
วสัิยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรมสุขภาพระดบัสากล”

“International Knowledge Centre of Health Technology and Innovation”



ค าจ ากดัความ 

แหล่งเรียนรู้ (Knowledge Centre)หมายถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ วิทยากร ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ประสบการณ์ อ่ืนๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ทางการสุขภาพ

นวัตกรรมสุขภาพ  (Health Innovation) หมายถึ ง 
กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐ์ที่เกิดขึน้จากแนวคิดใหม่ๆ 
ศาสตร์ด้านต่างๆที่ เกิดการบูรณาการเพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู สุขภาพ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่
นิสิต อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนประชาชนที่มีความ
สนใจ

เทคโนโลยสุีขภาพ (Health Technology) หมายถึง การ
ใช้ความรู้ เคร่ืองมือ ความคดิ หลกัการ เทคนิค ระเบยีบ
วธีิ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ จากผลงานวทิยาศาสตร์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ระดับสากล (International) หมายถึงการได้รับการ
ยอมรับในด้านการเรียนการสอนโดยหลักสูตรได้รับการ
รับรองหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล และด้านการวิจัย
โดยมผีลงานวจิัยตีพมิพ์ในระดบันานาชาติ



เป้าประสงค์ วสัิยทศัน์

1) เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณภาพ บัณฑิตมีงานท าตรงสาขา และสามารถบูรณาการองค์ความรู้         
สู่ชุมชน / สถานประกอบการ และเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของคณะ

2) เพ่ือผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่
ได้รับการยอมรับและมกีารตีพมิพ์ระดบันานาชาติ 

3) เพ่ือพฒันางานบริการวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
ทีมุ่่งเน้นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนมสุีขภาวะทีด่ ี

4) เพ่ือสืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และด ารงอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

5) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะเพ่ือเข้าสู่องค์กรคุณภาพ และตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาเป็นกลไกในการปฏิบตัิงาน



ตัวช้ีวดัระดับวิสัยทศัน์ (KPI)

1. หลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดบัสากล

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ตีพิมพ์งานวิจัย     
ในระดบันานาชาติ

3. จ านวนงานบริการวิชาการ
ทีไ่ด้รับรองมาตรฐานสากล

4. ร้อยละความส าเร็จด้านการเรียนการ
สอนที่ใช้เทคโนโลยีและองค์กรใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

5.จ านวนส่ิงประดิษฐ์ทางด้านสุขภาพที่มีขีด
ความสามารถในการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือประโยชน์เชิงพาณชิย์



สภาพแวดล้อมขององค์การ

การบริการ
วชิาการ

การวจิยัการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สถาปนาขึน้
เม่ือ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขศาสตร์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน มีอาคารส านักงานและอาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 2, อาคาร 20 เป็นที่ตั้งของคณะฯ ส านักงานฯ ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการ มีภาจกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านสาธารณ สุขและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม เปิดด าเนินงานมา 9 ปี ผลติภัณฑ์หลกัของคณะฯ มี 3 ประเภท ได้แก่



1. การศึกษา

คณะฯจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ 
ปริญญาโท 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยการประเมินหลักสูตรจากกรรมการภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ความส าเร็จด้านหลักสูตรของคณะฯคือ ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และ
มาตรฐานวชิาชีพ วชิาการ และตามอตัลกัษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์



2. การวจิยั

คณะฯผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัยด้านสาธารณสุขและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ผ่านการด าเนินการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านต่างๆด้วยจริยธรรมการวิจัยที่ดี การ ส่งมอบ
รายงานผลการวิจัยให้กับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภาครัฐและเอกชน 
ความส าเร็จของคณะฯด้านการวิจัย คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การแก้ไข
ปัญหาชุมชนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้ผ่านการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรดับชาติและนานาชาติ การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา การผลกัดนันโยบายและขับเคล่ือนพฒันาประเทศ



3. การบริการวิชาการ

คณะฯให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม ความส าเร็จของการบริการวิชาการ
ของคณะฯคือ การมีรายได้เพิ่มขึ้น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ 
และประชาชนมีอตัราการป่วยลดลง



พนัธกจิ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้วิชาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และบูรณาการแบบมีส่วน
ร่วม เพ่ือพฒันาความเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา 

2) พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม ด้านสาธารณสุขเพ่ือแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

3) บริการวชิาการด้านสาธารณสุขเพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน 

4) สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และด ารงอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

5) บริหารจัดการคณะเพ่ือเข้าสู่องค์กรคุณภาพ และตามหลักธรรมาภิบาล โดยน า
ศาสตร์แห่งพระราชามาเป็นกลไกในการปฏิบัติงาน



ยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรตจิังหวดัสกลนคร

PHCSC

ค่านิยม  “มุ่งเน้นการท างานเพือ่องค์กรและสังคม”

P
Participation
เน้นการมส่ีวนร่วม

H
Participation

Health Modeling
เป็นผู้น าด้านสุขภาพ

C
Communication 
& Technology

การช านาญการส่ือสาร และ
เทคโนโลยทีางด้านสุขภาพ

S
Social Responsibility
มีการค านึงถงึสังคมและ
สภาพแวดล้อมรอบตวั

C
Community Based 

Learning
มีการใช้การเรียนรู้โดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน



สมรรถนะหลกั 

Managerial Competency



1) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Student Center Learning) และใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ (Community Base Learning)

2) การผลิตงานวิจัยที่เน้นปัญหาของชุมชนเป็น
พื้นฐานและปัญหาสาธารณสุขของประเทศหรือในเชิง
นโยบาย 



เป็นแหล่งผลติบัณฑิตและก าลงัคนเพ่ือเป็นผู้น าด้านสุขภาพชุมชน
ในการขบัเคล่ือนการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ี

เป้าประสงค์: พฒันาก าลงัคนเพ่ือเป็นผู้น าด้านสุขภาพในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่1



ตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ที ่1 (KPI) ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั

1) ร้อยละของนิสิตที่มทีกัษะด้านการส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยเีพ่ือสุขภาพ 
2) ร้อยละของบัณฑิต/นิสิตที่สอบใบประกอบวชิาชีพ
คร้ังแรกผ่านเกณฑ์
3) ร้อยละของการประเมนิสมรรถนะการเป็นผู้น าด้าน
สุขภาพของศิษย์เก่าจากผู้ใช้บัณฑิต 
4) ร้อยละของแกนน าด้านสุขภาพ (อสม. และ CG) ใน
การดูผู้สูงอายุ สอบผ่านเกณฑ์หลกัสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ 

1. รองคณบดฝ่ีายวิชาการ
2. หัวหน้าภาคฯ
3. รองคณบดฝ่ีายกจิการนิสิต
4. รองคณบดฝ่ีายส่ือสารองค์กร

ยุทธศาสตร์ที ่1 เป็นแหล่งผลติบัณฑิตและก าลงัคนเพ่ือเป็นผู้น าด้านสุขภาพชุมชนในการ
ขับเคล่ือนการมสุีขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ี



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์ 1
พฒันาและสร้างหลกัสูตร degree / non degree 
ให้มีความทันสมัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
ขับเคล่ือนให้เกดิหลกัสูตรทางด้านสาธารณสุขที่
มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. จ านวนหลกัสูตรที่สร้างผู้น าด้านสุขภาพ 

2. จ านวนหลกัสูตรมีการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดบัสากล

3. จ านวนหลกัสูตรที่มีรายวชิาที่มีทักษะ Digital / 
Smart Health Communication

4. จ านวนหลกัสูตรที่มีการพฒันาความรู้และทักษะ
ส าหรับวยัท างาน 

5. ร้อยละของบัณฑิต และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ที่ผ่าน
เกณฑ์หลกัสูตร

1. โครงการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. โครงการสู่การรับรองตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพ
ระดบัหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดบัสากล3. 
กจิกรรมส่งเสริมพฒันาความรู้และทักษะด้าน
Digital / Smart Health Communication

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตในการสอบใบ
ประกอบวชิาชีพ

5. กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

6. โครงการพฒันาหลกัสูตร Non degree 3 หลกัสูตร

7.โครงการพฒันาหลกัสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วย
กติจากการเข้าร่วมหลกัสูตร Non degree

ยุทธศาสตร์ที ่1 เป็นแหล่งผลติบัณฑิตและก าลงัคนเพ่ือเป็นผู้น าด้านสุขภาพชุมชนในการ
ขับเคล่ือนการมสุีขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ี



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ที่เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิริง 

1. ร้อยละของการประเมินทักษะด้านการส่ือสาร

2. ร้อยละของการประเมินการใช้เทคโนโลยเีพ่ือ
สุขภาพ

3. ร้อยละของการประเมินทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยเีพ่ือสุขภาพ

4. ร้อยละของรายวชิาหรือโครงการในหลกัสูตรที่
พฒันาส่ิงประดษิฐ์หรือนวตักรรมทางด้าน
สุขภาพ

1. กจิกรรมพฒันาหลกัสูตรที่เสริมสร้างศักยภาพ
ก าลงัคนด้านวชิาชีพสาธารณสุข
2. โครงการค่ายพฒันาศักยภาพนิสิตอาสา โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน

กลยุทธ์ 3
พฒันานิสิตให้มีสมรรถนะ ทักษะที่จ าเป็นใน
อนาคตต่อวชิาชีพ กระบวนการจัดกจิกรรมนิสิต
ให้ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen และ 
Global Talents

1. ร้อยละของนิสิตที่มีอตัลกัษณ์ของคณะฯ ดงันี้

(1) การมีส่วนร่วม

(2) ผู้น าสุขภาพ

(3) การส่ือสารและเทคโนโลยี

(4) สังคมและส่ิงแวดล้อม

(5) เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

1.โครงการค่ายพฒันาศักยภาพนิสิตอาสา โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1 เป็นแหล่งผลติบัณฑิตและก าลงัคนเพ่ือเป็นผู้น าด้านสุขภาพชุมชนในการ
ขับเคล่ือนการมสุีขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ี



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์ 4
ส่งเสริมเครือข่ายศิษย์เก่าในการขบัเคล่ือนโย
บายสาธารณะ 

1. จ านวนโครงการทีศิ่ษย์เก่ามส่ีวนร่วมใน
การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 

2. ร้อยละของการประเมนิสมรรถนะด้าน
การเป็นผู้น าทางด้านสุขภาพของศิษย์เก่า
จากผู้ใช้บณัฑติ 

1. โครงการศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตร์
สัมพนัธ์
2. กจิกรรมพฒันาฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
3. กิจกรรมพฒันาตามความตอ้งการของศิษย์
เก่า

กลยุทธ์ 5
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกด้านการเรียนการสอน

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกบัภายนอก
ด้าน การเรียนการสอน

1. โครงการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอก ระดบัชาติและนานาชาติ
2. กจิกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้านวจิัย
และวชิาการแก่นิสิตระดบับณัฑติศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่1 เป็นแหล่งผลติบัณฑิตและก าลงัคนเพ่ือเป็นผู้น าด้านสุขภาพชุมชนในการ
ขับเคล่ือนการมสุีขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ี



เสริมสร้างงานวจัิยและนวตักรรมเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ โดยมี
ชุมชนเป็นส่วนร่วมและเข้าสู่เวทรีะดบัสากล

เป้าประสงค์: อาจารย์มีศักยภาพในการผลติผลงานวจิัยระดับ
นานาชาตแิละนวตักรรม

ยุทธศาสตร์ที ่2



ตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ที ่2 (KPI) ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั

1). ร้อยละของค่าเฉลีย่ H Index ของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
2). ร้อยละส่ิงประดษิฐ์หรือนวตักรรมทีม่ศัีกยภาพที่สามารถ
น าไปต่อยอดเชิงพาณชิย์และต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ โดยมชุีมชนเป็นส่วน
ร่วมและเข้าสู่เวทรีะดบัสากล



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์

1. การส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์งานวิจัย

1. จ านวนโครงการทีผ่ลติส่ิงประดษิฐ์และ
นวตักรรม

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ โดยมชุีมชนเป็นส่วน
ร่วมและเข้าสู่เวทรีะดบัสากล



เป็นแหล่งให้บริการวชิาการระดับสากลด้านเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมสุขภาพ (ISO17025)

เป้าประสงค์: ชุมชนมีสุขภาวะทีด่จีากการบริการวชิาการของคณะ
แบบ Life-Long Learning

ยุทธศาสตร์ที ่3



ตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ที ่3 (KPI) ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั

จ านวนชุมชนท่ีมีสุขภาวะท่ีดี รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการวชิาการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 เป็นแหล่งให้บริการวชิาการระดบัสากลด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมสุขภาพ 
(ISO17025)



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์ 

1. การพฒันาบริการวชิาการภายใต้ศูนย์
การเรียนรู้แบบ Life-Long Learning

- ศูนย์นวตักรรมอนามัยส่ิงแวดล้อม

- ศูนย์นวตักรรมกญัชา กญัชง และพืช
สมุนไพรทางการแพทย์

- ศูนย์นวตักรรมการดูแลผู้สูงอายุ

1. จ านวนรายได้ที่เกดิจากศูนย์Life-Long 
Learning

2. จ านวนลูกค้าผู้มาใช้บริการศูนย์ Life-
Long Learning

3. ร้อยละของลูกค้าที่น าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัหรือต่อยอด
เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที ่3 เป็นแหล่งให้บริการวชิาการระดบัสากลด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมสุขภาพ 
(ISO17025)



พฒันาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพระดบัสากล

เป้าประสงค์: แผนกลยุทธ์ทีน่ าสู่แผนปฏิบัตงิานประจ าปีประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที ่4



ตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ที ่4 (KPI) ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั

ร้อยละตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย

1. คณบดี
2. รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผน

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพระดบัสากล



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์ 1
พฒันาบริหารจัดการด้วยหลกัธรรมาภิบาล
องค์กร

1. ร้อยละเร่ืองร้องเรียน ด้านจริยธรรม วนัิย
และจรรยาบรรณ

2. ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิการบริหาร
จัดการของผู้บริหารทุกระดบัอยู่ในระดบัดี

1.EdPEx

กลยุทธ์ 2
พฒันาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของ
คณะเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวจิัย 
การท างานเพ่ือเข้าสู่ Green University

1. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากร นิสิต 
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้างบรรยากาศ
ของการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ Green University

3. ร้อยละของการใช้พลงังานทีล่ดลง 
(Decarbonization) (ปริมาณ กระดาษ หมกึ  
ปร้ินท์ เป็นต้น) 

1.PH Green office 

กลยุทธ์ 3
ส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ระดบัหลกัสูตร คณะ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

1. ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัหลกัสูตร
และคณะอยู่ในระดบัดี

1.EdPEx

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพระดบัสากล



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์ 4
พฒันาระบบบริหารจัดการภายใน และพฒันา
กระบวนการบูรณางานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางด้าน
สุขภาพ 

1. ร้อยละความส าเร็จของความร่วมมือใน
การด า เนินงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัฯ
2.ความพึงพอใจของคู่ความร่วมมือและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานกบัคณะฯ

1. โครงการบูรณาการโครงสร้างและภารกิจ   
ใ ห้ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ งาน โดย มุ่ง เ น้นการใช้ทรัพยากร 
บุคลากร และงบประมาณร่วมกนั
2. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
อ่ืน ๆ ภายนอกมหาวทิยาลยั
3.  โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทาง
วชิาการระดบัอาเซียน

กลยุทธ์ 5
เป็นองค์กรคุณภาพ มคีวามทนัสมยัและมี
ระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการที่
ได้มาตรฐาน

1.ส านักงานเลขานุการได้รับรองมาตรฐาน
ISO 9001 (ภายใน 3 ปี)
2.ความพงึพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดบัดี

1. EdPEx

กลยุทธ์ 6 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.ร้อยละของโครงการที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

1. EdPEx
2. โครงการการพัฒนาปรับปรุงและถ่ายทอด
แผนฯ

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพระดบัสากล



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์ 7 
การวางแผนอตัราก าลงัและระบบสรรหา
บุคลากรให้สอดคล้องกบัอตัราก าลงัทีไ่ด้รับ
การพจิารณาจากมหาวทิยาลยั

1. ร้อยละการจัดการอตัราก าลงัเป็นไป
ตามแผน

กลยุทธ์ 8 
พฒันาอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน และมี
แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล รวมทั้งติดตาม
ผลส าเร็จ

1. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิจากแผนพฒันา
อาจารย์และบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย

1. การสนับสนุนการพฒันาตนเองโดยให้ทุนแก่
บุคลากร 10,000 บาท
2. โครงการการพฒันาปรับปรุงและถ่ายทอด
แผนฯ

กลยุทธ์ 9 
จัดหาสวสัดกิาร และบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวก เพ่ือให้บุคลากรในคณะเป็นองค์กร
แห่งความสุข

1. ระดบัความสุขของบุคลากร คณะฯ

2. ระดบัความภาคภูมใิจของบุคลากรทีม่ี
ต่อคณะฯ

3. ร้อยละของการบรรลุตัวช้ีวดัระดบั
บุคคลเป็นไปตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพระดบัสากล



กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (PI) โครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
กลยุทธ์ 10
ส่งเสริมสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการตัดสินใจเพ่ือน ามาใช้
เป็นข้อมูลน าเข้าในการบริหารงานของคณะฯ

1. จ านวนระบบสารสนเทศทีม่กีารพฒันา
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของทมีบริหารและการ
ท างานขององค์กรอย่างเป็นระบบ 

2. ร้อยละของระบบสารสนเทศที่พฒันาขึน้ที่
ผู้บริหารน าไปใช้ในการตัดสินใจ

1. โครงการการจัดการฐานข้อมูลของคณะฯ

กลยุทธ์ 11
ส่งเสริมการส่ือสารองค์กรอย่างเป็นระบบทั้ง
ภายใน และภายนอก เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์
องค์กร และสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพนัธ์ใน
การสร้างภาพลกัษณ์ของคณะฯ และ
มหาวทิยาลยั

1. ร้อยละของการส่ือสารกบับุคลากรภายใน/
ภายนอกคณะฯ เพ่ือเข้าใจนโยบายของ
คณะฯ

2. ร้อยละของโครงการทีเ่กดิจากความ
ร่วมมือ ภายนอกคณะฯ

1. จ านวนส่ือประชาสัมพนัธ์โดยอาศัย
เทคโนโลยดีจิิทัล
2. จ านวนโครงการความร่วมมือ ด้านการ
เรียนการสอน การวจิัย และบริการวชิาการ

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพระดบัสากล


