โครงร่างองค์กร
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P.1 ลักษณะองค์กร
สถาบันนโยบายสาธารณะ เดิมชื่อ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้รับการจัดตั้งเป็น
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกําหนดวิทยาเขต และการจัดตั้ง
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 เป็นหน่วยงานส่วนงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย มี
ภาระหน้าที่ในการสร้างงานวิจัย หรือเชื่อมโยงงานวิจัยจากแหล่งอื่น สู่การพัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาสําหรับจัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และจัดการศึกษาในศาสตร์ที่เป็นความเป็นเชี่ยวชาญของ
สถาบัน หรือภารกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
P.1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
ก(1) หลักสูตรและบริการ
สถาบันนโยบายสาธารณะมีหลักสูตรและบริการที่สําคัญ ดังนี้
1. การจัดการศึกษา
สถาบันฯ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เป็นหลักสูตรภาคปกติที่เน้นจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนควบคู่ไปกับการทํางานได้ โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2553 หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการปรับปรุงจํานวน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2556 และ 2561 และได้รับการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA โดยสถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อดําเนินการและบริหาร
จัดการหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวน 38 คน โดยการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการจัดประชุมวิชาการ
การจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง และการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย สามารถบูรณาการความรู้ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการจัดการระบบสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. การวิจัย
สถาบันฯ ได้จัดตั้ง “สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันนโยบายสาธารณะ และคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
กระทบ และงานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพทั้งในระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ ครอบคลุม
ประเด็ น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด สงขลา พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ ยุ ท ธศาสตร์ อ าหารระดั บ จั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมทางกาย ระบบอาหาร และการจัดการขยะชุมชน รวมไปถึง
การพัฒนา guideline ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในปี พ.ศ. 2563 คณาจารย์และนักวิจัย
ประจําสถาบันได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รวม15 โครงการ จํานวนเงินรวม
โดยประมาณ 2.4 ล้านบาท มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง
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ทั้งนี้ สถานวิจัยฯ ได้ดําเนินการพัฒนาด้านวิชาการให้แก่กลุ่มเครือข่ายในเรื่องการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ การเขียนบทความวิชาการ การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เป็นประจําทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้วิธีการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพได้ และเกิดการขับเคลื่อนต่อยอดในเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ โดย
ในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ได้จัดการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม จํานวน 21 คน
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ดําเนินงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นสําคัญของพื้นที่ ได้แก่ ระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม การเพิ่มกิจกรรมทางกาย แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) การ
ตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. การบริการวิชาการ
สถาบันฯ มี การบริ การวิ ชาการแก่ สังคมโดยบูรณาการร่วมกับการเรี ยนการสอนและการดํ า เนิ น
โครงการบริการวิชาการ กล่าวคือ การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทําวิจัยวิทยานิพนธ์เพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาในชุมชน ซึ่งในปี
พ.ศ. 2563 มีงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 12 เรื่อง ครอบคลุมประเด็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา ภาวะโภชนาการเด็ก การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด ผลลัพธ์
ของโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น แรงงานพม่า การจัดการปัญหาสุขภาพช่องปาก การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใบสั่งกิจกรรมทางกายในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ในชุมชน สําหรับการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ในปี พ.ศ. 2563 สถาบันฯ ได้ดําเนินงานบริการวิชาการ
จํานวน 7 โครงการ ครอบคลุมประเด็น การเพิ่มกิจกรรมทางกาย การสร้างเสริมสุขภาวะ การพัฒนากลไก
สุขภาพระดับพื้นที่ การพัฒนาศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ การขับเคลื่อนระบบอาหาร และการ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้พัฒนาระบบการรายงานและติดตามโครงการแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการได้รายงานผลการดําเนินโครงการ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้การ
สนับสนุนได้ติดตามโครงการได้
นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้พัฒนาหลักสูตรและจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั่วประเทศแบบ on site และ online ประกอบด้วย 1) หลักสูตรหลักการและ
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ 2) หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ 3) หลักสูตรผู้นําและการบริหารงาน
ด้านสุขภาวะ 4) หลักสูตรการสร้างและบริหารจัดการเครือข่าย 5) หลักสูตรการจัดการความรู้ 6) หลักสูตรการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ 7) หลักสูตรการบริหารจัดการความยั่งยืน 8) หลักสูตรพัฒนาเครือข่ายนัก
ประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ 9) พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ และ 10) หลักสูตร
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศัยกยภาพด้านการเขียน
โครงการ การสื่อสารความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย และการอบรมการใช้ระบบติดตามโครงการแบบออนไลน์
กลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมการอบรม จํานวน 3,620 คน ได้แก่ เครือข่ายประชาชน ชุมชนทั่วประเทศ ในประเด็น
กิจกรรมทางกาย การควบคุมปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายนักวิชาการในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เครือข่าย
ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร เครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายนักวิชาการประเมิ นผล
กระทบทางสุ ขภาพ เครื อข่ ายกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับพื้นที่ เครือข่ายองค์ ขับเคลื่อนมติสมัชชา
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เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ เครือข่ายบัณฑิตอาสาระดับ
ตําบล รวมถึงหน่วยญาลันนันบารูในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
รายละเอียดหลักสูตรและบริการของสถาบัน แสดงในตารางที่ P.1-1
ตารางที่ P.1-1 ความสําคัญและกลไกการส่งมอบหลักสูตรและบริการ
หลักสูตรและบริการ

กลไกการส่งมอบให้แก่ลูกค้า

การจัดการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
(ปริญญาโท)

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง
ประกอบด้วย การบรรยาย การนําเสนอและอภิปราย การฝึกปฏิบัติ
และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน–ศึกษาดูงานในพื้นที่ การวิจัย/ศึกษาด้วย
ตนเอง การสัมมนา และการประชุมวิชาการ เน้นการฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบ
ด้าน
การทําวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าด้วยตนเอง เน้น
การจัดการ/แก้ปัญหาเชิงระบบ โดยใช้โจทย์ปัญหาในพื้นที่/ชุมชน มี
การเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการในวารสารหรื อ การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ/นานาชาติ และจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ

การวิจัย

การพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้การ
ทํางานแบบเครือข่าย ร่วมกับภาควิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชน รวมไปถึ ง การพั ฒ นาข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย การ
ขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาทั้งเชิงประเด็น
และเชิ ง พื้ น ที่ โดยสนั บ สนุ น การขอรั บ ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น
ภายนอก
การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน โดยสนับสนุนให้
นักศึกษาทําวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อการจัดการเชิงระบบและการ
แก้ปัญหาในพื้นที่ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์รวมทั้ง
สนับสนุนให้นักศึกษาขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

การบริการวิชาการแก่สังคม/
ชุมชน

การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมและ
ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย 1) เป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ 2) เป็ น ที่
ปรึกษาทางวิชาการ 3) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4) จัดเวที
เสวนาวิชาการ 5) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6) จัดโครงการ
สนับสนุนชุมชน

ก(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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พันธกิจ (Mission)
สถาบันนโยบายสาธารณะ มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน มี
ศักยภาพในการสร้างชุดความรู้ เกิดกลไกการจัดการเชิงระบบ และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยใช้
บริบทพื้นที่เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้สังคมมีการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรมเชิงระบบ ซึ่งจะนําไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ
จัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

ภาพที่ P.1-1 พันธกิจหลักของสถาบัน
ค่านิยม
ใช้ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ
PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว
P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ
- ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
- ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
- มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ
S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม
- เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม
- แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
- บ่มเพาะคนดี สู่สังคม
U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว
- มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
- ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน
สมรรถนะหลัก
1. เป็นสถาบัน ที่ทําหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม และดําเนินการจัดการงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมเชิง
ระบบ และเชิงนโยบาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ นําไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาทั้งระดับพื้นที่ ระดับประเทศ
2. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในสหวิ ท ยาการที่ เ ข้ ม แข็ ง ทั้ ง ที่ ม าจาก
สถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชนและจากชุมชน เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการผลิตบัณฑิต การพัฒนาศักยภาพของคนและเครือข่าย เพื่อ
เป็นกําลังหลักในการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
สถาบันนโยบายสาธารณะมีบุคลากรทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 4 คน และ 2) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 13 คน โดยมีประเภทการจ้างหลัก ประกอบด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ และ ลูกจ้างชั่วคราว ดังตารางที่ P.1-2 ทั้งนี้บุคลากรทั้ง
สองสายงานได้มีการจัดทําข้อตกลงภาระงาน (TOR) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ
ตารางที่ P.1-2 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ข้อมูลวันที่ 30 ธันวาคม 2563)
คุณลักษณะ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหน่งทางวิชาการ
ศาสตาราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อายุคน (ปี)
21-30
31-40
41-50
51-60
60 ปีขึ้นไป
อายุงาน (ปี)
1-10
11-20

สายวิชาการ
พม.
พม.
(เงิน
(เปลี่ยน
งบประมาณ) สถานภาพ)

สายสนับสนุน
พม.
พม.
พ.
(เปลี่ยน
(เงินรายได้) เงินรายได้
สถานภาพ)
1 (7.7%)
-

ลูกจ้าง

3 (75.0%)

1 (25.0%)

1 (7.7%)
2 (15.4%) 8 (61.5%) 1 (7.7%)
-

3 (75.0%)

1 (25.0%)

2 (50.0%)
1 (25.0%)
-

1 (25.0%)
-

1 (7.7%)
-

1 (7.7%) 1 (7.7%)
4 (30.7%) 1 (7.7%)
2 (15.4%) 2 (15.4%)
1 (7.7%)
-

3 (75.0%)
-

1 (25.0%)
-

1 (7.7%)
-

4 (30.7%) 2 (15.4%)
2 (15.4%) 4 (30.7%)
-

-

สถาบันฯ ได้สํารวจปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งสองสายงานมุ่งมั่นต่อภารกิจและส่งผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากร โดยใช้แบบสอบถามปัจจัยความสุขและความผูกพัน ผลการสํารวจปัจจัยความสุขและ
ความผูกพันได้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขนโยบายด้านสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่าง ๆ ควบคู่กับการร่วมกันหาแนวทางการสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร
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ก(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาํ คัญ
สถาบันฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
และการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตามตารางที่ P.1-3
ตารางที่ P.1-3 ข้อมูลอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญ
สินทรัพย์
อาคารสถานที่

รายละเอียด
- สํานักงานสถาบันนโยบายสาธารณะ ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ สนั บ สนุ น งานบริ ห ารจั ด การ งานวิ จั ย และงานบริ ก ารวิ ช าการ
ประกอบด้วย ห้องพักผู้บริหาร หัองพักอาจารย์ และสํานักงานสถาบัน
- ห้องเรียนและห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดประชุม งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
ประกอบด้วย ห้องเรียนและห้องประชุม จํานวน 4 ห้อง ห้องทํางานร่วม จํานวน
1 ห้อง และห้องทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จํานวน 1 ห้อง
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ - ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ นตไร้ ส าย (WiFi) ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ สํ า นั ก งาน
สําคัญ
ห้องเรียนและห้องประชุมทั้งหมด
- ระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) และฐานข้อมูล โดยเครื่องแม่ข่ายของสถาบัน
ได้วางอยู่ที่สํานักนวัตกรรมและเครือข่ายอัจฉริยะ
- เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและโปรแกรม Zoom สําหรับสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการประชุมแบบ online
- คอมพิวเตอร์โนตบุคพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติภารกิจของอาจารย์และสายสนับสนุน
- อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน ได้แก่
คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง กระดานไวท์บอร์ด และ
เครื่องเสียง
- อุ ป กรณ์ อํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ ได้ แ ก่ กล้ อ งวิ ดี โ อบั น ทึ ก ภาพ กล้ อ ง
ถ่ายรูป เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์
ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับทีส่ ําคัญ
สถาบันนโยบายสาธารณะให้ความสําคัญในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ดําเนินการภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับ สากล เพื่อทําให้ลูกค้าและผู้รับบริการได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและการดําเนินงานต่าง ๆ ของ
สถาบันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสดังตารางที่ P.1-4
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ตารางที่ P.1-4 กฎระเบียบข้อบังคับที่สําคัญในการกํากับการดําเนินงานขององค์กร
ด้าน
การเรียนการสอน

กฎระเบียบข้อบังคับที่สาํ คัญ
1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd)
2) เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556
4) ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563
การวิจัย
1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัย
2) การเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนอุดหนุนการ
วิจัย
การบริการวิชาการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
การเงินและพัสดุ
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2551
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
5) กฎกระทรวง 10 ฉบับ
การบริหารงานบุคคล 1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
การประกันคุณภาพ 1) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ของ สกอ.
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ ASEAN
University Network Quality Assurance (AUN-QA)
การบริหารองค์กร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
P.1ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์ก
ข(1) โครงสร้างการนําองค์กรและระบบการกํากับดูแลองค์กร
สถาบันนโยบายสาธารณะดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2562 กลไกในการบริ ห ารงานสถาบั น ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการ 2 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการอํ า นวยการประจํ า สถาบั น และคณะกรรมการประจํ า สถาบั น ซึ่ ง ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันนโยบายสาธารณะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด อยู่ระหว่างดําเนินการ อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของสถาบันอยู่
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ภายใต้ระเบียบ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามตามกฎระเบียบต่าง ๆ สําหรับการดูแลการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปริญญาโทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกํากับการดําเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ข(2) กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สถาบันนโยบายสาธารณะได้แบ่งกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลัก
ขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแต่ละพันธกิจ ดังตารางที่ P.1-5
ตารางที่ P.1-5 ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พันธกิจหลัก
การจัดการศึกษา

ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น และ
ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นักศึกษาปริญญาโท
1) ได้รับองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างรอบด้าน
2) ได้บัณฑิตทีม่ ีความรู้ความสามารถในการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น และสามารถพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่/ชุมชนได้
3) ได้แลกเปลีย่ นมุมมองในประเด็นการจัดการระบบ
สุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
4) ได้ลงพื้นที่ศกึ ษาดูงานด้านการจัดการระบบสุขภาพ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและปลอดภัย
6) บัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
7) มีทุนสนับสนุนการวิจัย
ลูกค้าในอนาคต
1) ได้รับข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและ
ค่าใชจ่าย ที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ
หน่วยงานภาครัฐ/ภาค
1) ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ
ประชาสังคม/ภาค
2) สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการ
ประชาชน (non-degree) ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3) เก็บสะสมคะแนน/หน่วยกิต สําหรับศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต
1) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
ศิษย์เก่า
1) มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
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ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น และ
ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิจัย
อาจารย์/นักวิจัย
1) ได้รับการดูแลความปลอดภัย กรณีลงพื้นที่เสี่ยง
2) เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3) พัฒนางานวิจัยโดยใช้องค์ความรู้สหสาขาวิชาและ
บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ เพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพในพื้นที่
นักศึกษาปริญญาโท
1) ได้รับการดูแลความปลอดภัย กรณีลงพื้นที่เสี่ยง
2) เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
แหล่งทุนวิจัย
1) โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
2) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับ
ชุมชน/สังคม
1) ผลงานวิจัยตอบสนองความต้องการหรือนําไปใช้
ประโยชน์ได้ในชุมชน/สังคม
การบริการวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการบริการ 1) มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแบบ nonแก่สังคม/ชุมชน
วิชาการ
degree และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ
2) นําความรู้ทไี่ ด้รับไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
3) เก็บสะสมคะแนน/หน่วยกิต สําหรับศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
พันธกิจหลัก

ข(3) ผู้สง่ มอบ พันธมิตร และคูค่ วามร่วมมือที่สําคัญ
สถาบันสันติศกึ ษาคัดเลือกผูส้ ่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจของ
องค์กร และใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ดังตาราง
ที่ P.1-6
ตารางที่ P.1-6 บทบาท ข้อกําหนด และช่องทางการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือที่สําคัญ
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
กัน

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ

ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร

การจัดการศึกษา
พันธมิตรและคูค่ วามร่วมมือ
- คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ม.นเรศวร
- คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา ม.ทักษิณ

- อาจารย์พิเศษ
- อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
- กรรมการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์/

- อาจารย์มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.
- อาจารย์มีประสบการณ์ที่ตรง/
สอดคล้องกับหลักสูตร
- องค์กรมีบทบาทและภารกิจที่

- หนังสือราชการ
- อีเมล์/โทรศัพท์
- สื่อออนไลน์
- ประชุม/
สัมมนา
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ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
กัน

- สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ม.วลัยลักษณ์
- สถานวิจัยการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ม.อ.
- คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.
- คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
- คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
- คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.

วิทยานิพนธ์
- กรรมการปรับปรุง
หลักสูตร
- คู่เทียบ

สอดคล้องกัน
- สามารถร่วมมือกันทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

- ศึกษาดูงาน

ผู้ส่งมอบ
- บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.
- กองทะเบียนและ
ประมวลผล ม.อ.

- ระบบการรับ
นักศึกษาและสําเร็จ
การศึกษา
- ระบบการ
ลงทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา

- กระบวนการรับสมัครนักศึกษา
และสําเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
ขั้นตอนและกําหนดเวลา
- กระบวนการลงทะเบียนเรียนและ
ประเมินผลเป็นไปตามขั้นตอนและ
กําหนดเวลา

- หนังสือราชการ
- อีเมล์/โทรศัพท์
- ประชุม
- สื่อออนไลน์

- ผู้ร่วมวิจัย
- ผูใ้ ห้ข้อมูลวิจัย
- ผูใ้ ห้แหล่งเผยแพร่
งานวิจัย

- ผู้ร่วมวิจัย มีองค์ความรู้และเป็นที่
ยอมรับในทางวิชาการ
- แหล่งเผยแพร่งานวิจัยเป็นที่
ยอมรับในฐานข้อมูลวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
- ร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

- หนังสือราชการ
- อีเมล์/โทรศัพท์
- ประชุม
- สื่อออนไลน์

- กระบวนการสนับสนุนการวิจัย
เป็นไปตามขั้นตอนและกําหนดเวลา
- มีสัญญารับทุนที่ชัดเจนและเชื่อถือ
ได้

- หนังสือราชการ
- อีเมล์/โทรศัพท์
- ประชุม
- สื่อออนไลน์

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ

ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร

การวิจัย
พันธมิตรและคูค่ วามร่วมมือ
- สถานวิจัยการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ม.อ.
- คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.
- คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
- สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
- สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
- หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ระบบสนับสนุนการ
ผู้ส่งมอบ
- สํานักวิจัยและพัฒนา ม.อ. วิจัย
- ทุนอุดหนุนวิจัย
- สํานักงานกองทุนสนับ
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

10

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
กัน

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ

ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร

การบริการวิชาการแก่สังคม
พันธมิตรและคูค่ วามร่วมมือ
- คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.
- คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
- สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ม.วลัยลักษณ์
- คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
- คณะพยาบาลศาสตร์ ม.
แม่ฟ้าหลวง
- คณะแพทยศาสตร์ ม.
ขอนแก่น
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
ม.บูรพา
- สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
- สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด/อําเภอ
- หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ร่วมจัดโครงการ
บริการวิชาการ
- ร่วมจัดกิจกรรม/
โครงการให้แก่สังคม
- ฝึกอบรมนักศึกษา
ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- สนับสนุนการจัดโครงการบริการ
วิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- มีความร่วมมือการทํากิจกรรม/
โครงการเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง
- ร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

- หนังสือราชการ
- อีเมล์/โทรศัพท์
- ประชุม/สัมมนา
- สื่อออนไลน์

ผู้ส่งมอบ
- สํานักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และพันธกิจสังคม
ม.อ.
- กองแผนงาน ม.อ.
- สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
- สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
- สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

- ระบบสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ
- ทุนอุดหนุน
โครงการ

- กระบวนการสนับสนุนงานบริการ
วิชาการเป็นไปตามขั้นตอน และ
กําหนดเวลา
- มีแผนงานโครงการที่ชัดเจน
สอดคล้องกับภารกิจสถาบัน
- สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งแก่
ชุมชนและสังคม
- สนับสนุนงบประมาณการบริการ
วิชาการแก่ภาคประชาสังคม โดยมี
การทําสัญญารับทุนที่ชัดเจน

- หนังสือราชการ
- อีเมล์/โทรศัพท์
- ประชุม
- สื่อออนไลน์
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P.2 สถานการณ์ขององค์กร
สถาบันนโยบายสาธารณะ เป็นสถาบันในพื้นที่ภาคใต้ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททางด้านการ
จัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ รวมถึง
การดําเนินการวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดฝึกอบรมในด้านดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศ สถาบันฯ มุ่งใช้
องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ ชุมชน สังคม และประเทศ และสร้าง
เครื อข่ ายจากหน่ว ยงานภาครั ฐ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ภาคประชาชน ภาคประชาสั งคม เพื่อร่ว ม
ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
P.2ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ก(1) ลําดับในการแข่งขันขององค์กร
สถาบันนโยบายสาธารณะได้จัดการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการจั ด การระบบสุ ข ภาพ และได้ กํ า หนดคู่ เ ที ย บสํ า คั ญ คื อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนในด้าน
การวิจัยและการบริการวิชาการ ยังไม่กําหนดคู่เทียบ
ก(2) การเปลีย่ นแปลงสําคัญที่มีผลต่อสถานการณ์การแข่งขันขององค์กร
สถาบั น นโยบายสาธารณะได้ มี ก ระบวนการทบทวน และวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดําเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกผ่านที่ประชุมบุคลากร โดยในปีที่ผ่านมาพบว่าการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์
การแข่งขันของสถาบัน ได้แก่ จํานวนนักศึกษาที่น้อยลง จํานวนอาจารย์ประจํา การสรรหาและพัฒนาอาจารย์
ใหม่ แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงการแสวงหาเงิน
รายได้เพื่อเลี้ยงองค์กร การทําวิจัยที่ต้องการโจทย์วิจัยมาจากชุมชน และเห็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ชัดเจน การ
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบโจทย์สังคม/ชุมชน และการมีเครือข่ายการทํางานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน
ก(3) แหล่งที่มาสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน
สถาบันนโยบายสาธารณะมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สําคัญ ได้แก่ ผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ผลงานวิจัย งบสนับสนุนโครงการวิจัย และผลการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ
P.2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
สถาบันนโยบายสาธารณะมีกระบวนการให้ได้มาซึ่งบริบทเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
สั ม มนาบุ ค ลากรเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี นํ า ที ม โดยผู้ อํ า นวยการได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ แ ละรวบรวมผลการ
ดําเนินงานของสถาบันในปีที่ผ่านมา ปัจจัยภายใน และภายนอกที่สําคัญ คาดความหวังและความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนํามาสรุปเป็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ที่สําคัญในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ P.2-1
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ตารางที่ P.2-1 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ
ด้าน
หลักสูตรและ
บริการ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

การจัดการศึกษา
- หลักสูตรได้รบั การรับรองมาตรฐานตาม
เกณฑ์ AUN-QA โดยผู้ประเมินภายนอก
- นักศึกษามีองค์ความรู้ ประสบการณ์
ทักษะ และสมรรถนะที่พร้อมปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการระบบสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการ
ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต

การจัดการศึกษา
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการ
สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- มีเครือข่ายชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ ทางด้านการจัดการระบบ
สุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
และการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

การวิจัย
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เอื้อต่อการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ
- พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

การวิจัย
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
- มีหน่วยวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการดําเนิน
งานวิจัยของสถาบัน
- ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม

การบริการวิชาการแก่สังคม
- เปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่
ตอบสนองความต้องการของเครือข่าย
ชุมชน และสังคม
- ช่วยกําหนดทิศทางเชิงนโยบายในระดับ
พื้นที่ ชุมชน สังคม และประเทศ

การบริการวิชาการแก่สังคม
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นของชุมชน
- มีเครือข่ายการทํางานร่วมกันที่หลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ความรับผิดชอบ - ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต่อสังคม
ต้องการของชุมชน สังคม
- แหล่งเรียนรูท้ างวิชาการและการวิจัยด้าน
การจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ และการขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
- มีกิจกรรมเพือ่ ชุมชนที่บูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ

- มีภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ชุมชนที่พร้อมสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบัน ในการให้บริการวิชาการและการ
วิจัย
- มีพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเพื่อเป็นต้นแบบการ
ให้บริการวิชาการ และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
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ด้าน
บุคลากร

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

- สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความ
ผูกพันต่อองค์กร
- เพิ่มจํานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
และการขอตําแหน่งทางวิชาการ

- อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา
และทํางานร่วมกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้ง่าย
- มีแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
เพื่อการพัฒนาตนเอง

ระบบปฏิบัติการ - พัฒนาระบบสารสนเทศทีส่ ามารถนําไปใช้
ประโยชน์และ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
-ขับเคลื่อนระบบงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร

- บุคลากรมีงบประมาณเพียงพอในการ
สนับสนุนระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองภารกิจหลักของสถาบัน
- องค์กรมีขนาดเล็กทําให้ง่ายต่อการสื่อสาร

P.2ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
สถาบั น นโยบายสาธารณะมีร ะบบการปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น การ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ คุณ ภาพและ
มาตรฐานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง สถาบันฯ ได้ปรับปรุงผลการดําเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
หลัก ได้แก่ มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. นําเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ ได้แก่ หลักการ
บริหารเชิงระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น เลิศ (EdPex) มาดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านกระบวนการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ สถาบันฯ ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้
และความชํานาญที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นระบบคลังความรู้ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและภาคีเครือข่าย
สามารถเข้าถึงความรู้และนําไปพัฒนาตนเองได้
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและกระบวนการ
7.1ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันนโยบายสาธารณะได้รับเข้านักศึกษา จํานวน 7 คน เท่ากับปีการศึกษา
2562 ในขณะผู้ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีจํานวน 6 คน เป็นจํานวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2562 ซึ่งมีจํานวนสําเร็จการศึกษา 10 คน การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษามีทั้งที่เป็นบทความ
ในวารสารวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุม เช่นเดียวกับกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ขณะเดียวกัน สถาบันยังคงได้รับงบประมาณในการทําวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องจากแหล่งทุน
ภายนอก และมีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งในในวารสารวิชาการและในการประชุมวิชาการ โดยมี
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าแสดงในตารางที่ 7.1ก
ตารางที่ 7.1ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่ม่งุ เน้นลูกค้า
ตัวชี้วัด
ด้านบัณฑิตศึกษา
7.1-1 ร้อยละของผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
7.1-2 ร้อยละของผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
7.1-3 ระยะเวลาที่นักศึกษาปริญญาโทใช้ในการจบการศึกษา (ปี)
7.1-4 ร้อยละของบัณฑิต ป.โท ทีม่ ีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
7.1-5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ป โท ต่อการจัดการเรียนการสอน
และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 5)
ตัวชี้วัด
ด้านการวิจัย
7.1-6 จํานวนโครงการวิจัยที่มีสญ
ั ญา (โครงการ)
7.1-7 จํานวนผลงานที่ได้ร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ชิ้น)
7.1-8 จํานวนผลงานที่ได้ร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ชิ้น)
7.1-9 จํานวนผลงานที่ได้ร้ับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ (ชิ้น)
ด้านบริการวิชาการ
7.1-10 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีสญ
ั ญา (โครงการ)

ปีการศึกษา 2563
68.75
31.25
3.46
100
4.12
ปี 2563
1
2
2
1
7

7.1ข.ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
สถาบันมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. AUN-QA
และตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีการศึกษา 2563 รับนักศึกษาใหม่
จํานวน 7 คน นักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน 12 คน รวมจํานวนนักศึกษาคงอยู่ในปี 2563 ทั้งหมด 41 คน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ เช่นเดียวกับบุคลากรสาย
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วิชาการซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สําหรับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่/จังหวัด โดยแสดง
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานในตารางที่ 7.1ข
ตารางที่ 7.1ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
ตัวชี้วัด
ด้านบัณฑิตศึกษา
7.1-11 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่รับใหม่ต่อจํานวนแผนที่กําหนดไว้
7.1-12 ร้อยละของจํานวนคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อขึน้ ปีที่ 2
7.1-13 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนวิจัยวิทยานิพนธ์จากแหล่งทุน
ภายใน/ภายนอก
7.1-14 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา
7.1-15 อัตราส่วนผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
7.1-16 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีงานทํา
7.1-17 คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
7.1-18 ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ตัวชี้วัด
ด้านการวิจัย
7.1-19 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติต่อจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ
7.1-20 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
7.1-21 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ด้านบริการวิชาการ
7.1-22 จํานวนนโยบายระดับชาติที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการ (ประเด็น)
7.1-23 จํานวนนโยบายระดับท้องถิ่น/พื้นที่ ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการ
(ประเด็น)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1-24 จํานวนระบบที่ถูกพัฒนาเพื่อการพัฒนาโครงการ การรายงานผล และการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
7.1-25 จํานวนระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
7.1-26 จํานวนครั้งที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน
7.1-27 จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษาและผูร้ ับบริการ

ปีการศึกษา 2563
28.00
100.00
14.63
4.87
0.91
100.00
3.55
100.00
ปี 2563
0.50
0.50
0
1
4
4
1
0
0
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7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สถาบันได้พัฒนาผลการดําเนินงานโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย/บทความ
วิชาการ จํานวน 1 ครั้ง เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้พัฒนาบทความวิชาการเพื่อการ
เผยแพร่ โดยในปี 2563 ได้จัดอบรมไป 1 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 7.1ค
ตารางที่ 7.1ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตัวชี้วัด
7.1-28 จํานวนการจัดอบรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงาน (ครั้ง)

ปี 2563
1

7.2 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นลูกค้า
7.2ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันนโยบายสาธารณะได้สํารวจความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปริญญาโทต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.93 คะแนน
ขณะเดียวกัน สถาบันได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของเครือข่ายผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย/หลักสูตร non-degree ที่สถาบันได้ดําเนินการจัดอบรมไปเมื่อปี 2563 โดย
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในภาพรวม 4.41 คะแนน
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น แสดงในตารางที่ 7.2ก
ตารางที่ 7.2ก. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.2-1
7.2-2
7.2-3
7.2-4
7.2-5
7.2-6
7.2-7
7.2-8
7.2-9

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเนื้อหาของหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณสมบัติของอาจารย์
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
การทําวิทยานิพนธ์
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้
สัมฤทธิ์ผล
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและการให้
คําปรึกษา
ความภาคภูมิใจของท่านในการสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ
ความยินดีในการให้คําแนะนํา และเชิญชวนให้ผู้อื่นได้เข้าศึกษาใน
หลักสูตร
จํานวนข้อร้องเรียนจากนักศึกษา

ปีการศึกษา 2563
4.20
4.19
4.21
3.98
4.04
4.11
4.55
4.61
0
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7.2-10
7.2-11
7.2-12
7.2-13
7.2-14

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อเนื้อหาของหลักสูตรอบรม
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากรในหลักสูตรอบรม
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อเอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อระบบการจัดการอบรมแบบ
ออนไลน์ของหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตรอบรมในภาพรวม

ปี 2563
4.17
4.57
4.17
3.96
4.41

7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3ก ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ก(1) อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร (2) บรรยากาศการทํางาน (3) ความผูกพัน
ของบุคลากร (4) การพัฒนาบุคลากร
ปี 2563 สถาบันนโยบายสาธารณะมีบุคลากรรวมทั้งหมด 17 อัตรา ประกอบด้วย อาจารย์ 4 อัตรา
สายสนับสนุน 13 อัตรา อาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมดมีวุฒิการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญญาเอก โดยยังไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันได้จัดหาโนตบุคให้กับบุคลากรทุกคนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน ผลลัพธ์ด้านบุคลากรแสดงในตารางที่ 7.3ก
ตารางที่ 7.3ก ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
7.3-1
7.3-2
7.3-3
7.3-4
7.3-5
7.3-6
7.3-7
7.3-8
7.3-9

ตัวชี้วัด
จํานวนอาจารย์ประจําสถาบัน (คน)
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (คน)
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาออก
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
ร้อยละของบุคลากรที่หน่วยงานสนับสนุนประกันอุบัติเหตุกลุ่มประจําปี
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี

ปี 2563
4
100.00
0.00
0.00
13
7.69
38.46
100.00
46.15

7.4 ผลลัพธ์ดา้ นการนําองค์กรและการกํากับดูแลองค์กร
7.4ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ก(1) การนําองค์กร (2) การกํากับดูแล (3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน (4)
จริยธรรม (5) สังคม
สถาบันนโยบายสาธารณะดําเนินการโดยใช้ข้อมูลด้านวิชาการเพื่อพัฒนา ขับเคลื่อนให้เกิด
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา แก้ปัญหาทั้งในระดับหน่วยงาน พื้นที่และระดับประเทศ ในด้าน
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินการหลักสูตรปริญญาโทตามแนวทาง AUN-QA ได้
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สร้างองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ดังแสดงผลลัพธ์ในตารางที่ 7.4ก
ตารางที่ 7.4ก ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.4-1
7.4-2
7.4-3
7.4-4
7.4-5

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาด้านผู้นําและการบริหารจัดการ
จํานวนข้อร้องเรียนเรื่องการบริหารงานของผู้บริหาร
จํานวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม/กฎหมาย/สังคมของสถาบัน
จํานวนข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
จํานวนโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน/
สังคม

ปี 2563
0.00
0
0
0
8

7.5 ผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงินและตลาด
7.5ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ก(1) ผลการดําเนินการด้านงบประมาณและการเงิน (2) ผลการดําเนินการด้านการตลาด
สถาบันนโยบายสาธารณะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการสนับสนุนการดําเนินงาน คงมี
แต่รายได้จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการ รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้จากค่าบริการ
ห้องประชุม โดยในปีการศึกษา 2563 สถาบันได้รับนักศึกษาใหม่จํานวน 7 คน
ตารางที่ 7.5ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5-1
7.5-2

ตัวชี้วัด
จํานวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร
จํานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทที่รับเข้า

ปี 2563
0
7

19

แผนพัฒนาสถาบันนโยบายสาธารณะ
แผน/โครงการ
เป้าหมาย
- เพื่อให้บุคลากรสาย
1. การสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ วิชาการมีตําแหน่งทาง
วิชาการ
ตําแหน่งวิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- จํานวน/ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการที่
ดําเนินการขอตําแหน่ง
วิชาการ
2. การพัฒนาศักยภาพของ - เพื่อปรับปรุง/พัฒนา - จํานวนการเข้าอบรมเพื่อ
ศักยภาพในการทํางาน/ เพิ่มทักษะสมรรถนะในการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ให้บริการของบุคลากร ทําหน้าที่ของบุคลากร
- การอบรมเพือ่ พัฒนา
สายสนับสนุนภายใน
ศักยภาพในการทํางาน/
องค์กร
ให้บริการ

หมายเหตุ
สนับสนุนให้
อาจารย์มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ
ปรับปรุง/พัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางาน
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