่วยงาน 

     ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและ 

     อนามัยสิ่งแวดลอ้ม มีมากขึน้ 

T2. สถานการณโ์รคโควิด 19    

4. ด้านฝ่ายสนับสนุน 

Strengths (จุดแข็ง) 

S1. บุคลากรสายสนับสนุนมทัีกษะตามความเชี่ยวชาญ 

S2. มีความสามัคคี มคี่านิยมร่วมท่ีชัดเจน มีแรงบันดาล 

     ใจทีจ่ะไปสู่เป้าหมาย 

Weaknesses (จุดอ่อน) 

W1. บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาตนเอง และพัฒนา 

      งานท่ีรับผิดชอบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ดา้น 

W2. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

Opportunities (โอกาส) 

O1. มหาวิทยาลัย และคณะฯ มนีโยบายส่งเสริมการทำ 

     วจิัย (R2R) และเพ่ิมทักษะวชิาชีพเพื่อพัฒนางาน   

     สู่ความก้าวหนา้ในหน้าท่ี 

O2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีทักษะ 21st Century Skills, 

Threats (ภาวะคุกคาม) 

T1. การพัฒนาในทุก ๆ ด้านตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทักษะ  

     21st Century Skills  ในภาวะโควิด 19 
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ค ว า ม ไ ด ้ เ ป ร ี ย บ เ ช ิ ง ก ล ย ุ ท ธ ์  ( Strategy Advantage)  และความท ้ าทาย เช ิ งกลย ุ ทธ์   

(Strategy Challenge)   

 

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategy Challenge)   ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ (Strategy Advantage ) 

การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน (หลักสูตร) 

SC1. หลักสูตรของคณะแต่ละสาขามลีักษณะท่ี

คล้ายคลงึกันมุ่งเนน้ดา้นสุขภาพ 

SC2. ไม่มหีลักสูตรระยะสั้น 

SC3. Disruptive technology มผีลต่อพฤติกรรมการเรียน  

       และการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

SC4. หลักสูตร non-degree ท่ีสอดคลอ้งกับพัฒนา 

        วชิาชีพของบุคลากรสาธารณสุข 

SC5. อาจารย์ส่วนใหญ่ไมม่ใีบประกอบวิชาชพี 

SC6. อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ 12.50% 

SC7. คุณวุฒทิางการศึกษาระดบั ป.ตรี 14.28 % 

SA1. ทุกหลักสูตรสอนให้นิสติมคีวามสามารถในการทำ 

       วจิัยและคิดเป็นระบบ 

SA2. หลักสูตรมรีายวชิาร่วมในการจัดการเรียนการ 

       สอนใน รูป แบบ Inter-Professional Education;  

       IPE 

SA3. อาจารย์มีประสบการณ์การปฏบัิตงิานจรงิใน 

        วชิาชีพท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละหลักสูตร 

การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปน็ผู้นำดา้นวิชาการ 

SC8. อาจารย์มปีระสบการณ์ในการตพีมิพ์ การขอทุน 

       วจิัย และการนำเสนอท่ีประชุมวิชาการนอ้ย 

SC9. การวจิัยของคณะฯ เป็นลักษณะ Basic Research  

       และ  Applied research 

SC10. ผลงานวจิัยตพีมิพ์ของคณะฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 

      ท่ีมี Impact สูงมจีำนวนน้อย  

SA4. บุคลากรมปีระสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้าน 

        วชิาการ และบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความถนัด 

        ทางด้านเทคโนโลยี 

SA5. มี MOU /เครอืข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก 

การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

SC11. การตรวจทางห้องปฏบัิตกิารอยู่ระหว่างการพัฒนา 

      ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

SC12. การบริการวิชาการยังไม่ผสมผสานศาสตร์ท่ีมี 

        ความสอดคล้องกันอย่างแท้จริง 

SA6. บุคลากรมปีระสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้าน 

       วชิาการ และบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความถนัด IT 

SA7.มเีครื่องมือวทิยาศาสตร์มคีวามทันสมัยพร้อม 

      จัดบริการ 

SA8. มีคลนิกิแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินกิแพทย์ 

       แผนจีน ให้บริการกับนสิิตและประชาชนท่ัวไป 
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การเสริมสรา้ง สง่เสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

SC13.ขาดการบูรณาการดา้นการทำนุบำรุงศิลปะและ 

      วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม 

SA9. บุคลากรมปีระสบการณ์/เชี่ยวชาญทางด้าน   

        วชิาการ และบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความถนัด IT 

SA10.มหาวิทยาลัยตัง้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย 

      ทางวัฒนธรรม 

การบริหารที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใสและรับผดิชอบต่อสังคม 

SC14. อาจารย์และบุคลากร ยังไม่ทราบและเขา้ใจถงึ

การนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใ้นการ

บริหารจัดการภายในคณะ   

SC15. ให้ความสำคัญการประกันคุณภาพการศึกษานอ้ย  

SA11. นำระบบธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบริหารคณะ 

SA12. นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

        เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะหค์วามผกูพันกับลูกค้าและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศกึษา 

 

 

ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ออกเป็น 14 กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี ้  
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ตารางที่ 3.1 การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

การจัดการศึกษา 

ผู้เรียน  

นสิิตระดับปริญญาตรี 

    

 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

         

 

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

1. จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 

2. มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและมีเงินเดอืนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

 

1. จบการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 

2. ต่อยอดองค์ความรูสู้่การทำงานทางวชิาการและวิชาชพี 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

1. เพ่ิมพูนทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธิดามคีวามรู้ สำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชพีได ้

2. บุตร/ธิดามทัีกษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธิดาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีดี 

โรงเรียน 1. ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

2. นักเรียนได้อยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มวีุฒกิารศึกษา 

ผู้ใชบั้ณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมทำงาน มท้ัีงความรู้และทักษะทางปฏบัิติ 

2. บัณฑิตมทัีกษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศษิย์เก่า 1. มกีิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 6 1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรอย่างทั่วถึง 

2. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา  

ด้านการวิจัย 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. ดำเนินโครงการแลว้เสร็จ และสามารถผลิตตัวช้ีวัดได้ ตามคา่เป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

(ชุมชน ผู้ประกอบการ) 

1. งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหา

ได้อย่างย่ังยนื 

2. ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับชุมชน/ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 
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ผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้รับประโยชน์จากการบริการ

วชิาการและวิชาชพี (ชุมชน 

ผู้ประกอบการ) 

1. งานบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแก้ปัญหาได้อย่าง

ยั่งยืน 

2. สัมพันธภาพท่ีต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

ผู้สนับสนุนงบประมาณ 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

วชิาการ 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการด้านทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

1. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. สร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ส่วนที่ 4 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนภาพ 4.1 แสดงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565-2569 

 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 พัฒนาองค์กร 

(Leaning Growth 

Perspective) (ความ

พร้อม) 

ส่งเสริม สร้าง

วัฒนธรรมองคก์ร 

สู่องค์กรแหง่การ

เรียนรู ้

พัฒนาฐานขอ้มูลและ

เทคโนโลยสีารสนเทศใน

งานวจิัยและบรกิาร

วชิาการ 

นิสิต บุคลากร 

อาจารย์มีความสุข 

มีความผูกพันกับ

องค์กร 

พัฒนาโครงสร้าง

องค์กรและปรับปรุง

ภูมิทัศน์ สู ่

Green University 

ระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่คุ้มค่า โปร่งใส 

สอดคล้องกับ 

หลักธรรมาภิบาล 

นำเกณฑ์สู่ความเป็น

เลิศ(EdPEx) เป็น

กรอบการบรหิาร

จัดการของคณะ 

ประสทิธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

(Internal Process 

Perspective) (กลยุทธ์) 

ระบบการเรียนการ

สอนกระบวนการสร้าง

นิสิตที่มีคุณภาพและ

คุณธรรม 

ความคล่องตัว

ในการ

ดำเนินการ

วจิัย 

แผนอัตรากำลัง

และแผนพัฒนา

บุคลากรอย่าง

เป็นรูปธรรม 

ส่งเสริมการปฏิบตัิงาน

ของบุคลากรสอดคล้อง

กับการดำเนนิ Green 

University 

เสริมสร้างเครือข่ายการ

ดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขท้ัง

ระดับชาติ/นานาชาติ 

ระบบการบริหารจดัการ

ทรัพยากรที่คุ้มค่า โปร่งใส เอือ้ต่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 

คุณภาพการบริการ 

(Customer Perspective) 

(ที่ลูกคา้ควรได้รับ) 

หลักสูตรมีมาตรฐาน

และสอดคล้องกับ

ความต้อง การของ

ผู้เรียน/ชุมชน 

ระบบการวจิยัและบริการ

วชิาการสามารถสนับสนุน

การทำงาน/คณุภาพชีวิต

ชุมชน 

การเขา้สู่ตำแหน่งทาง

วชิาการของอาจารย์/สาย

สนับสนุนมีสมรรถนะ

เพิ่มขึ้น 

มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกทีส่อดคล้องการ

ดำเนินงานGreen 

University 

เครือข่ายด้าน

สาธารณสุขมีการ

ดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

ระบบบริหาร

จัดการมีคุณภาพ 

โปร่งใส และมี

ความเป็นเลิศ 

ประสทิธิผล 

(Financial Perspective) 

(เป้าประสงค์) 

บัณฑิตได้รับการพัฒนา  

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

มีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ 

ผลงานวจิัยและบรกิารวชิาการ นำไปใช้

ประโยชน์และยกระดบัคุณภาพชีวิตใหก้ับ

ชุมชน ได้รับการเผยแพร่ระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

อาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนนุมี

ศักยภาพที่เหมาะสม

ตามมาตรฐาน 

Green University และ

เครือข่ายด้าน

สาธารณสุขท้ังในและ

ต่างประเทศ  

มีการบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศ 

ผ่านเกณฑ ์EdPEx 

200 

วิสัยทัศน์ : “เป็นสถาบันการศึกษาช้ันนำที่มีผลดำเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก 

ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนสู่สากล” 

 

“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

พันธกิจ 5 ด้าน / ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 

 
Tools; ADLI, LeTCI 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน     

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน     

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส             

และมีธรรมาภบิาล 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565–2569 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การเตรยีมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์  1.1 เพื่อผลิตกำลงัคนให้มคีุณลกัษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 

เป็น Community Change Agent 

หรือ 5C+ 

1.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต ให้มี

ทักษะ Community Change 

Agent หรือ 5C+ 

หลักสูตรได้รับการปรับปรุง

ทักษะ Community Change 

Agent หรือ 5C+ 

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการ

ปรับปรุงทักษะ Community 

Change Agent หรือ 5C+ 

การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการมี

ทักษะ Community Change Agent 

หรือ 5C+ 

7 8 8 8 8 งานวิชาการ 

 

  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ที่มีต่อคุณลักษณะของ

บัณฑิต ด้าน Community 

Change Agent หรือ 5C+ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 

1. Creativity and Innovation 

Skill  

2. Critical Thinking and 

Problem solving skills 3. 

Communication Skill  

4. Collaboration skill 

5. Community Skill 

ศึกษาความคาดหวังของผูใ้ช้บัณฑิต

และลดช่องว่างเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 

30 40 50 60 60  

 1.1.1.2 พ ัฒนาหล ักส ูตรเพื่อ

ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ว า ม เ ป็ น

ผ ู ้ ประกอบการ entrepreneur 

ship หรือนักนวัตกร Innovator 

(สร้างหลักสูตรในลักษณะร่วม

ผล ิตบ ัณฑ ิตก ั บ เค ร ื อ ข ่ า ย

ผู้ประกอบการเพื่อผลิตบัณฑิต

พรอ้มใช้ (CWIE)) 

หล ักส ูตร CWIE เพ ื ่ อผล ิต

ผู้ประกอบการ entrepreneur 

ship ห ร ื อ น ั ก น ว ั ต ก ร 

Innovator ( Super KPI 

Reinventing) 

จำนวนหลักสูตร CWIE เพื่อ

ผ ล ิ ต ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

Entrepreneur Ship ห ร ื อ

นักนวัตกร Innovator 

1. กิจกรรมพัฒนานักนวัตกร  

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 

หรือนักนวัตกร  

3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

ปฏิบัติในรูปแบบ การฝึกงานวิชาชีพ

อย่างเขม้ขน้ สหกิจศึกษา เพื่อให้

พรอ้มสู่การทำงานจริง 

(COOPERATIVE AND WORK 

INTEGRATED EDUCATION: CWIE) 

1 1 2 2 2  

  จำนวนผูป้ระกอบการที่เป็น

คู่ความร่วมมือในการพัฒนา

จำนวนหลักสูตรที่มีคู่ความ

ร่วมมือ 

กิจกรรมการสร้างคู่ความร่วมมือใน

การพัฒนาหลักสูตรร่วมจัด

3 4 4 5 5 งานวิจัย/บริการ

วิชาการ 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

หลักสูตร ร่วมจัดการศึกษา

เชิงประสบการณ์ การศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทำงาน 

การศึกษาเชิงประสบการณ์ บูรณา

การกับการทำงาน 

 1.1.1.3 ส่งเสริมการบริหาร

จัดการหลักสูตรวิชาการช้ันสูง 

จำนวนหลักสูตรควบสอง

ปริญญา (Integrated 

Program) ที่ปรับปรุง

หลักสูตรเดิม หรือจัดคู่

หลักสูตรใหม่ 

จำนวนหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา/สร้างหลักสูตรควบ 2 

ปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ+วิทยาลัย

การศึกษา)  

9 9 9 9 9 งานวิชาการ 

  จำนวนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน 

จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษา เพื่อสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ชุมชน  

โครงการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

สู่ชุมชน ระดับบัณฑิตศึกษา 

1 1 2 2 2 งานวิจัย 

1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ 

(UP Identity) พัฒนาสมรรถนะ

แห่งอนาคต+ 

1.1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะแห่งอนาคตให้แก่นิสิต 

จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงให้

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่ง

อนาคต 

จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงฯ โครงการ “Research and Innovation 

Market for Undergrad” 

4 4 5 6 7 งานวิชาการ+

งานวิจัย+บริการ

วิชาการ 

  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่

มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่มี

ทักษะแห่งอนาคต 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 

1. ด้านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

2. ด้านทักษะชีวิตและการ

ทำงาน 

3. ด้านสารสนเทศ สื่อ

เทคโนโลยี 

 30 40 50 60 60 งานวิชาการ 

 

 1.1.2.2 พัฒนากิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP 

Identity) 

จำนวนนิสิตที่มีอัตลักษณ์ (UP 

Identity) (Thainess : Super KPI 

Reinventing) 

ร้อยละของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ 

UP Identity และThainess  

1. ด้านสุนทรียภาพ ร้อยละ xxx 

ของหลักสูตร 

2. ด้านบุคลิกภาพ  ร้อยละ xxx 

ของหลักสูตร 

3. ด้านสุขภาพ ร้อยละ xxx 

ของหลักสูตร 

กิจกรรมส่งเสริม Thainess UP 

Identity (ขอรวมกิจกรรมกับงานทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

65 70 70 75 75 หน่วยกิจการ

นิสิต 
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4. ด้าน Thainess ร้อยละ xxx 

ของหลักสูตร 

1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์มืออาชีพ เช่ียวชาญ

วิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็น

ต้นแบบด้านการสอน 

1.1.3.1 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์มี

สมรรถนะทางวิชาการ และ

วิชาชีพ 

1. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะด้านการ

จัดการเรียนการสอน UP PSF 

1. ระดับ 2 > ร้อยละ 50 

 

2. ระดับ 3 > ร้อยละ 10 

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

เขา้สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ 

50 

 

5 

60 

 

5 

50 

 

5 

70 

 

5 

75 

 

5 

งานวิชาการ 

 

  2. มีใบประกอบ การเขา้สู่

วิชาชีพ  

ร้อยละ 10 ของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร 

 60 60 70 70 80 งานวิชาการ 

 

  3. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่

มีคุณเป็นไปตามเกณฑ์หรือ

ตามระยะเวลาที่ต้องยื่นขอ

ตำแหน่ง 

1. โครงการ Refreshing Course  

การเขยีนบทความ/หนังสือ/ตำรา 

2. โครงการ Refreshing Course  

การเขยีนบทความวิชาการ 

(manuscript) 

60 70 70 80 80 -งานวิชาการ 

-งานแผนงาน 

 1.1.3.2 พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

ต้นแบบด้านการสอน 

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาจากอาจารย์มืออาชีพ

ต้นแบบ 

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาเป็นอาจารย์มืออาชีพ

ต้นแบบระดับหาวิทยาลัย 

โครงการก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์

มืออาชีพต้นแบบ 

1 1 2 2 3 งานวิชาการ 

  จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนา เป็นอาจารย์มืออาชีพ

ต้นแบบระดับระดับประเทศ 

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนา เป็นอาจารย์มืออาชีพ

ต้นแบบระดับระดับประเทศ 

       

1.1.4 บุคลากรสายสนับสนุนให้มี

ศักยภาพด้านการศึกษาอย่างมอื

อาชีพ โดยมีทักษะด้าน 21st 

Century Skills (คณะ) 

1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนให้มีศักยภาพด้าน

การศึกษาอย่างมอือาชีพ โดยมี

ทักษะด้าน 21st Century Skills 

1.จำนวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่เขา้ร่วมโครงการ 

 

 

2.ระดับความพึงพอใจในการ

รับบริการ 

 

1.จำนวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีศักยภาพด้านใน

การทำงานอย่างมอือาชีพ 

 

2. คะแนนความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

(เต็ม 5 คะแนน) 

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานยุค

ใหม่  ของบุคลากรสายสนับสนุนให้

พรอ้มต่อการทำงานอย่างมอือาชีพ 

65 

 

 

 

3.5 

70 

 

 

 

3.5 

70 

 

 

 

3.5 

75 

 

 

 

4.0 

75 

 

 

4.0 

สำนักงานคณะ 

(ร่วมกับ R2R) 
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1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  

ของนิสิต 

1.2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 

ผลการสอบวัดระดับาษา

อังกฤษของนิสิต ไม่ต่ำกว่า

ระดับ B1 (สำหรับนิสิตรหัส 

64 เป็นต้นไป) 

ผลการสอบ ระดับ B1 ตาม

ประกาศ 

 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

งานวิชาการ 

 

 

 1.2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะดิจิทัล 

ผลสอบ digital literacy ใน

ระดับท่ีกำหนด 

ผลสอบ digital literacy ใน

ระดับท่ีกำหนด (นิสิตสอบ

ผ่าน ภายในช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 

50) 

โครงการพัฒนาทักษะความเขา้ใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- - 50 50 50 งานวิชาการ 

 

 

 1.2.1.3 สนับสนุนการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ 

จำนวนนิสิตที่ได้รับรางวัลใน

เวทีระดับชาติและนานาชาติ 

1. จำนวนรางวัลระดับชาติ 

2. จำนวนรางวัลระดับ

นานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

1 

ราง

วัล/

ปี 

1 

ราง

วัล/

ปี 

1 

ราง

วัล/

ปี 

1 

ราง

วัล/

ปี 

1 

ราง

วัล/

ปี 

งานวิชาการ 

 

 

 1.2.1.4 สนับสนุนให้มีการสร้าง

หลักสูตร ND 

จำนวนหลักสูตร Non Degree 1 หลักสูตร/คณะ (SUPER KPI 1.1 ของมหาวิทยาลัย) 1 2 2 3 3 งานวิชาการ 

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวนระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จำนวน 4 ระบบ - 4 4 4 4 4 งานวิชาการ 

 

 1.2.2.2  พัฒนาสื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ 

จำนวนสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

(Digital Content) 

จำนวน xxx สื่อ โครงการพัฒนาสื่อการสอนดิจิตัล

และนวัตกรรมการศึกษาในการ

สนับสนุนการเรียนรู้ 

8 8 8 8 8 งานวิชาการ 

 1.2.2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

จำนวนแหล่งเรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  

1.ศูนย์การเรียนรู้  xx แห่ง 

2. ห้องเรียน  xxx แห่ง 

3. ห้องปฏิบัติการ xx แห่ง  

4. Learning Space xxx แห่ง 

(Super KPI Reinventing) 

จำนวน 6 แหล่ง โครงการพัฒนาการสร้าง

สภาพแวดล้อม/แหล่งการเรียนรู้ท่ี

เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

 

6 6 6 6 6 งานวิชาการ 

1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต 

ให้อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

1.2.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

ให้อยู่และเรียนอย่างมคีวามสุข 

ความพึงพอใจของนิสิต ด้าน 

1. ระบบสวัสดิการ  

2. หอพัก 

3. ระบบการให้คำปรึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของ

นิสิต 

 

 

1. กิจกรรมการให้คำปรึกษาทาง

วิชาการ/การดำเนินชวีิต/อาจารย์ที่

ปรึกษาช้ันปี 

65 70 70 75 75 งานวิชาการ 
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4. ระบบการให้คำปรึกษา

ด้านสุขภาพจิต 

5. บริการรักษาพยาบาล 

6. โรงอาหาร 

7. สนามกีฬา 

8. คุณภาพชีวิตนิสิตพิการ 

9. ทุนการศึกษา 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้าน

สุขภาพจิต 

3. พัฒนาระบบนิเวศ Eco-System/ 

Co-working space ที่เอือ้ต่อการ

เรียนรู้ และสุขภาพที่ดี 

1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการสู่

สากล 

 

1.2.4.1 สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับสถาบันใน

ต่างประเทศ 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ จำนวน เครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการใน

ต่างประเทศ 

 1 1 1 1 1 งานวิชาการ 

 

 

 1.2.4.2 ส่งเสริมกิจกรรมความ

เป็นสากลทางวิชาการ 

 มีนโยบาย เปา้หมาย และ

แนวทางการดำเนินงาน

เก่ียวกับความเป็นสากล  

(Internationalization) 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง

วิชาการ inbound - outbound 

2 3 3 3 3 งานวิชาการ 

 

 

  จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน 

จำนวนนิสิตต่างชาติ ทัง้นิสิต

แลกเปลี่ยนขาเขา้/ขาออก 

(Inbound / Outbound) 

 - - 1 1 1 งานวิชาการ 

 

  จำนวนนิสิตที่เขา้ร่วมประชุม

วิชาการในระดับสากล 

จำนวนนิสิตที่เขา้ร่วมการ

ประชุมวิชาการระดับสากล 

(International Conference) 

 - 1 1 2 2 งานวิชาการ+วิจัย 

  จำนวนผูเ้ช่ียวชาญฯ จำนวนผูเ้ช่ียวชาญ หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิชาวต่างชาติ ที่

เขา้มาถ่ายทอดความรู้ใน

มหาวิทยาลัย (Visiting 

Professor) 

 1 1 2 2 3 งานวิชาการ+วิจัย 

 1.2.4.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน

ต่างประเทศ 

จำนวนหลักสูตรที่มีการสอน

ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันในต่างประเทศ 

จำนวน หลักสูตรฯ  1 1 1 1 1 งานวิชาการ 
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1.2.4.1 การพัฒนาความรู้และ

ทักษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน(คณะ) 

ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะ

จากห้องเรียนสู่ชุมชน 

หลักสูตรที่มีการนำความรู้

และทักษะจากห้องเรียนสู่

ชุมชน 

จำนวนหลักสูตร โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ

จากห้องเรียนสู่ชุมชน (IPE to 

Community Based learning) 

7 7 8 8 8 งานวิชาการ 

 

 

1.2.5 การพัฒนาหลักสูตรตาม

มาตรฐานวิชาชีพและสากล(คณะ) 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล 

ร้อยละของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่

ผ่านการอบรม OBE 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผ่านการอบรม OBE 

โครงการพัฒนาอาจารย์ในการ

บริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education (OBE) 

70 80 80 90 90 งานวิชาการ 

 

 

  ร้อยละของหลักสูตรท่ีผ่าน

มาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ

สากล 

หลักสูตรผ่านมาตรฐาน

วิชาชีพ และ/หรือสากล 

โครงการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

งานวิชาการ+งาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1.2.6 ออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการ 

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการสห

วิชาชีพ 

จำนวนหลักสูตรที่มีการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

บูรณาการ 

จำนวนหลักสูตร โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ

จากห้องเรียนสู่ชุมชน (IPE to 

Community Base) 

7 7 7 8 8 งานวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

เป้าประสงค์  2.1 ผลงานดา้นวจิัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การมคีณุภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศ 

ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

สนับสนุนและพัฒนาระบบ

นิเวศด้านวิจัยและนวัตกรรม

ที่เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1. มีระบบและกระบวนการ

ทำงานที่ครอบคลุมด้านการ

จัดการบริหารงานงานวิจัย 

2. งบประมาณการวิจัย 

3. บุคลากรด้านการวิจัย 

4. โครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอำนวย

ความสะดวกในคณะ 

5. กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ 

6. แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

7. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

การถ่ายทอด Best practices 

มีระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรวิจัยและนวัตกรรม 

(1ฝ่าย/หน่วย) 

 

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยที่เป็นเลิศ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Unit of 

Excellence of Public Health: PH 

UoE) 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

2.1.2. ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย

ผ่านกลุ่มภารกิจสุขภาพที่บูรณา

การสหสาขา 

สนับสนุนและส่งเสริมการ

ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย

ผ่านกลุ่มภารกิจสุขภาพที่

บูรณาการสหสาขา (6 

สาขาวิชา) 

1. มีระบบและกระบวนการ

ทำงานที่ครอบคลุมด้านการ

จัดการบริหารงานงานวิจัย 

2. งบประมาณ 

3. ผลงานวิชาการ บูรณา

การสหสาขา 

4. สิ่งอำนวยความสะดวกใน

คณะ 

5. ภาคีเครือข่าย/ผูมี้ส่วนได้ส่วน

เสีย 

6. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

การถ่ายทอด Best practices 

จำนวนผลงานวิชาการแบบ

บูรณาการสหสาขา อย่าง

น้อย 3 ผลงาน 

โครงการบริการวิชาการแบบบูรณา

การสหสาขาและขา้มศาสตร์สาขา 

(บูรณาการกับยุทธศาสตร์ที่ 3 

วางแผนจับคู่ไขวส้าขา) 

3 3 3 4 5 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 
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เป้าประสงค์  2.2 ผลงานดา้นวจิัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได้เชงิพาณิชย์ 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม 

1. พัฒนาและส่งเสริมความ

ร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม 

1. จำนวนเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านวิจัยและ

นวัตกรรม (ภาครัฐ/เอกชน/

NGO) 

อย่างน้อย 3ภาคีเครือข่าย 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือ

เครือข่ายทางการวิจัยและนวัตกรรม

ที่เป็นเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(MOU) (ภายในและภายนอก) 

1 2 3 3 4 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

 2. สนับสนุนและส่งเสริมการ

สร้างเครือข่ายพัฒนางานวิจัย

และสนับสนุนทุนวิจัย 

2 .จำนวนแหล่งทุนสนับสนุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรม

(ภาครัฐ/เอกชน/NGO) 

2.1 สายวิชาการ อย่างน้อย

จำนวน 10 ทุน(อย่างน้อยร้อย

ละ20) 

2.โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยที่เป็นเลิศ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Unit of 

Excellence of Public Health: PH 

UoE) 

1 2 3 3 4 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

   2.2 สายสนับสนุน อย่างน้อย 

2 ทุน 

(อย่างน้อยร้อยละ10) 

3.โครงการแลกเปลี่ยนความเป็นเลิศ

ด้านวิจัยและนวัตกรรมทัง้ระดับชาติ

และนานาชาติ (สายวิชาการ 

สนับสนุน และนิสติ) (บูรณาการกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1) 

10 15 20 25 30 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

    4.โครงการชุมวิชาการระดับชาติ  

(บูรณาการกับยุทธศาสตร์ที่ 1-4) 

2 5 5 10 15 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

2.2.2 การพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยนวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อให้เกิดรายได้ 

1 .ส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อให้เกิดรายได้ 

1. สร้างเครือข่ายร่วมกับ

ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน สถาบันการศึกษาท้ัง

ในและต่างประเทศ 

1.จำนวนสิทธบิัตร (อย่างน้อย 

1) 

1. โครงการพัฒนาความร่วมมือ

เครือข่ายทางการวิจัยและนวัตกรรม

ที่เป็นเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(MOU) (ภายในและภายนอก) 

2. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยที่เป็น

เลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Unit 

of Excellence of Public Health: PH 

UoE) 

1 2 2 3 4 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

   2.จำนวนลิขสิทธิ์ 

(อย่างน้อย 1) 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สิน

ทางปัญญา (บูรณาการกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

1 2 2 3 4 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

   3.จำนวนผลงานที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

4.โครงการสนับสนุนรางวัลด้านวิจัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

(บูรณาการกับยุทธศาสตร์ที่ 1-4) 

1 2 2 3 4 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

(อย่างน้อย 2 รางวัล) (สาย

วิชาการ สนับสนุน และนิสิต) 

(Super KPI) 

(รางวัลละ 5,000 บาท) 

 

เป้าประสงค์ 2.3 คุณภาพผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การวจิัยระดับแนวหนา้ของโลก (Global and  Frontier Research 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเขา้สู่

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล (World Ranking) และ

การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการ

วิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global 

and Frontier Research) 

1.สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ

สนับสนุนการเขา้สู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

(World Ranking) และการเป็น

มหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัย

ระดับแนวหน้าของโลก (Global 

and Frontier Research) 

1.ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม

วารสารที่อยู่ในฐานขอ้มูล ที่

ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ

และนานาชาติ 

 

1.จำนวนเผยแพร่ (อย่างน้อย

สาขาวิชาละ 2 ผลงาน) 

(Super KPI) 

 

1. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยที่เป็นเลิศ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Unit of 

Excellence of Public Health: PH 

UoE) 

 

15 15 20 20 25 รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

  2.เขา้ร่วมการจัดระดับ

มหาวิทยาลัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีได้รับ

การยอมรับระดับนานาชาติ 

(Super KPI) 

2.Top 5 ของมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับวิจัยนานาชาติ 

(Super KPI) 

2.โครงการพัฒนา/แนวทางการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับ

นานาชาติ 

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขยีน

ผลงานวิจัยในวารสารระดับ

นานาชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

(บูรณาการกับยุทธศาสตร์ที่ 1) (3วัน 

2 คนื) 

4.โครงการส่งเสริมการเขยีนตำรา/

เอกสารทางวิชาการ(บูรณาการกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1) 

15 15 20 20 25  

  3.ส่งเสริมพัฒนานักวิจัย/

นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านการจัดตั้ง

หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 

3.สายวิชาการ (อย่างน้อย 15 

ทุน (เดี่ยว/ชุด) 

สายสนับสนนุ 

สาย (อย่างน้อย 3 ทุน) 

5.โครงการส่งเสริม R2R (บูรณาการ

กับยุทธศาสตร์ที่ 1) 

15 20 25 25 30  
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

  4.ส่งเสริมและสนับสนุน

คลินิก/การให้คำปรึกษาด้าน

วิจัยและนวัตกรรม 

(Mentoring system,สถิติ,

ภาษา,ระเบยีบวิธีวิจัย และ

การส่งตีพิมพ์) 

4. จำนวน 1 คลินิก 6.โครงการจัดตั้งคลินิก/การให้

คำปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม 

(บูรณาการกับยุทธศาสตร์ที่ 1) 

1 1 1 1 1  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน     

เป้าประสงค์ 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคมและชุมชนใหม้คีุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศของ

การบริการวิชาการ 

3.1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดระบบทรัพยากรการบริการ

วิชาการ 

1. โครงสร้างบุคลากรด้าน

การบริการวิชาการ 

2.ระบบฐานขอ้มูลงานบริการ

วิชาการ 

4.ระบบการประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการ 

มีการจัดระบบทรัพยากรการ

บริการวิชาการ 

 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบงาน

บริการวิชาการ 

 1 1 1 1 ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ

และบูรณาการ 

 3.1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม 

พัฒนาการเผยแพร่ ถ่ายทอด

องค์ความรู้นวัตกรรม 

1. การสร้างเครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

บริการวิชาการ  

2. การสร้างกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อการขยายผล และ

สร้างการเรียนรู้ขา้มศาสตร์

สาขา   

3.การเผยแพร่ผลงานบริการ

วิชาการสู่กลุ่มเปา้หมาย 

4. การใช้ประโยชน์จากงาน

บริการวิชาการกว้างขวาง 

ขยายสู่พืน้ที่ใหม่มากขึ้น 

มีกระบวนการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด

นวัตกรรมสุขภาพ สร้างสังคมความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน  

1 1 1 1 1 ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ

และบูรณาการ 
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เป้าประสงค์ 3.2 มแีหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย   

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

3.2.1 ส่งเสริมการนำความรู้ทาง

วิชาการ วิชาชีพ งานวิจัย 

และนวัตกรรมสู่การพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตของชุมชน 

3.2.1.1 สร้างองค์ความรู้และ

แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชน 

จำนวนองค์ความรู้ จำนวน 3 องค์ความรู้ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน นวัตกรรม 3 3 3 3 3 ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ

และบูรณาการ 

 3.2.1.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ที่สำคัญของสังคมและชุมชนทุก

ช่วงวัย (Learning Space) 

จำนวนศูนย์การเรียนรู้ 

1.ศูนย์การเรียนรู้ health care 

life & learn 

 

 

จำนวนศูนย์การเรียนรู้ 1 ศูนย์ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ health 

care life & learn 

 1 1 1 1 ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ

และบูรณาการ 

 

เป้าประสงค์ 3.3 สง่เสริมขดีความสามารถของผู้ประกอบการ สรา้งเศรษฐกิจชุมชน  

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

3.3.1 ส่งเสริมขดีความสามารถ

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผูป้ระกอบการบริการด้านสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเศรษฐกิจ

ชุมชน  

3.3.1.1 พัฒนาระบบนิเวศน์ด้าน

การสร้างนวัตกรรมชุมชน เพื่อ

พัฒนาผูป้ระกอบการ 

1. เพิ่มผลกำไรผูป้ระกอบการ 

2. ขยายหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

หรือกระบวนการให้มี

คุณภาพ 

มีระบบนิเวศน์ด้านการสร้าง

นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพสู่

การพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชน 

 >8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ

และบูรณาการ 
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เป้าประสงค์ 3.4 การบรกิารสขุภาพ และสาธารณสุขทีท่ันสมัยแก่ชุมชนและผูสู้งอายุ 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

3.4.1 การให้บริการทางการ

สาธารณสุขและการแพทย์ 

แผนตะวันออก 

3.4.1.1 พัฒนาระบบบริการด้าน

สุขภาพและสาธารณสุข 

จำนวนการให้บริการสุขภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

จำนวน 6 กิจกรรมต่อปี โครงการบูรณาการรายวิชา/กิจกรรม 

IPE 

     ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ

และบูรณาการ 

3.4.2 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิต 

3.4.1.2 ส่งเสริมการให้บริการ

ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 

จำนวนบริการด้านส่งเสริมสุข

ภาวะของผูสู้งอายุ  

จำนวนเครือข่ายร่วมกันกับ

ชุมชนเพื่อการส่งเสริมปอ้งกัน

สุขภาพ  

จำนวน 4 หน่วยบริการ 

จำนวน  6เครือข่าย 

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

     ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ

และบูรณาการ 

3.4.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการให้

ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล 

3.4.3.1 ส่งเสริมการใช้บริการ

ของห้องปฏิบัติการ 

จำนวนห้องปฏิบัติการที่ผ่าน

การรับรอง 

จำนวน 1 ห้องปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อ

รับรองมาตราฐาน 

     ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ

และบูรณาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

เป้าประสงค์ 4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

4.1.1 ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ินและเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ทำวิจัยด้านวัฒนธรรมสุขภาพ 

- ผลงานวิจัย - จำนวนผลงานวิจัย - โครงการพัฒนางานภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมสุขภาพให้กับชุมชนไปสู่

การพัฒนาเชิงพืน้ที่สู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน (SDG 3, 8, 9, 11, 17)  

*สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 4.1.1 4.1.2 

และ 4.1.4 

1 1 1 2 2 ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

 - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

- โครงการ กิจกรรม  - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ - โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(SDG 3, 5, 10, 16) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

 - ส่งเสริมสุขภาวะ ด้วยกีฬาภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

- โครงการ กิจกรรม  - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ด้วยกีฬา

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน “ข่วงสุขภาพสาสุข

ฯ เกมส์” 

(SDG 3, 5, 10, 16, 17) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

 - ส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม  - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรม 

- โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 

ทักษะสื่อสารที่ดี และรักษ์วัฒนธรรม

ไทย (SDG 3, 5, 10, 11, 16, 17) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

 - ส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์

ผูน้ำนิสิตให้เป็นที่ยอมรับใน

สากล 

- จำนวนผูน้ำนิสิต - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วม - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ

นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(SDG 3, 5, 10, 16, 17) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

 - ส่งเสริมความเป็นวัฒนธรรม

ในองค์กรให้แก่นิสิต 

- จำนวนนิสิตที่เขา้ร่วม - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วม - โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(SDG 3, 5, 10, 16, 17) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

  - จำนวนนิสิตที่เขา้ร่วม - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วม - โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต

ใหม่และคนืสู่เหย่า 

(SDG 3, 5, 10, 16) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

 - สนับสนุนให้มีภาคีเครือข่าย

ระหว่างสถาบัน 

- การเขา้ร่วม - มีการเขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรม (คร้ัง) 

- โครงการสมาพันธ์นิสิตคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

(SDG 3, 4, 5, 10, 16, 17) 

3 3 3 3 3 ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

 - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

องค์กรและทำนุบำรุง สืบสาน

ความเป็นไทย 

- ร้อยละบุคลากรและนิสิต - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ

ศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์” 

(SDG 3, 5, 10, 16) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

  - ร้อยละบุคลากรและนิสิต - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ - โครงการ พิธไีหว้ครู  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(SDG 3, 10, 16) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

  - ร้อยละบุคลากรและนิสิต - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ - โครงการปา๋เวณีปี๋ใหม่เมือง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(SDG 3, 5, 10, 16) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

  - ร้อยละบุคลากรและนิสิต - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ - โครงการเกษยีณอย่างเกษม  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(SDG 3, 16) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

  - ร้อยละบุคลากรและนิสิต - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ - โครงการรับน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(SDG 3, 10, 16) 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 

4.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มี

โครงการหรือกิจกรรมด้าน การ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วน

หนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัย 

- สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรฯ มี

รายวิชาที่บูรณาการกับการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- รายวิชาแต่ละหลักสูตรฯ  - จำนวนรายวิชา - โครงการบูรณาการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

(SDG 3, 4, 5, 10, 16) 

3 4 4 5 5 ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร  

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ทำวิจัยด้านวัฒนธรรมสุขภาพ 

- ผลงานวิจัย - จำนวนผลงานวิจัย - โครงการพัฒนางานภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมสุขภาพให้กับชุมชนไปสู่

การพัฒนาเชิงพืน้ที่สู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน  

(SDG 3, 8, 9, 11, 17) 

1 1 1 2 2 ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร 
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เป้าประสงค์ 4.2 ยกระดับองคค์วามรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล   

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

4.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน   

          

4.2.1.1 ส่งเสริมพัฒนาจติอาสา 

พัฒนากิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

- ส่งเสริมและ พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมแก่นิสิตและบุคลากร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

- โครงการ/ กิจกรรม   - ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรม 

- โครงการปลูกฝังจติอาสา พัฒนา

จริยธรรม วิถีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 (SDG 3, 5, 10, 16, 17) 

 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร และนิสิต

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะ

และวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

โครงการหรือกิจกรรมทาง

สุขภาพสู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ 

- ชุมชนนวัตกรรมทาง

วัฒนธรรม 

 

 

- จำนวนชุมชนที่เขา้ร่วม 

 

 

- โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทาง

สุขภาพกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

(สืบสานปนิธานพ่อหลวง) 

(SDG 3, 8, 9, 10, 11, 17) 

3 3 4 4 5 ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร และนิสิต

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

 - พัฒนาและส่งเสริมชุมชน

ต้นแบบการสื่อสารวัฒนธรรม 

- ชุมชนต้นแบบ - จำนวนชุมชนต้นแบบ - โครงการผลิกฟืน้วิถีภูมิปัญญา

ชุมชน  เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

(SDG 3, 8, 9, 10, 11, 17) 

1 1 2 2 2 ผูช่้วยคณบดี 

ประธานหลักสูตรฯ 

บุคลากร และนิสิต

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์ 5.1 การพัฒนาคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กร

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชา/

หลักสูตร นำเกณฑ์การประกัน

คุณภาพองค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนา

คณะ 

จำนวนสาขาวิชา/หลักสูตร 

นำเกณฑ์การประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนา

คณะ 

ครบท้ังหมด 6 สาขา -โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น

เลิศตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx)  

2 

คร้ั

ง 

2 

คร้ั

ง 

2 

คร้ั

ง 

2 

คร้ั

ง 

2 

คร้ั

ง 

รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

พัฒนาและบูรณาการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพคณะ 

สนับสนุนการพัฒนาและ

บูรณาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของทุกสาขาวิชา/

หลักสูตร  

ครบท้ังหมด 6 สาขา -โครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ 

-โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล

ของศิษย์เก่า 

 >8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

 

เป้าประสงค์ 5.2 การบริหารงานมธีรรมภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิ

บาลภายในมหาวิทยาลัยอย่าง

ยั่งยืน 

5.2.1.1 ส่งเสริมการบริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลทั่วทัง้

คณะ 

จำนวนสาขาท่ีส่งเสริมการ

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ

บาลทั่วทัง้องค์กร 

ครบท้ังหมด 6 สาขา -โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร

ในคณะ 

 >8

0 

>8

0 

>8

0 

>8

0 

รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

 5.2.1.2 ส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของคณะ 

ผลประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA -โครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสและการดำเนินงาน ITA 

ของคณะ 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

 5.2.1.3 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร 

บุคลากร และนิสิต  ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรรมอย่าง

เคร่งครัด 

จำนวนเร่ืองหรือจำนวนขอ้

ร้องเรียนด้านคุณธรรมได้เขา้

สู่กระบวนการรับเร่ืองและ

แก้ไขตามขัน้ตอน 

ไม่มีเร่ืองร้องเรียน -โครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม

ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรรมเพื่อ

ความโปร่งใสของคณะ 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 
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เป้าประสงค์ 5.3 สภาพแวดลอ้มของบุคลากรเกือ้หนุนและมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5.3.1 พัฒนาขดีความสามารถและ

บริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากร

อย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธภิาพ (WORKFORCE 

CAPABILITY and CAPACITY 

ส่งเสริมพัฒนาขดีความสามารถ

และอัตรากำลังบุคลากรของ

คณะ 

1.มีวิธีการประเมินทักษะ และ

สมรรถนะบุคลากร  

2.มีระบบให้การรับรอง

คุณวุฒิ (certifications) หรือ

ประกาศนียบัตรด้านทักษะ

ความสามารถของบุคลากร 

3.การจัดระบบความก้าวหน้า

ของบุคลากรในระดับต่างๆ 

(staffing levels) 

มีมาตรการ -โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

และอัตรากำลังบุคลากรของคณะ 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

 

เป้าประสงค์ 5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม

ของการทำงาน (Workplace 

Environment)   

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

การทำงาน 

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงานที่ได้รับการปรับปรุง

พัฒนา 

สภาพแวดล้อมเหมาะสม

แก่การทำงาน 

-โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ของ 

การทำงาน 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

5.4.2  ส่งเสริมการดำเนินงาน

ตามนโยบายและสิทธิประโยชน์

สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

Benefits and Policies 

สนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้

มสีวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 

และนโยบายสนับสนุนความ

ต้องการของบุคลากรที่

หลากหลาย   

1.มรีะบบสวัสดิการ  

2.มรีะบบสิทธิประโยชน์  

1.มรีะบบสวัสดิการ  

2.มรีะบบสิทธิประโยชน์ 

-โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ

บุคลากร 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 
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เป้าประสงค์ 5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5.5.1 พัฒนาระบบการประเมิน

ความผูกพันของบุคลากร 

(Assessment of WORKFORCE 

ENGAGEMENT) 

ส่งเสริมการสร้างค่านิยมให้

บุคลากรเกิดความรัก ผูกพันธ์ 

และการมีส่วนร่วมในคณะ 

(Drivers of ENGAGEMENT) ตาม

กลุ่มและประเภทบุคลากร 

1.มีการกำหนดปัจจัยสำคัญที่

ส่งผลต่อความผูกพันของ

บุคลากร 

2.มีมาตรการขับเคลื่อนความ

ผูกพัน 

มีระบบ กลไก และมาตรการ -โครงการพัฒนาความผูกพันของ

บุคลากรของคณะ (OD) 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

 

เป้าประสงค์ 5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5.6.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้เกิดการสื่อสารที่เปดิกว้าง การ

ทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี 

และบุคลากรมีความผูกพัน 

ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการ

สื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กรที่ดีร่วมกัน 

1. มีระบบและกลไกการ

ส่งเสริมวัฒนธรรม 

2. มีวัฒนธรรมการสื่อสาร

สาขาท่ีเปดิกว้าง 

3. วัฒนธรรมการทำงานที่ดีมี

ประสิทธิภาพ 

มีระบบ -โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

(OD) 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

5.6.2 กำหนดวัฒนธรรมองค์กร 

ให้สนับสนุนวิสยัทัศน์และค่านิยม 

ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ของคณะ ด้านปัญญา

และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ของชุมชน สู่สากล 

1.มีระบบและกลไกส่งเสริมให้

บุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

ของคณะ 

มีระบบ -โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

(OD) 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 
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เป้าประสงค์ 5.7 ผลการปฏบัิตงิานและการพัฒนาท่ีดแีละมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development) 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผล

การปฎิบัติงานของบุคลากร

สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผล

การดำเนินการที่ดี 

ส่งเสริมการนำผลการประเมิน

การปฏิบัติติงานของบุคลากรใน

คณะไปปรับปรุงพัฒนาการ

ปฏิบัติงานและนำแนวปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practise) ไปใช้ประโยชน์ 

1.มีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 จำนวนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practise) 

มีระบบ -โครงการพัฒนาระบบการจัดการ

ผลการปฏิบัติติงานของบุคลากร 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

5.7.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

(PERFORMANCE Development) 

ส่งเสริมการพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.ผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

มีผลปฏิบัติงานในระดับดี -โครงการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติติงานของบุคลากรในคณะ 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

5.7.3 พัฒนาประสิทธผิลของ 

การเรียนรู้และการพัฒนา 

(LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 

ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิผล

ของ 

การเรียนรู้และการพัฒนา  

1.มีระบบการจัดการการ

พัฒนาความก้าวหน้าตาม

สายอาชีพของบุคลากรของ

คณะ 

มีระบบ -โครงการพัฒนาการปฏิบัติติงาน

ของบุคลากรสายวิชาการ และ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาเขา้สู่ตำแหน่ง 

 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

 

เป้าประสงค์ 5.8 มหาวทิยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศกึษาสเีขียวท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มระดับโลก (UI Green)    

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5.8.1 พัฒนากายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green  

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบใน

การสร้างความยั่งยืน 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ

ดําเนินการตามประเด็นหลักของ

เกณฑ์ UI Green Metric  

ผลการจัดอันดับ UI Green  

1. Setting and 

Infrastructures (SI)  

2. Setting and 

Infrastructures (SI)  

3. Waste (WS) 

4. Water (WR) 

5. Transportation (TR) 

6. Education (ED) 

สำนักงานคณะ -โครงการ Green Office 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 
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ส่วนที่ 5 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการองค์ความรู ้

 

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  

ความสำคัญของการติดตาม การตดิตามเป็นเครื่องมอืที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้า 

ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ

ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน 

เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรอืระหว่างหนว่ยงานกับกลุ่ม

เป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว 

จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–effective) ดำเนินงาน ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการ ติดตามความสามารถในการเข้าถึง

โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การตดิตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนตาง ๆ ในโครงการและ

การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 

ความสำคัญของการประเม ินผล การประเม ินผลนั ้น เป็ นส ิ ่งหน ึ ่งท ี ่จำเป็นสำหรับ 

การดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะ ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข  

การขยายขอบเขต หรือการยุต ิการดำเนินการ ซ ึ ่งข ึ ้นอยู่ก ับ ว ัตถ ุประสงค์ของการประเม ิน  

การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบงชี้วางแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  

อันเป็นตัวชี้วัดวางแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ

ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความ  

สอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้

การประเม ินผลย ัง ถ ือเป็นกระบวนการตัดส ินค ุณค่า และการตัดส ินใจอย่างม ีหล ักเกณฑ์  

โดยใช้ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล  

การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

 ตาม โครงการตาง ๆ ที่ได้รับงบประมาณและได้บรรจุไวในแผนการดำเนินงานประจำปี และในกรณีที่

พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ ให้

สำเร็จลุล่วงไปได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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การประเมินผล (Evaluation) เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของ โครงการ

และการประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใช้

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั ้น ๆ และเป็นข้อมูล

ประกอบการ จัดทำแผนพัฒนาและ ตั้งงบประมาณในปีต่อไป โดยมีการประเมินผลเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 1. การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการ ประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและ การใช้

งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากเป้าหมาย ของโครงการที ่ได้กำหนดไว้ในแผน

ดำเนินงาน และจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง 2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผล

สำเร็จของโครงการที่มลีักษณะเป็นการประเมนิผลความสำเร็จของเป้าหมาย เชงิคุณภาพที่ได้กำหนดไว้

ในแผนพฒันาสามปี 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล  

การติดตาม (Evaluation) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการการปฏิบัติ

ตามแผนยุทธศาสตร์ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการตดิตามได้ เช่น 

Gant Chart ที ่จะทำให ้ หน ่วยงานสามารถติดตามได ้ว ่าการดำเน ินการตามแผนยุทธศาสตร์  

มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือ

สำคัญในการตดิตามผลการ ดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว  

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์

มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี ้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิด 

ความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือ

เกณฑ์การประเมนิหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมนิโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบ

ทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผน 

การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้ าง 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

1.1 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs)  

ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำ  
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ขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 

ที่กำหนด 

1.2 จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  

จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้

ดำเนนิการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพืน้ฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา 

อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรอืระยะของโครงการ (Phase) 

1.3 ทรัพยากรที่ใชไ้ปในช่วงเวลา เป็นตัวชีว้ัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ 

ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน 

เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บ ุคลากรสัมพันธ์ก ับเวลา  

ในรูปของคน–วัน (Man–day) หรอื คน เดือน (Man–month) 

1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ

ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมิ นและควบคุม

กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที ่ได ้ ก ับทรัพยากรที ่ใช้ไป  

ในการดำเนินงาน ทรัพยากรที ่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  

ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใชไ้ปในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงิน  

ของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไป  

อย่างมีประสทิธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใชจ้่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

2.2 ผลิตภาพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่

โครงการ ซึ ่งนอกจากจะเป็นตัวชี ้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะ 

และศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคน 

ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

2.3 ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวน 

ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตาม

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริม  

การลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

2.4 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ

ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 
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การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและ

ค่าสาธารณูปการคิดเป็นรอ้ยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  

โดยดูจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม

โครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

3.1 ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและ  

การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

3.2 ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม  

โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ

ความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมี

ส่วนร่วมสามารถวัดจาก จำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ 

วางแผนและตดิตามผล 

3.3 ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วน

ของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหนา้ที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

3.4 ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี ้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี ่ยง  

ในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะ

ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ

หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง ( Intended impacts) และ

ผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

4.1 คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี ้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย 

สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ

จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีิตที่ดี หรอืมาตรฐานการดำรงชีพ 

4.2 ทัศนคตแิละความเข้าใจ เป็นตัวชีว้ัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที ่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั ้งเชิงบวกและลบต่อตัว
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โครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจ  

ในการรับบริการ และทัศนคตติ่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

4.3 การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม เป ็นตัวชี ้ว ัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเร ื ่อง 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ 

สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตร 

แบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบ  

ในการปฏิบัติหนา้ที ่

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง  

กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมิน  

ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรอืไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

5.1 ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรค 

ที่เกิดขึน้ ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

ตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 

5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 

ซึ ่งเป็นมาตรการทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที ่ผู ้บริหารโครงการ  

นำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

5.3 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความ

ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหา

เพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ 

หรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดำเนินโครงการ

และสนองตอบต่อความตอ้งการของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง  

ของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ม ีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ 

ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนีย้ังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง

พืน้ที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

6.1 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

ทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
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ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง

ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

6.2 สมรรถนะดา้นสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชีว้ัดความสามารถของหน่วยงาน 

ในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข ้อง  

ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและ  

บริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ 

6.3 ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถ 

ในการพึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จ

ด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากร

เป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่

โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมภิาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ 

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน  

เรื ่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า ( Values)  

และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

7.1 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญ  

ทุกกลุ ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ ่มเกษตร  

และกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตำแหน่งให้กับผู ้ว ่างงานและผู ้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบ  

ทางสังคมปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแ้ก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

7.2 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่าง

เพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการ

ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่  

โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสทิธิ  

ของสตร ี

7.3 ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็น

ธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ

การจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 

โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่น

อนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 
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8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 

เป็นเกณฑ์ที ่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินโครงการ  

จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 

3 ประการ คือ 

8.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก  

การดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบ  

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายรับผิดชอบ และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

แก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติ

และผูด้ำเนนิโครงการ 

8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชีว้ัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่

เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับ

ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป 

อาทิ พืน้ที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสรา้งเขื่อน 

8.3 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนิน

โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการ

เปลี ่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที ่ดี ความเสื ่อมถอยของ

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของ

ชุมชนดั้งเดิม 

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  

ซึ ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติ  

ด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะ

ที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของ

โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ 

โดยกำหนดและว ั ดต ั วแปร เฉพาะ เพ ื ่ อประมวล เป ็ นต ั วช ี ้ ว ั ด รวม  ( Composite indicators)  

ของแต่ละโครงการต่อไป 
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กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

ในการชี้นำและขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้ คณบดีใช้  

ระบบกลไกการนำองค์กรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังภาพ 5.1 มาใช้กำกับการดำเนินงาน  

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ตามบริบทของคณะในช่วงเวลาต่าง ๆ และได้มีการปรับเปลี่ยนและมีการ

ทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อให้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนา โดยมีการทบทวนทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 ระบบการนำองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

การประเมินความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

1 .  การสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจแก ่ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียของคณะสาธารณสุขศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1.1 คณบดี แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565–2569 ต่อประชาคมคณะสาธารณสุขศาสตร ์ ในว ันที ่  26 ก ันยายน พ.ศ. 2564  

ณ หอ้งประชุมคณะสาธารณศาสตร์ 

1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะ ๆ 
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2. กำหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

2.1 กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับคณะ (รองคณบดี) ระดับหลักสูตร  

(ประธานหลักสูตร) ระดับส่วนงานสนับสนุน (งาน) และระดับบุคคล 

2.2 จัดตั้งคณะกรรมการ หรอืคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

3. การต ิดตามประเม ินผลการดำเน ินงานเพ ื ่อให ้บรรล ุตามเป ้าหมายและตัวช ี ้วัด  

ของแผนยุทธศาสตร์ โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

3.1 วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที ่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวน 

การเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมิน  

ที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3.2 สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ร ะดับรองคณบดี  

หัวหนา้สำนักงาน ประธานหลักสูตร หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล 

3.3 ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบดี คณะกรรมการประจำ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ตามลำดับ 

4. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุน ตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและ

ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุน  

การตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน 

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 เป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มี 

การประเมนิปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการ ดังนี้ 

 



 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569                                  56 

1. ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 นี ้ ได้กำหนดให้มีการเชื ่อมโยงตัวบ่งชี ้ของแผน 2 ระดับ ได้แก่  

ระดับคณะ และระดับงาน/หลักสูตร จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้อง

กับตัวบ่งช้ีของแผน 

2. การรายงานผล 

2.1 การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน และ 12 เดือน) 

2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย  

(6 เดือน และ 12 เดือน) 

3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน) 

2.2 การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื ้นฐาน  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ) 

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน และ  

12 เดือน) 

2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน และ 12 เดือน) 

3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

(ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน) 

2.3 การรายงานผลการดำเนินโครงการ   

1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 

และ 12 เดือน)           

2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน และ 12 เดือน) 

3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน) 
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ส่วนที่ 6 

การจัดการองค์ความรู้ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้กำหนดแนวการจัดการความรู ้ดังนี้ 

 

Knowledge Vision  

ความรูด้้านการปฏิบัติงานและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเป้าหมาย 

3 ปัจจัย คือ 

1. พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage): การพัฒนาความรู้เชิงการปฏิบัติงานตามแผน 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำองค์ความรู้ 

ระดับ 1 ไม่มีองค์ความรู้ 

ระดับ 2 องค์ความรูท้ี่ได้ 1-2 เรื่อง 

ระดับ 3 องค์ความรูท้ี่ได้ 3-4 เรื่อง 

ระดับ 4 องค์ความรูท้ี่ได้ 5-6 เรื่อง 

ระดับ 5 องค์ความรูท้ี่ได้ตัง้แต่ 7 เรื่องขึน้ไป 

2. พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพผลงานตามแผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

และ/หรือการจัดทำเครื่องมอืตรวจสอบคุณภาพแผนงาน 

ระดับ 1 ไม่มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือ

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 

ระดับ 2 มีการจัดทำขั ้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือมี

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 1-2 กลุ่มภารกิจ 

ระดับ 3 มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือมี

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 3-4 กลุ่มภารกิจ 

ระดับ 4 มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือมี

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 5-6 กลุ่มภารกิจ 

ระดับ 5 มีการจัดทำขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือมี

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกกลุ่มภารกิจ 

 

 

 



 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569                                  58 

3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 

ตัวชี ้ว ัด ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู ้  (จำนวนช่องทาง 

การเผยแพร่) 

ระดับ 1 มีการเผยแพร่จำนวน 1 ช่องทาง 

ระดับ 2 มีการเผยแพร่จำนวน 2 ช่องทาง 

ระดับ 3 มีการเผยแพร่จำนวน 3 ช่องทาง 

ระดับ 4 มีการเผยแพร่จำนวน 4 ช่องทาง 

ระดับ 5 มีการเผยแพร่จำนวนตั้งแต่ 5 ช่องทางขึ้นไป 

 

Knowledge Sharing 

กิจกรรม/โครงการแต่ละพันธกิจ 

1. การเรียนรู้ 

1.1 เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 

1.2 เรียนรู้จากการฝึกอบรม 

1.3 เรียนรู้จากการอ่าน 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.1 กิจกรรมการสร้างสิ่งเร้ากระตุน้จติสำนึกถึง Knowledge Management: KM 

2.2 กิจกรรมการสนทนาในงานสานความรู ้ 

2.3 กิจกรรมองค์ความรู้นำทางสรา้งคุณภาพ  

2.4 กิจกรรมการแปลงความรูสู้่ขุมทรัพย์ความรู ้ 

3. สร้างแรงจูงใจแก่ผู้แบ่งปันความรู้ 

การให้รางวัลแก่ทีมหรือตัวบุคคล เช่น ประกาศเกียรติคุณ/สิ่งของต่าง ๆ แก่ผู้ที่สมควร 

ได้แก่ ผูถ้่ายทอดความรู ้ผูส้ร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรมความรู้  เป็นต้น  

4. การบันทกึข้อมูล 

4.1 การเก็บข้อมูลที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.2 กำหนดผูบ้ันทึก 

4.3 กำหนดวิธีการบันทึก/รูปแบบ 

4.4 ข้อมูลที่จะบันทึก 

5. การวัดผลการดำเนินการ (After Action Review: AAR) 

 

 



 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569                                  59 

Knowledge Assets 

การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ 

1. การสร้าง/ยกระดับความรู้ (ประมวลผลเป็นองค์ความรู)้ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นำมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ 

3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานงาน ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และแบบตรวจสอบงาน 

4. การจัดทำฐานข้อมูลความรู ้(Knowledge Base) 

5. การใชค้วามรู้ (Knowledge Acting) 

6. การเผยแพร่ความรู ้(Knowledge Access) ได้แก่ เอกสาร คู่มือ เวทีกลุ่มย่อย  

7. การใช้สื่อโดยช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสอืเวียน Web Site บอร์ดประชาสัมพันธ์ 




