แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2556-2560)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการ
บริหารงานของคณะฯ ผู้บริหารให้ความสาคัญของการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการดาเนินการได้อย่า งเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจการดาเนินงานตามภารกิจของ
คณะฯ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงาน
ดังนั้น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติง าน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข การบริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการระดมแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะฯ เกิดแนวทางการพัฒนาคณะฯ
2. บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะฯ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่11
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม
มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาไทย

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

หน้า 1

ประเด็นการทบทวน
1. ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาคณะฯ
4. ทบทวนตัวชี้วัดความสาเร็จไปสู่ผลลัพธ์ เพี่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ (ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน QA คณะฯ ประจาปี 2555)
5. ข้อมูลเปรียบเทียบความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ระบุระดับความสาเร็จให้ชัดเจน และเพิ่มค่าเป้าหมายวัดความสาเร็จเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในรอบ 5 ปี (ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน QA คณะฯ ประจาปี 2555)
6. ทบทวนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
สรุปแนวคิดการทบทวน
นโยบาย
7.

เชื่อมโยง

นโยบายคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ (5 ปี )

แผนปฏิบัติการ (5ปี )

แผนยุทธศาสตร์ ระบุ KPI 5 ปี

แผนปฏิบตั ิการประจาปี
KPI โครงการ/กิจกรรม
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

หน้า 2

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญา
สร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล
ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อการสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้หลักการสาธารณสุข
มูลฐานขององค์การอนามัยโลก
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 5 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560”
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หน้า 3

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายคณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
นโยบายคณะฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1.นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
2.นโยบายด้านการพัฒนานิสิต
5.นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

1) บัณฑิตมีคุณภาพและมีลักษณะเด่นที่ชัดเจน เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน
2) มีระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
3) บุคลากรสายวิชาการมีทักษะความชานาญและเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
4) มีกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต
และเก่งพิชิตปัญหา

3.นโยบายด้านการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
พัฒนาคุณภาพการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ นาไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสังคม

4.นโยบายด้านบริการวิชาการ
6.นโยบายด้านบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม และการ
บริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

1) งานวิจัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2) งานวิจัยที่สามารถนาความรู้มาพัฒนา ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม
3) มีแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิจัยทั้งภายในและภายนอก
4) มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
1) มีการบริการวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นที่รู้จักและ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2) เป็นแหล่งบริการวิชาการ และบริการสุขภาพโดยใช้ภูมปิ ัญญา

ไทย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขทั้งใน
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

หน้า 4

นโยบายคณะฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศ

8.นโยบายด้านการบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

3) มีระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ
4) มีการบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการ กับการเรียน
การสอน หรืองานวิจัย
5) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศ และหรือต่างประเทศ
1) มีการบริหารจัดการภายในคณะฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล
2) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการ
ความรู้
3) มีการบริหารจัดการทรัพยการและงบประมาณที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
4) มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน อย่าง
ต่อเนื่อง
5) มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
6) มีระบบบริการจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
7) มีระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

หน้า 5

นโยบายคณะฯ
7.นโยบายด้าน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบ
สานภูมิปัญญาไทย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาระบบบริหารงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม
3) บุคลากร นิสิต มีจิตสานึกในความเป็นไทยและร่วมกัน
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้า 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1) บัณฑิตมีคุณภาพและมีลักษณะเด่นที่ชัดเจน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน/ (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีคุณภาพและมีลักษณะ
เด่นที่ชัดเจน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน)
2) มีระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ/ (พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน)
3) บุคลากรสายวิชาการมีทักษะความชานาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
4) มีกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต
และเก่งพิชิตปัญหา
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพรวมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุน
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน

พัฒนาระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิต
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

จัดหาและพัฒนาแหล่ง
ฝึกงานให้มีคุณภาพ

พัฒนาและสรรหา
บุคลากรให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 5
สร้างเครือข่าย ทาง
วิชาการที่เข้มแข็งทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ

กลยุทธ์ที่ 6

กลยุทธ์ที่ 7

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เพื่อสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

สร้างความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคณะฯ
และสังคม

หน้า 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)
1

ตัวชี้วัด (KPI)

บัณฑิตมีคุณภาพและมีลักษณะเด่นที่ 1.ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ของ
ชัดเจน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คณะฯ มีงานทา/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
3.ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ
ต่อนิสิต(โดยภาพรวม)
4.คุณภาพของบัณฑิต ป.โทและเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
5. ร้อยละของจานวนรวมวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
6.ร้อยละของจานวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รับการรับรองจาก สกอ.
- หลักสูตรเก่า
- หลักสูตรใหม่

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

2556

2557

เป้าหมาย (Target)
2558

ผู้รับผิดชอบ

80

80

85

85

90.50

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

93

94

95

95

95

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

81

81

82

83

84

ค่าคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 82%
(4.10)
100

ค่าคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 84%
(4.20)
100

ค่าคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 86%
(4.30)
100

ค่าคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 88%
(4.40)
100

100

100

-

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

-

-

100

100

100

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

2559

2560

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
ค่าคะแนน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
เฉลี่ยไม่น้อย บัณฑิตศึกษา
กว่า90%
(4.50)
100
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
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2556

2557

เป้าหมาย (Target)
2558

7.ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมด
มีระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการ 1.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ/ บริหารจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิต
ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6
บัณฑิต หลักสูตรและประสิทธิภาพการ 2. ร้อยละของจานวนรายวิชาในแต่ละ
เรียนการสอน
หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น สาคัญฯ
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะการ
ผสมผสาน (HPN)
2.ร้อยละของจานวนรายวิชาที่สอนและ/
หรือใช้สื่อการสอนแบบ Bilingual

>40

>40

>50

>60

>60

4

4

5

5

5

100

100

100

100

100

57

65

70

80

80

30

60

80

100

100

บุคลากรสายวิชาการมีทักษะความ
ชานาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

1. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาเอก

>50

>54

>56

>58

>60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทาง
วิชาการ

>25

>30

>35

>40

>45

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)

2

3

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
2559

2560
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)
4

มีกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นาไปสูก่ าร
สร้างอัตตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยให้เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา

ตัวชี้วัด (KPI)
1.ร้อยละโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้
เกิด อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต
และ เก่งพิชิตปัญหา
2. จานวนโครงการที่มีการบูรณาการกับ
อัตลักษณ์ครบทั้ง 5 เก่ง

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

2556

2557

เป้าหมาย (Target)
2558

ผู้รับผิดชอบ

90

91

92

93

94

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต

2

3

4

5

6

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต

2559

2560

หน้า 10

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1.บัณฑิตมีคุณภาพ
และมีลักษณะเด่นที่
ชัดเจน เป็นที่
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์
1.1.พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณภาพรวมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
1. วางระบบการบริหารหลักสูตรโดยใช้

1.1.1พัฒนาหลักสูตรทีม่ ีเอกลักษณ์
โดดเด่น สร้างคุณลักษณะเด่นที่ชดั เจน กระบวนการ PDCA
ให้นิสิต
2. พัฒนาการจัดทา มคอ.ของหลักสูตรและ

1.1.2 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ระดับ ป.โทและ ป.เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

KPI โครงการ

-คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกหลักสูตร
-มีกระบวนการบริหาร
หลักสูตรด้วย PDCA อย่าง
สอดคล้องกับ QA
เป็นระบบ
3. การสร้างระบบการติดตามนิสิตด้าน
-มีระบบการติดตามนิสิตด้าน
วิชาการ
วิชาการ
4. โครงการพัฒนาจุดเด่นให้แก่นิสติ เพื่อ
- จานวนครั้งในการประชุม
ติดตาม
สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
-นิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
และรองรับ พรบ.
ละ 80
5. โครงการการจัดทา Exit Examination - ผลการสอบ
- จานวนครั้งในการออก
6. โครงการกิจกรรมตลาดปีการศึกษา
7. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ประชาสัมพันธ์
- จานวนครั้งในการออก
ประชาสัมพันธ์
1. กากับ ติดตามรายวิชาให้จัดการเรียนการ - การจัดการเรียนการสอน
สอนและการประเมินผลตามผลลัพธ์การ
และการประเมินผลตาม
เรียนรู้ทรี่ ะบุไว้ในcurriculum mapping
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตาม
ของหลักสูตร
curriculum mapping ของ
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
2. ติดตามกากับให้นสิ ิตได้ประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้วยตนเองแต่ละรายวิชา
3. กากับติดตามให้หลักสูตรมีการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิต ป.โทและเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อมีผู้สาเร็จการศึกษา

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- นิสิตได้ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรูด้ ้วยตนเองแต่ละ
รายวิชา
3. ผลการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิต ป.โทและเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อมี
ผู้สาเร็จการศึกษา
1.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรเก่า และพัฒนา - มีการปรับปรุงหลักสูตรเก่า รองคณบดีฝ่ายวิจัย
หลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ หลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
และ ผ่านการรับรองจากสภา และบัณฑิตศึกษา
รองรับความต้องการของการพัฒนา
จานวน 3 หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
กาลังคนด้านสาธารณสุขของประเทศ (1) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
- เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับ
การจัดการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
บัณฑิตศึกษา จานวน 3
(2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตร ในปีการศึกษา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
(2558) ดังนี้
(3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
(1) สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต สาขาการจัดการ
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
(2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
(3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ

1.1.4 มีมาตรการวางแผน ควบคุม
กากับ ติดตามความก้าวหน้าจัดทา
วิทยานิพนธ์ อย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)

1. กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวางแผน
กับนิสิตในการจัดทาบทความเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ สาหรับนิสิตที่จะสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/หรือ การศึกษาอิสระ
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์บทความที่มี
ค่า impact factor สูง ๆ ให้อาจารย์และ
นิสิตทราบ
1.1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการ
ทักษะการเขียนบทความตีพิมพ์ใน
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความระดับชาติและ
วารสารระดับชาติและนานาชาติให้แก่ นานาชาติ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
2. จัดเวทีพัฒนาและติดตามความก้าวหน้า
โครงร่าง วิทยานิพนธ์ และบทความตีพิมพ์
เผยแพร่

1.1.6 การเตรียมความพร้อมของ
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ปัจจัย
เกื้อหนุน ที่เอื้อต่อประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

KPI โครงการ
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
ปฏิทินการติดตาม
ความก้าวหน้าจัดทา
วิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

- นิสิตมี manuscript ที่มี
คุณภาพ พร้อมตีพิมพ์ในปีที่
สาเร็จการศึกษา
- นิสิตสามารถสอบป้องกัน
โครงร่างวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และได้รับการ
ตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัย
ภายในระยะเวลาเฉลี่ย
การศึกษา 2.5 ปี
- จัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์การศึกษา - มีอาคารเรียน อาคาร
และจัดทาคาขอตั้งงบประมาณจัดซื้อ
ปฏิบัติการ พร้อมใช้งาน
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา และครุภณ
ั ฑ์ประกอบ
(2558)
อาคาร (2557)
-มีครุภณ
ั ฑ์เพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา

ผู้บริหารคณะฯ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
และหัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ
หน้า 13

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ

1.2 พัฒนาระบบและกระบวนการ 1.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการ
ผลิตบัณฑิตโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการ
สาคัญ
เรียนรูจ้ ากกรณีศึกษาและปัญหาใน
พื้นที่ (Case Study & ProblemBased Learning) การสร้างองค์
ความรู้จากงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาใน
ระดับพื้นที่ (Research and
Development) การปรับงานประจา
ไปสู่งานวิจัย (Routine to Research)

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้าน
วิชาการแก่นิสิต

พร้อมใช้งาน และสนับสนุน
การเรียนการสอนในหลักสูตร
ของคณะฯ (2558-2559)
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

2. โครงการส่งเสริมนิสติ เข้าร่วมและ
นาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

- จานวนครั้งและจานวนนิสิต
เข้าร่วมประชุมวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

3. โครงการฝึกงาน/ศึกษาดูงาน ของแต่ละ
สาขาวิชา

- นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการฝึกงาน
- มีบทความทางวิชาการ
- อาจารย์มีประสบการณ์จาก
การลงพื้นที่ นาไปยุกต์กับการ
เรียนการสอน
- บทความวิชาการ นาไปสู่การ
สร้างโจทย์วจิ ัย
- ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่
สอนและ/หรือ ใช้สื่อการสอน
แบบ Bilingual (ปี 2560)

4. โครงการ 1 Pat

1.2.2 เพิ่มคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่การเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมอาเซียน

KPI โครงการ

- จัดทาสื่อการสอน แบบ Bilingual ทุก
รายวิชา

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา,
อาจารย์ประจา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ,อาจารย์
ประจา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
และรองคณบดีฝ่าย
บัณฑิต
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โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
1.3 จัดหาและพัฒนาแหล่งฝึกงาน 1.3.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งฝึกงาน 1. โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงาน (โครงการ
ให้มีคุณภาพ
ให้มีคุณภาพ และมีสอดคล้องกับการ ต่อเนื่อง ทุกปี)
จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร 2 โครงการประเมินผลแหล่งฝึกด้านผลลัพธ์
การฝึกปฏิบัติงานต่อสังคมของนิสติ
3. โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยง (โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี)
1.3.2 พัฒนาแหล่งฝึก ณ สถานปฏิบัติ 1. โครงการจัดตั้งสถานปฏิบัติการแพทย์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อเป็น แผนไทยประยุกต์ ณ กลุ่มอาคาร
ห้องฝึกปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
สาธารณสุข (2558)
ประยุกต์ทมี่ ีคุณภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพกาหนด

KPI โครงการ
คณะฯ มีแหล่งฝึกงานที่มี
คุณภาพ และสอดคล้องกับ
การเรียนการสอนของ
หลักสูตร

มีสถานปฏิบตั ิการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ ณ กลุ่มอาคาร
สาธารณสุข เพื่อเป็นแหล่งฝึก
และให้บริการด้านสุขภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
1.4 พัฒนาทักษะบุคลากรสาย
1.4.1 พัฒนาทักษะการสอนและ
1.โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะ - บุคลากรสายวิชาการ ได้
วิชาการและสรรหาบุคลากรสาย ทักษะทางด้านวิชาการ
และคุณวุฒิที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพ อบรม
วิชาการ
โดยพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย ภาษาอังกฤษ สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ 1.4.2 จัดหาตารา และพัฒนาสื่อการ - โครงการจัดทาสื่อการเรียนการสอน (e- สื่อการเรียนการสอน
สอนที่มีประสิทธิภาพ
เรียนการสอน ที่นิสิตสามารถเข้าถึงได้ learning) (ปี2559)
(e-learning) อย่างน้อย 1
โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต /
- โครงการตารา (ปี2560)
เรื่อง/ปี (ปี 2560)
สนับสนุนการสอนโดยใช้เครื่องมือและ
- ตารา อย่างน้อย 1 เรื่อง/ ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปี 2560)
1.4.3 สนับสนุนให้บุคลากรสาย
- แผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
วิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
วิชาการ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ผู้อานวยสถานปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
และอาจารย์สาขา
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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1.4.4 สรรหาบุคลากรสายวิชาการ
และสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก

1.5 สร้างเครือข่าย ทางวิชาการที่
เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ

1.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสติ
เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ “เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด
เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา”

1.5.1 สร้างภาคีเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศร่วมเป็นที่
ปรึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน
1.5.2 สร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วม
เป็นกรรมการหลักสูตร และร่วม
จัดการเรียนการสอน
1.6.1 จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต : เพื่อ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
“เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครอง
ชีวิต เก่งพิชิตปัญหา” โดยมุ่งเน้นการ
ใช้กิจกรรมพัฒนานิสติ ทั้ง ใน และ
นอกหลักสูตรเพื่อให้เกิดการ หล่อ
หลอมจิตวิญญาณของความเป็นนัก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
- โครงการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการตามเวลาและมีประสิทธิภาพ
- เร่งสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ โดยเน้น
การมีวุฒิในระดับปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
- แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อ
การศึกษาต่อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกเป็นทีป่ รึกษา
คณะฯ
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกเป็นกรรมการ
หลักสูตร

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

น้อยกว่าร้อยละ 45 (2559)

- ร้อยละ 75 ของบุคลากรสาย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการทั้งหมด (2556)
วิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาคณะฯ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
- มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการหลักสูตร

1. กิจกรรมพัฒนานิสติ เพื่อสร้างคุณลักษณะ - มีการดาเนินกิจกรรมพัฒนา
บัณฑิตที่พึงประสงค์ “เก่งคน เก่งงาน เก่ง นิสิตครบทั้ง 5 ด้าน
คิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา”
(1) โครงการส่งเสริมด้าน
วิชาการและทักษะชีวิต
(2) โครงการส่งเสริมด้าน
บาเพ็ญประโยชน์และรักษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 2.8
สิ่งแวดล้อม

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ
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สาธารณสุขแนวใหม่ ที่มคี วาม
รับผิดชอบต่อสุขภาวะของประชาชน
ชุมชน และสังคม

1.7 สร้างระบบความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะฯ และสังคม

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2

1.7.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง -จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
คณะฯ กับศิษย์เก่า พัฒนาช่อง
- พัฒนาเว็บไซต์ / สร้างกลุม่ Facebook
ทางการสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์ ศิษย์เก่าคณะฯ
เก่าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ศษิ ย์
เก่าสามารถถึงข่าวสารของคณะฯ
- โครงการพัฒนาศิษย์เก่า

1.7.2 สร้างกลไกให้ศิษย์เก่าเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ และ
สังคม

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

- จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเพื่อสะท้อนความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะและเกิดเครือข่ายการ
ทางานร่วมกับคณะฯ

KPI โครงการ
(3) โครงการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) โครงการส่งเสริมด้าน
สุขภาพ และกีฬา
(5) โครงการส่งเสริมด้าน
นันทนาการ
- ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็น
ปัจจุบัน (2557)
- ข้อมูลในเว็บไซต์ทเี่ ป็น
ปัจจุบัน
- Facebook ศิษย์เก่าคณะฯ
- จานวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเป้าหมาย
- แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนและเพิ่มคุณภาพของ
บัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

1) งานวิจัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2) งานวิจัยที่สามารถนาความรู้มาพัฒนา ช่วยเหลือชุมชนและสังคม
3) มีแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิจัยทั้งภายในและภายนอก
4) มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

เสริมสร้างบรรยากาศ
ทางการวิจัยและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยของคณะฯ

ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพการทา
วิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน และนิสิต

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

กระตุ้นและส่งเสริมให้
เกิดงานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และ คุณภาพการเรียน
การสอน

มีกระบวนการติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย และระดับชาติ และ
นานาชาติควบคุมผลงานวิจัย เพือ่
นาไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 5

กลยุทธ์ที่ 6

จัดหาทรัพยากรและทุน
วิจัยทั้งจากภายในและ
ต่างประเทศ

กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างการยอมรับ และขยายผลการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 7
สร้างกลไกในการ
สนับสนุนนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
และสังคม

กลยุทธ์ที่ 8
จัดหาทรัพยากรและทุน
วิจัยทั้งจากภายในและ
ภายนอก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)

ตัวชี้วัด (KPI)

1 มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
2 งานวิจัยมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

1.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย ตามตัวชี้วัด ที่ 4.1
1. ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่มกี ารดาเนิน
โครงการวิจัยเฉลีย่ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง/ ปี
2. จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร / ปี
1.ร้อยละของผลงานวิจัยทีแ่ ก้ปัญหาสุขภาพ
และพัฒนางานด้านสาธารณสุขของพื้นที่ และ
ประเทศ

3 งานวิจัยที่สามารถนาความรู้มาพัฒนา
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม

4 มีแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิจยั ทั้ง
ภายในและภายนอก

1.ร้อยละทุนวิจัยภายนอกและงบประมาณ
แผ่นดิน : งบประมาณรายได้
2.งบประมาณเฉลีย่ งานวิจัย ต่อจานวน
อาจารย์ประจา

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เป้าหมาย (Target)
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ

2556

2557

2560

5

5

5

5

5

40

50

60

70

80

5

7

10

15

20

-

-

1

1

1

50%

50%

55%

60%

65%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

70 : 30

75 : 25

80 : 20

85 : 15

90 : 10

≥110,000

≥120,000

≥130,000

≥140,000

≥150,000

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

หน้า 19

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ

1. งานวิจัยมีคุณภาพ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

2.1 เสริมสร้างบรรยากาศ
ทางการวิจัยและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยของคณะฯ และให้เกิด
การรวมกลุ่มทรัพยากร
และสร้างทีมวิจัยใน
ลักษณะสหวิทยาการ ทา
ให้สามารถรองรับงานวิจัย
ในลักษณะที่มุ่งเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขของประเทศ
รวมทั้งให้ความ สาคัญกับ
รากฐานชุมชน

2.1.1 สร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยของคณะฯ และกระตุ้น
ในการเกิดการสร้างงานวิจัย

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

2.1.2 สร้างงานวิจัยเชิงรุก
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
1. เผยแพร่จรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ และงานวิจัย
รวมทั้งกาหนดแนวทางการ
กากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ

- กาหนดโจทย์วิจัย มุ่งเน้น
ปัญหาสาธารณสุขสาคัญของ
ประเทศและที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง เน้น
ประเด็นวิจัย
- การส่งเสริมสุขภาพ
- การสาธารณสุขมูลฐาน
(Primary Health Care)
- การบริหารบริการสุขภาพ
และภาวะผู้นา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (ข้อ 1)

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

-บุคลากรสายวิชาการทราบและเข้าในใน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และ
บัณฑิตศึกษา
งานวิจัย และนามาถือปฏิบัติ

-มีโครงการวิจยั ที่มุ่งเน้นปัญหา
สาธารณสุข และแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนล่าง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

หน้า 20

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและ 2.2.1 พัฒนาทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพการทาวิจัย ศักยภาพนักวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
และนิสติ
2.2.2 สร้างระบบพี่เลี้ยง
ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย

- มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ที่
ดาเนินการโดยคณะอย่างน้อย 2
โครงการ ต่อปี
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)

- อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ดาเนิน
งานวิจัยเพิ่มขึ้น สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
- มีการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลีย่ เงินทุนวิจัย/
อาจารย์/ปี สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- มีการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลีย่ ผลงานวิจัย/
อาจารย์/ปี สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
-กาหนดให้มีระบบพี่เลีย้ ง
- ร้อยละ 100 วิทยานิพนธ์ระดับ
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษาได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (2557)
2.3 กระตุ้นและส่งเสริมให้ 2.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์
- วางแผนการทางานวิจัยในชั้น - มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ไม่น้อยกว่า 2
เกิดงานวิจัยที่ตอบสนอง ทางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ เรียนของแต่ละสาขาวิชา โดย เรื่อง /ปี (เวียนในสาขาของคณะฯ)
ต่อการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรและการสอน ผลักดันให้ขอรับสนับสนุนเงิน - สาขาอนามัยชุมชน
และ คุณภาพการเรียนการ โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณภายใน มน.
- สาขาอาชีวอนามัยฯ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

- กาหนดให้มีระบบพีเ่ ลี้ยง
สาหรับนักวิจยั รุ่นใหม่

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
สอน

มาตรการ
และ/หรือการสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.3.2 กาหนดแนวทาง การ
ประเมินผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร และการ
เรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
2.3.3 กระตุ้นให้เกิดงานวิจัย
มีผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุ
สิทธิบัตร
2.4 กระตุ้นและส่งเสริมให้ 2.4.1 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากร ให้สามารถเขียน
ทางานวิจัย ที่ตอบสนอง
โครงร่างวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และคุณภาพการเรียนการ
สอน
2.4.2 จัดหาทุนเพื่อสนับสนุน
โครงการวิจัยทีต่ อบสนองต่อ
การพัฒนาหลักสูตร คุณภาพ
การเรียน การสอน และ/หรือ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)

- สร้างระบบกลไกในการ
ติดตามความก้าวหน้าการ
จัดทาวิจัย ทุก 6 เดือน

KPI โครงการ
- สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
- สาขาบริหารสาธารณสุข
- ผลงานวิจัยเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และ
ภายในเวลากาหนด

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

-วางแผนการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร ในกลุ่ม
อาจารย์จดั ทาสื่อการเรียนรู้

มีผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับ รองคณบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้า
การจดทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบัตร กลุ่มสาขาวิชา
(2558)

- โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านวิจยั สาหรับ
บุคลากรสายสนันสนุน

- จานวนโครงการวิจัยสถาบัน ไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง/ปี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

- ผลักดันให้เสนอโครงร่างวิจัย
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย

- จานวนเงินวิจัยที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (2557)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2.5 มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย
และระดับชาติ และ
นานาชาติควบคุม
ผลงานวิจัย เพื่อนาไปสู่
ผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพ
สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

มาตรการ
ตอบสนองต่อนโยบายของ
คณะ ฯ
2.4.3 สนับสนุนเพื่อให้เกิด
เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระหว่างบุคลากรภายใน และ
นอกคณะฯ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
ทางานวิจัยร่วมกัน
2.5.1 สร้างกระบวนการ
กากับและติดตามผลการ
ดาเนินงานวิจัยให้เป็นไปตาม
กาหนดเวลา

2.5.2 สนับสนุนเพื่อให้เกิด
เวทีสาหรับเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ทีคณ
ุ ภาพ
เพื่อให้บุคลากรภายนอกได้
รับทราบ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)

KPI โครงการ

- สร้างเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระหว่างบุคลากรภายใน และ
นอกคณะฯ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และทางาน
วิจัยร่วมกัน

- มีเครือข่ายชุมชนภาคปฏิบัติการ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในการทางานวิจัยสถาบัน (2557)

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
รายงานผลการติดตามงานวิจัยฯ และ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริหารงานวิจัยคณะฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร บัณฑิตศึกษา
- ติดตามความก้าวหน้าในการ งานวิจัยคณะฯ ทุกรอบ 6 เดือน
ทางานวิจัย ทุก 6 เดือน

- โครงการประชุมวิชาการ เพื่อ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ บัณฑิตศึกษา
งานวิจัย ของอาจารย์ และนิสิต
• จานวนเฉลีย่ เทียบกับจานวน
บุคลากรสายวิชาการ 1 เรื่อง/คน/ปี
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กลยุทธ์
2.6 กระตุ้นและส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ทั้งภายใน
และต่างประเทศ เพื่อ
สร้างการยอมรับ และ
ขยายผลการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
และงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง

มาตรการ
2.2.1 เน้นการทาวิจัยแล้ว
สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มี Peer
Review และมี Impact
Factor สูงทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

2.6.2 สร้างเวทีสัมมนาทาง
วิชาการ ระหว่างบุคลากร
ภายในคณะฯ บุคลากร
ภายในท้องถิ่น และ/หรือ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ที่ทางานพื้นที่
2.6.3 สนับสนุนให้อาจารย์
เข้าร่วมนาเสนอผลวิจัย ทั้งใน
และต่างประเทศ

2.6.4 พัฒนาศักยภาพของ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
KPI โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
(ปี 56-60)
- กาหนดมาตรการในอาจารย์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 1
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ บัณฑิตศึกษา
เรื่อง/คน/ปี
• จานวนเฉลีย่ เทียบกับจานวน
- สร้างระบบการติดตามการ
บุคลากรสายวิชาการ 1 เรื่อง/คน/ปี
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
• ค่า IMPACT FACTOR เฉลีย่ เทียบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสาร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นข้อมูลในการตีพิมพ์
1. โครงการ 1 Pat นาไปสู่
โจทย์วิจัย

- โจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
สาธารณสุขของพื้นที่นั้นๆ การพัฒนา
บัณฑิตศึกษา
โครงร่าง และทางานวิจัยร่วมกัน
-เครือข่าย และพันธมิตรทางด้านงานวิจัย
ที่ยั่งยืน

- กาหนดนโยบายในการตีพิมพ์ - มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
- จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัย
- โครงการอบรมการเขียน
- จานวนบทความวิจัยของอาจารย์และ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
หน้า 24
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2. งานวิจัยที่สามารถนา
ความรู้มาพัฒนา
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม

กลยุทธ์

มาตรการ

2.7 สร้างกลไกในการ
สนับสนุนนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
และสังคม

บุคลากร และนิสิตในการ
เขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ
2.7.1 สนับสนุนให้อาจารย์
และนิสติ อ้างอิงผลงานวิจัย
ของคณะฯ ที่ได้รับตีพมิ พ์ใน
วารสารที่อยู่ใน TCI

2.7.2 ให้รางวัลแก่
ผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้
อ้างอิงทางวิชาการใน
ระดับชาติ นานาชาติ หรือ
ถูกนาไปใช้ประโยชน์

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
บทความตีพิมพ์งานวิจัย
สาหรับอาจารย์และนิสิต

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

นิสิต ที่ได้รับตีพมิ พ์/เผยแพร่ ไม่นอ้ ยกว่า บัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 50 ของจานวนงานวิจัยทั้งหมด

- ติดตามงานวิจัยของคณะฯ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
- ประชาสัมพันธ์และกระตุ้น
• จานวนเฉลีย่ เทียบกับจานวน
นิสิตอ้างอิงผลงานวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ 1 เรื่อง/คน/ปี
คณะฯ และตีพิมพ์วารสารที่อยู่
- ค่า IMPACT FACTOR เฉลี่ย
ในฐานข้อมูล TCI
เทียบ
- จานวน Citation 1.5/คน/4ปี
(2559)
- มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์มาก
ขึ้น
- กาหนดเงินรางวัลแก่
- มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์มาก
ผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้อ้างอิง ขึ้น
ทางวิชาการในระดับชาติ
นานาชาติ หรือถูกนาไปใช้
ประโยชน์
- จัดทาประกาศเงินรางวัล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
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กลยุทธ์

มาตรการ

3 มีแหล่งทุนสนับสนุนการ 2.8 จัดหาทรัพยากรและ 2.8.1 สร้างเครือข่ายความ
ทาวิจัยทั้งภายในและ
ทุนวิจัยทั้งจากภายในและ ร่วมมือด้านการวิจัย กับ
ภายนอก
ภายนอก
หน่วยงานภายนอก

2.8.2 กระตุ้นให้คณาจารย์ที่
ยังไม่มผี ลงานวิจัยหรือยังไม่
สามารถไปดึงดูดแหล่งทุน
จากภายนอกได้ให้ทาการ
เสนอโครงร่างวิจัยกับ
มหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
-MOU ร่วมมือการทาวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก

- ประชาสัมพันธ์ประกาศการ
ขอทุนสนับสนุนการทาวิจยั
เงินรายได้
- กาหนดมาตรการให้อาจารย์
แต่ละสาขาทาวิจัย โดยกาหนด
มูลค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
150,000 บาท/คน ภายใน
สาขา

KPI โครงการ
- มีเครือข่ายความร่วมมือในการทาวิจัย
กับสถาบันภายในประเทศ
- แหล่งทุนวิจัยภายนอกและงบประมาณ
แผ่นดิน : งบประมาณรายได้ สัดส่วน
90 : 10
- งบประมาณทีส่ นับสนุนการทาวิจัย ไม่
น้อยกว่า 150,000 บาท/คน/ปี

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
เป้าประสงค์
1) มีการบริการวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2) เป็นแหล่งบริการวิชาการ และบริการสุขภาพโดยใช้ภูมิปญั ญาไทย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรูด้ า้ นสาธารณสุขทั้งในประเทศ
3) มีระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
4) มีการบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย
5) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และหรือต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพด้านการ
บริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2
บูรณาการระหว่างงาน
บริการวิชาการ การ
เรียนการสอน และ
งานวิจัย และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการด้านสาธารณสุข
และการแพทย์แผนไทย

พัฒนาการจัดการของ
สถานปฏิบัติการแพทย์
แผนไทยประยุกต์

กลยุทธ์ที่ 5
สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ
เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6
ขยายบทบาทเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของศูนย์ชานาญฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)
1

2

มีระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

มีการบริการวิชาการด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นที่รู้จักและ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ตัวชี้วัด (KPI)

2556

เป้าหมาย (Target)
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ
2560

1.มีแผนปฏิบตั ิการด้านบริการวิชาการ











2.จานวนโครงการด้านบริการวิชาการ ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ
งานวิจัย
3.ระดับความสาเร็จของการบริหารงาน
ด้านบริการวิชาการ ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1
1.จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านบริการ

2

3

4

4

4

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

1

1

1

2

2

24

24

26

28

30

ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ

อย่างน้อย
สาขาละ 1
เรื่อง/2
เดือน

อย่างน้อย
สาขาละ 1
เรื่อง/2
เดือน

อย่างน้อย
สาขาละ 1
เรื่อง/2
เดือน

อย่างน้อย
สาขาละ 1
เรื่อง/2
เดือน

อย่างน้อย
สาขาละ 1
เรื่อง/2
เดือน

ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ

วิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นที่
รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2.จานวนบทความทางวิชาการที่เผยแพร่
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์/ สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ผ่าน
รายการวิทยุ
3.จานวนบทความทาง ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์/ สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ผ่านรายการ
วิทยุ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)
3

4

5

เป็นแหล่งบริการวิชาการ และบริการ
สุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรูด้ ้าน
สาธารณสุขทั้งในประเทศ

ตัวชี้วัด (KPI)
1.มีสถานปฏิบตั ิการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
ให้กับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บณ
ั ฑิต และให้บริการนวดรักษา
โรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
2. จานวนผู้รับบริการด้านสุขภาพ ราย
ใหม่ ณ สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
3. ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน 1.มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
บริการวิชาการระหว่างหน่วยงาน
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศ และหรือต่างประเทศ ภายในประเทศ และหรือต่างประเทศ
2.จานวนโครงการที่เกิดขึ้นบนความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและศูนย์ 1.มีแผนงานศูนย์ชานาญการด้านผู้นาการ
ข้อมูลด้านสาธารณสุขในเขต
บริหารสุขภาพ
ภาคเหนือ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

2556

เป้าหมาย (Target)
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ
2560











เพิ่มขึ้น
1,000คน

เพิ่มขึ้น
1,000คน

เพิ่มขึ้น
1,000คน

เพิ่มขึ้น
1,000คน

เพิ่มขึ้น
1,000คน









ไม่ต่ากว่า
4.10

2
2

-

ผอ.สถานปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

ผอ.สถานปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ผอ.สถานปฏิบัติ
4.10
4.15
4.20
4.25
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
เพิ่มขึ้นอย่าง เพิ่มขึ้นอย่าง เพิ่มขึน้ อย่าง เพิ่มขึ้นอย่าง ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
น้อย ปีละ1 น้อย ปีละ1 น้อย ปีละ1 น้อย ปีละ1 วิชาการ
หน่วยงาน หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
2
2
2
2
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมกับศูนย์

ชานาญฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)

ตัวชี้วัด (KPI)
2. มี website ศูนย์ชานาญการด้านผู้นา
การบริหารสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงาน และเผยแพร่ข้อมูลทาง
วิชาการด้านสาธารณสุข
3. มีห้องสมุดอ้างอิงด้านสิ่งพิมพ์ของ
องค์การอนามัยโลก (Reference
Library of WHO Publications)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

2556

เป้าหมาย (Target)
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ
2560

-









-









ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมกับศูนย์

ชานาญฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. มีระบบการบริหาร
จัดการด้านการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการสุขภาพด้วยภูมปิ ัญญาไท
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาคุณภาพด้าน
การบริการวิชาการ

มาตรการ
3.1.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการงานด้านการบริการ
วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
1. พัฒนาระบบและกลไก
พัฒนาการบริหารจัดการบริการ

KPI โครงการ

- มีแผนการดาเนินงานด้านบริการ
วิชาการ
- มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการ
งานด้านบริการวิชาการ
- มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน การวิจัย
- มีการประเมินความสาเร็จของการ
บูรณาการงานบริการวิชาการ กับการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
เรียนการสอน และการวิจัย
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
3.2 บูรณาการระหว่างงาน 3.2.1 ส่งเสริมให้นาความรู้
- แผนงานโครงการด้านบริการ - มีโครงการ/กิจกรรม บูรณาการระหว่าง
บริการวิชาการ การเรียน ประสบการณ์จากการบริการ วิชาการ ที่สามารถนาไปบูรณา งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน
การสอน งานวิจัย และการ วิชาการแก่สังคมมาใช้ในการ การ
งานวิจัย และการทานุบารุง
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เรียนการสอน การพัฒนา
- เสริมความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตร งานวิจัย และการ การบูรณาการระหว่างงาน
- ค่าคะแนนประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการ กับการสอน การ (ระดับดีมาก)
วิจัย และทานุฯ
2. มีการบริการวิชาการด้าน 3.3 ส่งเสริมการให้บริการ 3.3.1 จัดกิจกรรม /โครงการ - โครงการบริการวิชาการ ที่
- จานวนโครงการบริการวิชาการแก่
สาธารณสุข เพื่อเป็นทีร่ ู้จัก วิชาการด้านสาธารณสุข
บริการวิชาการแก่สังคม ที่
มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน
สังคม ที่ตอบสนองความต้องการของ
และเป็นที่ยอมรับใน
และการแพทย์แผนไทย
ตอบสนองความต้องการ
สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย สังคม

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ

ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ

ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาขา
แพทย์แผนไทยประยุกต์
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ

กลยุทธ์
ประยุกต์ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที่
และประเทศ

มาตรการ
พัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม
3.3.2 พัฒนางานบริการ
วิชาการ เพื่อหารายได้

3.เป็นแหล่งบริการวิชาการ
และบริการสุขภาพโดยใช้
ภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน
สาธารณสุขทั้งในประเทศ

3.4 พัฒนาการจัดการของ
สถานปฏิบัติการแพทย์
แผนไทยประยุกต์

3.1.1 ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการด้านสาธารณสุข และ
การแพทย์แผนไทย
3.3.1.1จัดกิจกรรม /
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม
3.4.1 พัฒนาคุณภาพสถาน
ปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ให้ได้มาตรฐาน และ
เป็นที่รู้จัก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
ประยุกต์

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร

- ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มคี ุณภาพ
(2559)
- รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(2559)

ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนา
ทรัพยกรมนุษย์

- โครงการบริการวิชาการ ที่
มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

- จานวนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
และผอ.สถานปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

- จัดทาประเมินความพึงพอใจ - มีสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
ของผู้มารับบริการ
ประยุกต์ให้ได้มาตรฐาน
- จัดทาแผนพัฒนาการให้บริการ
ด้านสุขภาพของสถานปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ผอ.สถานปฏิบัติการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
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กลยุทธ์

4.มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านบริการวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศ และหรือ
ต่างประเทศ

3.5 สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

มาตรการ

3.5.1 สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์มสี ่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
ให้มีความพร้อมทั้งในด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติการ และ
ด้านการให้บริการ
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ผ่านสื่อต่างๆ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
- โครงการบริการวิชาการ โดย
ความร่วมมือระหว่างองค์กร
ภาครัฐ /เอกชน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- โครงการความร่วมมืองาน
บริการวิชาการ ร่วมกับสถาบัน
ต่างประเทศ
- สนับสนุนให้อาจารย์มสี ่วนร่วม
ในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม เช่น ให้คาปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์นอก
สถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ /เอกชน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- มีเครือข่ายความร่วมมืองานบริการ
วิชาการ ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

คณบดี
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
คณบดี
ผช.คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

- จานวนอาจารย์ที่เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์นอกสถาบัน/ เป็นกรรมการ
วิชาการ/ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

คณบดี
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
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มาตรการ

5.เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ 3.6 ขยายบทบาท
3.6.1 วางระบบบริหาร
และศูนย์ข้อมูลด้าน
เสริมสร้างศักยภาพและ
จัดการศูนย์ชานาญฯ อย่างมี
สาธารณสุขในเขตภาคเหนือ ความเข้มแข็งของศูนย์
ประสิทธิภาพ
ชานาญการฯ ให้
สามารถบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
1. จัดทาโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
ศูนย์ชานาญการฯ

2 จัดทาแผนงานด้านบริการ
วิชาการสู่สังคม ที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และ
ประเทศ
3. เชื่อมโยงเครือข่ายของศูนย์
ชานาญการฯ ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้ ้านสาธารณสุข
4. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ และ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

KPI โครงการ
- โครงสร้างของศูนย์ชานาญการฯ ที่
ชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
และศูนย์ชานาญฯ

2 แผนงานด้านบริการวิชาการสูส่ งั คม ที่ ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และ วิชาการ
ประเทศ
และศูนย์ชานาญฯ
3. มีเครือข่ายของศูนย์ชานาญการฯ ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข
4.ผลการดาเนินงานของศูนย์ที่สนับสนุน
ภารกิจด้านบริการวิชาการ

ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
และศูนย์ชานาญฯ
ผช.คณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
และศูนย์ชานาญฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1
สร้างระบบการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วย
หลักธรรมภิบาล
และภาวะผู้นา

1) มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2) มีระบบบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่เอื้อต่อการบริหารงานองค์กร

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

ประยุกต์ใช้ QA เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน

สร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กร
รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรและ
งบประมาณที่เอื้อต่อ
การบริหารงาน

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการ
ติดตามและ
ประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ที่จาเป็นต่อการ
บริหารงาน

กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 7
มีระบบบริหารจัดการ
บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)

ตัวชี้วัด (KPI)

1 มีระบบการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
หลักธรรมภิบาลและภาวะผู้นา

1.มีการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมภิบาล ดังนี้ หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักประสิทธิภาพ หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักการกระจายอานาจ หลักนิตธิ รรม
หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1
2 มีระบบการประกันคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จขององค์กรโดยผลประเมิน
การศึกษา และการจัดการความรู้ QA (SAR/CAR) ตามบ่งชี้ที่ 9.1
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ระดับความสาเร็จของพัฒนาสถาบันสู่การ
เรียนรู้ ตามตัวบ่งชี้ที่ 7.2

3 มีการบริหารจัดการทรัพยากร
และงบประมาณ ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

1.มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

2556

เป้าหมาย (Target)
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ
2560

5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)

คณบดี

4
(ระดับดี)

4
(ระดับดี)
1

5
(ระดับ
ดีมาก)
2

5
(ระดับ
ดีมาก)
3

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายฯ

1

5
(ระดับ
ดีมาก)
2

5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)











รองคณบดีฝ่าย
นโยบายฯ
รองคณบดีฝ่าย
นโยบายฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน้า 36

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)

ตัวชี้วัด (KPI)
2. ระดับความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรและ
การเงิน ตามตัวบ่งชี้ที่ 8.1

5 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
6 มีระบบบริหารจัดการบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการที่สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
1. มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งและแผนบริหารความ
เสี่ยง
1. มีแผนบริหาร/แผนพัฒนาบุคลากร

2.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาความรู/้ ทักษะ
ของบุคลากรสายวิชาการ ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.4

7 มีระบบฐานข้อมูล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

3. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ ตามตัวบ่งชี้ที่ 7.3

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

2556

เป้าหมาย (Target)
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ
2560

5
(ระดับ
ดีมาก)
70

5
(ระดับ
ดีมาก)
75

5
(ระดับ
ดีมาก)
80

5
(ระดับ
ดีมาก)
80

5
(ระดับ
ดีมาก)
85





















5
(ระดับ
ดีมาก)
50
5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)
60
5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)
70
5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)
75
5
(ระดับ
ดีมาก)

5
(ระดับ
ดีมาก)
80
5
(ระดับ
ดีมาก)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายฯ
รองคณบดีฝ่าย
นโยบายฯ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, ผช.คณบดี
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, ผช.คณบดี
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
รองคณบดีฝ่าย
นโยบายฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.มีระบบการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมภิบาล
และภาวะผู้นา

4.1 สร้างระบบการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วย
หลักธรรมภิบาล
และภาวะผู้นา

มาตรการ
4.1.1 ปรับโครงสร้างการ
บริหารคณะ ให้มคี วาม
คล่องตัว และเอื้อต่อการ
พัฒนาพันธกิจของคณะ
4.1.2 การสร้างคุณลักษณะ
ผู้บริหารที่พึงประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
1. ทบทวนโครงสร้างการ
บริหารคณะฯ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะ
1. การประเมินคุณสมบัติของ
ผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา
2. การประเมินคณบดีตาม
วิสัยทัศน์ และกรอบนโยบาย
การบริหารงานที่เสนอต่อ
สภามหวิทยาลัย
3. การประเมินบทบาทของ
คณะกรรมการประจาคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 (ข้อ 1, 3,7)
4. จัดช่องทางการสื่อสาร
ระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ กับคณบดี ผ่าน
เว็บไซต์

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- คณะ มีโครงสร้างการบริหารงานที่
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)

คณบดี/หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ

- บุคลากรมีความพึงพอใจในคุณสมบัติ
ของผู้บริหารใน
ระดับดี /ดีมาก
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- มีการประเมินคณบดีตามวิสยั ทัศน์ และ
กรอบนโยบายเป็นประจาทุกปี
- มีความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
วิสัยทัศน์ฯ และมีการปรับปรุงพัฒนา
- มีการปรับปรุง/พัฒนาบทบาทของ
คณะกรรมการประจาคณะตามผลการ
ประเมินเป็นประจาทุกปี
- เว็ปไซต์สายตรงคณบดี

คณบดี/หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ

คณบดี/หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ

คณบดี/หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ
คณบดี/รองคณบดีฝา่ ย
นโยบายฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
4.1.3 พัฒนาการทางานแบบ 1. จัดประชุมทาแผน
มีส่วนร่วม โดยสร้างความ
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
เป็นเจ้าขององค์กร และ
อย่างมีส่วนร่วม
ผลงานร่วมกัน
2. จัดประชุมผู้บริหาร
คณะกรรมการประจาคณะ
โดยมุ่งให้มีการสื่อสารผ่าน
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาขา ลง
สู่ทุกกลุ่มสาขาวิชา รวมถึง
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
1. การบริหารจัดการองค์กร
แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะ
คณะกรรมการ/คณะทางาน
4.1.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ /
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อให้คาปรึกษา และ
เสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คณะ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

- แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ /
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะฯ

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- รายงานการประชุมการจัดทาแผนฯ
- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จานวนครั้งการประชุม

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ

-รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ

คณบดี/รองคณบดีฝา่ ย
นโยบายฯ

- การมีตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเข้ามามี
ส่วนร่วมในคณะกรรมการ/คณะทางาน
ของคณะ
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- มีคณะผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อพัฒนาพันธกิจ
คณะ

คณบดี/หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ

คณบดี/หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

4.2 พัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
2. การจัดประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะฯ
4.2.1 ติดตามและประเมินผล 1. กิจกรรมติดตาม และ
แผนปฏิบัติการ
ประเมินแผนปฏิบัติการ รอบ
ไตรมาส /ประจาปี

4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวางแผนและเป็นข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจสาหรับ
ผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

KPI โครงการ
- มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- มีการติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติ
การประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)

ผู้รับผิดชอบ
คณบดี /
หัวหน้าสานักงานเลขาฯ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ

2. จัดทารายงานติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และรายงานในทีประชุมประจา
คณะฯ
3. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยนาผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน
ในรอบถัดไป
1. วิเคราะห์อัตรากาลัง
บุคลากรปี 55-59 โดยคานวณ
จากค่า FTEs

- รายงานติดตามและประเมินผล รอบ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
ไตรมาส
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ
-สรุปรายงานการทบทวนแผน
รองคณบดีฝา่ ยนโยบายฯ
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
- มีการติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติ รองคณบดีฝา่ ยนโยบายฯ
การประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- รายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์
- รายงานการวิเคราะห์อัตรากาลัง
บุคลากรปี 55-59

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ

2. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน
การดาเนินงานของหลักสูตร

- รายงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิต
ของหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
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2. มีระบบการประกัน
4.3 ประยุกต์ใช้ QA เพื่อ
คุณภาพการศึกษา และการ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการความรู้
บริหารงาน

มาตรการ
4.3.1 มีการใช้ QA เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหาร
จัดการคณะ

4.3.2 กระตุ้นให้หน่วยงาน
ภายในคณะฯจัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good practice)

3. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและงบประมาณ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน

4.4 สร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กร รวมถึงการ
จัดการทรัพยากรและ
งบประมาณที่เอื้อต่อการ
บริหารงาน

4.4.1 กระจายการบริหาร
จัดการงบประมาณสูร่ ะดับ
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
1. กิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
2. การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างสถาบัน
- จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี (Good
practice)
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ู่
การพัฒนา (KM for change)
ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่จัดใน
รูปแบบ KM หรือรูปแบบอื่น ๆ
ทั้งในระดับคณะ สานักงาน
เลขานุการคณะฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 (ข้อ 1-5)
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะ

KPI โครงการ

- มีการประเมิน/ตรวจสอบการประกัน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- รายงานการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รองคณบดีฝา่ ยนโยบายฯ

- แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของ
หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
และหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ู่การพัฒนา คณะฯ
(KM for change) ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่จัด
ในรูปแบบ KM หรือรูปแบบอื่น ๆ ทั้งใน
ระดับคณะ สานักงานเลขานุการคณะฯ
อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี
- มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ

2. จัดทาแผนงบประมาณบน - มีแผนงบประมาณบนความคุ้มค่า
ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประจาทุกปี
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณบดี /รองคณบดีฝ่าย
นโยบายฯ
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มาตรการ

4.4.2 ติดตามการใช้
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ได้

(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

3. กระจายงบประมาณและ
อานาจการบริหารจัดการสู่
ระดับภาควิชา/สานักงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 8.1
- จัดทารายงานสถานะการเงิน
ประจาเดือน
- รายงานให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ รับทราบ

- มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและ
อานาจการบริหารจัดการงบประมาณสู่
หน่วยงาน
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- มีการรายงานสถานะการเงินผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
- มีการรายงานสถานะการเงินให้
บุคลากรของคณะทราบอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาพันธกิจคณะฯ

คณบดี /รองคณบดี
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

- มีแผนงบประมาณและแผนพัฒนา
ทรัพยากรที่สอดคล้องในทุก ๆ ปี
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากร
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในและ
นอกสถาบัน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

- ปรับแผนงบประมาณให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
4.4.3 มีการเชื่อมโยงแผน
1. มีการจัดทาแผนงบประมาณ
งบประมาณสู่แผนการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ทรัพยากร
ทรัพยากรของคณะ
2. มีการจัดทาแผนการบริหาร
ทรัพยากร และการใช้
ทรัพยากรร่วมกันทั้งในและ
นอกสถาบัน
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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4. มีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง

มาตรการ
4.4.4 ใช้การบริหารจัดการ
ความเสีย่ งควบคู่ไปกับการ
จัดทาแผนงบประมาณ

4.5 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 4.5.1 จัดหาอาคารสานักงาน
ที่จาเป็นต่อการบริหารงาน อาคารปฏิบตั ิการ และอาคาร
เรียนที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน

5.มีระบบฐานข้อมูล ระบบ 4.6 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ฐานข้อมูลของคณะ
การบริหารและการตัดสินใจ สาธารณสุขศาสตร์

4.5.2 จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ในพันธกิจของคณะฯ
4.6.1 มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารและการ
ตัดสินใจ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
1. มีการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ก่อน/หลัง การจัดทาแผน
งบประมาณ/แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
- ติดตามความก่อสร้างอาคาร
คณะฯ
- จัดทาแผนจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ใน
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตร และการใช้
บริหารจัดการในภารกิจคณะฯ

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- แผนงบประมาณ/แผนปฏิบตั ิการ
สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

- แผนความต้องการครุภณ
ั ฑ์ การศึกษา
ปี 2557-2559

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา/
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะฯ

- แผนการจัดสรรงบประมาณ
รายได้ ,งบประมาณแผ่นดิน

- งบประมาณมีเพียงพอต่อการ
บริหารงานภายใต้พันธกิจคณะฯ

คณบดี/
รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ

1. การจัดทาแผนระบบ
สารสนเทศ

- มีแผนระบบสารสนเทศและตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ

2. การจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ

- มีฐานข้อมูลสารสนเทศครบทุกด้าน
ภายในปี 2557
- มีการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเป็น

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
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6. มีระบบบริหารจัดการ
บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

4.7 บริหารบุคลากรตาม
หลักการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

มาตรการ

4.7.1 พัฒนาวิธีการสรรหา
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)
วิชาการ การบริหารจัดการ
และการเงิน (ตัวบ่งชี้ที่ 7.3)
1. การกาหนดแนวทางการรับ
บุคลากรของคณะทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน
2. การรับบุคลากรใหม่ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
คณะฯ โดยพิจารณาตามค่า
FTEs

4.7.2 การส่งเสริมและพัฒนา 1. แผนการศึกษาต่อของ
บุคลากรในทุกระดับ
บุคลากรสายวิชาการ
2. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ การเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

KPI โครงการ
เครื่องมือ/การบริหารจัดการเพื่อการ
ตัดสินใจ
- มีแนวปฏิบัติ/แผนการรับบุคลากรใหม่
ของคณะทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- แผนอัตรากาลังบุคลากรปี 55-59

- มีแผนการศึกษาต่อของคณาจารย์ ของ
คณะที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของอาจารย์ที่ขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการตามแผน
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ ที่ดาเนินการโดยคณะ อย่างน้อย
ปีละ 2 โครงการ
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
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มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(ปี 56-60)

KPI โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ทั้งหมดได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
รูปแบบต่าง ๆ
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ
บุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุน ที่ดาเนินการโดยคณะ อย่าง
น้อยปีละ1 โครงการ
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
รูปแบบต่าง ๆ
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
4.7.3 การพัฒนาหลักเกณฑ์ 1. วางแผนการประเมินผลการ - มีแผนงานประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ผช.คณบดีฝา่ ยพัฒนา
และวิธีการในการประเมินผล ปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ของบุคลากรทุกระดับ
ทรัพยากรมนุษย์
การปฏิบัติงาน
ระดับ
2. ให้ความรู้ความเข้าใจใน
- จานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ หลักเกณฑ์การประเมินผล ไม่น้อยกว่า
ทรัพยากรมนุษย์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80
- แบบข้อตกลงในการประเมินผล
บุคลากรทุกระดับ
3. ดาเนินงานการเมินผลการ - บุคลากรทุกระดับได้รับการประเมิน
ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนา
ปฏิบัติงานบุคลากร ตาม
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
ทรัพยากรมนุษย์
ระเบียบ ประกาศที่กาหนด
- แบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาไทย
เป้าประสงค์

1) การพัฒนาระบบบริหารงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม
3) บุคลากร นิสิต มีจิตสานึกในความเป็นไทยและร่วมกันเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี ผ่าน
กระบวนการจัดเรียน
การสอน

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้วยกิจกรรมพัฒนา
นิสิตทั้งในและนอกหลักสูตร

พัฒนาการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ไทยกับสุขภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร และ
นิสิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาไทย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)

ตัวชี้วัด (KPI)

1 การพัฒนาระบบบริหารงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2556

1. มีแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
2. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
5
บริหารงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(ระดับดี
ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2,6.1
มาก)
2 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี 1.จานวนรายวิชาที่มีการเสริมสร้างคุณธรรม
ร้อยละ 80
คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมที่ดผี ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
2.จานวนโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม
6
จริยธรรมที่ดี
3 บุคลากร นิสิต มีจติ สานึกในความ 1.จานวนโครงการ ที่สร้างสานึกในความเป็น ไม่น้อยกว่า
เป็นไทยและร่วมกันเผยแพร่ภมู ิ
ไทยและร่วมกันเผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
5 โครงการ
ปัญญาท้องถิ่น

2. มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เป้าหมาย (Target)
2557
2558
2559






ผู้รับผิดชอบ
2560


รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต

5
5
5
5
(ระดับดี
(ระดับดี
(ระดับดี
(ระดับดี
มาก)
มาก)
มาก)
มาก)
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
7

8

9

ไม่น้อยกว่า
5 โครงการ

ไม่น้อยกว่า
5 โครงการ

ไม่น้อยกว่า
5 โครงการ







10

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต
ไม่น้อยกว่า รองคณบดีฝ่ายกิจการ
5 โครงการ นิสิต


รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์
5. สนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสืบ
สานภูมปิ ัญญาไทย

กลยุทธ์
5.1 การพัฒนาระบบ
บริหารงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

มาตรการ
5.1.1 พัฒนาระบบ
บริหารงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

5.2 การสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ผ่านกระบวนการจัดเรียน
การสอน

5.2.1 จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และการทานุบารุง
จริยธรรมที่ดี ผ่านกระบวนการ
ศิลปวัฒนธรรม
จัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

5.3 ส่งเสริมด้านคุณธรรม 5.3.1 ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้วยกิจกรรม
วิชาชีพ
พัฒนานิสิตทั้งในและนอก
หลักสูตร

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย/KPI (2556-2560)
1. พัฒนาระบบบริหารงานทานุ - มีแผนการดาเนินงานด้านทานุบารุง
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม

- ร้อยละ 80 จานวนรายวิชาที่มีการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดผี ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ไม่น้อยกว่า 10
กิจกรรมหรือโครงการ/ปี
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - มีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการไหว้ครู
ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมหรือโครงการ/ปี
- โครงการไหว้ครูแพทย์แผน
(ประเมิน/ดาเนินการทุกปี)
ไทยฯ
- โครงการรดน้าดาหัว
- โครงการ PH CAMP
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 (ข้อ 1)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

5.4 พัฒนาการเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
สุขภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร และ
นิสิต

มาตรการ
5.4.1 สนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพเข้ากับ
ภารกิจอื่น ๆ

5.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพสู่ชุมชน

5.4.3 ส่งเสริมให้บุคลากร
และนิสติ เข้าร่วมกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
- มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ ผ่านการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
-จัดกิจกรรมที่บูรณาการใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต
- กิจกรรมบริการด้านสุขภาพ
ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยผ่าน
โครงการ Mobile Unit

เป้าหมาย/KPI (2556-2560)
- ประมวลรายวิชาของหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

- ร้อยละโครงการที่มีการบูรณาการใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต
- รายงานผลการดาเนินงานการเข้าร่วม
โครงการ Mobile Unit

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

- เผยแพร่ข้อมูลภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ ผ่าน
บทวความทางวิชาการ หรือ
รายการวิทย์
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ
ของคณะฯ
- ส่งเสริมให้บุคลากร และ
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุ

- บทความทางวิชาการ ด้านภูมิปญ
ั ญา
ด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง/ปี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ
ด้านทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม หรือเข้าร่วม
กิจกรรมสืบสานภูมิปญ
ั ญา
ไทย

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
บารุงศิลปะวัฒนธรรม หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบสานภูมิปญ
ั ญา
ไทย ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย/KPI (2556-2560)
ของคณะฯ
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
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การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กับแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ด้านผลิตบัณฑิต
 ด้านวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านบริหาร
 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี2556-2560) คณะสาธารณสุขศาสตร์
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