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๓.๓ แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตรเปนหนวยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยท่ีสถาบัน 

พระบรมราชชนกไดถายทอดนโยบาย รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันพระบรมราชชนก ดังนั้นในการ

จัดทำแผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร จะตองนำแผนยุทธศาสตรของสถาบันพระบรมราชชนก 

มาเปนขอมูลนำเขาและมากำหนดในแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ตั้งแตวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดกลยุทธ โดยนำผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรทั้งภายในและภายนอก 

มากำหนดกลยุทธเพ่ิมเติมใหบรรลุวิสัยทัศนของคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 

วิสัยทัศน (Vision) 

“สถาบันการศึกษาดานสุขภาพเพ่ือชุมชน ชั้นนำของอาเซียน” 

สถาบันการศึกษาดานสุขภาพเพ่ือชุมชน หมายถึง                                                                           

 1. คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตรเปนองคกรการศึกษาดานสุขภาพเปนท่ียอมรับ และเชื่อม่ันจาก

สังคมท้ังในประเทศและระดับอาเซียน 

 2. ระบบการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายการศึกษา

แหงชาติ 

 3. การจัดการศึกษาทางดานสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตรมีเอกลักษณที่ชัดเจน เพื่อการพัฒนา

บุคลากรทางดานสุขภาพตอบสนองความตองการชุมชน 

 4. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสูงทั้งดานความรู ความสามารถดานการศึกษาและการสาธารณสุข  

มีคุณธรรมและจริยธรรม ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานอยางมีความสุขและมีผลงานวิชาการที่โดดเดน 

ในระดับประเทศและระดับอาเซียน 

 5. บัณฑิตและผูไดรับการพัฒนาจากคณะฯ มีความรู และปญญาทางสุขภาพ มีความเขาใจ เขาถึง และพัฒนา

เพ่ือสุขภาวะของคนในชุมชนอยางแทจริง 

 6. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานวัฒนธรรม และคานิยมรวมขององคกรที่มีความเข็มแข็ง 

เปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีพ่ึงตนเองได 
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ปรัชญา (Philosophy) 

จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผสานความรูสู ชุมชน พัฒนากำลังคน ใหมีคุณภาพ เพื่อใหการบริการ

สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย 

ปณิธาน (Determination) 

มีความมุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชนดวยหัวใจความเปนมนุษย 

พันธกิจ (Mission) 

 (๑) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพ ในการเรียนรูดวยตนเอง  

 (๒) วิจัย สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางหรือพัฒนาองคความรู และนำความรูนั้นไปใช

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคม ใหเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ   

 (๓) พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแกสังคม โดยเนนความรวมมือกับชุมชน  

 (๔) สงเสริมและทะนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรม  

 (๕) บริการดานการแพทยและการสาธารณสุข 

คานิยมรวม (Share value) 

 M = Mastery เปนนายตนเอง 

 O = Originality  เรงสรางสิ่งใหม 

 P = People Centered Approach ใสใจประชาชน 

 H = Humility ถอมตน ออนนอม 

อัตลักษณ (Identity) 

 บริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic issues) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตกำลังคนดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชน และสังคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที ่ ๓ การพัฒนากำลังคนดานสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพและอาเซียน  

และบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสุขภาวะชุมชนท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเปนสถาบันการศึกษาดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค (Goal) 

๑. ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สากล และมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพ้ืนฐานการดูแลดวยหัวใจ 

ความเปนมนุษย 
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๒. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใชประโยชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะ 

ของชุมชนและสังคมอาเซียน 

๓. เปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพท่ีไดรับการยอมรับ ระดับชาติ/อาเซียน 

๔. เปนสถาบันอุดมศึกษาดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ (Strategy) 

๑. เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองความตองการระบบสุขภาพและลูกคาและมีมาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช รูปแบบการใชการเรียนการสอนใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ในยุค ๔.๐ 

๓. พัฒนากระบวนการเรียนที ่สงเสริมสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรคนวัตกรรมใหบริการดวย 

หัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน รวมถึงทะนุบำรุงศิลปวฒันธรรมไทย 

๔. พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา 

 ๕. เรงรัดการผลิต เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ในระดับชาติ/อาเซียน 

 ๖. เรงรัดการสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 

 ๗. พัฒนาความรวมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมรวมกับสถาบันตางประเทศ 

 ๘. การพัฒนาศูนยการฝกอบรมและสาธารณสุขระดับสากลดานบริการวิชาการและ เพื่อสุขภาวะชุมชน 

และสังคมอาเซียนท่ียั่งยืน 

 ๙. ยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากร ของสถาบันใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/อาเซียน 

 ๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมในทุกประเด็น 

 ๑๑. พัฒนาระบบนิเวศนความเปนอุดมศึกษาสีเขียว 

 ๑๒. พัฒนาการสื่อสารการตลาดผานสื่อ ทุกรูปแบบเพ่ือสรางความผูกพันอันดี กับผูมีสวนไดสวน 

 ๑๓. พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน 

 ๑๔. พัฒนาบุคลากรสนับสนุนใหมีศักยภาพในการสนับสนุนงานตามพันธกิจของวิทยาลัยท่ีทันตอสถานการณ 
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงกลยุทธและตัวช้ีวัดการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การผลิตกำลังคนดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 

เปาประสงคท่ี ๑: ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สากล และมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพ้ืนฐานการดูแลดวยหัวใจ ความเปนมนุษย 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี ๑.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี ๑.๒ คุณภาพผูสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษา 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๑S๑ เรงรัดการพัฒนา
หลักสูตรใหมท่ีตอบสนอง
ความตองการระบบสุขภาพ
ลูกคาและมีมาตรฐานสากล 

G๑S๑.๑ จำนวนของ
หลักสูตรการศึกษา ท่ี
ไดรับการรับรอง
มาตรฐานตามระบบ 
AUN-QA 

N/A - - - ๑ 
หลักสูตร 

๒ 
หลักสูตร 

อนุกรรมการ
ดาน

ยุทธศาสตร
และประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
  

G๑S๑.๒ จำนวน
หลักสูตรใหมท่ีตอบสนอง
ความตองการระบบ
สุขภาพของประเทศ 

 

 

N/A  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อนุกรรมการ
ดานวิชาการ 
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กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

๑.๒.๑ ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ๒ 
๑.รังสี
เทคนิค 
(วทก.) 
๒.ว.ท.บ.
สาขาทันต
สาธารณสุข 
(ตอเนื่อง) 
(วสส.ขก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ๙ 
๑.ส.บ.สาขา
สาธารณสุข
ศาสตร(ตอเนื่อง) 
(วสส.ขก) 
๒.ว.ท.บ. สาขา
อนามัย
สิ่งแวดลอม 
(วสส.ขก) 
๓. แผนไทย
ประยุกตบัณฑิต
(วสส.ตรัง) 
๔. ส.บ.สาขา
สาธาณสุขชุมชน 
(ตอเนื่อง) (วสส.
พิษณุโลก)
๕.ว.ท.บ.สาขาอา
ชีวอนามัยและ

         ๔ 
๑.ว.ท.บ. สาขา
ความผิดปกติ
ของการสื่อ
ความหมาย 
(ชลบุรี.) 
๒. ว.ท.บ. สาขา
ทัศนมาศตร 
(วสส.พิษณุโลก) 
๓. ว.ท.บ.
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางการ
แพทย (วสส.
ตรัง) 
๔.เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
นวัตกรรมและ

     ๑ 

๑.แพทย
ไทย
ประยุกต
บัณฑิต (ว.
อภัยภูเบ
ศร) 

            ๐ 
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กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    

ความปลอดภัย 
(วสส.ยะลา) 
.๖.ว.ท.บ.
ปฏบิัติการฉุกเฉิน
การแพทย (วสส.
ยะลา) 
๗.ส.บ.สาขา
สาธาณสุขชุมชน 
(เทียบโอน) (วสส.
พิษณุโลก) 
๘.แพทยแผนไทย
บัณฑิต(วสส.
ชลบุรี) 
๙. วทบ.เวช
ระเบียน (เทียบ
โอน) (วทก.) 
 
 
 

การสื่อสาร
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๓๗ 

 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

๑.๒.๒ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

๑ 
๑.ส.ม. 
(วสส.ขก) 

        ๓ 
๑.สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต 
(วสส.พิษณุโลก) 
๒.สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต 
(วสส.ตรัง) 

Master of 
Public Health 
(International 
Program) (วสส.
ตรัง) 

       ๓ 
๑.แพทยแผน
ไทยมหาบัณฑิต 
(วสส.พิษณุโลก) 
๒.สาธารณสุข 
ศาสตรมหา
บัณฑิต (วสส.
ยะลา) 

๓.สาธารณสุข 
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
(วสส.ขก.) 

          ๑ 
 แพทยแผนไทย
มหาบัณฑิต (วสส.
ตรัง) 

G๑S๒ พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนโดยใช 
รูปแบบการใชการเรยีนการ
สอนใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศ
ไทย ๔.๐ 

G๑S๒.๑จำนวนหลักสูตร
ท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ 

N/A ๑ 

หลักสูตร 

๒ 

หลักสูตร 

๓ 

หลักสูตร 

๔ 

หลักสูตร 

๕ 

หลักสูตร 

อนุกรรมการ
ดานวิชาการ 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๓๘ 

 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๑S๓พัฒนากระบวนการ
เรียนท่ีสงเสริมสมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษ 
สรางสรรคนวตักรรม
ใหบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยและการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชน
รวมถึงทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

G1๑S๓.๑ รอยละของ
ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีผล
การสอบภาษาอังกฤษ
เทากับหรือมากกวาระดับ 
Upper intermediate 

N/A ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ อนุกรรมการ
ดานวิชาการ 

G๑S๓.๒ รอยละของ
นักศึกษามีผลงาน
สรางสรรคนวัตกรรมท่ี
ไดรับรางวัลในระดับ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

N/A ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ อนุกรรมการ
ดานวิชาการ 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๓๙ 

 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๑S๓.๓ รอยละของ
ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีผล
การประเมินคุณภาพ
ผูสำเร็จการศึกษาดาน
การบริการสุขภาพดวยหัว
ใจความเปนมนุษยใน
ระดับดีมากข้ึนไป  
(คะแนนเฉลี่ยมากกวา
หรือเทากับ ๔.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕)  

N/A ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ อนุกรรมการ
ดานวิชาการ 

G๑S๓.๔รอยละของ
โครงการดานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีบรรลุ
เปาหมายครบทุกขอ 

N/A ๘๐         ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ อนุกรรมการ
ดานวิชาการ 

G๑S๔ พัฒนาอาจารยใหมี
สมรรถนะการจัดการเรียน

G๑S๔.๑ รอยละอาจารย
ท่ีสอบผานความรูภาษา 
อังกฤษระดับดีข้ึนไป 

N/A ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ อนุกรรมการ
ดานวิชาการ 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๐ 

 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

การสอนท่ีสงเสริมการ
เรียนรูของนักศึกษา 

(UPP.IN) ๕๑ คะแนนข้ึน
ไปได  

G๑S๔.๒ รอยละของ
อาจารยท่ีจัดการเรียน
การสอนสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงยุค ๔.๐ 

N/A ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ อนุกรรมการ
ดานวิชาการ 

G๑S๔.๓ รอยละอาจารย
ประจำท่ีดำรงตำแหนง
ตั้งแต รศ.ข้ึนไป 

N/A - - ๑ ๒ ๓ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

G๑S๔.๔ รอยละของ
อาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตรงตามสาขา
ท่ีเปดการเรียนการสอน 

  

N/A ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ อนุกรรมการ
ดานบริหาร 

*G๑S๒ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช รูปแบบการใชการเรยีนการสอนใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ เปนกลยุทธท่ีคณะกำหนดเพ่ิม 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๑ 

 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๑S๒.๑ จำนวนหลักสูตรทีคณะมีการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ เปนตัวชี้วัดท่ีคณะกำหนดเพ่ิม 

G๑S๓.๔รอยละของโครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบรรลุเปาหมายครบทุกขอ เปนตัวชี้วัดท่ีคณะกำหนดเพ่ิม 

G๑S๔.๑ รอยละอาจารยท่ีสอบผานภาษาอังกฤษระดับดีข้ึนไป (UPP.IN) ๕๑ คะแนนข้ึนไปได เปนตัวชี้วัดท่ีคณะกำหนดเพ่ิม  

G๑S๔.๒ รอยละของอาจารยท่ีจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงยุค ๔.๐ เปนตัวชี้วัดท่ีคณะกำหนดเพ่ิม 

 

  



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๒ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชน และสังคมอาเซียน 

เปาประสงคท่ี ๒: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสามารถนำไปใชประโยชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี ๒: จำนวนหนวยงานท่ีนำผลงาน วิจยั ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ/หรือ สังคมอาเซียน 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๒S๕ เรงรัดการผลิต 
เผยแพรผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพ ในระดับชาติ/
อาเซียน 

G๒S๕.๑ จำนวนผลงานวิจัย และผลงาน
วิชาการ ท่ีตีพิมพในวารสารระดับอาเซียน 

N/A ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

G๒S๕.๒ จำนวนนวัตกรรมของอาจารยท่ี
ไดรับรางวัลระดับชาติ/อาเซียน 

N/A ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

G๒S๕.๓ รอยละของผลงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการ หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใช
ประโยชนในการพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังคมอาเซียน 

N/A ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๓ 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๒S๕.๔ จำนวนผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และนวัตกรรมท่ีไดรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

N/A ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

G๒S๕.๕ จำนวนผลงานวิจัยผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมท่ีกระทรวง
สาธารณสุขนำไปใชในการกำหนด
นโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

N/A ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

G๒S๕.๖ จำนวนตำราหรือหนังสือท่ีได
มาตรฐานและไดรับการเผยแพร 

N/A ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

G๒S๖ เรงรัดการสราง
เครือขายความรวมมือ เพ่ือ
แสวงหาทุนจากภายนอก 

G๒S๖.๑ สัดสวนของเงินทุนวิจัยภายนอก
ตอทุนวิจัยภายใน 

N/A ๑๐ : ๙๐ ๑๕ : ๘๕ ๒๐ : ๘๐ ๒๕ : ๗๕ ๓๐ : ๗๐ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๔ 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๒S๗ พัฒนาความรวมมือ
การผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และนวัตกรรม
รวมกับสถาบันตางประเทศ 

G๒S๗.๑ จำนวนผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และนวัตกรรมท่ีทำรวมกับ
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน
ตางประเทศ 

N/A ๐ ๑ ๑ ๒ ๒ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

*G๒S๕.๖ จำนวนตำราหรือหนังสือท่ีไดมาตรฐานและไดรับการเผยแพร เปนตัวชี้วัดท่ีคณะกำหนดเพ่ิม  
  



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๕ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓:: การพัฒนากำลังคนดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพและอาเซียน และบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสุขภาวะชุมชนท่ียั่งยืน 

เปาประสงคท่ี ๓: เปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติ/อาเซียน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี ๓: จำนวนหลักสูตรฝกอบรมใหมท่ีไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการระบบสุขภาพของระดับชาติ/อาเซียน 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๓S๘ การพัฒนาศูนยการ
ฝกอบรมและสาธารณสุขระดับ
สากลดานบริการวิชาการและ 
เพ่ือสุขภาวะชุมชนและสังคม
อาเซียนท่ียั่งยืน 

G๓S๘.๑ จำนวนหลักสูตร
ฝกอบรมใหมท่ีไดมาตรฐานและ
ตอบสนองความตองการระบบ
สุขภาพของระดับชาติ/อาเซียน 

๘.๑ ระดับชาติ  

N/A  

 

 

๒  

 

 

 

๒  

 

 

 

๒  

 

 

 

๒  

 

 

 

๒  

อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ       

G๓S๘.๒ รอยละของหลักสูตร
ฝกอบรมท่ีมีคา NPS มากกวา ๗ 
ข้ึนไป 

N/A ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๖ 

 

G๓S๙ ยกระดับความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร ของสถาบันใหเปน
ท่ียอมรับในระดับชาติ/อาเซียน 

  

G๓S๙.๑ จำนวนบุคลากรไดรับ
การยอมรับจากหนวยงานภายนอก
ในระดับชาติ/อาเซียนในการ
พิจารณาผลงานวิชาการ (สกอ. / 
องคกรวิชาชีพ / หนวยงาน
ภายนอก / ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
reviewer  วารสาร TCI ๑ 
เทานั้น) 

N/A ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

G๓S๙.๒ รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับเชิญเปนวิทยากรจาก
หนวยงานภายนอกระดับชาติ/
อาเซียน 

N/A ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
วสส.ชลบุร ี

G๓S๙.๓ ระดับความสำเร็จของ
การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ศูนยพัฒนาบุคลากร (Training 
Center) และ/หรือ การใหบริการ
ทางการแพทยและการสาธารณสุข 

N/A ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ อนุกรรมการ
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

  



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๗ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔:  การเปนสถาบันการศึกษาดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงคท่ี ๔: เปนสถาบันอุดมศึกษาดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี ๔: จำนวนหนวยงานในสังกัดคณะท่ีมีผลลัพธการดำเนินงานตามคุณลักษณะการเปนองคกรสมรรถนะสูงในภาพรวมมากกวาหรือเทากับ ๔.๕๑ จากคะแนน

เต็ม ๕ 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๔S๑๐ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีครอบคลุมในทุก
ประเด็น 
  

G๔S๑๐.๑ รอยละของ
หนวยงานยอยท่ีมีโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดมาตรฐาน 

N/A ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ อนุกรรมการ
ดานยุทธศาสตร
และประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา 

G๔S๑๐.๒ ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

N/A ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ อนุกรรมการ
ดานยุทธศาสตร
และประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๘ 

 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๔S๑๑ พัฒนาระบบนิเวศนความ
เปนอุดมศึกษาสีเขียว 

G๔S๑๑.๑ ผลสำเร็จของการ
พัฒนาองคกรสู Green 
University 

N/A - - ติดอันดับ 
๑ ใน 

๕๐๐ ของ 
UI Green 
Metric 

ติดอันดับ 
๑ ใน 

๔๐๐ ของ 
UI Green 
Metric 

ติดอันดับ 
๑ ใน 

๓๐๐ ของ 
UI Green 
Metric 

อนุกรรมการ
ดานบริหาร 

G๔S๑๒ พัฒนาการสื่อสาร
การตลาดผานสื่อ ทุกรูปแบบเพ่ือ
สรางความผูกพันอันดี กับผูมีสวน
ไดสวน 

G๔S๑๒.๑ รอยละของจำนวน
หลักสูตรท่ีรับนักศึกษาใหมหรือ
ผูเขารับการอบรม อยางนอย 
รอยละ ๙๐ ของแผน 

๘๐ ≥๘๐ ≥๘๕ ≥๙๐ ≥๙๕ ≥๙๕ อนุกรรมการ
ดานยุทธศาสตร
และประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา 

G๔S๑๒.๒ รอยละของ
หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเขาศึกษา
หรืออบรม เพ่ิมข้ึน 

๘๐ ≥๘๐ ≥๘๕ ≥๙๐ ≥๙๕ ≥๙๕ อนุกรรมการ
ดานยุทธศาสตร
และประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๔๙ 

 

 

กลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๕ ป ๖๖ ป ๖๗ 

G๔S๑๓ พัฒนาการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี
ศักยภาพภายใตคานิยมรวมและอัต
ลักษณของสถาบัน 

G๔S๑๓.๑ รอยละของ
บุคคลากรท่ีมีผลการประเมิน
ความสุขในการทำงานเพ่ิมข้ึน 

๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๘ ๗๐ ๗๒ อนุกรรมการ
ดานยุทธศาสตร
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

G๔S๑๓.๒ รอยละบุคลากรท่ีมี
คุณภาพชีวิตการทำงานใน
ระดับดีข้ึนไป 

N/A ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ อนุกรรมการ
ดานบริหาร 

G๔S๑๔ พัฒนาบุคลากรสนับสนุน
ใหมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัยท่ีทันตอ
สถานการณ 

G๔S๑๔.๑ รอยละบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีความสามารถ
พัฒนางาน (คูมือปฏิบัติงาน 
R2R นวัตกรรม ตามบทบาท
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ) 

N/A ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ อนุกรรมการ
ดานบริหาร 

*G๔S๑๔ พัฒนาบุคลากรสนับสนุนใหมีศักยภาพในการสนับสนุนงานตามพันธกิจของวิทยาลัยท่ีทันตอสถานการณ เปนกลยุทธท่ีคณะกำหนดเพ่ิม 

*G๔S๑๔.๑รอยละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความสามารถพัฒนางาน (คูมือปฏิบัติงาน R2R นวัตกรรม ตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ) เปนตัวชี้วัดท่ีคณะกำหนดเพ่ิม 

 

 



แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๕๐ 

 

 


