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      คํานํา 

 
            คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2551  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลลัพธ   ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในชวงปงบประมาณที่ผานมาไดมีการพัฒนางานตามมาตรฐานคุณภาพ 5 ดาน ไดแก 
มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย    มาตรฐานคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการและมาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  โดยไดมีการรวบรวมขอมูล
จากผลการดําเนินงานจากภาควิชาและหนวยงานมาวิเคราะห/สังเคราะห และประเมินผล พรอมท้ังจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงาน   และจัดเอกสารหลักฐานประกอบ ใหสอดคลองกับองคประกอบ/มาตรฐานคุณภาพในแตละดานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) กําหนด 

 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ทําใหคณะสาธารณสุขศาสตรไดทราบสถานการณรวมท้ังจุดออน 
จุดแข็งและโอกาสพัฒนา เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางและวางแผนในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรในดาน
ตาง ๆ  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับท่ีดี   และสามารถเปนตนแบบ
ใหแกหนวยงานในเครือขายสถาบันการศึกษาทางสาธารณสุขตอไปไดอยางดี 
 
 คณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ขอขอบพระคุณทุกภาควิชา/ทุกหนวยงาน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีให
ความรวมมือและใหคําแนะนําปรึกษา รวมท้ังชวยรวบรวมขอมูล พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ จึงทําใหรายงานฉบับนี้
มีความสมบูรณย่ิงขึ้น  คณะผูจัดทํารายงานดังกลาวจึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
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สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับหนวยงาน 

 

1.1.  ประวัติ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกอต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2491 โดยการริเริ่มของแพทยไทย 
ท่ีไดศึกษาวิชาการดานสาธารณสุขจากตางประเทศ โดยไดรับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมราชชนก จํานวน 2 ทาน คือ 
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม พรหมมาส และศาสตราจารย นายแพทยสวัสด์ิ แดงสวาง ไปศึกษาวิชาสาธารณสุขท่ี
มหาวิทยาลัยจอรนฮอปกินส ซึ่งบุคคล 2 ทานนี้มีความสําคัญตอการศึกษาวิชาสาธารณสุขอยางยิ่ง คือ การกอสรางคณะ
สาธารณสุขศาสตรในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2491 ไดมีพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5) พิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 65 ตอนท่ี 31 วันท่ี 1 มิถุนายน 2491 จัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ใน
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตรก็เปนหนวยงานหนึ่งท่ีรวมอยูดวย จึงถือเปนการดําเนินการของคณะ-
สาธารณสุขศาสตรอยางเปนทางการ และตอมาเมื่อวันท่ี 2 มนีาคม 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระราชทาน
นามเปล่ียนชื่อเปน มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
 เมื่อวันท่ี 12  ตุลาคม 2491 ไดมีพระราชกฤษฎีกาพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 65 ตอนท่ี 61 วันท่ี 19 ตุลาคม  
2491 จัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร จึงถือเปนวันสถาปนาคณะฯ อยางเปนทางการ โดยแบงหนวยงานออกเปน 9 แผนก 
คือ 

1. บักเตรีวิทยาและอิมมูโนโลยี 
2. ปาราสิตวิทยา 
3. สถิติพยากรณชีพ 
4. สุขาภิบาล 
5. โรคระบาดวิทยา 
6. อาหารวิทยา 
7. โรงเรียนบริหารงานสาธารณสุขและทารกสงเคราะห 
8. โรงเรียนพยาบาลและพนักงานสาธารณสุข 
หลักสูตรท่ีเปดสอนคือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยอาศัยหองปฏิบัติการ Bacteriology ซึ่งอยูชั้น

ลางดานตะวันออกของ ศาลาปาโถโลยี ของแผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช เปนสถานท่ีเรียน และเมื่อมี
หลักสูตรเพิ่มขึ้นระหวางปการศึกษา 2493-2494 คณะฯ ไดยายไปเรยีนท่ีชั้น 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และยังใชอาคารของแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภเปนสถานที่เรียนอีกแหง
หนึ่ง 

ในป 2496 พลตรีวิบูลชีพ  บุญหลง ไดเปนผูแทนในการเจรจาขอใชท่ีดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย บริเวณถนน
ราชวิถี ซึ่งเปนสถานท่ีต้ังปจจุบัน เพ่ือกอสรางอาคาร 1 ของคณะฯ ขึ้น โดยมี ศาสตราจารยหมอมหลวงโสภิต นพวงศ ดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาสุขาภิบาล เปนผูออกแบบ โดยใชตนแบบจากอาคารของมหาวิทยาลัยจอรนฮอปกินส ซึ่งปจจุบัน
คณะฯ มีพ้ืนท่ีใชสอย ไดแก อาคาร 1 (ปจจุบันกําลังกอสรางอาคารใหมเพ่ือทดแทน) อาคาร 2-6 หอประชุมราชพฤกษ  
อาคาร 7 (อาคารอเนกประสงค พ้ืนท่ีรวม 3 คณะฯ) และอาคารสหวิทยาคารเพ่ือการพัฒนาอนามัยชนบท อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการแบงสวนงาน ดังนี้ 

 ภาควิชา 12 ภาควิชา และหนวยงานเทียบเทาภาควิชา 1 หนวยงาน 
1. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
2. ภาควิชาชีวสถิติ 
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3. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
4. ภาควิชาปรสิตวิทยา 
5. ภาควิชาโภชนวิทยา 
6. ภาควิชาระบาดวิทยา 
7. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม 
8. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
9. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
10. ภาควิชาอนามัยครอบครัว 
11. ภาควิชอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
12. สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท  
หนวยงานสนับสนุน  3 หนวยงาน 
1. สํานักงานคณบดี 
2. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
3. สํานักงานปฏิบัติการกลาง 

           ปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตรมีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 23 หลักสูตร โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 18 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร และในปการศึกษา 2552 จะเปด
หลักสูตรนานาชาติอีก 2 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี (สบ.นานาชาติ) และ วท.ม. สาขาสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 
(นานาชาติ) 

1.2  โครงสรางและการบริหารงาน 

       คณะสาธารณสุขศาสตร มีการแบงโครงสรางสวนงานตางๆ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดแบงสวนงานเปนระดับ
ภาควิชา 12 ภาควิชา และหนวยงานเทียบเทาภาควิชาอีก 1 หนวยงาน คือ สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท และ
หนวยงานสนับสนุนอีก 1 หนวยงานคือ สํานักงานคณบดี นอกจากนี้ มีการจัดแบงสวนงานเปนภายในเพื่อทําหนาท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอีก 2 สํานักงาน โดยมีหนวยงานยอย 13 หนวยงาน     
ดังแผนผังโครงสรางการแบงสวนงานตามแผนภูมิการแบงสวนงาน ของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
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โครงสรางการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร
(ปจจุบัน 1 ตุลาคม 2551)

รองคณบดี ภาควิชา

รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาองคกร
(ผศ.สุมาลี สิงหนิยม)

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(ผศ.บุษบา สงวนประสิทธิ์)

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมพิเศษและการกีฬา

(ผศ.ศิราณี ศรีใส)

รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รศ.ภูษิตา อินทรประสงค)

รองคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
(รศ.วิทยา อยูสุข)

ภาควิชาจุลชีววิทยา
(รศ.จักรกริช หิรัญเพชรรัตน)

ภาควิชาโภชนวิทยา
(ผศ.ดวงใจ มาลัย)

ภาควิชาปรสิตวิทยา
(รศ.พักตรพิมล มหรรณพ)

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(รศ.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี)

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
(รศ.สมชาติ โตรักษา)

ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
(ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

ภาควิชาระบาดวิทยา
(รศ.ดุสิต สุจิรารัตน)

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
(รศ.ประยูร ฟองสถิตยกุล)

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
(รศ.ประสิทธิ์ ลีระพันธ)

ภาควิชาชีวสถิติ
(รศ.เดชาวุธ นิตยสุทธิ)

ภาควิชาอนามัยครอบครัว
(รศ.จรวยพร สุภาพ)

สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
(ผศ.เสริมพันธุ นิตยนรา)

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(รศ.วันทนี พันธุประสิทธิ์)

สํานักงานคณบดี
(นางนภาพร มวงสกุล)

คณะกรรมการประจําคณะฯ
1. คณบดี
2. รองคณบดีทุกฝาย
3. หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา
4. ผูแทนคณาจารยประจํา 4 ทาน

คณบดี
(รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล)

รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
(รศ.พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล)

ผูจัดการ
(รศ.กฤษณ เฑียรฆประสิทธิ์)

ผูอํานวยการ
(รศ.ประยูร ฟองสถิตยกุล)

สํานักงานปฏิบัติการกลาง
สํานักบริการเทคโนโลยี

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หนวยงาน/งานที่ กม.กําหนด

หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในตามภาระงาน
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1.3  อัตรากําลัง 
คณะสาธารณสุขศาสตรมีบุคลากรทุกสายงาน รวมท้ังหมด 308 คน จําแนกเปนบุคลากร สายวิชาการ จํานวน 155 

คน (ขาราชการ 97 คน/พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน 58 คน) เปนวุฒิปริญญาเอก จํานวน 103 คน ปริญญาโท 52 คน  
(103:52) โดยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย ศาสตราจารย 1  คน รองศาสตราจารย 66 คน ผูชวย
ศาสตราจารย 49 คน และอาจารย 39 คน และมีอาจารยท่ีลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน จึงคงเหลืออาจารยท่ี
ปฏิบัติงานจริงเพียง 149 คน  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 153 คน (ขาราชการ 49 คน/พนักงาน
มหาวิทยาลัย 31 คน (เงินอุดหนุน 25 คน เงินรายไดคณะฯ 6 คน) ลูกจางประจํา 53 คน (เงินงบประมาณแผนดิน 47 คน 
เงินรายไดคณะฯ 6 คน) ลูกจางชั่วคราว 9 คน (เงินงบประมาณแผนดิน 1 คน เงินรายไดคณะฯ 8 คน) และเงินรายไดบัณฑิต
วิทยาลัย จํานวน 11 คน ซึ่งในปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร มีอาจารยประจํา รวมท้ังหมด 155 คน โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1-3 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1  สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด จําแนกเปน ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน/รายไดคณะฯ และรายไดบัณฑิตวิทยาลัย)

เงินรายไดบัณฑิต
    หนวยงาน/ภาควิชา ขาราชการ พนักงาน- รวม ลูกจาง- ลูกจาง- วิทยาลัย(พนักงาน รวม

มหาวิทยาลัย สายวิชาชีพ สายบริหารงาน สายวิชาชีพ สายบริหารงาน ประจํา ชั่วคราว สายวิชาชีพ สายบริหารงาน ลูกจาง- ลูกจาง- มหาวิทยาลัย/ลูกจาง
(สาย ข) ทั่วไป(สาย ค) (สาย ข) ทั่วไป(สาย ค) (สาย ข) ทั่วไป(สาย ค) ประจํา ชั่วคราว ประจําและชั่วคราว)

สํานกังานคณบดี  -  - 5 24 3 8 28 1 3 3 6 8 0 89 89
ภาควิชาจุลชีววิทยา 6 3 9 0 0 2 1 3 - - 1 7 16
ภาควิชาชีวสถิติ 8 5 13 1 1 1 1 1 - - 5 18
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 7 5 12 - 2    - - 2 4 16
ภาควิชาปรสิตวิทยา 6 4 10 - 2 1  2 - - 5 15
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 11 5 15 - 1   1 - - 1 3 18
ภาควิชาโภชนวิทยา 9 5 15 - 2 1  1 - - 4 19
ภาควิชาระบาดวิทยา 6 5 11 - 1  2 1 - - 4 15
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 10 3 13 - 1  1 1 - - 0 2 5 18
ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 5 5 10 - 1 1  1 - - 1 4 14
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 7 6 13 - 3  1 2 - - 6 19
ภาควิชาอนามัยครอบครัว 6 6 12 1 0   1 - - 1 3 15
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 4 11 - 0  1  - - 2 3 14
สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท 9 2 11 - 4  1 5 - - 1 11 22

รวม 97 58 155 7 42 9 16 47 1 3 3 6 8 11 153 308
หมายเหตุ        * ขอยืมตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมาปฏิบัติงานในภาควิชาโภชนวิทยา จํานวน 1 อัตรา

                                                        ** ลูกจางประจํา เงินงบประมาณแผนดิน ชื่อ-สกุล/เลขที่ตําแหนงอยูในสํานักงานคณบดี แตไปปฏิบัติงานประจําในแตละภาควิชา
*** หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจ

สายวิชาการ (ก)   สายสนับสนุนวิชาการ ข/ค

รวม
ทั้งสิ้น

เงินงบประมาณแผนดิน
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายไดคณะฯ
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1.4 งบประมาณ 
 คณะสาธารณสุขศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 2 แหลง คือ งบประมาณแผนดินและเงินงบประมาณ
รายไดคณะ เพ่ือใชในการบริหารจัดการ โดยในปงบประมาณ 2550 งบประมาณที่ใชท้ังหมด 203,268,600 บาท          
(เงินประมาณแผนดิน 172,268,600 บาท และเงินรายไดคณะ 31,000,000 บาท) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 84.75 : 
15.25 และมีการใชจายจริงจํานวน 185,193,293.98 บาท คดิเปนรอยละ 91.11 ของงบประมาณที่ไดรับ (กันเงินเหล่ือมป 
จํานวน 31,000,000 บาท) และในปงบประมาณ 2551 ไดรบังบประมาณสําหรับบริหารงานท้ังหมด 211,068,200 บาท  
(เงินงบประมาณแผนดิน 154,679,300 บาท เงินนอกงบประมาณ 56,388,900 บาท) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 
73.28 : 26.72 และมีการใชจายจริง จํานวน 195,471,454.48 บาท คิดเปนรอยละ 92.61 ของงบประมาณที่ไดรับ ดังตาราง 
1-3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจากแหลงงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะปงบประมาณ  2550 และปงบประมาณ 2551 

ลําดับ
ที่ 

หมวดรายจาย 

ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551 ไดรับเพิ่ม/ลด
จาก

ปงบประมาณ 
2550 รอยละ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายไดคณะ รวม 
เงินงบประมาณ

แผนดิน 
เงินรายไดคณะ รวม 

1 งบบุคลากร 70,776,500 2,956,700 73,733,500 71,433,800 3,512,500 74,946,300 + 1.65 
  - เงินเดือน 61,343,900 724,500 62,068,400 63,464,000 875,400 64,339,400 + 3.66 
  - คาจางประจํา 9,061,600 1,380,900 10,442,500 7,598,700 1,347,300 8,946,000 - 14.33 
  - คาจางชั่วคราว 371,000 851,300 1,222,300 371,100 1,289,800 1,660,900 + 35.81 
2 งบดําเนินการ 16,892,100 15,952,500 32,844,600 16,892,100 25,652,400 42,544,500 + 29.53 
  - คาตอบแทน ใชสอยและ

วัสดุ 
8,592,100 8,232,900 16,825,000 8,592,100 11,991,700 20,583,800 + 22.34 

  - คาสาธารณูปโภค 8,300,000 1,600,000 9,900,000 8,300,000 1,250,000 9,550,000 - 3.55 
  - เงินอุดหนุน - 5,969,600 5,969,600 - 12,260,700 12,260,700 > 100 
  - รายจายอื่น - 150,000 150,000 - 150,000 150,000 - 
3 งบลงทุน 84,600,000 12,090,800 96,690,800 66,353,400 27,224,000 93,577,400 - 3.22 
  - คาครุภัณฑ - 3,630,800 3,630,800 - 2,424,000 2,424,000 - 33.24 
  - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 84,600,000* 8,460,000 93,060,000 66,353,400 24,800,000 91,153,400 - 2.05 
 รวม 172,268,600 31,000,000 203,268,600 154,679,300 56,388,900 211,068,200 + 3.84 

 
หมายเหตุ (1) *กันเงินเหลื่อมป จํานวน 31,000,000 บาท 

(2) เงินงบประมาณรายไดคณะฯ ไมไดรวมรายไดของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS) และรายไดหลักสูตร 
ที่อยูบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบรายจายจริงจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะ ปงบประมาณ 2550 และปงบประมาณ 2551 

ลําดับ
ที่ 

หมวดรายจาย 

ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551  จายจริงเพิ่ม/ลด
จาก

ปงบประมาณ 
2550 รอยละ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายไดคณะ รวม 
เงินงบประมาณ

แผนดิน 
เงินรายไดคณะ รวม 

1 งบบุคลากร 89,629,873.95 2,473,467.47 92,103,341.42 83,592,589.47 2,812,533.97 86,405,123.44 -6.19 
  - เงินเดือน 81,042,853.95 738,602.75 81,781,456.70 75,460,991.47 896,175.90 76,357,167.37 -6.63 
  - คาจางประจํา 8,215,980 1,023,840.00 9,239,820.00 7,745,678.00 1,169,450.00 6,915,128.00 -25.16 
  - คาจางชั่วคราว 371,040 711,024.72 1,082,064.72 385,920.00 746,908.07 1,132,828.07 +4.69 
2 งบดําเนินการ 17,317,529.23 15,095,754.23 32,413,283.46 17,710,495.97 17,739,259.92 35,449,749.89 + 9.37 
  - คาตอบแทน 492,572 3,660,586.00 4,153,158.00 1882563.89 3,695,378.77 5,577,942.66 +34.31 
  - คาใชสอย 5,102,744.21 3,180,680.80 8,283,425.01 6,103,209.25 3,435,144.71 9,538,353.96 +15.15 
  - คาวัสดุ 3,422,213.02 2,678,347.17 6,100,560.19 2,001,204.79 2,978,482.61 4,979,687.40 -18.37 
  - คาสาธารณูปโภค 8,300,000.00 695,630.98 8,995,630.98 7,723,518.04 771,306.33 8,494,824.37 -5.57 
  - เงินอุดหนุน - 4,580,509.28 4,580,509.28 - 6,858,942.50 6,858,942.50 + 49.74 
  - รายจายอื่น - 300,000.00 300,000.00 - - - -100 
3 งบลงทุน 53,600,000.00 7,076,669.10 60,676,669.10 66,353,400 7,248,180.15 73,601,580.15 +21.30 
  - คาครุภัณฑ - 5,318,242.81 5,318,242.81 - 5,823,595.38 5,823,595.38 +9.50 
  - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 53,600,000.00 1,758,426.29 55,358,426.29 66,353,400 1,439,584.77 67,792,984.77 +22.46 
 รวมทั้งหมด 160,547,403.18 24,645,890.80 185,193,293.98 167,656,485.44 27,814,969.04 195,471,454.48 +5.39 

 
หมายเหตุ       (1)  รายจายจรงิจากเงินอุดหนุนวิจัยของงบประมาณแผนดินไมไดนับรวมจํานวน 915,000 บาท เนื่องจากวงเงินในภาพรวมอยูที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

(2)  รายจายจริงจากเงินงบประมาณรายไดคณะไมไดรวมรายจายจริงของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS)   
และรายไดหลักสูตรที่อยูบัณฑิตวิทยาลัย 

 



                         

 
13

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริงปงบประมาณ 2550 และปงบประมาณ 2551 
ลําดับ
ที่ 

แหลงที่มา 
ปงบประมาณ 2550 ปงบประมาณ 2551  รายรับเพิ่ม/ลดจาก

ปงบประมาณ 2550 ประมาณการ รายไดจริง ประมาณการ รายไดจริง 
1 รายไดจากการบริหารงาน      
  - คาธรรมเนียมการศึกษา 11,000,000.00 12,423,184 13,500,000.00 16,496,410.00  +4,073,226.00 
  - คาบริการทางวิชาการ 5,000,000.00 7,030,202.54 6,500,000.00 11,742,277.30 +4,712,074.76 
  - คารักษาพยาบาล ตรวจชันสูตร 

สงเสริมสุขภาพปองกันโรค ฟนฟู
สมรรถภาพ 

70,000.00 86,850.00 70,000.00 89,100.00 +19,100.00 

  - คาชดเชย คาปรับและคาสวนลด 1,000,000.00 876,730.55 1,000,000.00 591,608.00  -285,122.55 
  - ดอกผลและเงินผลประโยชนจากการ

ลงทุน 
1,000,000.00 1,444,640.53 1,000,000.00 1,274,871.66  -169,768.87 

  - รายไดอื่นๆ 2,500,000.00 5,143,205.62 6,318,900.00 1,421,155.38  -3,722,050.24 
2 เงินรายไดจากการบริหารงานคงเหลือ 

(สะสม) สมทบ 
10,430,000.00 10,430,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00  +17,570,000.00 

 รวม 31,000,000.00 37,434,813.24 56,388,900.00 59,615,422.34 +22,180,609.10 
 
หมายเหตุ   เงินงบประมาณรายไดคณะฯ ไมไดรวมรายไดของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS) และรายไดหลักสูตรที่อยูบัณฑิตวิทยาลัย 
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1.5 แผนกลยุทธ 
 ในปงบประมาณ 2550 คณะสาธารณสุขศาสตรอยูระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ป 2551-2554 
และในปงบประมาณดังกลาว คณะไดมีการดําเนินงานตามแผนเดิมไปพลางกอน และในปงบประมาณ 2551 คณะไดมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะป 2551-2554 หลายคร้ัง โดยมีการระดมความคิดเห็นของประชาคม และมีคณะกรรมการ
กลุมยอยและการประชุมกลุมใหญทบทวนแผนงาน/โครงการ และครั้งลาสุดไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะใหม 
เพ่ือใหสนองนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุง 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก เพ่ือใชเปนแนวทางในการ-
ดําเนินงานของคณะตอไป ดังนี้ 
 
ปณิธาน 
 คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษา มีหนาท่ีใหการศึกษา คนควา วิจัย และบริการวิชาการดาน
สาธารณสุข เพ่ือสนองตอบความตองการของสังคม มุงสงเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีตางๆ ทางสาธารณสุข และ
รักษามาตรฐานเพื่อคงความเปนเลิศทางวิชาการ รวมท้ังแสวงหา ถายทอด เผยแพรความรู และผลิตนักสาธารณสุขใหมี
ความรู ความสามารถ มีความคดิสรางสรรค เปนผูนําทางวิชาการและมีจริยธรรม 
 
วิสัยทัศน 
 สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย 
 
ปรัชญา 
 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาดานสาธารณสุขทุกระดับ 
2. ดําเนินการวิจัยดานสาธารณสุข 
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และสรางเครือขายเพื่อสังคมสุขภาวะ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการท่ีดีอยางมีคุณธรรม) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม ตาม
มาตรฐานสากล มีคุณธรรมและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

2. การสรางผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ ชี้นําสังคม และเผยแพรในระดับสากล 
3. การบริการวิชาการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมท่ีมคีุณภาพมาตรฐานสากล 
4. การบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
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กลยุทธ 

1. บูรณาการหลักสูตรเดิม/ลดความซ้ําซอน สราง/พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยตามความตองการของสังคมและมี
มาตรฐานสากล เพ่ือบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

2. สรางเสริมนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ บูรณาการทุกภาคสวน เพ่ือผลิตผลงานวิจัยชี้นําสังคมและเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล 

3. บูรณาการองคความรู เพ่ือการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
4. การบริหารจัดการท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีความคลองตัว เนนความคุมคา กระจายอํานาจ กระบวนการมี

สวนรวมและการพัฒนางานประจํา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพสาธารณสุข และส่ิงแวดลอมตาม 
                                   มาตรฐานสากล มีคุณธรรมและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
 
กลยุทธ    บูรณาการหลักสูตรเดิม/ลดความซ้ําซอน สราง/พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยตามความตองการของสังคม และมี 
               มาตรฐาน เพ่ือบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
เปาประสงค 

1. พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูทางวิชาการและการจัดการศึกษา 
4. ประสานเครือขายสถาบันสาธารณสุขท้ังภายในประเทศและนานาชาติดานวิชาการและวิจัย 

 
            แผนงานพัฒนาหลักสูตร/โครงการ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- ระดับปริญญาเอก (ปร.ด. สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข, สาขาชีวสถิติ, สาขาอนามัยครอบครัว และสาขา    

 สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
                 -  ระดับปริญญาโท (วท.ม. สาขาสนเทศศาสตรทางสุขภาพ (นานาชาติ) / สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 ชุมชน และสาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ) 
            แผนงานการพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการ (เชิงบูรณาการ)/โครงการ 

2. โครงการเสริมสรางการพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการ (เชิงบูรณาการ) ใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
            แผนงานผลักดัน/โครงการ 

3. โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สมศ. และการเฝาระวังการพัฒนาผลการจัดลําดับ 
มหาวิทยาลัย 
            แผนงานการพัฒนาคุณบัณฑิต/โครงการ 

4. โครงการสรางประสบการณในการสรางเสริมสุขภาพ 
5. โครงการพัฒนาส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส 
6. โครงการบูรณาการองคความรูและสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมสุขภาวะชุมชน 
7. โครงการสรางเสริมคุณธรรมใหกับนักศึกษา 

            แผนงานการพัฒนาเครือขายในการจัดการศึกษาสาธารณสุขศาสตร/โครงการ 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการรวมกับนานาชาติ 
9. โครงการพัฒนาวารสารสมาพันธสถาบันการศึกษาสาธารณสุข (วารสารนานาชาติ) 
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            แผนงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ/โครงการ 

10. โครงการสรางเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกสายงาน เพ่ือรองรรับการเปล่ียนแปลง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  2  การสรางผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ ชี้นําสังคม และเผยแพรระดับสากล 
 
กลยุทธ    สรางเสริมนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ บูรณาการทุกภาคสวน เพ่ือผลิตผลงานวิจัยชี้นําสังคมและเปนท่ียอมรับในระดับ 
              สากล 
 
เปาประสงค 

1. พัฒนางานวิจัย/วิชาการเชิงบูรณาการ ชี้นําสังคม และสามารถเผยแพรระดับสากล 
2. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยท้ังดานบุคลากร กระบวนการเรียนรู แหลงทุนและส่ิงเอื้อ 

 
            แผนงานพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ/โครงการ 

1. โครงการเพ่ิมผลงานวิจัยในวารสารไทยและวารสารฐานขอมูลสากล 
2. โครงการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการสรางเสริมสุขภาพและการจัดการความเส่ียง 
3. โครงการพัฒนาตําราและผลงานทางวิชาการ 
4. โครงการสรางระบบการสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  3  การบริการวิชาการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ    บูรณาการองคความรูเพ่ือการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 
เปาประสงค 

1. พัฒนาคุณภาพบริการวิชาการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
2. สรางหนวยธุรกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการวิชาการ รวมท้ังดานทักษะและกระบวนการเรียนรูของบุคลากรและส่ิงเอื้อ 

            แผนงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ/โครงการ 
1. โครงการสรางเสริมศักยภาพงานบรกิารวิชาการดานสาธารณสุขใหเปนระบบไดมาตรฐานและครบวงจร 
2. โครงการสรางเสริมการพัฒนาความรวมมือจากเครือขายงานบริการวิชาการ 
3. โครงการจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางดานสาธารณสุขและพัฒนาวิชาชีพสูจังหวัดนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  4  การบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
กลยุทธ    การบริหารจัดการท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีความคลองตัว เนนความคุมคา กระจายอํานาจ กระบวนการมีสวน 
               รวมและการพัฒนางานประจํา 
 
เปาประสงค 

1. สรางระบบบริหารองคกรโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารสินทรัพย 
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            แผนงานการพัฒนาโครงสรางและกระบวนการทํางาน/โครงการ 

1. โครงการปรับโครงสรางและระบบการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ 
            แผนงานการพัฒนาระบบการบร ิหาร/โครงการ 

2. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 
            แผนงานพัฒนาส่ิงสนับสนุน/โครงการ 

3. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
            แผนงานการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม/โครงการ 

4. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
 

1.6 ผลงานดีเดนในรอบป 
(1) ดานการศึกษา 

1.1 คณะฯ ไดมีความรวมมือในการจัดการสอนทางไกล และใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย ใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อีกท้ังขณะนี้คณะฯ อยูระหวางดําเนินการรับเขาสถาบันสมทบ เพ่ิมอีก 2 แหง เพ่ือ
เปนเครือขายวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ป ซึ่งเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
มหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข 

               1.2  คณะฯ เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ จํานวน  3 หลักสูตร   คือ.-                 
                     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
                     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 6 สาขาวิชาเอก (สาขาโภชนาการสาธารณสุข/สาขาวิทยาการ
ระบาด/สาขาบริหารสาธารณสุข/สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร/สาขาปรสิตวิทยาและสาขาการพยาบาลสาธารณสุข) 
                     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
                     และในปการศึกษา 2552   มแีผนการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 2 หลักสูตร  คือ.- 
                     - หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 
                     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 

(2)  ดานบริหาร 
      2.1 คณะฯมีการสรางเครือขายการจัดการความรูในระดับสถาบันเครือขายสาธารณสุขโดยเริ่มจากคณะสาธารณ-

สุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และมีการจัดต้ังศูนยการสรางความรูขึ้นท่ีคณะเพ่ือดําเนินงานการจัดความรูภายในคณะ และ
สรางเครือขาย CoP การสรางเสริมสุขภาพ ไดเขารวมเปนสมาชิกของ website gotoknow ขณะนี้คณะมีองคความรูดานการ
สรางเสริมสุขภาพท่ีสามารถเผยแพรไดท้ังภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอกกวา 12 เรื่อง และความรูท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนางาน/ผลักดันยุทธศาสตรอีก 3-4 เรื่อง ประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
 
         (3)    ดานการวิจัย 

        คณะฯ จัดทําวิจัยโดยเนนการทําวิจัยท่ีเปนปญหาหลักของประเทศ หรือท่ีเกี่ยวของกับดานสาธารณสุขและการ
สงเสริมสุขภาพท่ีมีความสําคัญตอประเทศ ดังนั้น คณะฯ จึงมีโครงการวิจยัท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหา 
หรือกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศได ดังนี้ 
 1. รายงานโครงการวินิจฉัยและการเฝาระวังกอเชื้อโรคผานทางเดินอาหารและสารเคมีเปนพิษในกุงขาวท่ี
จังหวัดอันดามันตอนบน (ระยะท่ี 1 – จังหวัดพังงา) ท่ีมีการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยสูภาคเอกชนในเชิงพาณิชย 
คือ กิจกรรมบอเล้ียงกุงในจังหวัดพังงา และสามารถนําไปแกปญหาในการเล้ียงกุง และจําหนายกุงในตลาดสด (ภาควิชาจุล-
ชีววิทยา) 
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 2. รายงานผลโครงการวิจัยประเมินผลภายในแผนงานพัฒนาจังหวัดนํารอง ดานการสรางเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมใหกับ สสส. และสํานักงานประกันสังคม เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางการสรางเสริมสุขภาพ
คนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 
 3. รายงานผลโครงการวิจัยการศึกษากระบวนการผลลัพธ  และผลกระทบของการดําเนินโครงการสรางเสริม-
สุขภาพของพนักงานองคกรขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหกับขสมก. และสสส. เพ่ือกําหนดแนวนโยบายดานการสรางเสริม-
สุขภาพพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 
 4. รายงานผลการวิจัยโครงการกํากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ   และการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของหนวยบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนา กรุงเทพมหานคร ใหกับ สปสช.เพ่ือนําไป
กําหนดแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพหนวยบริการระดับปฐมภูมิในเขตพ้ืนท่ี กทม. (ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข) 
 5. รายงานผลการประเมินผลภายในแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริม-
สุขภาพ เพ่ือนําสูการกําหนดนโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาสาธารณสุข (ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข) 
 6. รายงานผลโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบการปองกันการเสียชีวิตและพิการจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ สปสช. เพ่ือปรับปรุงหรือกําหนดนโยบายการดูแลผูปวยกลุมโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 
 7. รายงานผลการวิจัยเรื่องผลของการใชหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชในเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตกรุงเทพ-
มหานคร (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร) 
 8. รายงานผลการวิจัยเรื่อง เด็กไทย ดูดี มีพลานามัย ระยะท่ี 2 เพ่ือใชในเรื่องการเรียนการสอนของโรงเรียน
ตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาควิชาโภชนวิทยา) 
 9. รายงานผลการวิจัยเพ่ือเฝาระวังการบริโภคยาสูบของนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพในประเทศไทย ป พ.ศ.2549  
เพ่ือใชในดานการเรียนการสอน รวมถึงภาครัฐและเอกชน  (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร) 
 10. รายงานโครงการวิจัยเรื่องอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  - เพ่ือใชประโยชนในหนวยงานภาครัฐ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร) 
 11. โครงการการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูพิการครบวงจร สถานการณ ภาคีเครือขาย รูปแบบการ
พัฒนา องคความรู การประยุกตใชองคความรู การประเมินผลและการจัดการความรู 
 12. โครงการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานสตรีและครอบครัว 
 13. โครงการประเมินคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อเอดสและผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดสในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
                 และคณะฯ ไดสรางงานวิจัยและนําผลงานจดอนุสิทธิบัตร  จํานวน 1 ชิ้นงาน มีผลงานจดลิขสิทธิ์ จํานวน 4 
ชิ้นงานและอยูระหวางการดําเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร 2 ชิ้นงาน  รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีสามารถขอจดอนุสิทธิบัตรได แตยัง
ไมไดดําเนินการ จํานวน  3  ชิ้นงาน  ดังนี้ 
              1.  ผลงาน ดร. สมารทพิฆาตโรคอวน  (ลิขสิทธิ์)  ผูประดิษฐ รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท  เลขท่ี  
ลข. 159112 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2550  (ภาควิชาโภชนวิทยา) – ไดมีการจัดสง CD ผลงานวิจัยไปยังโรงเรียนตางๆ  
               2.  ผลงานสารละลายธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมปริมาณไอโอดีน และกรรมวิธีการปลูกผักใบ (อนุสิทธิบัตร) เจาของ
ผลงาน รองศาสตราจารยนัยนา  บุญทวียุวัฒน  วันท่ี 25 เมษายน 2547 (1335) (สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท) 
    3. ผลงานเด็กไทยดูดี (ลิขสิทธิ์)  เจาของผลงาน รองศาสตราจารยชุติมา  ศิริกุลชยานนท  เลขท่ีจดทะเบียน  
112333 ระดับประเทศ ลงวันท่ี 7 กันยายน  2547  (ภาควิชาโภชนวิทยา) 
    4. ผลงาน Conbert  (ลิขสิทธิ์) เจาของผลงาน อาจารยเยาวลักษณ  เงินวิวัฒนกุล เลขท่ีจดทะเบียน 108092  
ระดับประเทศ ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 (ภาควิชาระบาดวิทยา) 
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    5.  ผลงาน OH.SURVEY (ลิขสิทธิ์) อาจารยเยาวลักษณ  เงินวิวัฒนกุล เลขท่ีจดทะเบียน 108093 
ระดับประเทศ ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548   (ภาควิชาระบาดวิทยา) 
 
       อยูระหวางการจดสิทธิบัตร 

1. ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเคร่ืองควบคุมไอระเหยของน้ํามันและนํากลับมาใช           เจาของผลงาน  
รองศาสตราจารยวิทยา  อยูสุข  รองศาสตราจารยพรพิมล  กองทิพย        และอาจารยสุทธินันท ฉันทธนกุล  (ภาควิชา 
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย) 

2. ผลงาน LDL Receptor gene Primers และ CETP gene Primers เจาของผลงาน  รองศาสตราจารย 
คลายอัปสร  พงศรพีพร 
 และผลงานที่สามารถนําไปจดอนุสิทธิบัตรได แตยังไมไดดําเนินการ 
 1.  Development of loop-mediated isothermal amplicication medthod for detection of Legionella 
pneumophila (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 
 2.  Development of serogroup-specific polymerase chain reaction assays for detection of Vibrio 
cholerae 01 and 0139 by a semi-quantitative touchdown multiplex polymerase chain reaction (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 
 3. Detection of pathogenic Vibrio parahaemolyticus directly in shrimp samples by using PCR with 
fast Technology analysis (FTA) of DNA (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 
 
         4.  ดานการบริการวิชาการ 
           4.1    การประชุมวิชาการการโภชนวิทยา เรื่อง กาวทันโลกดานอาหารและโภชนาการ โดยภาควิชาโภชนวิทยา 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับชมรมโภชนวิทยามหิดล  ทําใหผูเขารวมประชุมเกิดแนวคิดในการ
จัดการความรู และสรางเสริมเครือขายความรวมมือระหวางนักวิชาการและนักปฏิบัติงานที่เกี่ยวของดานอาหารและ
โภชนาการนําไปสูการกําหนดบทบาทและหนาท่ีของนักโภชนาการและนักวิทยาศาสตรการอาหาร เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณโลกในอนาคต 
           4.2   การประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ  เรื่อง  ภาวะโลกรอน : ผลกระทบตอสุขภาพและความรับผิดชอบ 
และการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Protecting Our Climate : Improving Our Health : An International conference 
on the Public Health Implication of climate change” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ องคการอนามัยโลก กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการบริโภค   ผลท่ีไดจากการประชุมฯ 
ไดมีการประกาศพันธะสัญญา ท่ีกรุงเทพฯ ในความรับผิดชอบรวมกันของนักวิชาการ นักสาธารณสุข ประชาชน นิสิต 
นักศึกษา วา เราจะชวยกัน ลด ละ เลิก ในการสรางมลพิษและทําลายส่ิงแวดลอมจากการดําเนินชีวิตประจําวันดวยการ
เคารพสิทธิ และหนาท่ีของบุคคล ชุมชน และสังคม ท่ีพึงกระทําตอการบริโภค และทํานุบํารุงรักษาส่ิงแวดลอม ตอไปนี้ 
 ขอท่ี 1  สรางจิตสํานึกในการลดภาวะโลกรอน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หยุดทํารายโลก และทําใหโลกรอน 
 ขอท่ี 2  ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 ขอท่ี 3  ลดการใชพลังงาน 
 ขอท่ี 4  ทํานุบํารุงรักษาส่ิงแวดลอม 
            4.3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผูแทนจากภาครัฐและเอกชน และผูท่ีเกี่ยวของจากจังหวัดนครสวรรค
และจังหวัดชัยนาท เพ่ือรับทราบความตองการของหนวยงานตาง ๆ ท่ีตองการใหคณะสาธารณสุขศาสตรเขาไปมีสวนรวม
ในการพัฒนางานดานสุขภาพและอนามัยชุมชน ซึ่งในท่ีประชุมไดเสนอในภาพรวมวา คณะฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดทําวิจัยและการบริการวิชาการท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอชาวจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดใกลเคียง โดยประเด็นความ
รวมมือไดพิจารณาจากปญหาหลัก ๆ ดังนี้ 
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 (1)  ปญหาดานอุบัติเหต ซึ่งในแตละปจะมีผูเสียชีวิตพิการจากอุบัติเหตุเปนจํานวนมาก 
 (2)  ปญหายาเสพติด 
 (3)  ปญหาดานการออกกําลังกายท่ีจะทําใหประชาชนออกกําลังกายมากย่ิงขึ้น 
 (4)  ปญหาดานผูสูงอายุและคนพิการ2ท่ีจะพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 (5) ปญหาดานการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวของกับสุขภาพ เชน อาหารปลอดภัย 
 

5. เครือขายวิชาการ 
                   5.1 คณบดีไดรับมอบหมายจากสถาบันเครือขายในระดับชาติใหเปนประธานเครือขายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรและสาขาท่ีเกี่ยวของท่ัวประเทศ  18 สถาบันการศึกษา  และในระดับนานาชาติไดเปนประธาน เครือขาย 
South East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN)  และไดรับคัดเลือกเปน 2nd Vice Resident 
ของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 11 ประเทศ และยังรวมเปนสมาชิก เครือขาย 
Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Network (APACPH) ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาทางการแพทยและ
สาธารณสุข จํานวน 19 ประเทศ 58 สถาบันการศึกษา 
                  5.2 ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการจัดระบบจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษารวมกับ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
จัดระบบการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา  
                  5.3  คณะมีการประเมินติดตามความสําเร็จของความรวมมือจากการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีดําเนินการ
รวมกันโดยใชเวทีการประชุมของคณะกรรมการ เชน  การประชุมผูบริหารเครือขายสถาบันฯ  ปละ 6 ครั้ง การประชุม 
SEAPHEIN  ปละ 1 ครั้ง  การประชุม APACPH ปละ 1 ครั้งในการดําเนินการความรวมมือนั้น มีผลงานที่เกิดขึ้นและมีการ
พัฒนาปรับปรุงแนวทางความรวมมือ  ไดแก 
                          - จัดทํา (ราง) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ....... 
                          - จัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                          - จัดทํามาตรฐานการศึกษา (Accreditation)   ระดับปริญญาตรี อยูระหวางดําเนินการ และมีแผนใน
การท่ีจะขยายไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีการจัดการเรียนการสอนดานการสาธารณสุข 
                   5.4 การพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรใหเปนองคการสรางเสริมสุขภาพ อยูระหวางดําเนินการ
แผนงานระยะที่ 2 จะขยายเครือขายไปในชุมชนใกลเคียงและมหาวิทยาลัยอื่น โดยไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 44,546,300 บาท 
                   5.5  โครงการจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา ไดมีการขยายเครือขายไปยังคณะเวชศาสตรเขตรอน 
คณะทันตแพทยศาสตร และศูนยศาลายา 
            

1.7 แผนการดําเนินงานประจําปของคณะฯ ตามแผนกลยุทธ 
 ดานการศึกษา 

1. การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การบูรณาการรายวิชา/หลักสูตร เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคมระดับในประเทศและนานาชาติ 
3. การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม (บูรณาการสหวิชาชีพ) เพ่ือพัฒนาชุมชนตนแบบ 
4. เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ วิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค 

และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาเขตอํานาจเจริญ 
5. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
6. เปดสอนหลักสูตรใหม 

6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 
6.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอนามัยครอบครัว 
6.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย 
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ดานการวิจัย 
1. รวมกลุมนักวิจัยเพ่ือการทําวิจัยและสรางผูนํากลุมวิจัย 
2. การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยมาใชประโยชนและชี้นําสังคม 
3. เผยแพรผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 

 
ดานบริการวิชาการ 
1. พัฒนางานวิชาการประจําเปนงานวิจัย เพ่ือเปนแหลงการเรียนรู 
2. พัฒนางานบริการวิชาการใหเปนระบบและครบวงจร และตอบสนองความตองการของสังคม 
3. จัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางดานสาธารณสุขและพัฒนาวิชาชีพสูจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ดานการบริหารงาน 
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกสายงานเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียน 
2. จัดหาครุภัณฑประจําอาคารเรียนและปฏิบัติการดานสาธารณสุข 
3. การขยายเครือขายทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ท้ังการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล และการบริหารความเส่ียง/การ
เปล่ียนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ 1.1  ภาวะผูนํา 
หลักการ ผูนํา/ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการชี้นําองคกร กําหนดทิศทางและเปาหมายของ

องคกร สรางบรรยากาศการเรียนรู ท่ีสงเสริมผลการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม และให
ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.1.1 ผู นํากําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดํา เ นินงานของ
องคกรท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
และชุมชน  และถ ายทอดไปสู
บุคลากรทุกระดับ   

1. วิธีการที่ผูนํากําหนดทิศทางและเปาหมายของการดําเนินงานขององคกร 
รวมท้ังคํานึงถึงการดําเนินการท่ีจะเปนประโยชนและผลกระทบแกสังคมและ
ชุมชน  
2. ระบุทิศทางเปาหมายขององคกรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
3. วิธีการท่ีผูนําถายทอดทิศทางและเปาหมายผลการดําเนินงานขององคกรไปสู
บุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ 
4. การติดตาม/ประเมินผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและเปาหมายของ
องคกรสูบุคลากร  
5. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการท่ีผูนําถายทอดทิศทางและเปาหมาย
ผลการดําเนินงานขององคกรไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ 

ตัวบงชี้ท่ีตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของเกี่ยวของ 

1. สภามหาวิทยาลัย/กลุมสาขาวิชา และผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีขับเคล่ือนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย 
วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการท่ีดี  มีการบริหารแบบมีสวนรวม  เนนการกระจายอํานาจ 
โปรงใส และตรวจสอบได รวมท้ังมีความสามารถในการผลักดันสถาบัน  ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  (สมศ. 5.1) 
2. สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (สกอ. 
7.1) 
3. ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)  

  
                   มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร มาตรฐานคุณภาพที่ 1 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..11..11  
 

กระบวนการ 

1. ผูบริหาร ใชกระบวนการการจัดทําแผนกลยุทธในการกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของคณะ 
โดยมีการทบทวนกิจกรรมแผนงาน/โครงการ การจัดเวทีการประชุมสัมมนาใหหัวหนาภาควิชา/รองหัวหนาภาควิชา  ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร  คณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร  
คณะกรรมการวิจัย และหัวหนางาน/หัวหนาหนวยงานรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
การศึกษา รวมท้ังปจจัยสภาวะแวดลอมจากภายนอกคณะ เชน  นโยบายของรัฐบาล/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ/นโยบายรัฐบาล  นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีจะเปน 1ใน100 ในป 2554และปจจัยสภาวะแวดลอมภายใน
คณะ เชน อัตรากําลังของบุคลากรและทรัพยากรของคณะ   เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และในการกําหนดพันธกิจนั้นได
คํานึงถึงประโยชนท่ี ชุมชน สังคม จะไดรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยไดจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรของคณะ ป 2550 
-2554 

2. ผูบริหาร ไดกําหนดเปาหมายเพ่ือการบรรลุ การเปน 1ใน100 โดยการ จัดทําแผนงาน/โครงการและแผน- 
ปฏิบัติการ  ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ นอกจากนี้คณะฯ ไดกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สูการเปน 
1 ใน 30 มหาวิทยาลัยดีเดนของโลกท่ีเปดสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และไดกําหนดเปาหมายการจัดต้ัง 
Excellent Center ดาน Health Promotio ผูบริหาร ไดใหความสําคัญกับบุคลากรทุกสายงานใหมีสวนรวมในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรของคณะฯ   ป 2550-2554  เพ่ือผลักดันใหสามารถแขงขันได ในเรื่องของคุณภาพบัณฑิต โดยเฉพาะหลักสูตร  
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ ท้ังในระดับประเทศ และนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ คณบดียังไดรับ
มอบหมายจากสถาบันเครือขายท้ังในระดับชาติใหเปนประธานเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาท่ี
เกี่ยวของท่ัวประเทศ  18 สถาบันการศึกษา  และนานาชาติ เปนประธาน เครือขาย South East Asia Public Health 
Education Institutes Network (SEAPHEIN)  เปนสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต จํานวน  
11 ประเทศ  และยังรวมเปนสมาชืก เครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Network (APACPH)  
ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข จํานวน 19 ประเทศ 58 สถาบันการศึกษา 

3. ผูบริหารไดถายทอดเปาหมาย ดวยการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ การจัดทําคํารับรองการ 
ปฏิบัติงานระหวางคณะกับมหาวิทยาลัย และถายทอดไปยังรองคณบดี และผูรับผิดชอบ ใหดําเนินการตามแผนงานโครงการ 
นอกจากนี้ ไดถายทอดสูประชาคมของคณะ โดยการนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การแจงในการประชุม
คณะกรรมการที่สําคัญๆ และการแจงในเวที Meet the Team การส่ือสารเปนเอกสารหนังสือแจงเวียนไปยังภาควิชาและ
หนวยงาน การนําเสนอในเวทีการประชุมสัมมนา การเผยแพรทางจุดหมายขาวเฉพาะกิจ และทาง Website ของคณะ การ
จัดสรรงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การกระจายอํานาจ การจัดส่ิงเอื้อสนับสนุน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล และการมี
สวนรวมใหภาควิชา/หนวยงานดําเนินการตามแผนงานโครงการ  

4.  ผูบริหารมีการประเมินผลความสําเร็จของการถายทอดโดย การเย่ียมภาควิชา/หนวยงาน การติดตามรายงาน 
ผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ การติดตามจากผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ  

5.  คณะสาธารณสุขศาสตร ไดพัฒนามาครบรอบ 60 ป ในป 2551 มีผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักในดาน 
ดานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีผลงานจัยท่ีมีคุณภาพ และ มีการบริการวิชาการเปนท่ียอมรับ ผูบริหารของคณะในทุกกระ
ดับไดใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  ประกอบการใชหลักธรรมมาภิบาล  และมุงเนนสนับสนุนใหเกิดการทํางานเปนทีม 
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และรวมกันวิเคราะหปจจัยผลกระทบตางๆ และจัดทําเปนแผนงานโครงการ มีการ
กําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาคณะรวมกัน  มีการสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานไดรับการพัฒนาและฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมการปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดลอมและสถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
มีการจัดโครงสรางองคกร และระบบบริหารจัดการ มีระบบในการกํากับดูแล ไดแก ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
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การควบคุมภายใน มีการนําเทคโนโลยีมาใช  ผูบริหารไดนําผลการประเมินในสวนท่ีบุคลากรยังไมเขาใจทิศทางเปาหมาย
ของคณะในบางประเด็นมาถายทอดใหมในเวที meet the team  การประชุมสัมนาบุคลากร  การประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ  การจัดทํากฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ ในการสนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการ    การจัดทําหนังสือเวียนไปยัง ภาควิชา/
หนวยงานขอใหมีการทบทวนแผนงาน/โครงการเพ่ือสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายในการดําเนินงานของคณะฯ และของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  ผูบริหารไดติดตามผลการดําเนินงานโดยการจัดทําหนังสือเวียนไปยังภาควิชา/หนวยงานขอใหมีการ
ทบทวน แผนงาน/โครงการเพ่ือสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายในการดําเนินงานของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งทางทีมบริหาร/ภาควิชา/ประธานบริหารหลักสูตรและหนวยงานไดมีการเสนอแผนงาน/โครงการกลับมายังคณะฯ   และ
ทางฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาไดนําแผนงาน/โครงการที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห เปนแผนงาน/โครงการ 
แลวนําเสนอคณะกรรมการชุดตาง ๆและทีมบริหาร เพ่ือกําหนด เปนแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของ
คณะฯ ป 2551-2554 ของคณะฯ ตอไป   และทางคณะฯ ไดเริ่มดําเนินการโครงการที่สําคัญ ๆ ไปแลว ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สมศ. และการเฝาระวัง และการพัฒนาผลการ จัดลําดับ  
Ranking ในระดับประเทศและระดับสากล ขณะนี้กําลังดําเนินการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานเกณฑการประกันคุณภาพและ
การจัดลําดับมหาวิทยาลัย   รวบรวมขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยและขอมูลของอาจารยท่ีมีการตีพิมพวารสาร
นานาชาติ   สนับสนุนใหอาจารยมีการรวมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู และมีการทําวิจัยเปนทีมเครือขาย รวบรวมสมาชิกใน
เครือขายแลกเปล่ียน editorial board กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ และแลกเปล่ียนเรียนรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและ
การตีพิมพวารสารระดับชาติ 
   2. โครงการพัฒนาตําราและผลงานทางวิชาการ  ซึ่ง ทางคณะฯ ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
       (1) ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ  จํานวน 3 ชุด (ระดับคณะ 1 ชุดและระดับภาควิชา 2 ชุด) 
                 (2) ประชุมหาแนวทางในการดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศของคณะฯ (อยูระหวางการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย)  
                (3)  อยูระหวางดําเนินการเขียนตํารา/คูมือ 
            -  หนังสือโรคติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุงป 51)   กําลังดําเนินการปรับปรุงเนื้อหา (แจงอาจารยท่ี               
 รับผิดชอบเขียนในแตละบท ไดรับบทท่ีแกไขมาแลวเปนสวนใหญ ขณะนี้บรรณาธิการกําลังตรวจทานอยูในสวนของบทที่
ไดรับคืนมา) 
                        - แตงตั้งกองบรรณาธิการตําราโภชนศาสตร 
               - คูมือปฏิบัติการสําหรับวิชา สศจว 612 วิธีการทางหองปกิบัติการจุลชีววิทยาและวิทยา    
 ภูมิคุมกันสาธารณสุข ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงคูมือปฏิบัติการฯ 
                        - คูมือปฏิบัติการสําหรับวิชา สศจว 304 โรคติดเชื้อ 2    
   3. โครงการการพัฒนาวารสารสมาพันธสถาบันการศึกษาสาธารณสุข (วารสารนานาชาติ) 
              - ทางคณะฯ  ไดมีการ ดํา เนินการใหความรู กับบุคลากรสายวิชาการเกี่ ยวกับการจัด ทําวารสาร            
นานาชาติโดยมีการจัดประชุม เรื่อง การจัดทําวารสารนานาชาติและวารสารออนไลน จํานวน 3  ครั้ง (ตอเนื่อง) โดยมี
ผูเขารวมโครงการ      จํานวน 50 คน/ครั้ง ประกอบดวย กองบรรณาธิการวารสารคณะสาธารณสุขศาสตร คณาจารย               
คณะสาธารณสุขศาสตร เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร และสาขาท่ีเกี่ยวของ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการและไดมีการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกั สถาบันการศึกษาตางประเทศโดยไดเชิญผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศมาบรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวม
โครงการ จํานวน 50 คน เพ่ือใหคณาจารยและนักศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตรไดมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับ          
การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติจากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 
           4 .  โครงการจัด ต้ัง ศูนยถ ายทอดเทคโนโลยีด านสาธารณสุขและพัฒนาวิชาชีพสู จั งห วัดนครสวรรค     
มหาวิทยาลัยมหิดล     
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               ในปการศึกษา 2550 คณะสาธารณสุขศาสตรไดนํานักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไปฝกภาคสนาม 
ณ เภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค และทองท่ีใกลเคียงจังหวัดชัยนาท รวมท้ังไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผูแทน
จากภาครัฐและเอกชน และผูท่ีเกี่ยวของจากจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดชัยนาท เพ่ือรับทราบความตองการของหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีตองการใหคณะสาธารณสุขศาสตรเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนางานดานสุขภาพและอนามัยชุมชน ซึ่งในท่ีประชุม
ไดเสนอในภาพรวมวา คณะฯ เขาไปมีสวนรวมในการจัดทําวิจัยและการบริการวิชาการท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอชาวจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดใกลเคียง โดยประเด็นความรวมมือไดพิจารณาจากปญหาหลัก ๆ ดังนี้ 
     (1)  ปญหาดานอุบัติเหต ซึ่งในแตละปจะมีผูเสียชีวิตพิการจากอุบัติเหตุเปนจํานวนมาก 
     (2)  ปญหายาเสพติด 
     (3)  ปญหาดานการออกกําลังกายท่ีจะทําใหประชาชนออกกําลังกายมากย่ิงขึ้น 
     (4)  ปญหาดานผูสูงอายุและคนพิการ2ท่ีจะพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
               (5) ปญหาดานการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวของกับสุขภาพ เชน อาหารปลอดภัย 
                          
               วิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถานท่ีท่ีมีความพรอม เหมาะสม มีศักยภาพในการที่จะใช
เปนฐานในการดําเนินการเผยแพรวิชาการทางดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  โดยเนนการมีสวนรวมของทองถ่ิน ตาม
ความตองการของทองถ่ิน สูคนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในปงบประมาณ 2552 คณะฯ  ไดรับจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 1,000,000 บาท เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑใชในโครงการฯ กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจะเนนในเรื่องของการวิจัยดาน
สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนนการสอน
โดยใชเทคโนโลยีการสอนทางไกลในเขตจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียงบริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ              
             6. ผูบริหารไดสนับสนุนใหมีการดําเนินงานที่จะพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย โดยไดมีการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย Routine to Research ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการไดจัดประชุมแนะนําวิธีการเขียนผลงานการเก็บ รวบรวมผลการพัฒนางานพัฒนางานประจํารวมท้ังจัดทํา
เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ เพ่ือเผยแพรและใชเปนเอกสารในการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น   
             7   ผูบริหารของคณะ ไดแกคณบดี หัวหนาภาควิชาไดผานกระบวนการสรรหาตามระเบียบและขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา การจัดใหมีการเสนอชื่อเพ่ือใหเปนไปตาม ขอบังคับอยางโปรงใส เปน
ระบบ โดยมีหนวยการเจาหนาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ  ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารในทุก
ระดับไดนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิต และบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพ่ือผล-
ประโยชนของคณะ และการอยูรวมกันกับผูใตบังคับบัญชาแบบกัลยาณมิตร คณะมีกระบวนการประเมินผูบริหารโดยใช
แบบฟอรมการประเมินท่ีคณะไดกําหนดไว สําหรับวิธีการประเมินนั้นผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไปจะเปนผูประเมิน ในการ
พัฒนาผูบริหารคณบดีไดเขารับการอบรมในหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหิดล รองคณบดีและหัวหนา
ภาควิชา และหัวหนาหนวยงานผานการอบรมในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูจัดเชนกัน   คณะมีการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาผูบริหารและมีการจัดเตรียมงบประมาณรองรับ 
 
ผลลัพธ 

1. รายงานการจัดการประชุมเรื่องการจัดทําแผนท่ีประชาคมมีสวนรวม 
          2. มีแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ท่ีตอบสนองการเปน 1 ใน 100 
มหาวิทยาลัยโลก 
          3. มีแผนปฏิบัติการ ประจําป2551-2554 และแผนงบประมาณในการดําเนินการ   
          4. มีเอกสารการจัดเวที meet the team: ซึ่งเปนเวทีการส่ือสารสองทาง 
          5   มีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษาป 2551 ปละ 2 ครั้ง 
          6.  มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและปรับปรุงส่ิงกอสราง ปละ 12 ครั้ง 
          7.  มีรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการและ สมศ. ประจําปงบประมาณ 2551  ปละ 3 ครั้ง 
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           8.  มีรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน  (สงป.)  ปละ 4 ครัง้ (ตามไตรมาส) 
           9.  มีรายงานผลการดําเนินงานประจําป  2551  ปละ 1 ครั้ง  
          10.  มีรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ปละ 1 ครั้ง 
          11.  มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 12 ครั้ง 
          12.  โครงการพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ 
          13.  โครงการจัดต้ังศูนยถายถอดเทคโนฯ 

  

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..11..11  
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1 รายงานการจัดการประชุมเรื่องการจัดทําแผนท่ีประชาคมมีสวนรวม 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.2      แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ 
                                            ป 2550-2554ท่ีตอบสนองการเปน 1  ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.3      แผนปฏิบัติการ ประจําป2551-2554 และแผนงบประมาณในการดําเนินการ   
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.4       เอกสารการจัดเวที meet the team: ซึ่งเปนเวทีการสือสารสองทาง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.5       รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาป 2551 ปละ 2 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.6     รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและปรับปรุงส่ิงกอสราง ปละ 12 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.7 รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการและ สมศ. ประจําปงบประมาณ 2551  
                                               ปละ 3 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.8     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน (สงป.) ปละ 4 ครั้ง (ตามไตรมาส)     
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.9      รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551 ปละ 1 ครั้ง  
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.10    รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ปละ 1 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.11    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 12 ครัง้ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.12     เอกสารโครงการพัฒนาตําราและเอกสารวิวาการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.13   โครงการจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ 
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1.1.2 ผูนําเอื้อและสงเสริมการ
ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  เพื่อใหองคกรสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล   

1. แนวทางที่ผูนําใหการสนับสนุน ความรวมมือของหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 
2. รายการความรวมมือดานตางๆ ขององคกรกับหนวยงานอื่นท้ังภายในและ
ภายนอก 
3. การติดตาม/ประเมินความสําเร็จของความรวมมือระหวางองคกรกับ
หนวยงานภายนอกในการพัฒนาเพ่ือสูความสามารถในการแขงขันได 
4. การนําขอมูลการติดตาม/ประเมินความสําเร็จของความรวมมือระหวาง
องคกรกับหนวยงานภายนอกฯ ดังกลาวมาปรับปรุงแนวทางความรวมมือฯ  

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐาผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอนขอ  11..11..22  
 

กระบวนการ   
1.   คณะไดมีการจัดทําแผนการพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาไวในแผนยุทธศาสตรของคณะและคณบดีและ

ทีมบริหารถือเปนนโยบายในการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชา รวมท้ังการสนับสนุนใหมี
การดําเนินการตามแผน เชน การสนับสนุนใหมีการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ โดยการ
เชิญภาคีเครือขายรวมเปนเจาภาพ มีการมอบหมายใหรองคณบดีผายวิเทศสัมพันธฯ เปนผูประสานการเชิญตางชาติมารวม
เปนภาคีเครือขาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหระดับภาควิชา/หลักสูตรประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายฯ  สําหรับ
เครือขายความรวมมือในประเทศ ไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาจัดทําโครงการรวมกัน เชน โครงการ สอส  เพ่ือเชิญ
หนวยงานตางๆ รวมถึงชุมชนไดมาทํากิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพรวมกัน 
 

2. คณะฯ มีเครือขายดานการศึกษา  ประกอบดวย  
2.1 เครือขาย สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาท่ีเกี่ยวของท่ัวประเทศ  18 สถาบันการศึกษา   
2.2 เครือขาย South East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) เปน

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 11 ประเทศ  
2.3 เครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Network (APACPH) เปน

สถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข จํานวน 19 ประเทศ 58 สถาบันการศึกษา  
2.4 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการจัดระบบจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษารวมกับสภา-

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา  

2.5 เครือขายดานการวิจัย ประกอบดวย  ศูนยวิจัยและจัดการความรู เพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
(ศจย.)  

2.6 เครือขายสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย 
2.7 เครือขายความรวมมือทางวิชาการในการจัดการประชมุวิชาการ 

 
 3.   คณะมีการประเมินติดตามความสําเร็จของความรวมมือจากการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีดําเนินการ
รวมกันโดยใชเวทีการประชุมของคณะกรรมการ เชน  การประชุมผูบริหารเครือขายสถาบันฯ  ปละ 6 ครั้ง การประชุม 
SEAPHEIN  ปละ 1 ครั้ง  การประชุม APACPH ปละ 1 ครั้งในการดําเนินการความรวมมือนั้น มีผลงานที่เกิดขึ้นและมีการ
พัฒนาปรับปรุงแนวทางความรวมมือ  ไดแก 
                     - จัดทํา (ราง) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ....... 
                     - จัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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                     - จัดทํามาตรฐานการศึกษา (Accreditation)   ระดับปริญญาตรี อยูรระหวางดําเนินการ และมีแผนในการที่
จะขยายไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีการจัดการเรียนการสอนดานการสาธารณสุข 
                     - การพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรใหเปนองคการสรางเสริมสุขภาพ อยูระหวางดําเนินการ
แผนงานระยะที่ 2 จะขยายเครือขายไปในชุมชนใกลเคียงและมหาวิทยาลัยอื่น 
                    -  การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในนามสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ
แหงประเทศไทย  
                     - โครงการจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษฯ ไดมีการขยายเครือขายไปยังคณะเวชศาสตรเขตรอน 
คณะทันตแพทยศาสต และศูนยศาลายา 
                   -  การประชุมวิชาการการโภชนวิทยา เรื่อง กาวทันโลกดานอาหารและโภชนาการ   โดยคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับชมรมโภชนวิทยามหิดล ทําใหผูเขารวมประชุมเกิดแนวคิดในการจัดการความรู และ
สรางเสริมเครือขายความรวมมือระหวางนักวิชาการและนักปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของดานอาหารและโภชนาการนําไปสูการ
กําหนดบทบาทและหนาท่ีของนักโภชนาการและนักวิทยาศาสตรการอาหาร เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ
โลกในอนาคต 
                  - การประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ  เรื่อง  ภาวะโลกรอน : ผลกระทบตอสุขภาพและความรับผิดชอบ 
และระดับนานาชาติ เรื่อง “Protecting Our Climate : Improving Our Health : An Internation conferenceon the Public 
Health Implication of climate change” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ องคการอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรุงเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการบริโภค  ผลท่ีไดจากการประชุมฯ ไดมีการ
ประกาศพันธะสัญญา ท่ีกรุงเทพฯ ในความรับผิดชอบรวมกันของนักวิชาการ นักสาธารณสุข ประชาชน นิสิต นักศึกษา วา 
เราจะชวยกัน ลด ละ เลิก ในการสรางมลพิษและทําลายส่ิงแวดลอมจากการดําเนินชีวิตประจําวันดวยการเคารพสิทธิ และ
หนาท่ีของบุคคล ชุมชน และสังคม ท่ีพึงกระทําตอการบริโภค และทํานุบํารุงรักษาส่ิงแวดลอม ตอไปนี้ 
                     ขอท่ี 1  สรางจิตสํานึกในการลดภาวะโลกรอน  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หยุดทํารายโลก และทําใหโลกรอน 
                  ขอท่ี 2  ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
                     ขอท่ี 3  ลดการใชพลังงาน 
           ขอท่ี 4  ทํานุบํารุงรักษาส่ิงแวดลอม 
 
ผลลัพธ 

1.   มีแผนพัฒนาเครือขายความรวมมือบรรจุไวแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/ 
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ และแผนปฏิบัติการ ประจําป2551-2554      

3. มีรายงานการดําเนินการเสนอ (ราง ) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.......... 
4. มี รายงานสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย 
5. มีประกาศ พันธะสัญญา ท่ีกรุงเทพฯ ในความรับผิดชอบ เรื่อง ภาวะโลกรอน 
6. มีโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ(สอส.) ระยะท่ี 2 
6    มีศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 
7.   มีประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข 
8. มีการรายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการระบบขยะรีไซเคิล 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..11..22  

 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.2.1    แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ และ              
                                            แผนพัฒนาเครือขายแผนปฏิบัติการ ประจําป2551-2554 ใชเอกสารเดียวกับ   
                                                           PH   1.1.1.1-1.1.1.3 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.2.2    รายงานการประชุมเครือขายท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.2.3    แผนพัฒนาเครือชายความรวมมือบบรจุไวแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/ 
                                           แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ และแผนปฏิบัติการ ประจําป2551-2554      
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.2.4   รายงานการดําเนินการเสนอ (ราง ) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.. 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.2.5   รายงานสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศ 
                                           ไทย 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.2.6   ประกาศ พันธะสัญญา ท่ีกรุงเทพฯ ในความรับผิดชอบ เรื่อง ภาวะโลกรอน  
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.2.7   โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ (สอส.  
                                          ระยะท่ี 2 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.8   ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.9   ประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.10  การรายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการระบบขยะรีไซเคิล 
                                                          

มาตรฐามาตรฐานคุณภาพนคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.1.3 ผู นําใหความสําคัญและ
เปนแบบอยางท่ีดีในการมีวินัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน  รวมท้ังวางแนวทาง
ปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงาน
ท่ี เ ป น ธ ร ร ม  โ ป ร ง ใ ส  แ ล ะ
ตรวจสอบได 

1. การวางตน/ปฏิบัติตนของผูนําในการเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องของวินัย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
2. วิธีปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรมและโปรงใส 
3. การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผูบริหาร 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา    (สกอ.  7.6)   

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..11..33  
 

กระบวนการ 
             1.  ผูบริหาร ไดปฏิบัติตนโดยยึดแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง คือ การรูจัก 
ตนเองเขาใจตนเอง และสามารถควบคุมตนเอง มีเปาหมายและแผนการดําเนินชีวิต มีความขยัน อดทน  เคารพในความ
สามัคคี เปนผูเครงครัดตอระเบียบวินัย มีความจงรักภัคดีตอ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม   
การปฏิบัติงาน และการอยูรวมกันกับคนในสังคมนั้น ไดอาศัยหลักพรมวิหาร 4  คือ 

                 -  เมตตา คือความรัก ความปรารถนาดี การมีไมตรีจิตตอกัน อยากใหทุกคนมีความสุข 
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                 -  กรุณา คือการชวยเหลือผูอ่ืน ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะตอผูใตบังคับบัญชา ผูมาติดตอ 

                 -  มุทิตา คือความพลอยยินดี 

                 -   อุเบกขา คือความมีใจเปนกลาง 
                ผูบริหารยังเปนผูรูจักเสียสละแบงปนดวยจิตใจโอบออมอารีกับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ มีความเอื้อเฟอ-     
เผื่อแผ การส่ือสารดวยวาจาท่ีสุภาพ การวางตนเสมอตนเสมอปลาย การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การใหเกียรติ
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคน พรอมท้ังสงเสริม
สนับสนุนใหทุกคนปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระราชบิดา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนกิจท่ีสอง 
ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง ลาภทรัพยเกียรติยศจกตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพไวให
บริสุทธิ์” คณะฯ มีระเบียบ/ขอบังคับเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง และมีการลงโทษทางวินัยอยางโปรงใส โดยการแจงใหผูท่ีเกี่ยวของ
ไดทราบผลการพิจารณา 
 
             2. คณะฯ ไดแบงโครงสรางการบริหาร โดยมี คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีเปนทีมบริหาร  ระดับภาควิชา
และ หนวยงาน มีหัวหนาภาค/หัวหนาหนวย เปนผูบริหาร  คณบดีไดมีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน ใหรองคณบดี 
ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา เลขานุการคณะฯ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูบริหารทุกระดับไดนําหลักธรร
มาภิบาล  ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ังกระบวนการมีสวนรวมท่ีไดจากการ
ประชุมสัมมนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ เปนกลไกในการดําเนินงานและบริหารงาน  นอกจากนี้คณะ
ยังมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกํากับนโยบายของคณะสูการปฏิบัติผานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การของคณะ มีระบบการควบคุมภายใน    คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีแตละฝายกํากับดูแลงานในแตละดานเพ่ือให
ไดระบบงานที่เปนธรรมและโปรงใส โดยมีการดําเนินงาน เชน เปดโอกาสใหคณาจารยของคณะฯ ไดรับทราบ และเสนอแนะ
การดําเนินของคณะ เพ่ือนําไปสูการเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางคณาจารย และผูบริหารโดยใชเวทีการประชุมสัมมนา 
 
             3.  คณบดีและทีมบริหารไดจัดเวที meet the team เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอจากประชาคมของคณะฯ ซึ่ง
สภาคณาจารยของคณะจัดทําแบบสํารวจความคิดห็นของประชาคมและนําเสนอผูบริหาร 
 
             4. คณะมีการนําเสนอขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยผานทางส่ือตางๆ  ไดแก หนังสือราชการ การประชุม
วิชาการ  เว็ปไซด มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะดานงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน สังคม ท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ินเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการบริหารจัดการ มีท่ีปรึกษาจากภาคประชาชนในการฝก
ปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา  
 
ผลลัพธ 
             1.  คณบดีไดรับการคัดเลือกเปนนักบริหารดีเดนแหงป 2551 สาขาวิจัยและพัฒนาจากนิตยสารเสนทางไทย      
และไดรับเลือกเปนศิษยเกาดีเดน สาขาผูนําองคกรในโอกาสฉลอง 25 ป จากสถาบันการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
                2.  บุคลากรของคณะมีการปฏิบัติตามระเบียบ/ขอบังคับเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
               3. เมื่อมีการปฏิบัติผิดกฏระเบียบจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง และมีการลงโทษทางวินัย 
อยางโปรงใส โดยการแจงใหผูท่ีเกี่ยวของไดทราบผลการพิจารณา 
              4. มกีารจัดโครงสรางการบริหารงานของคณะ 
              5. มหีนังสือมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
              6. มีการจัดทํารายงานตามระบบการประกันคุณภาพ และระบบการควบคุมภายใน 
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              7. มคีําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับพันธกิจหลัก 
              8. มขีอเสนอแนะจากประชาคมในการบริหารงานของฝายบริหาร 

 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..11..33  
 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.3.1    เกียรติประวัติคณบดี 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.3.2    ระเบียบขอบังคับตางๆ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.3.3    คําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.3.4    โครงสรางการบริหารงานของคณะ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.3.5    หนังสือมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.3.6    รายงานตามระบบการประกันคุณภาพ และระบบการควบคุมภายใน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.3.7    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับพันธกิจหลัก 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.3.8    ขอเสนอแนะจากประชาคมในการบริหารงานของฝายบริหาร 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นที่ตองอธิบายในรายงานประเด็นที่ตองอธิบายในรายงาน  
1.1.4 ผู นํ า ทุ ก ร ะ ดั บ ส ร า ง
บรรยากาศและวัฒนธรรมแหง
ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ ก า ร ส ร า ง
นวั ตกรรม  เพื่ อ ก า ว ไปสู ก า ร
บรรลุผลตามเปาหมายขององคกร  

1. ผูนําสราง สนับสนุนใหเกิดกิจกรรม/โอกาส ท่ีบุคลากรจะไดมีโอกาสเรียนรู
ระหวางกัน  เชน ระบบพ่ีเล้ียงสอนงาน/ดูแลบุคลากรใหม การรวมหารือประเด็น
ปญหา/แนวทางพัฒนางานระหวางกัน  การสนทนาแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ
ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานระหวางกัน ฯลฯ 
2. การติดตาม/ประเมินความสําเร็จของการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม  
แหงการเรียนรู และสรางนวัตกรรมขององคกร 
3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทาง/กิจกรรมการเรียนรู
ระหวางบุคลากร 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..11..44  
 
 
 

กระบวนการ 
1. คณบดีไดมีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน โดยมี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา  

เลขานุการคณะฯ ประธานบริหารหลักสูตร เปนกลไกในการดําเนินงานและบริหารงาน รวมท้ังแกไขปญหา และตัดสินใจ
ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีหนังสือ คําส่ังมอบหมายงาน มีแผนงาน
โครงการท่ีชัดเจน  คณะฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทําหนาท่ีดําเนินการในแตละภารกิจ โดยใหภาควิชาสง
รายชื่อเขารวมเปนกรรมการในแตละชุด หรือไดรับการมอบหมายงานจากคณบดีใหเปนกรรมการหมุนเวียนกันไปตามความ
เชี่ยวชาญและชํานาญการ  และในท่ีประชุมไดสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันโดยเปดโอกาศใหผูเขารวมประชุมทุกฝายมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน  นอกจากนี้คณะไดสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นท่ี จัดเปนกลุมเครือขายในแตละวิชาชีพ  คณะไดสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณให
บุคลากรเขารวมประชุมอบรม เพ่ือพัฒนาความรู ผูบริหารไดใหแนวคิดและแนวทางในการพัฒนางาน และผูบริหารได
สนับสนุนสงเสริมใหปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฏระเบียบและหลักจริยธรรม  มีการจัดการประชุมสัมมนาโดยวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ มีการสอนงานโดยเพื่อนรวมงาน 
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                      คณะฯ ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูฯ โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนผูรับผิดชอบ  ซึ่งคณะทํางานฯ ไดมีการทบทวน วิเคราะหสถานการณ เพ่ือนํามาปรับและใชวางแผนการ
ดําเนินงานใหเกิดความยั่งยืน โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 การรับรูวิธีการจัดการความรู โดยใชกรณีศึกษาจาก
โครงการสรางเสริมสุขภาพ   ระยะท่ี 2 ขยายผล สนับสนุน/ผลักดันใหบุคลากรภายในคณะฯ รวมเปนกลุม CoP ดานตาง ๆ 
และการผลักดันยุทธศาสตร  ระยะท่ี 3 การวางระบบ/โครงสราง และแผนงานในการจัดต้ังศูนยการจัดการความรูฯ เพ่ือให
เกิดความย่ังยืน และความตอเนื่องในการดําเนินงาน  ซึ่งทางคณะฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูและเก็บเปน
คลังความรู เพือใหบุคลากรภายในคณะและภายนอกคณะฯ ไดเขาถึง ในระยะแรกเนนการจัดการความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ ตอมาเปนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาตําแหนงวิชาการ การจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการเขียนตํารา/หนังสือ
วิชาการ และการจัดการความรูเพ่ือผลักดันการตีพิมพผลงานวิจัยสูนานาชาติ  นอกจากนี้ คณะฯ ไดมีการกระตุนใหบุคลากร
ภายในคณะฯ จัดต้ังชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP)  และมีเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน CoP การสรางเสริม
สุขภาพ, R2R, CoP การประกันคุณภาพ และ CoP  ขยะ Recycle   และทางคณะฯ ไดมีการประชาสัมพันธกิจกรรมและ
การเผยแพรองคความรู ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีการเผยแพรในรูป VCD,  
Newsletter และ Website  รวมท้ังการจัดเวทีในรูปของหนังสือเพ่ือความสะดวกในการคนหาและนําความรูมาใชในการ
พัฒนางาน 
 

            คณะฯ ไดมีการสรางเครือขายการจัดการความรูในระดับสถาบันเครือขายสาธารณสุข โดยเริ่มจากคณะ 
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และมีการจัดต้ังศูนยการสรางความรูขึ้นท่ีคณะฯ เพ่ือดําเนินงานการจัดการความรู
ภายในคณะฯ และสรางเครือขาย CoP การสรางเสริมสุขภาพ ไดเขารวมเปนสมาชิกของ Website Gotoknow ขณะนึ้คณะฯ 
มีองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพท่ีสามารถเผยแพรไดท้ังภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอกกวา 12 เรื่อง 
และความรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนางาน/ผลักดันยุทธศาสตรอีก 3-4 เรื่อง ประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
 
                 2.  ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และไดกําหนดแนวทางโดยการกําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบใหผูบริหารทุกระดับตองมีการเรียนรูส่ิงใหมๆ 
 
                3.  ผูบริหารมีการนําผลการประเมินมาประชุมหารือ เพ่ือกาํหนดแนวทางการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  
 
ผลลัพธ 
                1.  มีคําส่ังมอบหมายหนาท่ี 
                2.  มีหนังสือการจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพในคณะสาธารณสุขศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล 
                3.  มีการสรางเครือขาย CoP การสรางเสริมสุขภาพ    

          4.  มี Website : http:  www.ph.mahidol.ac.th 
          5.  อยูระหวางดําเนินการติดตามประเมินผลการจัดการความรู เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงานในระยะที่  

2 และระยะท่ี 3 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..11..44  
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.4. 1 คําส่ังมอบหมายหนาท่ี 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.4.2 แผนงาน กิจกรรม โครงการที่ประสบผลสําเร็จจากการเรียนรูรวมกัน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.4.3 กลุมเครือขายวิชาชีพ ดานตางๆ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.4.4 คณะทํางานการจัดการความรูฯ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.1.4.5  หนังสือการจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพในคณะ                  
                                            สาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารหมายเลข  PH 1.1.4.6     Website  : http:  www.ph.mahidol.ac.th เกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู 
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..11  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ 
หลักการ องคกรกําหนดทิศทาง เปาหมายและยุทธศาสตรหลักขององคกร ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผล 

เพ่ือใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกันท้ังมหาวิทยาลัยและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.2.1  มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ศึ ก ษ า 
วิเคราะห  ปจจัยตางๆ เพื่อกําหนด
ทิศทาง เปาหมาย ในการทําแผนกลยุทธ
ทุกพันธกิจ  ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
หลักของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
พ ร อ ม ท้ั ง กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง
ยุทธศาสตร โดยเปดโอกาส     ให
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม   

1. แนวทาง/วิธีการท่ีองคกรดําเนินการ เพ่ือกําหนดปจจัยตางๆ (เชน SWOT) 
ในการจัดทําแผนกลยุทธ 
2. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธขององคกรกับแผนกลยุทธ/
แผนยุทธศาสตรในระดับท่ีสูงกวา เชน แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ 
ของชาติ ฯลฯ 
3. แนวทาง/วิธีการที่ดําเนินการ เพ่ือกําหนดตัวบงชี้ในแผนกลยุทธ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการพัฒนา/ดําเนินงาน 
4. การมีสวนรวมของบุคลากรขององคกรในการจัดทํา/กําหนดแผนกลยุทธ 
(จํานวนบุคลากรที่เขารวมในการจัดทําแผนกลยุทธ อาจแยกตามกลุม/ระดับตางๆ 
รวมถึงอธิบาย/บรรยายวา บุคลากรเขาไปรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ
อยางไร) 

 
 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  (สมศ. 5.3) 
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1) 
2. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..22..11  
 

กระบวนการ 
1 ในปงบประมาณ 2550 ทางคณะไดมีกระบวนการพัฒนาดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ แผนปฏิบัติ 

การประจําปใหสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของชาติอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดแจงแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาลาชา ดังนั้น ทางคณะไดมีการดําเนินการตามแผนเดิม
ไปพลางกอน ซึ่งในการดําเนินงานคณะสาธารณสุขศาสตรไดใหความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะอยางยิ่ง 
โดยใหทุกสวนงานมีสวนรวมในรวบรวมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ และ การวิเคราะห SWOT เพ่ือหาจุดออน - 
จุดแข็ง  ดานการบริหารจัดการ เครื่องมืออุปกรณ หลักสูตร และอุปสรรค - โอกาสพัฒนา ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รวมท้ังใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน การทบทวนกิจกรรมโครงการและเปาหมายที่ผานมา และสงผลการ
ดําเนินงานดังกลาวมายังคณะ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการประชุมหารอืของคณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ
และทีมบริหาร เพ่ือยกรางเอกสารใชประกอบในการประชุมเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะโดยให
บุคลากรของคณะมีสวนรวมในการระดมความเห็นในการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 
ดานการศึกษา ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ มีการจัดทํา Satrategy Map 
เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของยุทธศาสตรกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต 
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            2. คณะสาธารณสุขศาสตรไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ โดยมีคณะกรรมการวิเคราะหและประเมิน
แผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการพิจารณาการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของชาติเปนสําคัญ และมีการจัดทําตารางเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
และแผนยุทธศาสตรของคณะในภาพรวม   
 
            3. คณะฯ ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตรป 2551-2554 
กันหลายครั้ง  แผนยุทธศาสตรของคณะไดระบุถึงวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีชัดเจน และไดนําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของ สมศ. กพร. สกอ. และตัวชี้วัดตามผลผลิตมาวิเคราะหกําหนดเปน เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และตัวชี้วัด ดานการ
ผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย กานการบริการวชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารจัดการ จัดทําเปนแผน
กลยุทธ แผนงาาน/โครงการ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินการใหบรรลุเปาประสงค และตัวชี้วัด เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรป 2551-2554 มีการตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ปละ 2 
ครั้งเพ่ือรายงานตอผูบริหาร และมีการทบทวนแผนการดํานินการ และมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยแจงให ผูบริหารแตละระดับ
และผูเกี่ยวของทราบ มีการรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนงานโครงการ 
            4.  การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ไดใหความสําคัญกับบุคลากรทุกสายงานใหมีสวนรวมในการเขารวม
ประชุมกลุมใหญและกลุมยอยในแตละภารกิจโดยมีการเสนอขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ รวมท้ังแนวทางในการดําเนินงาน
ตามลักษณะงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะในดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ  สรุปไดดังนี ้
                 (1)  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ (ป 2550-2554) เพ่ือระดมความคิด- 
เห็นของประชาคมในการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กําหนดยุทธศาสตร/ยุทธวิธี ในการพัฒนาคณะฯ ในวันท่ี 
21-22 กรกฎาคม 2549 ผูเขารวมประชุม จํานวน 70 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 55 คน คิดเปนรอยละ 78.57 สาย
สนับสนุนวิชาการ 15 คน คิดเปนรอยละ 21.43 

                 (2)  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรของคณะฯ เสนอประชาคม ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 
29 มีนาคม 2550 ผูเขารวมประชุม 56 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 46 คน คิดเปนรอยละ 82.14   สายสนับสนุนวิชาการ 
10 คน คิดเปนรอยละ 17.86 

(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ ป 2550-2554 ตอประชาคมคณะ ครั้งท่ี 2 
ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2550 เพ่ือพิจารณาแผนงาน/โครงการรวมกัน พรอมจัดลําดับกอนหลังในการดําเนินงาน ผูเขารวม
ประชุม 109 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 74 คน  คิดเปนรอยละ 67.89 และสายสนับสนุนวิชาการ 35 คน คิดเปนรอยละ 
32.11 

(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ฝนใหไกลไปใหถึง 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ในวันท่ี 21-23  
กุมภาพันธ 2551 เพ่ือกําหนดทิศทาง เปาหมาย ในการพัฒนาคณะในอนาคตและสิงท่ีจะขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีจะเปน 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ผูเขารวมประชุม 42 คน จําแนกเปนสาย
วิชาการ 32 คน  คิดเปนรอยละ 76.19  สายสนับสนุนวิชาการ 10 คน  คิดเปนรอยละ 23.81 

(5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรคณะสูการปฏิบัติ เพ่ือการบรรลุเปาหมาย 1 ใน  
100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2551 เพ่ือพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีจะ
ดําเนินการในป 2551-2554 รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการ มี
ผูเขารวมประชุมท้ังหมด 103 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 63 คน คิดเปนรอยละ 61.17 และสายสนับสนุนวิชาการ 40 คน 
คิดเปนรอยละ 38.83 
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              ซึ่งในการประชุมมีบุคลากรทุกสายงานเขารวมการประชุมกลุมยอย และไดมีการระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร   รวม  8 ครั้ง    ประชุมรวมกนัท้ังคณะ จํานวน 5 ครั้ง ประชมุในรูปของคณะกรรมการฯ และทีมบริหาร  
จํานวน 3 ครั้ง  จําแนกเปน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 95  คน จากจํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 155 คน คิดเปน
รอยละ 61.29 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  จํานวน 40 คน  จากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท้ังหมด  185 
คน  คิดเปนรอยละ  21.62 
 
ผลลัพธ 
          1. มีตารางการวิเคราะหการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  

       2. มคีณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร                    
            3. มผีลการวิเคราะหสถานการณจุดแข็ง จุดออนอุปสรรคและโอกาสพัฒนา เพ่ือใชประกอบในการจัดทําแผน 
                ยุทธศาสตรของคณะฯ  ป 2550-2554 
            4. มีรายงานการจัดประชุมบุคลากรทุกระดับในการจัดทําแผนฯ 
            5. มีรายงานการจัดการประชุมคณะกรรมการฝายวางแผนฯ 
            6. มีรางแผนยุทธชิงยุทธในการพัฒนาคณะ 
            7. มี Satrategy Map แสดงความสัมพันธของยุทธสาสตรในการพัฒนาคณะฯ 
            8. มีรายละเอียดตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละแผนงาน/โครงการที่บรรจใุนแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ และ  
                แผนปฏิบัติการประจําป  2551-2554 

9. มีตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรคณะกับมหาวิทยาลัยมหิดล   
 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..22..11  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH 1.2.1.1    ตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรคณะฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.1.2    สรุปผลการทบทวนวิเคราะห SWOT ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาคณะในภาพรวม 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.1.3     แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2550-2554 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.1.4    แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาป 2550-2554 คณะสาธารณสุขศาสตร    
                                          มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.1.5   สรุปแบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและเอกสารสรุปผลการประชุมเชิง 
                                          ปฏิบัติการ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.1.6  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.1.7   คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหประเมินยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแผนงาน/   
                                          โครงการคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.1.8   Satrategy Map แสดงความสัมพันธของยุทธศาสตรในการพัฒนาคณะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.2.2 มีการจัดทําแผนปฏิบั ติงาน  
ท้ังระยะส้ันและระยะยาว ใหสอดคลอง
กับพันธกิจ และนําแผนไปสูการปฏิบัติ  

1. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และระยะ 3-5 ป ใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธขององคกร 
2. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการครบทุกภารกิจ (รอยละของการ
ดําเนินการตามแผน) 

 
ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..22..22  

 

กระบวนการ 
 

 1. คณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปอยางตอเนื่อง แตในชวงปงบประมาณ 
2550 ทางคณะไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะงานประจํา เนื่องจากในชวงดังกลาวไดมีการทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของคณะป 2550-2554 และในสวนของปงบประมาณ 2551 ทางคณะไดมีการระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของคณะกันหลายครั้ง และคร้ังลาสุดทางฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาไดนําผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การแปลงยุทธศาสตรคณะสูการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลมาเปนขอมูลประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2551-2554 เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของคณะ ซึ่งในแตละปงบประมาณทางคณะไดมีการดําเนินงานจัดทําแผนฯ ดังนี้ 
                (1)  งานประจําท่ีจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

     1.1    แผนการจัดซื้อ/จัดจางและการใชจายเงินประจําป ตามแบบฟอรม สงป. 
                      1.2    แผนการใชจายเงินงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ 

        (1)  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                   (2)  ผลงานการใหบริการวิชาการ 

                       1.3  แผนความตองการงบลงทุน (ป 2551-2554) 
            1.4  แผนงานปฏิบัติประจําป (ป 2551-2554) แผนปฏบัิติราชการ 4 ป (ป 2551-2554)  

                (2)   การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของคณะสาธารณสุขศาสตรยังไมครอบคลุมทุกภารกิจ 
เนื่องจากแผนออกมาลาชา  ซึ่งการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของงานประจําตามผลผลิตจะไมมีปญหา เนื่องจากตอง
รายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส มีการติดตามผลงานอยางตอเนื่อง แตในสวนของโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของคณะการดําเนินงานยังไมคอยสมบูรณ เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ/
มหาวิทยาลัย/ชาติลาชา จึงทําใหมีการทบทวนกิจกรรมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง จึงมีผลกระทบตอการ
รายงานผลการดําเนินงานยังไมครอบคลุมทุกกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร ในปงบประมาณ 2551 ทางคณะมีเปาหมายใน
การดําเนินงานจํานวน 10 โครงการ และสามารถดําเนินการไดจริงเพียง 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 70 
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ผลลัพธ 
            1. มีแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการของคณะฯ ป 2551-2554   
            2. มผีูรับผิดชอบ  แผนงาน/โครงการ    
            3. มีตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะป 2551-2554 
            4. มีแผนการจัดซื้อ/จัดจางและการใชจายเงินประจําป ตามแบบฟอรม สงป. 
            5. มีแผนการใชจายเงินงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ 

    (1)  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
    (2)  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
 6.  มีแผนความตองการงบลงทุน (ป 2551-2554) 
 7.  มีแผนงานปฏิบัติประจําป (ป 2551-2554) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ป 2551-2554)  

             8. มผีลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการ  จํานวน 7 โครงการ   คิดเปนรอยละ 70 จากเปาหมายการดําเนินงาน 
                 โครงการป 2551 
 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..22..22  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.2.2. 1 *แผนการจัดซื้อ/จัดจางและการใชจายเงินตามแบบฟอรม สงป. 
            *แผนการใชจายเงินงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ 
        (1)  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

        (2)  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
             *แผนความตองการงบลงทุน (ป 2551-2554) 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.2.2      แผนปฏิบัติการประจําป (ป 2551-2554) 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.2.3      แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ป 2551-2554) 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.2.4      รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ป 2551 

เอกสารหมายเลข  PH 1.2.2.5      แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการของคณะฯ ป 2551-2554 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.2.6 ผูรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.2.7      ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ 
                                            คณะป 2551-2554 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.2.8      ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 70 จาก   
                                            เปาหมายการดําเนินงานโครงการป 2551 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.2.3  มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ติ ด ต า ม 
ควบคุม กํากับ และประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ มี ก า ร ท บ ท ว น
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสู
ทิศทางและเปาหมายขององคกร  

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน และการบรรลุผลสําเร็จตามตัวบงชี้  อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
2. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ/
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
3. แนวทาง/วิธีการท่ีองคกรบริหารจัดการกับการเปล่ียนแปลง  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ. 1.2)  
 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..22..33  
กระบวนการ 
 

1. คณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และตามตัวบงชี้วัด ของ กพร. สมศ. 
รวมท้ังตัวชี้วัดผลงานตามผลผลิตฯ โดยไดมีการจัดทําแผน/รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด โดย มีการ
วิเคราะหติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก รวมท้ังแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบ โดยรองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา และงานนโยบายและแผนรับผิดชอบในการติดตามผล/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
งาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป รวมท้ังแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ปละ 2 ครั้ง ใน
สวนของแผนงานประจําตามผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและผลงานการใหบริการวิชาการ รายงานป
ละ 4 ครั้ง ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของคณะปละ 1 ครั้ง ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
(กพร. ปละ 3 ครั้ง)  และทางคณะไดใหภาควิชา/หนวยงายรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ จํานวน 2 ครั้ง   
 
            2. คณะฯ ไดนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของ สมศ. กพร. สกอ. 
และตัวชี้วัดตามผลผลิต เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรป 2551-
2554   รวมท้ังนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจการประเมินคุณภาพการศึกษา มาเปนขอมูลในการทบทวน
และจัดทําเปนแผนพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงนั้นไดมีการประชุมผูบริหารท่ี
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการปรับแผนกลยุทธ และแผนงานโครงการ ดังนี้ 
      (1)   ไดมีการปรับแผนงาน/โครงการใหนอยลงมี 12 แผนงาน 22 โครงการ (เดิมมี  20 แผนงาน)   
      (2)   ไดจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                 (3)   ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และมผีูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม  
 
            3. ในการบริหารเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงนั้นคณะฯมีแนวทางการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม 
เปาหมายและวัตถุประสงค ดังนี้ 
                 (1)    ผูบริหารจะกําหนดนโยบายเชิงรุกเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ในแตละระดับตัวชี้วัด 
                 (2) คณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนแนวทางในการบริหารจัดการ มีแผนปฏิบัติการท่ีแปลงจากแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ เชน มีการปรับปรุงหลักสูตร มีการจัดทําแผนวิจัย บริการวิชาการ มีระบบการบริหารท่ีมุง
ผลสัมฤทธิ์ มีการกําหนดตัวชี้วัด  และถายทอดใหผูรับผิดชอบ 
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ผลลัพธ 
 1.  มีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาป 2551  ปละ 2 ครั้ง 
 2.  มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและปรับปรุงส่ิงกอสราง ปละ 12  ครั้ง 
 3.  มีรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการและ สมศ. ประจําปงบประมาณ 2551  ปละ 3 ครั้ง 
 4.  มีรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน  (สงป.)  ปละ 4 ครั้ง (ตามไตรมาส)  
 5.  มีรายงานผลการดําเนินงานประจําป  2551  ปละ 1 ครั้ง  
 6.  มีรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง 
               7.  มีแผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการของคณะฯ  ป 2551-2554   
 8.   มีนําผลการประเมินจากการเยี่ยมสํารวจการประกันคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะ 
   
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..22..33  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.2.3.1     รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.3.2     รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและปรับปรุงส่ิงกอสราง  
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.3.3      รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการและ สมศ. ประจําปงบประมาณ 2551  
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.3.4      รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2551  ปละ 1 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.3.5      รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.3.6      แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการของคณะฯ  ป 2551-2554 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.2.4 จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ลั พ ธ  
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ  

1. การรายงานผลลัพธของการดําเนินงานขององคกรในทุกภารกิจท่ีแสดง
ถึงประสิทธิผลของการดําเนินงาน เชน รายงานดานการเงินและงบประมาณ  
โดยแยกรายละเอียดในเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญ เชน รายรับสุทธิของบริการ
วิชาการ  ท่ีเสนอผูบริหารเพ่ือเปนขอมูลประกอบการบริหารงาน  รายงานผล
สํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตขององคกร  รายงานผลของคา 
Impact factor ของงานวิจัยขององคกร ฯลฯ 
2. การวิเคราะห เพ่ือกําหนดสาระของเรื่องท่ีสมควรตองติดตามขอมูล 
ประมวล และสรุปผลเปนรายงานผลสํารวจ/การศึกษา วิเคราะหขอมูลเรื่อง
ตางๆ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน เชน ผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูเขารวมการอบรมที่หนวยงานจัด ผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง  
ท่ีตอบัณฑิตของหนวยงาน ฯลฯ และนําเสนอรายงานผลของเรื่องนั้นๆ ตอ 
ผูกํากับดูแล/ผูบริหาร 
3. การนําผลของรายงานในขอ 2 มาใชเพ่ือพัฒนางานตอไป 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..22..44  
 
กระบวนการ 
 
          1. คณะมอบหมายใหภาควิชา/หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานปฏิบัติงาน และมีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการนําเสนอฝายบริหาร และนําสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ หรือการประชุมสัมมนาเฉพาะกิจเพ่ือวางแผน
พัฒนา โดยมีการจัดทํารายงานผลลัพธในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

   (1) รายงานการจัดซื้อ/จัดจางครุภัณฑและปรับปรุงส่ิงกอสราง (12 ครั้ง/ป)  
   (2) รายงานคาํรับรองการปฏิบัติราชการ และสมศ. ประจําป ทุก 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน 

               (3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน (สงป.) ปละ 4 ครั้ง 
   (4) รายงานการประเมินตนเอง (ทุกป) และภายนอก (4 ป/ครั้ง) 
   (5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ปละ 2 ครั้ง 

               (6) รายงานขอมูลดานตางๆ เชาน รายงานขอมูลการวิจัย รายงานการเงิน รายงานขอมูลดานนักศึกษาและ
บัณฑิต 

    2.  คณะฯ  ไดมีการจัดทําแบบประเมินผลการประชุมสัมมนาและในกิจกรรมโครงการที่คณะฯ ดําเนินการในแตละ 
ครั้ง มาวิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนางาน และวางแผนการดําเนินงานตอไป การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษา การประเมินผลการใหบริการทางวิชาการ  รายงานขอมูลการรับนักศึกษา รายงานขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษา 
          3.  คณะฯ ไดมีการนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งมาทบทวน/ปรับปรุง 
จัดทําเปนรางแผนยุทธศาสตรของคณะ ป 2551-2554 พรอมท้ังกําหนดแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา 
ของคณะฯ และนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการมาเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งตอไป 
 
ผลลัพธ  
          1. ผูบริหารทราบรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง แลวนําผลการรายงานตาง ๆ มาใชประกอบ
ในการบริหารงานของคณะฯ และจัดทําแผนพัฒนาในครั้งตอไป 
          2. มีแบบสรุปและรายงานการประเมินผลการประชุมและกิจกรรโครงการ  และมีผลการประชุมกลุมการระดมความ-
คิดเห็นและแบบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
          3. มีรายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายงานขอมูลนักศึกษา 
          4. มีแผนยทุธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ ป 2551-2554 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..22..44  

 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.4.1   แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ ป 2551-2554 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.4.2   แบบสรุปและรายงานการประเมินผลการประชุมและกิจกรรมโครงการ   
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.4.3   แบบสรุปและรายงานการประเมินผลการประชุมและกิจกรรมโครงการ   
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.4.4   ผลการประชุมกลุมการระดมความคิดเห็นและแบบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.2.4.5    รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายงานขอมูลนักศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..22  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
    
 
 

   

องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล 
หลักการ คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู การ

พัฒนาอยางตอเน่ือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือก
บุคลากร ทั้งความรู ความสามารถ 
จิตใจ และอารมณเขาสูองคกร
ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
เหมาะสมกับแผนอัตรากําลัง 

1. การประเมินความตองการบุคลากร  ซึ่งรวมถึงจํานวนสมรรถนะในแตละ  
สายงาน/ตําแหนง เพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีจะนําไปสูเปาหมายขององคกร 
2. ขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
แตละสายงาน เพ่ือใหไดผูท่ีมีความรู ความสามารถ สภาพจิตใจ และอารมณ  
ท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
3. การติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว  

 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
(สกอ. 7.4)  
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..33..11  
 

กระบวนการ 
       1. คณะฯมีระบบการสรรหาบุคลากร มีการวางแผนอัตรากําลัง โดยมีการประเมินความตองการบุคลากร โดย
คํานึงถึงเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรของคณะ และพิจารณาจากภาระงานของภาควิชา/หนวยงาน ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
ตอบสนองภารกิจและวิสัยทัศนของคณะฯ ซึ่งทางภาควิชา/หนวยงาน จะนําเสนอความตองการดานบุคลากรมายังคณะ เพ่ือ
ทดแทนตําแหนงท่ีถูกยุบเลิกจาการเกษียณอายุราชการ หรือเพ่ือรองรับโครงการใหมท่ีมีความจําเปนตองการบุคลากร
เพ่ิมเติมตามภาระงานที่เกิดขึ้น 
 
     ในปงบประมาณ 2551  ทางคณะฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนความตองการบุคลากรเปนภาพรวมของคณะฯ เพ่ือ
ขอจัดสรรตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนตําแหนงท่ีถูกยุบเลิกจากการเกษียณอายุราชการ/เขาโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด/ลาออก เปนตน   และเมื่อไดรับการจัดสรรอัตรากลับมา ทางคณะฯ จะนําอัตราไวท่ีสวนกลาง  และใหภาควิชา/
หนวยงานที่มีความจําเปนเสนอขออนุมัติอัตรามายังคณะฯ  คณะจะพิจารณาจัดสรรอัตราโดยพิจารณาตามภาระงานของ
ภาควิชา/หนวยงานที่จะตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรของคณะ  ความตองการบุคลากรน้ันจะมีการกําหนดคุณสมบัติและ
สมรรถนะที่จาํเปนของแตละสายงานตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนดเชน 
                 - สายผูสอน สมรรถนะที่จําเปนคือ การส่ังสมความเชี่ยวชาญ   การมุงผลสัมฤทธฺ คุณธรรมและจริยธรรม 
                   ทักษะการส่ือสาร 
                 - สายสนับสนุนวิชาการ สมรรถนะที่จําเปนคือ การบริการท่ีดี การมุงผลสัมฤทธ การส่ังสมความเชี่ยวชาญ   
                   จริยธรรม   ความรวมแรงรวมใจ 
 
           2. คณะฯ มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหนวยงานการเจาหนาท่ีรับผิดชอบในดําเนินสรรหา 
คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยการดําเนินการสรรหาคัดเลือก แตละคร้ังนั้น  
คณะจะจัดทําเปนประกาศคณะ โดยประกาศจะกําหนดรายลเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางชัดเจน รวมถึงเกณฑการ
คัดเลือก อัตราคาจางตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย   คณะ มีการประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลาการผานทางส่ือตางๆ 
เชนหนังสือแจงเวียนไปตามสถาบันท่ีผลิตบบุคลากร แจงขาวทางหนังสือพิมพ และทาง website ของคณะสวนแนวทาง
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแตละประเภทการจาง  นั้นจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย คณบดี
เปนประธาน  ผูแทนจากภาควิชา/หนวยงานผูใช และผูเกี่ยวของเปนกรรมการ และผูแทนจากหนวยการเจาหนาท่ีเปน
เลขานุการเพ่ือดําเนินคัดเลือกโดยการคัดเลือกนั้นมีการดําเนินการ ดังนี้ 
            พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ดําเนินการ 
            (1)  ทดสอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
            (2)  การสอบสัมภาษณ 
  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาชีพและบริหารท่ัวไป) ดําเนินการ 
  (1)  สอบขอเขียนเกี่ยวกับความรูท่ัวไป  ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ และอ่ืน ๆ 
            (2)  สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร (Microsoft Word/Excell ฯลฯ) 
            (3)  สอบสัมภาษณเปนภาษาองักฤษ   
            (4) ทดสอบสภาพจิตใจตามแบบฟอรม เพ่ือใชประกอบในการสอบสัมภาษณ 
 
  ขั้นตอนในการสรรหา 

1.  ภาควิชา/หนวยงานท่ีมีอัตราวางหรือไดรับการจัดสรรตําแหนง ทําบันทึกเสนอคณบดี เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
สรรหาบุคลากรเขาบรรจุ และแตงตั้งในตําแหนงท่ีวาง/รับใหม 
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            2.  หนวยการเจาหนาท่ีรับเรื่องการไดรับอนุมัติตําแหนง/จัดสรiแลวจะดําเนินการดังนี้ 
  (1) กําหนดคุณสมบัติของตําแนหงท่ีจะบรรจุ  
  (2) ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครตําแหนง 

                 (3) ดําเนินการรับสมัคร 
  (4) ดําเนินการประสานงาน/จัดเตรียมขอสอบ และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  (5) ดําเนินการสอบและคัดเลือก 
  (6) ดําเนินการแจงผลการสอบและบันทึกคะแนนสอบ 
  (7) ดําเนินการจัดทําประกาศผลผูท่ีไดรับการคัดเลือก 
  (8)  ดําเนินการรับการรายงานตัวผูไดรับการการคัดเลือก 
  (9)  ดําเนินการจัดทําเรื่องบรรจุแตงตั้ง 

                (10)  ตรวจสอบเรื่อง/คําส่ังการบรรจุ เพ่ือสงมหาวิทยาลัย 
                (11)  ดําเนินการจัดสงสําเนาใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 
                (12)  ดําเนินการจัดทําเอกสารผูบรรจุใหม (แฟมเอกสาร) 

 
    เมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งเขาเปนบุคลากรของคณะฯ แลว หัวหนาภาควิชา/หนวยงานตนสังกัด จะมอบหมาย 

งาน ซึ่งเปนขอตกลงรวมกันระหวางผูมอบและผูรับมอบ และจะมีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ซึ่งการประเมินนั้นจะมีคณะกรรมการประเมิน และการ
รายงานผลการประเมิน คณะจัดระบบสวัสดิการใหแกบุคลากรตามระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และมีสวัสดิการ
เพ่ิมเติมเชนการจัดสรรเงินทุนวิจัย ซี เอ็ม บี ในการทําวิจัย และการตีพิมพผลงาน การจัดสรรงบประมาณในการไป
ประชุมสัมมนา การจัดทําโครงการคณะสรางเสริมสุขภาพโดยไดรับทุนจาก สอส. คณะสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร
ใหกาวสูตําแหนงทางวิชาการ มีการจัดเวทีแนะนําการเขียนผลงาน ในคณะ และการสงไปฝกอบรมในหนวยงานภายนอก 
การใหคําแนะนําในงานเปนตน คณะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรท่ีปฏบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ขยายเวลาการ
ปฏิบัติงานตามสัญญา สายวิชาการท่ีอายุครบ 60 ป ใหขยายเวลาราชการออกไปอีก มีการจัดโครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเดน และการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกเปนบุคลากรดเีดนของหนวยงานภายนอกคณะ 

 
              คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลาการ โดยผูบริหารรับฟงความคิดเห็นดวยวาจา ลักษณะตัวตอตัว 
ผานเวทีการประชุมระดับภาควิชา และระดับคณะ และในเวที meet the dean และมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
เสนอผูบริหารระดับสูง และผูเกี่ยวของมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 
           3. คณะฯ ไดมีดําเนินการปรับปรุงการคัดเลือกบุคคลากร จากเดิมการจัดทําประกาศเปดรับสมัครบุคลากรโดยสง
จดหมายหนังสือไปตามหนวยงานตางๆ นั้น มีผูมาสมัครนอยและมีความรูความสามารถไมตรงตามตองการ จึงไดใชวิธี
ประกาศทาง website ของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในการประกาศรับสมัครจะมีการชี้แจงรายละเอียดของ
คุณสมบัติเพ่ิมมากขึ้น ทําใหมีบุคคลากรมาสมัครงานเพ่ิมมาก 

 
ผลลัพธ 
 
  1.  มีหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  
            2.  มีหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาบรรจุแตงตั้ง และมีคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคลากรใน  
แตละตําแหนง 

      3.  มีระเบียบ ประกาศ แนวทางหลักเกณฑการสรรหาคัดเลือกบรรจุแตงตั้ง ประเมินผล และสวัสดิการ  
ผลตอบแทน 

      4.  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 



 

 

45

      5.  มีผูไดรับการเล่ือนระดับตําแหนง 
              6.  มีผูท่ีไดรับการตอเวลาราชการและผูท่ีไดรับการตอสัญญาจาง 
                

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ งานตามมาตรฐานขอ 11..33..11  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.1       บทบาทหนาท่ีของหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.2      แผนอัตรากําลังบุคลากร 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.3      บทบาทหนาท่ีของหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาบรรจุแตงตั้ง  
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.4       คณะกรรมการในการคัดเลือกบุคลากร  คณะกรรมการประเมินผลในแตละตําแหนง 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.5      ระเบียบ ประกาศ แนวทางหลักเกณฑการสรรหาคัดเลือกบบรจุแตงตั้ง ประเมินผล       
                                             และสวัสดิการ  
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.6    เอกสารการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1. 7    รายชื่อผูไดรับการเล่ือนระดับตําแหนง 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.8     ผลการประเมินความเหมาะสมของบุคลากรในแตละตําแหนง (เขาใหม) 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.9     สรุปจํานวนอัตราท่ีผานการปรเมินทดลองงานตอจํานวนบุคลากรท่ีรับใหม                                       
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.1.10   รายชื่อผูท่ีไดรับการตอเวลาราชการและผูท่ีไดรับการตอสัญญาจาง 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบาตองอธิบายใยในรายงานนรายงาน  
1.3.2  มีการพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพและความกาวหนาของ
บุ คล ากรทุ ก ส าย ง าน   อย า ง
ตอเน่ือง 

1. การประเมินความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งรวมถึง
สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานสูวิสัยทัศนขององคกร 
2. แผนพัฒนาเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในแตละสายงาน เชน มีการวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยอยางไร เพ่ือใหมีความพรอมในดาน
วิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 
รวมท้ังดานคุณธรรม และจริยธรรม โดยคํานึงถึงความตองการขององคกร 
หลักสูตร  นักศึกษา  ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและประเทศ  
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม  
3. การกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) และ
ลักษณะงานของแตละตําแหนง 
4. การติดตาม ประเมินผล  การพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับ  
ขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder)  
5. การนําผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการพัฒนาและ  
สรางความกาวหนาของบุคลากร 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบาตองอธิบายใยในรายงานนรายงาน  
1. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ (สมศ. 
5.11) 
2. รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
(สมศ. 5.9)  
3. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา (สมศ. 5.10)  
4. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (สมศ. 6.5) 
5. มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (สกอ. 2.7)  
6. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 7.7)  
7. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สมศ. 6.4)  
8. สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สกอ. 2.6) 

 
ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..33..22  

 

กระบวนการ 
 
                 1. หัวหนาภาควิชา/หนวยงานจะประเมินความตองการในการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา/หนวยงานแลว
เสนอแผนความตองการจะพัฒนา มายังฝายบริหารเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้บุคลากรก็สามารถประมิน
ศักยภาพตนเองในการเขารับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความชํานาญในสาขาวิชาชีพมายังคณะฯ  
                 2.  คณะฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรโดย 
                     -  สายวิชาการ  สนับสนุนใหศึกษาตอ สนับสนุนทุนวิจัย ทุนนําเสนอผลงาน ทุนสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงาน ทุนสนับสนุนการไปประชุม/อบรม/สัมมนาท่ีหนวยงานภายนอกเปนผูจัด นอกจากนี้ภายในคณะฯ ไดมีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการจําแนกตามภารกิจเปนประจําทุกป รวมท้ังไดเชิญผูเชี่ยวชาญท้ังในประเทศและตางประเทศในดานตาง ๆ  มา
บรรยายพิเศษ เพ่ือเสริมสรางความรู และทักษะในการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ   และดานการบริหารจัดการ 
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง และใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามุงไปสู 1 ใน 100 อันดับ
มหาวิทยาลัยโลก คณะมีการแจงเวียน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีสภาอาจารยของคณะเปนแกนนําและจัดใหมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เชนการคัดเลือกอาจารยดีเดนของคณะ 
                      - สายสนับสนุนวิชาการ  สนับสนุนทุนในการไปพัฒนาฝกอบรม ในสาขาวิชาชีพ การจัดโครงการศึกษาดู
งานในตางมหาวิทยาลัย สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
                
   3. การกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงานและลักษณะงานของแตละตําแหนง คณะปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550  
                 - สายวิชาการ สามารถเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
             - สายสนับสนุนวิชาการ : สามารถขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ระดับ 6 ระดับ 7-8 เชี่ยวชาญ ระดับ 9 และ
เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (พนักงานมหาวิทยาลัยอยูระหวางกําหนด) 
       - ลูกจางประจําเงินงบประมาณ  : สามารถสอบเล่ือนตําแหนงระดับชั้นตามตําแหนง เชน ตําแหนงพนักงาน
พิมพดีด ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และ 4 ตามลําดับ เมื่อเงินเดือนถึงขึ้นสูงสุดในแตละดับ 
                 - พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวเงินรายไดคณะฯ ยังไมไดมีการกําหนดขั้น
ความกาวหนาในสายงาน 
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                คณะสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหเขาสูตําแหนงและความกาวหนาในหนาท่ีการงานโดย 
                 -  สงเสริมใหขอตําแหนงทางวิชการและชํานาญการ โดยมีคณะกรรมการชวยพิจารณาผลงานและใหคําแนะนํา
ในการเขียนผลงาน 
                 -  สนับสนุนงบประมาณในการผลิตเอกสารวิชการ เอกสารผลงาน 
                 -  จัดฝกอบรมการเขียนผลงาน และการสงไปฝกอบรมเกี่ยวกับการเขียนผลงาน 
       
              4. หนวยการเจาหนาท่ีไดมีการรวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบเกณฑในการเล่ือนระดับ และแจงไปยัง
ผูบังคับบัญชาท่ีเกี่ยวของดวยวาจา เพ่ือแจงหรือกระตุนใหผูมีคุณสมบัติตามเกณฑดําเนินการจัดทําผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบการเล่ือนระดับหรือขอกําหนดตําแหนงชํานาญการหรือเชี่ยวชาญ หรือ กําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป  
                 คณะสนับสนุนกระตุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม ตามหลักเกณฑการเล่ือนระดับ ซึ่งบุคลากรจําเปนตองมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหเหมาะสมกับความกาวหนาในสายงานของตน เพ่ือใหสามารถเล่ือนระดับไดตามเกณฑท่ี
กําหนด เชนตองผานการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับตําแหนง เชน ตองผานการอบรมคอมพิวเตอร Microsoft Workd 
Microsoft Excell และหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง เปนตน 
     
ผลลัพธ 
  1.  มีแผนความตองการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
            2.  มีบุคลากรทุกสายงานไดรับการฝกอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง 
            3.  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาฝกอบรมของบุคลากร 
  4.  มีระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับในการกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน  
                (1)  ระเบียบ ก.พ.อ. และมหาวิทยามหิดล เปนผูกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงานของ      
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา 
                (2)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน       
 สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550  
                (3)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญ
การ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550  

5.  มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น  
6.  รอยละ 84.52 ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ (131 x 100/155) 
7.  รอยละ 97.32 ของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ (145x100/149)  
8.  จํานวน 53,206.45 บาท/คน สําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 

(82,470 x 100/155) 
9.  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย รวม 4 ขอ อยูระดับคะแนน 3 
10.  รอยละ 4.52 ของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ    

(7 x 100/155) 
11.  รอยละ 74.84 ของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (116 x 100/155) 
12.  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

39:49:66:1 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..33..22  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.3.2.1     แผนความตองการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบุคลากร 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.2.2     ขอมูลบุคลากรทุกสายงานไดรับการฝกอบรมัฒนา 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.2.3     ขอมูลงบประมาณในการพัฒนาฝกอบรมของบุคลากร 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.2.4      (1) ระเบียบ ก.พ.อ. และมหาวิทยามหิดล กําหนดหลักเกณฑและแนวทางลําดับขั้น      
                                                   ความกาวหนาของแตละสายงานของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ     
                                                   ลูกจางประจําเงินงบประมาณ   
                                             (2)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้ง         

         ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550  
   (3)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการให 
        ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
        พ.ศ. 2550  

เอกสารหมายเลข  PH 1.3.2.5    ขอบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น  
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.3.3  มีการเตรียมความพรอม
บุคลากรดานความรูความสามารถ 
และทักษะ เพื่อรองรับตําแหนง
บริหาร 

1.  แผนการสรางบุคลากรเพ่ือรองรับตําแหนงบริหาร 
2.   การประเมินทดสอบความพรอมของบุคลากรท่ีไดรับการเตรียม  
ความพรอมเพ่ือรองรับตําแหนงท่ีสําคัญ 
3.   การติดตามประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาการเตรียมความพรอม
บุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหาร 

 
ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตมาตรฐานขอรฐานขอ  11..3.33.3  

 
กระบวนการ 
  1. คณะฯ  มีแผนการสรางบุคลากรเพ่ือรองรับตําแหนงบริหารทุกระดับ โดยพิจารณาจากผูท่ีผูท่ีกําลังดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชา/รองหัวหนาภาควิชา/ผูชวยคณบดี/หัวหนางาน/หนวยงานเขารับการอบรมเพิ่มทักษะทางการ
บริหารในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกจัดให นอกจากนี้ยังไดพิจารณาจากบุคลากรท่ีไมมีตําแหนงบริหาร
แตมีบุคลิกลักษณะและผูท่ีมีความพรอมและศักยภาพที่จะเปนผูบริหารในระดับตางๆ ในอนาคตใหเขารับการฝกอบรมเพ่ือ
เสริมศักยภาพความรูในวิชาชีพและทักษะในงานดานการบริหารงาน 
        2. คณะฯ ไดมีการสรรหาผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาซึ่งเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีการ
เสนอชื่อจากบุคลากรของภาควิชาและดําเนินการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งจะมีการประเมินความพรอมของผูท่ีจะ
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาค  ในสวนของตําแหนงหัวหนาหนวยงานจะมีการพิจารณาประเมินความพรอมโดยฝายบริหารและ
เลขานุการคณะ 
  3. คณะฯ ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมพัฒนาจัดทํารายงานสรุปผลการเขารับการอบรมสัมมนาเสนอ
ผูบังคับบัญชาในระดับถัดไป และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
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ผลลัพธ   
             1.  มีผูท่ีผานการอบรมทักษะทางการบริหาร   จํานวน  5  คน  จําแนกเปน สายวิชาการ  3  คน  สายสนับสนุน
วิชาการ  2 คน 
             2.  มีระเบียบการสรรหาผูดํารงตําแหนงบริหาร 
             3.  มีรายงานการเขาอบรมในหลักสูตรนักบริหาร 
   

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..33..33  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.3.3.1      สรุปรายชื่อผูท่ีผานการอบรมทักษะทางการบริหาร    
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.3.2      ระเบียบการสรรหาผูดํารงตําแหนงบริหาร 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.3.3         รายงานการเขาอบรมในหลักสูตรนักบริหาร 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงนรายงานาน  
1.3.4 มีระบบการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ใ ห
ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับ
อยางเปนธรรม  โปรงใส  และ
ตรวจสอบได  

1. การกําหนดแนวทาง  รอบเวลาการประเมิน  องคประกอบของ
คณะกรรมการการประเมิน  หัวขอการประเมิน  แบบฟอรม  ฯลฯ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานของทุกสายงาน  
2. กระบวนการการประเมินผลงานของบุคลากรแตละสายงาน อาทิ  
สายวิชาการ สายสนับสนุน  
3. ผูมีสวนไดสวนเสียและผูถูกประเมินมีสวนรวมในการพิจารณาขอ 1 
4. วิธีการแจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินรับทราบ 
5. การนําผลการประเมินบุคลากรมาใชประกอบการพิจารณาจัดทํา
แผนพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร 
6. การดําเนินการในการสนับสนุน สงเสริมความกาวหนาและกําลังใจของ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน 
7. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา “ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร” ขององคกร 

 

ผลผลการดําเนินการตาการดําเนินการตามมมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..33..44  
 
 

กระบวนการ 
        1.  คณะมีระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยไดมีการมอบหมายงานใหบุคลากรโดยผูบังคับบัญชาตามแบบฟอรม    
ท่ีคณะกําหนด  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบงออกเปน 2 ครั้งตอป คือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก       
6 เดือนในเดือนเมษายน และเดือนกันยายนของทุกป โดยมีคณะกรรมการประเมิน 
  - องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย  ผูบังคับบัญชาชั้นตน,ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  
  - หัวขอการประเมินตามแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีแบงออกตามประเภท  เชน ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ในแตละประเภทยังแยกออกเปนแตละสายงาน เชน ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร เปนตน 
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2. คณะกําหนดแนวทางการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสารมอบหมายงานระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับ 
บัญชา และเมื่อถึงรอบการประเมิน  ผูถูกประเมินทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาที่กําหนดเสนอผูบังคับ 
บัญชาเพ่ือพิจารณา  ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด และแจงผลการประมินใหผูถูกประเมินทราบดวยวาจา และลายลักษณอักษร รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
ฝกอบรมตนเอง 

(1)  มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน มีเงินคาตอบแทนตําแหนงวิชาการ มีการใหโบนัสสําหรับผูท่ีปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี  
และดีเดน สําหรับขาราชการ ลูกจางเงินงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสนับสนุนงบประมาณในการเขารับการ
พัฒนาตนเอง  
 (2)  คณะไดพัฒนาระบบการประเมินผล โดยอาศัยหลักเกณฑและแนวทางของมหาวิทยาลัยกําหนด ไดมีการ 
กําหนดแบบฟอรมการกําหนดภาระงาน การมอบหมายงาน มีการติดตามผลการประเมินจากภาควิชามารวบรวมไวเปน
ขอมูลกลาง 
   
ผลลัพธ 

มีผลการเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ  
 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ ตามมาตรฐานขอ 11..33..44  
 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.4.1 ระเบียบ/ขอบังคับ/หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.4.2     แบบฟอรมมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.4.3     หลักเกณฑการจัดสรรและรายช่ือผูท่ีไดรับเงินโบนัส  
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.4.4     คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน                       
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.4.5     แบบรายงานผลการประเมินปละ 2 ครั้ง 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.3.5  มีระบบการอุทธรณและ  
ร องทุ กข  ที่ เป นอิ สระและมี
ประสิทธิภาพ  
  

1. ชองทางการรับขอรองเรียน รองทุกข ขอขัดของ ตลอดจนความคิดเห็น
จากบุคลากร เชน ตูรับฟง website/web board  เวทีรับฟงความคิดเห็นตางๆ 
ฯลฯ   
2. องคประกอบ หนาท่ีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
3. ประเภท เรื่อง และจํานวนขอรองเรียน ฯลฯ 
4. การดําเนินการและการรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ  
ขอรองเรียนฯ ตอผูบริหารองคกร 
5. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาระบบการอุทธรณรองทุกข  
ขององคกร 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..33..55  
 
กระบวนการ 
           1. คณะฯ ใชระบบการอุทธรณ รองทุกข ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีการแจงเวียนใหบุคลากรทราบ
นอกจากนี้ บุคลากรยังใชชองทางการรองเรียน รองทุกข และขอขัดของ ดังนี้ 
                - บุคลากร มีปญหากับเพ่ือนรวมงาน สามารถรองเรียนผานผูบังคับบัญชาไดโดยตรง หรือ บุคลากร มีปญหา
กับผูบังคับบัญชา สามารถรองเรียนผานผูบริหารระดับสูงของคณะฯ อยางเปนทางการ  โดยทําหนังสือรายงานเปนลําดับชั้น 
หรือ อยางไมเปนทางการ โดยการ เขียนโนตคําถามหรือขอของใจถึงผูบริหารเพ่ือเสนอในเวทีผูบริหารพบบุคลากร เปนตน 

         - ตูรับความคิดเห็น  
     - ผานเวทีผูบริหารพบบุคลากร 
     - เขียนหนังสือรองเรียหรือโทรศัพทสายตรงถึงคณบดี เปนตน 

  2. เมื่อมีผูรองเรียนผานระบบตาง ๆ ขางตน มายังฝายผูบริหารๆ ผูบริหารจะดําเนินการสงเรื่องตอไปยังหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข หรือบรรเทาปญหาดังกลาวผานระบบงาน ถาหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการไมได         
จะรายงานตอคณบดี  คณบดีจะดําเนินการแกไขขอรองเรียน และจะมีการรายงานการดําเนินการแกไขปญหาใหผูเกี่ยวของ
ทราบ สําหรับกรณีการรองเรียนท่ีเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับวินัยของขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเรื่อง
รายแรงคณะฯ จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  ซ่ึงคณะกรรมการจะประกอบดวย ฝายบริหาร ผูแทนอาจารย
ประจําคณะ และ ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและรายงานไปยังมหาวิทยาลัย  ในรอบปท่ีผานมา คณะมีขอรองเรียน
ประเภทอุทธรณ  จํานวน 1  ราย 
   
ผลลัพธ                         
            1. มีการแจงเวียนระบบการอุทธรณรองทุกขใหบุคลากรทราบ 
            2.  มีการสงหนังสือและหรือโทรศัพทสายตรงถึงคณบดี 
            3.  มกีารจัดเวทีผูบริหารพบประชาคม 
            4.  มีขอมูลการรองทุกข 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..33..55  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.3.5.1  เอกสารการแจงเวียนระบบการอุทธรณรองทุกขใหบุคลากรทราบ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.5.2     ขอมูลหนังสือและหรือโทรศัพทสายตรงถึงคณบดี 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.5.3     รายงานการจัดเวทีผูบริหารพบประชาคม 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.5.4     ขอมูลการรองทุกข 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.3.6 มี ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร   
สภาพ แวดลอม และการสราง
เสริมสุขภาวะ ที่ทําใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และอยูอยางมีความสุข  

1. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน 
2. การจัดผังกายภาพ  ส่ิงแวดลอม  และความปลอดภัย ใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร 
3. การสรางเสริมสุขภาพ  กาย  ใจ  และปญญาแกบุคลากร 
4. การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการจัดสวัสดิการ  สภาพแวดลอม  
และการสรางเสริมสุขภาวะ 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..33..66  
 

กระบวนการ 

 1. คณะฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และ
ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

    - เงินเดือน คาตอบแทนอื่น เชนเงินประจําตําแหนง คาอาหารทําการลวงเวลา  คาสอน คาเชาบาน   
    - เงินสวัสดิการประเภทตางๆ ไดแก  คาเลาเรียนบุตร  คารักษาพยาบาล  การจัดทําประกันอุบัติเหตุ สําหรับ     

ผูเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต กรุงเทพฯ และตางประเทศ การใหเงินชวยเหลือกรณีประสบภัยตางๆ การใหเงิน
ชวยเหลือกรณีเจาหนาท่ีประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายขณะปฏิบัติหนาท่ี การเย่ียมไขเจาหนาท่ี การใหเงินชวยเหลือ         
คาฌาปนกิจศพ  สวัสดิการพวงหรีด กิจกรรมนันทนาการตางๆ เชน โครงการประกวดรองเพลง สวัสดิการอื่นๆ เชน 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร งบพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพิมพผลงาน การจัดอุปกรณในการทํางาน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องมือวิทยาศาสตร นอกจากนี้คณะยังมีการดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมี
การแตงตั้งคณะคณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารกองทุนสวัสดิการคณะฯ เพ่ือจัด
สวัสดิการเพ่ิมเติมจากท่ีราชการและมหาวิทยาลัยมหิดลจัดใหแกบุคลากรตามความตองการอยางเหมาะสม 
 

2. คณะฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการ และมอบหมายรองคณบดีรับผิดชอบ บริหารจัดการการจัดโครงสรางทาง
กายภาพ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัยและทําหนาท่ีตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงอาคารสถานที่ รานอาหารและรานคา
ใหปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมท่ีสะดวกและเอื้อตอการปฏิบัติงาน  มีการดําเนินโครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรให
เปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (โครงการ สอส คณะ) โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน จาก สสส ซึ่งการดําเนินโครงการ
ดังกลาว จะมีการดําเนินการในทุกมิติ คือกาย จิต  สังคม ส่ิงแวดลอมละความปลอดภัย และเปนโครงการที่ดําเนินการ
ตอเนื่องมาตั้งแตป 2546  กิจกรรมของโครงการไดแก  การตรวจสุขภาพท่ัวไป เชน ตรวจสุขภาพประจําป  การสนันสนุนให
มีการออกกําลังกาย ไดแก  ชมรมโยคะ ชมรมปงปอง ชมรมแบดมินตัน  ชมรมธรรมะสุขใจ  การใหคําแนะนําเรื่องการ
บริโภคอาหาร ในโครงการหนุมสาวกวาวัยหัวใจดี เปนตน 
 

3. คณะมีการติดตามประเมินผลการจัดการดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย โดยผูบรหิารมีการพูดคุยกับ
ประชาคม มีการติดตามประเมินผลจากโครงการตางๆ ท่ีดําเนินการ และนําผลมาจัดทําแผนงานโครงการตางๆ ในปตอไป 
เชน โครงการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน  โครงการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร โครงการ สอส ระยะท่ี 2  

 
ผลลัพธ    
      1.  บุคลากรของคณะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสวัสดิการอื่นๆ มีอุปกรณ และงบประมาณ          
สนับสนุนในการปฎิบัติงาน 
       2.  คณะมีหนวยการเงินและบัญชี และหนวยการเจาหนาท่ีดูแลเรื่องสวัสดิการของบุคลากร 
       3.  มีคณะกรรมการฯ รับผิดชอบโครงการสอส ของคณะ 
       4.  มีผลการสํารวจความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงสวางในสถานที่ทํางาน 
       5.  มีโครงการจัดการระบบขยะรีไซเคิล 
       6.  มีเจาหนาท่ีดูแลเรื่องความสะอาดและส่ิงแวดลอม 
       7.  มีการปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม 
       8.  มีการรายงานผลโครงการ และผลการสํารวจ 
       9.  มีการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..33..66  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.1     ขอมูลบุคลากรของคณะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ                        
                                             สวัสดิการอื่นๆ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.2    คณะกรรมการฯ รับผิดชอบโครงการสอส ของคณะ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.3     ผลการสํารวจความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงสวางในสถานท่ีทํางาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.4     โครงการจัดการระบบขยะรีไซเคิล 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.5     ขอมูลการปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.6     รายงานผลโครงการ และผลการสํารวจ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.7      ขอมูลการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.8       รายการเครื่องมืออุปกรณในการปฎิบัติงาน 
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..33  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 1.4 การจัดการความรู  
หลักการ องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง ขอมูลสารสนเทศ และ

สินทรัพยทางความรู เพ่ือแบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรูและสรางสรรคสังคม 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.4.1 มีระบบและกลไก        ใน
การจัดการความรู  

1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล/ เพ่ือกํากับ ดูแล วางนโยบาย 
แผนงานในการดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร 
2. การศึกษา วิเคราะหจัดทําแผนการจัดการความรู 
3. การดําเนินกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางองคความรู เชน มีการ
จัดต้ังชุมชนแนวปฏิบัติภายในองคกร มีเวทีวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงาน 
แลกเปล่ียน หารือในสาขาวิชา/เรื่องท่ีเกี่ยวของ และมีผูดูแล สรุป จัดรวบรวม 
ประมวลองคความรูท่ีเกิดขึ้น 
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการความรู และเพ่ิม
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการความรู เชน ใชในการรวบรวม จัดเก็บเปน
หมวดหมู เพ่ือสะดวกในการคนหา และนําความรูมาใชในการพัฒนางาน 

 5. กิจกรรมเผยแพรความรูท่ีเกิดจากกิจกรรมในขอ 3 เชน การนําเสนอในท่ี
ประชุมวิชาการ การเผยแพรในวารสาร หรือ website ขององคกร ฯลฯ 
6. เครือขายเพื่อรวมดําเนินการดานการจัดการความรูท้ังภายในและภายนอก 
เชน ชุมชนนักปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการงานประชุม/สัมมนาระหวางองคกร 
7. ผลลัพธท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกร 
8. การติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการความรู  
เพ่ือสนับสนุนองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (สกอ. 7.3)  
2. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก  (สมศ. 5.2) 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..4.14.1  
 
กระบวนการ 

 

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีระบบและกลไกในการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม โดย
คณะฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูฯ ขึ้น โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบ คณบดีไดใหความสําคัญและไดใหนโยบายไวในการเปดตัวของแผนงานการจัดความรูเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 
2550 (แมวาคณะฯ จะมีการดําเนินงานการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรมในปงบประมาณ 2550 แตคณะฯ มีการ
ดําเนินงานการสรางองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งเปนแนวทางเดียวกันตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา) 
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            2. คณะทํางานการจัดการความรูฯ ไดทบทวน วิเคราะหสถานการณการดําเนินงานของทีมบริหารคณะชุดเดิมท่ีมุง
สูองคกรแหงการเรียนรู ต้ังแตป 2548-2549 เพ่ือนําขอมูลมาปรับและวางแผนการดําเนินงานใหเกิดความยั่งยืน โดย
แบงเปน 3 ระยะตามเปาหมายของคณะทํางาน ดังนี้.- 
   ระยะท่ี  1   ระยะการรับรูวิธีการจัดการความรู โดยใชการสรางเสริมสุขภาพเปนกรณีศึกษา 
   ระยะท่ี  2  ระยะขยายผล สนับสนุน/ผลักดันใหบุคลากรภายในคณะรวมกลุมเปน CoP ดานตางๆ และการ
ผลักดันยุทธศาสตร 
   ระยะท่ี  3  วางระบบ/โครงสราง และแผนฯ ใหการจัดต้ังศูนยการจัดการความรูฯ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนและ
ความตอเนื่องของการดําเนินงาน 
 
           3. คณะไดนําเสนอแผนการดําเนินงานจัดการความรูในวันท่ี 17 มกราคม 2550 โดยใหประชาคมคณะมีสวนรวมใน
การเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรับแผน จากนั้นคณะฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและเก็บเปนคลังความรู เพ่ือให
บุคลากรภายในคณะและภายนอกคณะฯ ไดเขาถึงความรู ในระยะแรกเนนการจัดการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่ง
เปนเปาหมายหลักของการจัดการความรูในระยะที่ 1 ตอมาเริ่มใชกระบวนการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคณะ
และผลักดันยุทธศาสตร เชน การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาตําแหนงวิชาการ การจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการเขียนตํารา/
หนังสือวิชาการ และการจัดการความรูเพ่ือผลักดันการตีพิมพผลงานวิจัยสูนานาชาติ เปนตน นอกจากนี้ไดกระตุนให
บุคลากรภายในคณะจัดต้ังชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) และมีเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง CoP ท่ีเกิดนี้ เชน 
CoP การสรางเสริมสุขภาพ, CoP R2R, CoP การประกันคุณภาพและ CoP ขยะ Recycle เปนตน มีการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรม และการเผยแพรองคความรูท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะองคความรูดาน
การสรางเสริมสุขภาพ มีการเผยแพรในรูปของ VCD Newsletter และ website รวมท้ังการจัดเวทีในรูปของหนังสือเพ่ือ
ความสะดวกในการคนหา และนําความรูมาใชพัฒนางาน 
 
         4. คณะฯ มีการสรางเครือขายการจัดการความรูในระดับสถาบันเครือขายสาธารณสุขโดยเริ่มจากคณะสาธารณสุข-
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และมีการจัดต้ังศูนยการสรางความรูขึ้นท่ีคณะเพ่ือดําเนินงานการจัดความรูภายในคณะ และ
สรางเครือขาย CoP การสรางเสริมสุขภาพ ไดเขารวมเปนสมาชิกของ website http://www.ph.mahidol.ac.th ขณะนี้คณะมี
องคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพท่ีสามารถเผยแพรไดท้ังภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอกกวา 12 เรื่อง 
และความรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนางาน/ผลักดันยุทธศาสตรอีก 3-4 เรื่อง ประสบความสําเรจ็ตามเปาหมายรอยละ 100 
         5. คณะทํางานการจัดการความรูฯ มีการติดตามประเมินผลการจัดการความรูเปนการประเมินเชิงคุณภาพเพ่ือนําผล
มาปรับปรุงการดําเนินงานในระยะที่ 2 และ 3   นอกจากนี้การดําเนินงานการจัดการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพไดมี
งบประมาณสนับสนุนจาก สอส. ในปงบประมาณ 2550 และ CoP R2R ในฝายของสายสนับสนุนวิชาการไดงบประมาณ
สนับสนุนจาก สกอ. ในปงบประมาณ 2551 ประมาณ 100,000 บาท 

  
          6. ในการจัดการความรูคณะมีผลลัพทท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว 3 ระยะ โดยไดมี
การจัดต้ังศูนยการจัดการความรู รวมท้ังไดมีการสรางเครือขายการจัดการความรูในระดับสถาบันเครือขายสาธารณสุขไปยัง
หนวยภายนอก เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนตอไป 
 
ผลลัพธ   
           1.  มีคณะทํางานการจัดการความรูฯมีแผนการดําเนินงานจัดการความรู 
          2.  มีแผนการดําเนินงานจัดการความรูโดยมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ 
          3.มีหนังสือการจัดการความรูจากทฤษฎีการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพในคณะสาธารณสุขศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล 
          4. มีการสรางเครือขาย CoP การสรางเสริมสุขภาพ 
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          5.  มี Wedsite คณะ www.ph.mahidol.ac.th 
          6.  มีการจัดทําขอมูลเผยแพรในรูป VCD 

           7.  มีเครือขายการจัดการความรูในระดับสถาบันเครือขายสาธารณสุข  (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
           8.  มีการจัดต้ังศูนยการจัดการความรูฯ ภายในคณะฯ และผูรับผิดชอบ  เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน  
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..44..11  
 
เอกสารหมายเลข  PH 1.4.1.1     คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูฯ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.4.1.2    Wedsite คณะ www.ph.mahidol.ac.th 
เอกสารหมายเลข  PH 1.4.1.3    ขอมูลเผยแพรในรูป VCD 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.4.2 การบูรณาการ  การจัดการ
ความรูกับการดําเนินงานตาม
พันธกิจตางๆ  

1. ตัวอยางการจัดการความรูท่ีเชื่อมโยงในพันธกิจตางๆ    
2. องคความรูท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
3. การสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกองคกร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในพันธกิจดานตางๆ  
4. รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายการจัดการความรู 

 
ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..4.24.2  

 
        กระบวนการ 

1.  จากการดําเนินงานจัดการความรูตาม ขอ 1.4.1 ทางคณะฯ ไดดําเนินงานการจัดการความรู โดยไดเชื่อมโยง
กับพันธกิจหลักของคณะเพื่อผลักดันเชิงยุทธศาสตร เชน การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาตําแหนงวิชาการ การจัดการความรู
เพ่ือสงเสริมการเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการ การจัดการความรูเพ่ือการผลักดันการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยสู
นานาชาติ การจัดการความรูเพ่ือพัฒนางานประจํา (R2R) การจัดการความรูกับงานกิจการนักศึกษา ในโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการขยะรีไซเคิล เปนตน สามารถรวบรวมเปนองคความรูใหบุคลากรไดเขาถึงและสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานได 
 

2. คณะฯ มีการสรางเครือขายการจัดการความรูท้ังระดับภายในคณะและภายนอกคณะ ดังกลาวมาแลวใน 1.4.1 มี
ตัวอยาง ชุมชนนักปฏิบัติ และเครือขายการจัดการความรู เชน CoP การสรางเสริมสุขภาพ, CoP การประกันคุณภาพ
การศึกษา, CoP R2R, CoP การวิจัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนตน นอกจากนี้บาง CoP ยังไดเชื่อมโยงกับ
เครือขายภายนอกคณะ เชน CoP การสรางเสริมสุขภาพ ไดเชื่อมโยงกันในระดับสถาบันการศึกษาสาธารณสุข 16 สถาบัน 
และเชื่อมโยงใน website www.ph.mahidol.ac.th เปนตน 
 
ผลลัพธ 

- ไดองคความรูแนวทางการพัฒนาตําแหนงวิชาการ และแนวทางการจัดทําตําราและหนังสือวิชาการ การจัดทํา
รางระเบียบการจัดทําตํารา 

- มี  CoP การสรางเสริมสุขภาพ, CoP การประกันคุณภาพการศึกษา, CoP R2R, CoP การวิจัยมุงสูความเปน
เลิศทางวิชาการ  



 

 

57

-  ม ี CoP เชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกคณะ (สถาบันการศึกษาสาธารณสุข 16 สถาบัน) เชน CoP การสราง
เสริมสุขภาพ และเชื่อมโยงใน website www.ph.mahidol.ac.th เปนตน 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..4.24.2  

เอกสารหมายเลข  PH 1.4.2.1      ขอมูล/กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะรีไซเคิล 
เอกสารหมายเลข  PH 1.4.2.2       รายชื่อผูรวมแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาตําแหนงวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.4.2.3       Website :  http :  www.ph.mahidol.ac.th 
เอกสารหมายเลข  PH 1.4.2.4       รายงานการประประชุมผูบริหารสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขฯ  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.4ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.4  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 1.5 ระบบคุณภาพ 
หลักการ องคกรมีระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองสูวัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งการ

ประเมินคุณภาพเพื่อนําไปสูความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ  
 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.5.1  มีระบบและกลไกการ
พัฒนาคุณภาพภายในองคกร 
ซึ่งสามารถรองรับการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก  แ ล ะ สู
วัฒนธรรมคุณภาพ 

1. การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล เพ่ือวางนโยบาย  
แนวทางการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ  
2. การวิเคราะหสถานภาพขององคกร เพ่ือกําหนดแนวทาง แผนงาน/
กิจกรรม  กระบวนการหลักท่ีสําคัญในทุกพันธกิจ 
3. ผลลัพธหรือตัวอยางของกระบวนการหลักท่ีเปนเลิศ  
4. กระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการเยี่ยมสํารวจภายใน  
5. การนําผลการเยี่ยมสํารวจท้ังจากระบบภายในและภายนอก มาปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได   
6. การประเมินผลลัพธของระบบคุณภาพขององคกร  และการปรับปรุง  
พัฒนาระบบ  
7. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในทุกกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ  
เพ่ือมุงสูผลลัพธท่ีเปนเลิศ 
8. การสงเสริมใหบุคลากรเห็นคุณคาและประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงาน 
เพ่ือเสริมสรางคานิยมและความเชื่อในเรื่องความมีคุณภาพของการดําเนินงาน 
อันจะนําไปสูการมีวัฒนธรรมคุณภาพ  
9. การติดตามประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (สมศ. 7.2) 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  11..55..11  
กระบวนการ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
อยางตอเนื่อง โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พรอมทีมงานรับผิดชอบ มีหนวยประกันคุณภาพ
การศึกษา มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ คณบดีไดกําหนดนโยบายคุณภาพของคณะ และใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
อยางมาก กําหนดใหมีคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 4 คณะกรรมการ ไดแก 

(1) คณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย เจาหนาท่ีสํานักงานภาควิชาและหนวยงาน
หลักตามภารกิจ เปนกรรมการ มีหนาท่ีรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด สมศ. กพร. สกอ. และของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย อาจารยจากทุกภาควิชา/หลักสูตร ทํา
หนาท่ีเปนผูชวยเหลือคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ 
 (3) คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายในคณะ ทําหนาท่ีเย่ียมสํารวจคุณภาพภายในคณะทุกปอยางตอเนื่อง 
กอนใหคณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยมาตรวจเยี่ยม 
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 (4) คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประกอบดวย รองคณบดีท่ีเกี่ยวของ ภาควิชา 
หนวยงานตามภารกิจ เปนกรรมการ 
 

2. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ไดวิเคราะหสถานภาพขององคกรในทุกพันธกิจหลัก รวมท้ังนําขอ- 
เสนอของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ มาเปนขอมูล ทบทวนปรังปรุงและไดพัฒนาแผนยกระดับคุณภาพป 2550-2553 โดย
กําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด เกณฑและเปาหมายคุณภาพสอดคลองกับตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และ สมศ. ในเบ้ืองตนได
กําหนดเปาหมายคุณภาพไว 2 ป คือ ป 2550 และป 2551 ท้ังนี้แผนยกระดับฯ ไดพัฒนามาจากขอมูลเยี่ยมสํารวจคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ป 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสวนใหญอยูท่ีระดับ 3 และขอมูลจากการจัดลําดับ
มหาวิทยาลัยของ สกอ. ป 2549 
 

3. คณะฯ ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน พรอมท้ังจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง ต้ังแตป 2545 ถึงปจจุบัน มีการนําผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพ 2550-2553  คณะไดดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ โดยทุกภาควิชาจะมีแฟม SAR บุคคล ซึ่งเครือขายการประกันคุณภาพ
เปนผูรวบความจัดทําใหกับอาจารยทุกคน  ทุกภาควิชามีการจัดทํา SAR ของภาควิชา และนําสงเพ่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
SAR ของคณะวิเคราะหรวบรวมจัดทําเปนรายงานสงตอมหาวิทยาลัย โดยในระดับภาควิชาจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบใน
การจัดทํา SAR  นอกจากนี้คณะยังไดนําระบบ FIS (Faculty Information System) มาใช กําลังอยูในระหวางพัฒนาและ 
Key ขอมูล คาดวาในป 2552 นาจะใชได คณะฯ มีระบบการสงเสริมใหเกิดเครือขายการประกันคุณภาพ ท้ังภายในคณะโดย
คณะกรรมการชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ท้ังเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะฯ ซึ่งมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา พรอมอาจารยอีกหลายทานเปน surveyor ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ ไดเชื่อมโยงการประกัน
คุณภาพกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เชน เครือขาย THAIPHIEN และนอกเครือขาย ท้ังการสนับสนุนระบบและการสง
อาจารยไปรวมเปนผูประเมินคณุภาพ ซึ่งทําใหไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการประกันคุณภาพ 

นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2551 ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดประชุมพ่ือเพ่ิมความรูและ 
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษารวมกับฝายกิจการนักศึกษาและฝายวิชาการอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพ่ิมจากปงบ-
ประมาณ 2549 และป 2550 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชพัฒนากิจการนักศึกษา
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชกระบวนการ PDCA เนนใหมีสวนรวมในการประเมินการเรียนการสอน ความพึงพอใจ คณะมี
กลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน รวมท้ัง
การมีสวนรวมในดานการพัฒนาทักษะดานวิชาการ การประชมุวิชาการ เปนตน นักศึกษาสามารถประยุกตกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพ PDCA เพ่ือพัฒนากิจกรรม/โครงการ พรอมท้ังการสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 
4. กระบวนการการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาระบบ 

และแผนการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด พรอมการจัดทํารายงาน SAR ทุกป ในปงบประมาณ 2551 คณะไดพยายามมุงสู
การพัฒนาคุณภาพของงานประจําและงานสนับสนุนวิชาการ เชน การพัฒนา R2R (ปงบประมาณ 2551 คณะไดรับ
งบประมาณจาก สกอ. 100,000 บาท) การจัดการความรูจนเกิดคลังความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ และการผลักดัน
ยุทธศาสตร การพัฒนาส่ิงแวดลอม โดยลงนามความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการดําเนินโครงการจัดทําระบบขยะ 
Recycle ซึ่งถือวาเปนโครงการหนึ่งท่ีนาจะพัฒนาเปน best practice ตอไป 
               ทางคณะฯ ไดมีโครงการดําเนินงานท่ีจะพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย โดยไดมีการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย Routine to Research โดยมีวัตุประสงคในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการไดมีการพัฒนางานประจําใหมีคุณภาพ และไปสูงานวิจัย รวมท้ังจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน หรือ
เอกสารทางวิชาการ เพ่ือเผยแพรและใชเปนเอกสารในการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น   
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5.  คณะฯ มีหนวยประกันคุณภาพการศึกษา ในขณะนี้มีหัวหนางานงานนโยบายและแผนรับผิดชอบ โดยมีรอง
คณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษากํากับดูแล  และมีคณะกรรมการฯ อีก 2 ชุด ท่ีเปนผูแทนจากภาควิชา/
หนวยงาน รวมเปนผูจัดเก็บขอมูลและเปนท่ีปรึกษาในการจัดทํารายงานฯ พรอมหาหลักฐานประกอบ  ซึ่งการดําเนินงานใน
การจัดทํารายงานประเมินตนเอง ทุกภาควิชาจะเขียนรายงานตนเอง ในสวนของสํานักงานคณบดี  จะมีบางหนวยงานมีสวน
รวมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบ เพ่ือจะไดวิเคราะหหนวยงานของตนเอง ความ
ตองการของผูรับผลงาน กระบวนการทํางาน จุดออน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนา  โดยมีการดําเนินงานในการจัดทํารายงาน
ตนเอง ดังนี้ 
  ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรมการดําเนินการ 

1 ประชุมคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพฯ และผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเตรียมการจัดทํารายงาน SAR  (มีนาคม 
2551) 

2. จัดทําบันทึกแจงภาควิชา/หนวยงานเพ่ือเตรียมจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตนเอง ( 10  มิถุนายน) 
3. งานนโยบายและแผนเตรียมจัดทํารายละเอียดและคําชี้แจงประกอบในการจัดทํา SAR ไดแก 

- ปฏิทินการดําเนินงาน 
-  ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 
-  เปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ของ สมศ./สกอ. 
-  ผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐาน/องคประกอบระดับภาควิชาฃ/หนวยงาน 
- สรุปตารางเปรียบเทียบองคประกอบในแตละมาตรฐานท่ีมีการเปล่ียนแปลงปงบประมาณ 2549 และป 2551 
- เตรียมเกณฑการใหคะแนนที่มีการเปล่ียนแปลงป 2549 และป 2551 
-  เอกสารการประเมินตนเองของแตละภาควิชา/หนวยงาน/คณะฯ ป 2549 
- ขอมูลรายงาน  กพร. สมศ. ป 2550-2554 (ตค.-มิย.) 
-  แนวทางการปฏิบัติในการเขียน SAR 
(เดือนกรกฎาคม 2551) 

4. เชิญประชุมผูท่ีเกี่ยวของรวมประชุมชี้แจงรายละเอียด/แนวทางเกี่ยวกับการเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเอง 
จํานวน 2 ครั้ง  ระดับภาควิชาและระดับคณะฯ (หนวยงาน/ผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐาน/องคประกอบ) 
ตนเดือนสิงหาคม 2551 

5. ติดตาม รวบรวมขอมูลประกอบในการเขียน SAR จากภาควิชา/หนวยงาน จัดสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ปลายเดือนสิงหาคม-ตนเดือนกันยายน 2551 

6. สังเคราะหขอมูล และจัดทําตารางขอมูลตัวบงชี้ประกอบการเขียน (ราง)  SAR    
ปลายเดือนกันยายน 2551 

7. ประมวลและจัดทํา (ราง) SAR     (ผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐาน/องคประกอบ) 
ตนเดือนพฤศจิกายน 2551 

8. งานแผนฯ รวบรวม และจัดทําสรุปรายงาน SAR  พรอมท้ังเตรียมเอกสารประกอบในแตละมาตรฐาน 
กลางเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนธันวาคม 2551 

9. ฝายบริหารตรวจ/แกไขเนื้อหาในรายงาน SAR    ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2551 
10. คณะฯ จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)    ประมาณวันท่ี 22 ธันวาคม 2551 
11. คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจคุณภาพภายในของคณะดําเนินการเยี่ยมสํารวจตามภาควิชา/หนวยงาน 

ประมาณ 1  ธันวาคม – 24 ธันวาคม 2551 
12. นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือใหประชาคมคณะฯ ไดรับทราบผลการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะ  

 ตนเดือนมกราคม 2552 
13. คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ประมาณวันท่ี   20-21  มกราคม 2552 
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                      การเยี่ยมสํารวจคุณภาพภายในของคณะ     มีการดําเนินงาน  ดังนี้ 
                1) ประชุมคณะกรรมการฯ   ครั้งท่ี 1 เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานกําหนดการเย่ียมภาควิชาและหนวยงาน 
และแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ  รวมท้ังแจงกําหนดการเย่ียมใหภาควิชาและหนวยงานไดรับทราบ พรอมท้ังแจงรายชื่อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบแตละภาควิชา 
                2) ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2 เพ่ือเตรียมการเย่ียมสํารวจ และพิจารณารูปแบบการจัดทํารายงานการ
เย่ียมสํารวจฯ 
                3) คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจฯ พบคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือรับฟงการดําเนนิงานจากคณบดี และ 
ซักถามขอสงสัยจากผูบริหารคณะฯ 
                    - คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจฯ ดําเนินการเยี่ยมสํารวจภาควิชา/หนวยงาน 
                    - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3 เพ่ือสรุปผลการเยี่ยมสํารวจในภาพรวม 
                    - คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจแจงผลการเยี่ยมสํารวจการประเมินตนเองดวยวาจาตอคณะกรรมการประจํา
คณะและประชาคม 
                4) คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานการเยี่ยมสํารวจเปนรายภาควิชาและในภาพรวมของคณะฯ เปนรูปเลม และ
แจงใหภาควิชาทราบเปนรายลักษณอักษร 
 

6. คณะไดนําผลการการเยี่ยมสํารวจ มาปรับปรุงและพัฒนาดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะจากการเยี่ยมสํารวจ การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 
ดานการบริหาร 
1. บุคลากรบางสวนไมไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
(1.1 ภาวะผูนํา) 
 

 
- เสียงตามสาย 
 -จุลสารขาว 
- โปสเตอร/ขาว/electronic mail 
- มีตัวแทนของภาควิชารวมเปนคณะกรรมการฝาย 
  ประชาสัมพันธ 

2. สามารถยุบรวมแผนงาน (เดิมมี 20 แผนงาน) ใหมีความ- 
กระชับ ซึ่งอาจทําใหจํานวนโครงการลดลงไดบาง 
(1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ) 

 - อยูระหวางการจัดทําแผนกลยุทธ ป 2550-2554 
- มีคณะกรรมการวิเคราะหแผนฯ รับผิดชอบพิจารณาทลทวน
โครงการ 

3. คณะฯ ควรรายงานวาไดมีการปรับเปล่ียนแผนยุทธศาสตร 
อยางไร และผลของการปรับ (มีเปล่ียนไดนําองคกรไปสู 
ความสําเร็จในระดับท่ีสูงขึ้นอยางไร (การประชมุ 4 ครั้ง ในป 
งบประมาณ 2548 ไมพบรายงาน) 
(1.3 ทรัพยากรบุคคล) 

-  อยูระหวางการจัดทําแผนกลยุทธ ป 2550-2554 
- มีคณะกรรมการวิเคราะหแผนฯ รับผิดชอบ 
- มีการจัดทําสรุปรายงานวิเคราะหแผน 

4. ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร คณะฯ ควรระบุวาไดมี 
การทดสอบสภาพจิตใจและอารมณอยางไร และเมื่อไดแจง 
ผลการทดลองปฏิบัติการแลวคณะฯ ไดมีกระบวนการติดตาม 
อยางไร (1.3 ทรัพยากรบุคคล) 

 -บุคลากรสายสนับสนุนใชแบบฟอรมการทดสอบสุขภาพจิต 
นําผลการทดสอบมาใชประกอบในขั้นตอนการสอบสัมภาณ 
และไดมีการติดตามการปฏิบัติงานเปนระยะๆ และหลังการ- 
บรรจุแตงตั้งแลว มีการประเมินผล ปละ 2 ครั้ง 
 

5. ควรจัดการอบรม แนะแนวการเขียนผลงาน เพ่ือขอเปล่ียน 
ระดับสายสนับสนุนวิชาการใหสูงขึ้น 
(1.3 ทรัพยากรบุคคล) 

-ใชวีธีการแนะนําโดยหัวหนางาน/หัวหนาหนวยการเจาหนาท่ี 
- ใหเอกสารตัวอยางการเขียน 
- สงไปฝกอบรม 
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ขอเสนอแนะจากการเยี่ยมสํารวจ การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 
6. ขอมูลการวิจัยของอาจารยท่ีปรากฏใน Webpage ของ 
ภาควิชาไมทันสมัย ขาดเอกสารหลักฐานการแตงตั้งคณะ- 
กรรมการคัดสรร/รวบรวมขอมูลการสรางสรรคของบุคลากร 
(1.4 การจัดการความรู) 
 

-  สนับสนุนในภาควิชาเปน Webpage 
- มีคณะกรรมการโครงการจัดการความรู และมีการดําเนิน- 
การจัดคลังความรู ซึ่งเริ่มปงบประมาณ 2549 
- จัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเริ่มดําเนินการในป 
งบประมาณ 2550 

7. คณะฯ ควรจะประเมินวาขอมูลสารสนเทศท่ีนํามาใชในการ- 
วางแผนยุทธศาสตรเปนขอมูลท่ีถูกตอง และตอบสนองตอการ- 
นําคณะฯ ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(1.4 การจัดการความรู) 
 

 - กําชับใหแตละหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบขอมูล/ 
ตรวจสอบขอมูลท่ีใชในการวางแผนและผูบริหารระดับถัด- 
ไปเปนผูตรวจสอบขอมูล 
- ในป 2550 มีโครงการจัดทําการวิเคราะหตนทุนกิจกรรม 
และมีแผนงาน/โครงการจัดการความรูอยางเปนรปูธรรม 

8. คณะฯ ควรกําหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหชัดเจน 
(1.5 สัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน) 

 - หนวยงาน OPHETS ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 
ผูมารับบริการ 
- ประเมินผลในเวที Meet the Dean สําหรับประชาคมของ 
คณะ 
-มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
ประเมืนอาจารย 

9. คณะฯ ควรพิจารณาเพ่ิมประเด็นของการนําผลของการ- 
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
(1.6 ระบบคุณภาพ) 
 
 

 - มีการนําเสนอผลงานในเวทีสัมมนาบุคลากรพรอมรับฟง 
ขอเสนอในการปรับปรุงคุณภาพ 
- ในการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะป 2550-2554 ไดมี 
การนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนฯ 
นอกจากนี้ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพไดจัดทําแผน 
ยกระดับคุณภาพและการจัดลําดับสาขาวิชา/คณะขึ้นในป 
งบประมาณ 2550 

10. บุคลากรบางสวนยังไมทราบวา "การยกยองบุคลากรท่ีมี 
ผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ" เปนวัฒนธรรมองคกรของคณะฯ 
จึงควรเรงประชาสัมพันธและดําเนินการใหเปนรูปธรรม 
(1.6 ระบบคุณภาพ) 

 - จัดทําปายประชาสัมพันธตามอาคารตาง ๆ 
- เผยแพรขอมูลทางจดหมายขาวเฉพาะกิจของคณะ เดือนละ 
2 ครั้ง 
- แสดงความชื่นชมในการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 

11. เพ่ิมฐานขอมูลใหครอบคลุมภารกิจหลัก รวมทั้งปรับปรุง 
ฐานขอมูลและขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
(1.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 - อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ

12. เพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 - มีโครงการใหนักศึกษามาชวยปฏิบัติงาน part time โดย 
คณะสนับสนุนคาตอบแทนใหนักศึกษา 

13. จัดทํา Training need analysis ใหเปนรูปธรรม เพ่ือวาง 
แผนการอบรมใหแกบุคลากรทุกสายงาน 
(1.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 -กําลังดําเนินการ โดยในปงบประมาณ 2550 จะจัดต้ังหนวย 
HRD (Human Resource Developmet) และไดมีการตั้งคณะ
กรรมการฯ 
 

14. เพ่ิมขอมูลตัวบงชี้ของ สมศ. เพ่ือความสมบูรณของ 
รายงานการประเมินตนเอง 
(1.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 - ไดดําเนินการแลวในรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง 
ปงบประมาณ 2549 
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ขอเสนอแนะจากการเยี่ยมสํารวจ การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 
ดานการศึกษา 
1. คณะฯ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบอยางเปนระบบ 
คณะฯ อาจพิจารณาจัดต้ังหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ 
การศึกษาทุกหลักสูตร เพ่ือใชทรัพยากรรวมกันอยางมี 
ประสิทธิภาพ และลดการซ้ําซอน 

 
- มีรองคณบดีฝายวิชาการฯ รับผิดชอบในการติดตามการ- 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการรายงานความกาวหนาห ท่ี
ประชุมคณะ-กรรมการประจําคณะทราบอยางตอเนื่อง 

- มีระบบการบริหารจัดการศึกษาหลายระบบ อาจพิจารณา 
ลดระบบเพ่ือใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(2.2 ระบบและกลไกในการบริหารจัดการศึกษา) 

 - มีการเตรียมการปรับโครงสรางสํานักงานคณบดี เพ่ือจัด 
กลุมภารกิจของหนวยงาน 

    - ควรดําเนินการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนระบบ 
อยางตอเนื่อง และควรพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือใหสามารถ 
ติดตามบัณฑิตและผูใชบัณฑิตอยางมีประสิทธิภาพ 
(2.3 หลักสูตร) 

 - กําลังดําเนินการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ในปงบประมาณ 2550 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการ 

    - พัฒนารูปแบบการสอนภาคบรรยายใหสอดคลองกับการ- 
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(2.5 กระบวนการเรียนการสอน) 

 - โครงการพัฒนาอาจารยประจําป เรื่อง การจัดการเรียน 
การสอน 
- มีการประเมินอาจารยผูสอน 

    - สงเสริมใหมีการตีพิมพวิทยานิพนธมากกวานี้ 
(2.5 กระบวนการเรียนการสอน) 

 - จัดต้ังคลินิกภาษาอังกฤษ 
- มีคลินิกวิจัย/ชีวสถิติ 
- จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานวิจัยใหนักศึกษา 

    - ควรจัดทําฐานขอมูลบัณฑิตอยางเปนระบบและเปน
ปจจุบัน 
(2.7 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา) 

 - แผนพัฒนาระบบฐานขอมูล อยูระหวางดําเนินการ ในปงบ- 
ประมาณ 2550-2554 

ดานการวิจัย 
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลงานวิจัยท่ี
ครบถวนและเปนระบบฐานขอมูลท่ีสืบคนไดทางคอมพิวเตอร 
(3.1 ระบบและกลไก) 

 
- แผนพัฒนาระบบฐานขอมูล อยูระหวางดําเนินการ ในปงบ- 
ประมาณ 2550-2554 

2. ควรกระตุนใหบุคลากรเขารวมในกิจกรรมวิชาการท่ีจัดขึ้น 
อยางสม่ําเสมอ 
(3.2 บุคลากร 

 - ไดเพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากขึ้น 
 - มีการทําการดขอบคุณท่ีเขารวมกิจกรรม 
 - มีหนงสือเชิญถึงบุคคล มีการแจงในท่ีประชุมบอรด 
 

3. ควรกระตุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยมากขึ้น 
(3.3 ผลงานวิจัย) 

 - มีการจัดสรรทุนการตีพิมพ 
- มีคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการใชภาษาอังกฤษ 
-จัดเวที KM 

1. ควรมีการเชื่อมโยงการบริการวิชาการระหวางภาควิชาและ 
ระหวางคณะฯ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ เพ่ิมความเขมแข็ง 
ลดการซ้ําซอน และพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน 
(4.1 ระบบและกลไก) 

 - หนวย OPHETS ไดเชิญบุคลากรแตละภาควิชามารวมกัน 
ดําเนินการ นอกจากนี้มีการรวมกลุมระหวางภาควิชาในการ
ใหบริการวิชาการ 
 -มีการจัดกลุมภารกิจ CLUSTER 

2. ขยายงานบริการเฉพาะทางใหครอบคลุมหนวยงานเปาหมาย 
ใหมากขึ้น เพ่ือแกปญหาในระดับชุมชนและประเทศอยางมี 
ประสิทธิภาพ  (4.2 ผูรับบริการ) 

- มีการพัฒนาแผนงานของ OPHETS ในป 2550  เพ่ือขยาย
งานบริการ 
 - มีการคัดเลือกนักศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากการเยี่ยมสํารวจ การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 
3. สํารวจงานบริการวิชาการตามภาควิชาตางๆ เพ่ือพัฒนาให 
เปนงานบริการวิชาการท่ีเพ่ิมรายไดอยางเปนระบบ 

- ไดบรรจุไวอยูในแผนพัฒนาของ OPHETS ในปงบประมาณ 
2550 

4. ควรจัดใหมีระบบควบคุมคุณภาพท้ัง Internal และ External 
Quality Control System ในหองปฏิบัติการวิเคราะหและ 
ควบคุมภาพมาตรฐานของการวิเคราะห ใหเปนไปตาม 
มาตรฐานสากล 
(4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ) 

 - อยูระหวางดําเนินการ (Lab.ทางจุลชีววิทยา และ Lab.  
ทางปรสิตวิทยาและโภชนวิทยา) 

1.มีแผนงานของกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนรูปธรรม 
(5.1 ระบบและกลไก) 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
- มีหนวยงานและคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- มีโครงการ/งบประมาณสนับสนุน 

2. ทําการรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(5.2 บุคลากร) 

 - เชิญนักศึกษามารวมเปนคณะกรรมการในกิจกรรม/
โครงการ 
- เผยแพรทางเสียงตามสาย/เอกสารแผนปลิว 

3. เพ่ิมหัวขอและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับศิลปวัฒนรรมใน 
บางรายวิชา  
(5.2 บุคลากร) 

 - มีการบูรณาการอยูในบางรายวิชา 
- มีการสอดแทรกในกระบวนการฝกภาคสนาม 
- มีการสอดแทรกในการปฐมนิเทศนักศึกษา 

4. เพ่ิมการใชประโยชนของพิพิธภัณฑใหกับชุมชน 
(5.3 การอนุรักษ ฟนฟู และทํานุฯ) 

 - กําลังดําเนินการเพ่ือจัดไวในแผนยุทธศาสตรคณะฯ ปงบ- 
ประมาณ 2550-2554 

5. ควรมีการดําเนินงานของกิจกรรมท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 
(5.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม) 

 - มีการดําเนินการในกิจกรรมชมรมแบดมินตัน/ปงปอง/โยคะ/ 
ธรรมะ โดยไดรับการสนับสนุนทุนจากโครงการ สอส. 
- มีการพัฒนาจัดการเรื่องส่ิงแวดลอม 
- มีการปรับปรุงสถานท่ี 

 
 7. ทางคณะฯ ไดนําผลลัพธของระบบคุณภาพมาพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงระบบการทํางานของคณะรวมทั้งการ
สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง  ดังนี้ 
             ดานบริหาร 

1. ไดเพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหกับบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตรทางเสียงตามสาย โปสเตอร/ขาว/ 
Electronic mail และมีตัวแทนของภาควิชารวมเปนคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

2. ไดมีการปรับแผนงาน/โครงการใหนอยลงมี 12 แผนงาน 22 โครงการ (เดิมมี  20 แผนงาน)   
3. ในกระบวนการสอนคดัเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีแบบฟอรมการทดสอบสุขภาพจิต เพ่ือใช 

ประกอบในการสอบสัมภาษณ ผลท่ีไดคือ ไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพทางดานสติปญญา และสภาพจิตใจท่ีดี  จํานวน 3 ราย 
4. มีคณะกรรมการโครงการจัดการความรู และมีการดําเนินการจัดคลังความรู  โดยขึ้น Website ของคณะฯ 

ประมาณ 9-10 เรื่อง สําหรับวิธีการพัฒนาไดมีการปรับเปล่ียนเปนระยะ ๆ 
5. มีผูรับผิดชอบ/เครือขายในการจัดเก็บขอมูลดานตาง ๆ ตามภาควิชา/หนวยงาน เพ่ือสงขอมูลมายังคณะฯ  

จึงทําใหขอมูลท่ีไดรับมีความครบถวนมากยิ่งขึ้น 
6. ไดมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ บุคลากรท่ีทํางานดีเดน ทางจดหมายขาวคณะฯ และปาย/บอรด 

ประชาสัมพันธของคณะฯ  
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 ดานการศึกษา 
 1.  มีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   จํานวน 5 หลักสูตร (ผานไปแลว 4 หลักสูตร และ 
อยูระหวางการพิจารณากล่ันกรองของมหาวิทยาลัย 1 หลักสูตร) 
             2.  มแีผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
             3.  มกีารจัดต้ังคลินิกภาษาอังกฤษ/วิจัย/สถิติ และการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานวิจัยใหกับนักศึกษา ในการ
สงเสริมใหมีผลงานตีพิมพวิทยานิพนธใหกบันักศึกษามากย่ิงขึ้น 
 
 ดานวิจัย 

1. ไดมีการกระตุนใหมีการสงผลงานตีพิมพและนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนตีพิมพในแตละ 
ปงบประมาณ ดังนี้ 

ปงบประมาณ 2550 
 - สนับสนุนทุนตีพิมพผลงานในวารสาร จํานวน 11 เรื่อง เปนเงิน 105,448 บาท   
 - ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 29 เรื่อง และในวารสารฐานขอมูลสากล  

จํานวน 28 เรื่อง 
            - ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอดวยโปสเตอรและวาจาในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 104 
เรื่อง 
 ปงบประมาณ 2551 
 - สนับสนุนทุนใหบุคลากรไปนําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ จํานวน 5 เรื่อง   เปนเงิน 80,000 บาท 
            - สนับสนุนในการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสาร จํานวน 22 เรื่อง และนานาชาติ จํานวน 35 เรื่อง 
 
 ดานบริการวิชาการ 

-  มีการขยายงานบริการของ OPHETS โดยมีลูกคาใหมเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 
 
 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 - ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และมผีูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม โดยมีผลการดําเนินงานในปงบ-
ประมาณ 2550 จํานวน 42 โครงการ และปงบประมาณ 2551 จํานวน 43 โครงการ เพ่ิมจากปงบประมาณ 2550 คิดเปน
รอยละ 2.38 
            - ไดมกีารเชิญตัวแทนนักศึกษาเขารวมเปนคณะกรรมการในกิจกรรม/โครงการ จํานวน 623 คน/43 โครงการ 
            - คณะฯ มีชมรมแบดมินตัน/ปงปอง/โยคะ และธรรมะสุขใจ โดยมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรมี
ความสามัคคี และเอื้ออาทรตอกันมากยิ่งขึ้น จึงทําใหการติดตอประสานงานมีความราบรื่น และใหความชวยเหลือซึ่งกันและ
กันมากยิ่งขึ้น 
             8. คณะไดมีการประเมนิผลระบบคุณภาพโดยคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจคุณภาพภายใน และคณะกรรมการประจํา
คณะ และผูเกี่ยวของดวยวาจา  และไดมีการพัฒนาเพ่ือสรางเปนวัฒนธรรมคุณภาพโดยกําหนดเปนนโยบายของฝายบริหาร 
และการบรรจุในแผนยุทธศาสตร และแผนยกระดับคุณภาพของคณะ 
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ผลลัพธ 
1.  มีหนวยงานและผูรับผิดชอบ มีคณะกรรมการ 3 ชุด ทําหนาท่ีในการวบรวมขอมูลฯ  ชวยเหลือในการใหคํา-            

แนะนําการจัดเก็บขอมูลตามองคประกอบในแตละมาตรฐาน  
 2.  มีคณะกรรมการสํารวจภายในคณะทําหนาท่ีเย่ียมสํารวจคุณภาพภายในคณะฯ กอนท่ีคณะกรรมการเยี่ยม- 
สํารวจฯ ระดับมหาวิทยาลัยจะมาตรวจเยี่ยมฯ  จึงทําใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น 
 3.  มีการจัดทํารายงาน SARท้ังในระดับคณะและภาควิชา 
 4.  มีการนําขอเสนอจากการสํารวจมาปรับปรุงในแตละดาน  
 5.  มีแผนยุทธศาสตรคณะ และแผนยกระดับคุณภาพป 2550-2553 
 6.  มีรายชื่อผูเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา SAR  
   

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..5.15.1  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH 1.5.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 3 ชุด 
เอกสารหมายเลข  PH 1.5.1.2        แผนยกระดับคุณภาพป 2550 - 2553 

                                                         รายงานการประเมินคุณภาพตนเองของคณะ และภาควิชา 
เอกสารหมายเลข  PH 1.5.1.3        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.5ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.5  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถ

สนับสนุนการบริหารองคกรในทุกดาน 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.6.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก
พัฒน า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ทั้งดานโครงสราง hardware 
software และ peopleware   

1. การศึกษา/วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน  hardware  software  และ peopleware  
2. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนองตอบตอการ
ดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจดานตางๆ ขององคกร 
3. แผนจัดหาทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
4. แผนการดูแลรักษา ความปลอดภัย และความมั่นคงของฐานขอมูล 
5. การติดตามประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  

 
 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอ มาตรฐานขอ 11..6.16.1  
 

กระบวนการ 
1.  ผูบริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของคณะเปนอยางมาก ไดจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตรขึ้น เพ่ือดูแลบริหารจัดการ
การดําเนินการสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร และจัดต้ังใหมีหนวยงานท่ีรับผิดงานดานสารสนเทศของคณะขึ้น คือ 
หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมพิเศษ ทําหนาท่ีกํากับดูแล โดยผาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ
สาธารณสุขศาสตร มีการประชุมปรึกษาหารือและไดมีการสํารวจความตองการ ระบบสารสนเทศเพ่ือวิเคราะหจัดทํา
แผนการดําเนินการในสวนของระบบสารสนเทศคณะ และไดกําหนดแผนการดําเนินงานไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2551-
2554 ของคณะสาธารณสุขศาสตร ภายใตยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
สาธารณสุข และส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทอรนิกส และ 
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน (พัฒนาระบบและบุคลากรดาน Information 
Technology) พัฒนาระบบคุณภาพ    
            

2.  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารภายในคณะ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 นั้น 
มีการเตรียมการในดานการจัดหาวัสดุอุปกรณในการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ และไดดําเนินการจัดทําโครงการ
จัดหาครุภัณฑส่ือการเรียนการสอนทดแทนของเดิมท่ีหมดอายุในการใชงาน ซึ่งโครงการดังกลาวจัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความตองการดานการใชงานส่ือการเรียนการสอนในหองเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร อีกท้ังเพ่ือตอบสนองตอการบริหาร
จัดการภายในของคณะใหมีความสะดวดรวดเร็วและมีความถูกตองเมนยํามากย่ิงขึ้น โดยเนนพันธกิจหลักของคณะ ดังนี้ 
 (1)  พันธกิจดานการเรียนการสอน 
  1.1 มีการจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือการใชงานดานการเรียนการสอนของคณะ ดวยการจัดหา 
ครุภัณฑส่ือทัศนูปกรณสําหรับการใชงานหนาชั้นเรียนใหเพียงพอตอการใชงาน และมีประสิทธิภาพสมบูรณพรอมสําหรับ
การเรียนการสอน  
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  1.2. มีการจัดทําโครงการสรางผูประสานงานหนาชั้นเรียน เพ่ือฝกทักษะความรูดานอุปกรณส่ือการเรียน
การสอนใหกับนักศึกษาหนาชั้นเรียน วัตถุประสงคเพ่ือฝกนักศึกษาใหมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ และเครื่องคอมพิวเตอร อีกท้ังเปนการเสริมสรางความสมานสามัคคีใหกับนักศึกษาและอาจารยเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือรวมใจและความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยและนักศึกษา และฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหนักศึกษา
ไดมีประสบการณมากย่ิงขึ้น  
 (2)  พันธกิจดานการพัฒนาบุคลากรภายในคณะ 
  2.1 มีการจัดทําโครงการสํารวจความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ใหกับบุคลากรภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร
ตามโครงการดังกลาว 
 
 3.  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดานสารสนเทศของคณะ
เปนอยางมาก โดยไดจัดทําแบบสอบถามความตองการใชงานระบบสารสนเทศและไดจัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑทดแทน
เครื่องเดิมท่ีหมดอายุในการใชงาน และการจัดทําโครงการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตนเพ่ือการเรียนการสอน  
ซึ่งในปงบประมาณ 2550 ไดดําเนินการจัดหาครุภัณฑเพ่ือการใชงานในการจัดทําระบบสารสนเทศคิดเปนเงินจํานวน 2.4 
ลานบาท  และไดจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือบริหารจัดการใหภาควิชาและหนวยงานภายในคณะไดใชงาน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการดานการเรียนการสอน และการจัดทําฐานขอมูลของคณะ 

4. คณะสาธารณสุขศาสตร มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร คือ มีการติดต้ังสัญญาณ
เครือขายโดยมหาวิทยลัยมหิดลเปนผูดําเนินการติดต้ังระบบ MuccNet ซึ่งเชื่อมตอมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และไดมีการ
เดินสายสัญญาณมายังหองควบคุม ณ อาคาร 6 ชั้น 6 ของคณะสาธารณสุขศาสตรและกระจายสัญญาณไปยังภาควิชาตางๆ 
ซึ่งติดต้ังประจําภาควิชาแตละภาคและแยกการบริหารจัดการออกเปนแตละภาควิชาไมเกี่ยวของกัน การควบคุมดูแลโดย
หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดต้ังเครื่อง Server กลางเปนตัวควบคุม ใชระบบรักษาความปลอดภัยโดยใชระบบ 
Firewall ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

5. คณะสาธารณสุขศาสตร มีการติดตามประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศโดยจัดทําแผนการดําเนินการของ
หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีการจัดทําโครงการดูแลวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรเบ้ืองตนขึ้นทุกป โดยการออกเยี่ยม
สํารวจและดูแลแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ท้ังดานการใชงาน Software และการดูแลซอมแซมอุปกรณ 
Hardware เบ้ืองตน และใหคําแนะนําในการดูแลอุปกรณดานสารสนเทศของหนวยงานภายในคณะ อีกท้ังชวยดูแลดานการ
สงซอมอุปกรณภายในคณะ เพ่ือลดตนทุนคาใชจายดานสารสนเทศของคณะ   ใหมีคาใชจายนอยท่ีสุด เพ่ือการประหยัด
งบประมาณของคณะสาธารณสุขศาสตร 
 
ผลลัพธ 
             1. มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
           2.  มีวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอการใชงาน  
           3.  บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
           4.  มีโครงการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร  
           5.  มีแผนการจัดซื้อครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนของเดิมและจัดซื้อเพ่ิมเติม 
           6.  ภาควิชา/หนวยงานไดรับการสนับสนุนครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           7.  มีระบบรักษาความปลอดภัย ทําใหลดปญหาและอุปกรณดานการใชงานระบบเครือขาย และ กรณีมีปญหา    
 สามารถตรวจสอบและแกไขไดทันทวงท ี 
           8. มีการเย่ียมสํารวจอุปกรณสารสนเทศทุกหนวยงาน 
           9. มีการซอมบํารุงรักษาในเบ้ืองตน  
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..6.16.1  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.1     คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะฯ   
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.2     โครงสรางการบริหารฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.3    แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนการศึกษาและแผนปฏิบัติการของคณะ ป 2551-2554 ใช 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.4    โครงการสรางผูประสานงานหนาชั้นเรียน/ผลการดําเนินงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.5    แผนการจัดหาครุภัณฑทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีหมดอายุในการใชงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.6    โครงการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตนเพ่ือการเรียนการสอน/ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.7    โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร/รายงานผลการจัดหาฯ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.8    ระบบการควบคุมความปลอดภัย (ติดต้ังเคร่ือง Server) 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.9    โครงการดูแลวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรเบ้ืองตน/รายงานผลการดําเนินงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.10   แผน/ผลการออกเยี่ยมสํารวจและดูแลแกไขปญหาเบ้ืองตนและสถิติการซอม 
     บํารุงรักษา 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน  
1.6.2  มี ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ   ท่ีถูกตอง  ทันสมัย 
พรอมใชงาน  ตอบสนองตอทุก
พันธกิจขององคกร   และผู ใช
สามารถเขาถึงขอมูล   ตามความ
เหมาะสมและรวดเร็ว  

1. วิเคราะหความตองการและกําหนดฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจตางๆ  ขององคกร 
2. การจัดวางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองคกรท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใชในการวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน  
3. การดูแล บริหารจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ เชน มีการ
กําหนดผูควบคุมดูแล ผูใหขอมูล ผูบันทึกขอมูล ผูใชขอมูล และตลอดจน
ขอบขายของการเขาไปใชขอมูลของบุคลากรแตละกลุม 
4. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและสารสนเทศ 
5. การปรับปรุง/พัฒนาใหฐานขอมูลและสารสนเทศมีความถูกตองและทันสมัย
อยูเสมอ 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารการเรียนการสอน และการวิจัย  (สมศ.5.5, สกอ. 7.5) 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 11..66..22  
 

กระบวนการ 
1.  คณะฯ ไดมีการดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลโดย

สํานักพัฒนาคุณภาพ ไดดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศคณะซึ่งเปนระบบงานจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนสําหรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ทําใหคณะเห็นความตองการในการใชงานระบบสารสนเทศซึ่งกําลังเริ่มดําเนินการจึงไดจัดทําโครงการ
ตอเนื่องจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือใหสามารถใชงานไดท้ังการดําเนินการในการสงขอมูลให
มหาวิทยาลัย และการนําขอมูลท่ีไดนี้มาเพ่ือการประเมินผลการบริหารจัดการภายในของคณะสาธารณสุขศาสตรดวย  
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2.  คณะฯ ไดมีการเตรียมการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งเปนตัวแทนจาก
ภาควิชา/หนวยงาน เพ่ือประชุมเตรียมจัดทําฐานขอมูล โดยการจัดสงแบบสอบถามไปยังภาควิชา/หนวยงาน และไดมีการ
ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดทําฯ กันหลายครั้ง  ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลไดแจงมายังคณะฯ วาทางมหาวิทยาลัยได
จัดซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System :  FIS) มาใชในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น ทางคณะฯ 
จึงไมไดดําเนินการตอในสวนของคณะฯ  แตในสวนของมหาวิทยาลัยตามระบบ FIS  ทางคณะฯ  มีคณะกรรมการจากทุก
สวนของคณะฯ เปนคณะกรรมการในการจัดทําระบบสารสนเทศของคณะฯ ในการจัดเก็บและบันทึก/ผูดูแลขอมูลดานการ
เรียนการสอน วิจัย  บริการวิชาการ  และดานบริหารจัดการ ซึ่งการดําเนินงานบันทึกขอมูลในฐานขอมูลยังไมสมบูรณ 
เนื่องจากยังอยูระหวางการทดลองระบบ และปรับปรุงระบบ  และเมื่อโปรแกรมดังกลาวเมื่อเสร็จสมบูรณแลวจะสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาได โดยสามารถจําแนกขอมูลในแตละดานเปนรายบุคคลและในภาพรวม  เพ่ือใช
ประกอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  กพร. สมศ. และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   

3.  คณะสาธารณสุขศาสตร มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการดูแลฐานขอมูลอยางชัดเจน เชน ผูดูแลฐานขอมูล ผูคียขอมูล ผูใชขอมูล และผูตรวจสอบขอมูล ซึ่งแต
ละฝายจะมีรหัสในการเขาไปใชงานคนละชุด และไมสามารถเขาไปในสวนของบุคคลอ่ืนไดโดยเด็ดขาดเพ่ือปองกันความ
เสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได  
 4.  คณะสาธารณสุขศาสตร ไดจัดทําแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับหนวยงานและการใชระบบสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดความพรอมในการใหบริการ 
 5.  มหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําระบบ Faculty Information System (FIS) เขามาใชงาน และคณะสาธารณสุข
ศาสตรไดต้ังทีมงานขึ้นมารองรับระบบพรอมกับเปนคณะทดลองในการพัฒนฐานขอมูล ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบันฐานขอมูลอยูระหวางดําเนินการนําขอมูลเขาระบบ และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานในการปรับปรุง
ฐานขอมูลและบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตรไดเปนสวนรวมในคณะกรรมการปรับปรุงฐานขอมูลนี้ดวย  
 
ผลลัพธ 
 1.  มีขอมูลในดานตาง ๆ ประกอบในการตัดสินใจของผูบริหาร และอาจารยสามารถนําผลการวิเคราะหไปใชใน
การจัดทํารายงาน กพร. และ SAR  ได  

2.  มีผูรับผิดชอบ/ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใหขอมูลแตละดาน 
3.  ไดผลการวิเคราะหท่ีสามารถนําไปแกไขปญหาและทําใหคณะสาธารณสุขศาสตรสามารถดําเนินกิจกรรมได

ตาม  วัตถุประสงคตามแผนงานที่ไดวางแผนไว 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..6.26.2  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.6.2.1   ฐานขอมูล FIS 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.2.2  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดูแลฐานขอมูล 
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มาตรฐามาตรฐานคุณภาพนคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน  
1.6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพ
บุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. แผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูท่ี  
กาวทันวิทยาการของโลก 
2. แผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือพรอมตอการเขาถึงและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
3. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการพัฒนาการเพ่ิมพูนศักยภาพ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพงาน  

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 11..66..33  

 

  กระบวนการ 
1.  คณะสาธารณสุขศาสตรมีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานสารสนเทศโดยไดจัดสงบุคลากรจากหนวย

เทคโนโลยีสารสนเทศออกไปฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมเติมดานการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะใหสามารถเทาเทียมกับคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังไดมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทําหนาท่ีพัฒนาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมใหกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 2.  คณะสาธารณสุขศาสตรตระหนักถึงความพรอมของบุคลากรในการกาวไปใหทันเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือรองรับและกาวใหทันกับเทคโนโลยี   โดยการให
บุคลากรทุกระดับไดมีการใชงาน Internet ของมหาวิทยาลัยฟรี โดยคณะเปนผูออกคาบริการให เพ่ือใหบุคลากรของคณะ
สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกย่ิงขึ้น และไดจัดทําแบบสอบถามความตองการฝกอบรม เพ่ือสํารวจความตองการของ
บุคลากร หลังจากนั้นจึงนําผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามการฝกอบรมมาจัดการฝกอบรมตามความตองการใหกับ
บุคลากร โดยการอบรมที่ไดดําเนินการไปแลวคือโปรแกรมการใชงาน MindManager และ โปรแกรม EndNote เพ่ือใหตรง
กับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดกับบุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร และมีการติดตามประเมินผลผูผานการ
ฝกอบรมดวยการติดตามในงานท่ีผูเขารับการอบรมรับผิดชอบและมีการแนะนําทบทวนการใช ณ หนวยงานของผูผานการ
อบรม 

3.  ทุกหนวยงานไดมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนางานประจํา และบางหนวยงาน
ไดนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการลงรับหนังสือดวยโปรแกรม Microsoft Excell ในแตละวันโดยไมตองลงในสมุดลงรับเรื่อง 
และทุกส้ินเดือนจะมีการพริ้นออกมาจัดเก็บในแฟมเอกสาร รวมทั้งไดนําโปรแกรมการใชงาน MindManager มาใชในการ
สรุปงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร หรือสรุปงานที่ปฏิบัติ 
 
ผลลัพธ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรในหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ/จํานวนผูท่ีไดรับการฝกอบรม 
2. มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
3. มีการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. หนวยงานมีการจัดเก็บขอมูลท่ีสะดวกตอการคนหา และนําเสนอผบริหารเพ่ือการตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้น 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..6.36.3  
 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.3.1      - แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.3.2    - จํานวนโครงการและจํานวนบุคลากรผูท่ีไดรับการฝกอบรม/หัวขอ/ครั้ง   
 
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..66  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 1.7 การประชาสัมพันธ 
หลักการ มีระบบและกระบวนการการประชาสัมพันธแบบบูรณาการท่ีมุงเปาหมาย เพ่ือใหผลงานของมหาวิทยาลัยเปน

ท่ีประจักษท้ังระดับประเทศและนานาชาต ิ
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานงาน  
1.7.1 มี ระบบและกลไกการ
ประชาสัมพันธองคกรและผลงาน
เชิงรุก 

1. โครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธและกระบวนการเชื่อมโยง 
ประสานงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน   การประสานงาน และการติดตาม
ประเมินผล  
3. แผนประชาสัมพันธแบบบูรณาการ (เชิงรุก) ท่ีมุงเปาหมาย 
4. การติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว 
5. การประชาสัมพันธท่ีสนับสนุนหนวยงาน/มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 11..7.17.1  

 

กระบวนการ   
1.  คณะฯ ไดมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธ โดยมีรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

ประชาสัมพันธ และส่ิงแวดลอม กํากับดูแล  มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากภาควิชา/หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ และมีหนวยประชาสัมพันธเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบงาน  ทําหนาท่ีในการประสานงานและจัดทําขอมูล
ขาวสารการประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะไปสูกลุมเปาหมายท้ังภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ   
  

2.  คณะฯ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเผยแพรขอมูลกิจกรรมของคณะอยางตอเนื่อง   
                 (1) การประชาสัมพันธภายในคณะฯ มีการจัดทําโครงการเสียงตามสาย วัตถุประสงคใหบุคลากรไดทราบ
ขาวสารอยางท่ังถึง และเพ่ิมทักษะการพูดและฟงท่ีดีใหกับบุคลากรและนักศึกษา ชวงเวลาที่ดําเนินการ 8.00-8.30 น. และ
เวลา 16.30-17.30 น. ของทุกวัน ผูจัดการรายการจะเปนบุคลากรและนักศึกษาสลับเปล่ียนกันไป การ-จดัทําโครงการ 
นักขาวมือใหม หัวใจสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรและนักศึกษามีทักษะ และความรูเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
และการขาวท่ีนาสนใจ รวมท้ังสรางเครือขายการประชาสัมพันธ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 41 คน จํานวน 3 ครั้ง 
(ตอเนื่อง)    
                  (2)  การประชาสัมพันธ ภายในมหาวิทยาลัย  และภายนอกนั้น  ทางคณะฯ มีเครือขายในการดําเนินงานตาม
คณะฯ ตาง ๆ  เชน เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมทางคณะฯ จะมีรายชื่อเครือขายในการจัดสงขาวสารและรูปภาพประกอบมา
ให หรือชวยกันจัดทําขาว หรือผานส่ือตาง ๆ ซึ่งในการดําเนินงานเผยแพรขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ทางจุลสารคณะฯ  
แผนพับหลักสูตร  Website   โปสเตอร และวีดิโอแนะนําคณะฯ จัดทําสปอตวิทยุไปยังคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังการจัดทําการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ ผานส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ เชน รายการหนาตางสุขภาพ
ทางชอง NBT, หนังสือพิมพ, สถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุ เปนตน    
 

3.  คณะไดดําเนินการแผนการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ (เชิงรุก) โดยรวบรวมขอมูลจัดหาส่ือเผยพรผลงาน
ทางวิชาการ, วิจัย, บริการวิชาการและกิจกรรมความกาวหนาของคณะเผยแพรสูเปาหมายคือ ประชาชนท่ัวไป ใหไดรับ
ขอมูลขาวสารในทุกรูปแบบ อาทิรายการโทรทัศน NBT, รายการวิทยุ, บทความท่ีตีพิมพในคอลัมนตางๆ, website เปนตน  
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4.  คณะมีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ จากการสอบถามดวยวาจากกลุมเปาหมายผูรับส่ือและไดมี
การประชุมผูรับผิดชอบในการปรับระบบการประชาสัมพันธและการหาชองทางการส่ือสารเพ่ิมเติมรวมทั้งการหาภาคี
เครือขายความรวมมือ 

 
ผลลัพธ 

1.  มีหนวยงานรับผิดชอบ มีผูรับผิดชอบ มีคณะกรรมการและเครือขายในการดําเนินงาน ทําใหมีขอมูลและมี
ชองทางในการเผยแพรขอมูลมากยิ่งขึ้น 

2.  มีแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
 3.  มีชองทางการเผยแพร ไดแก Website : http://www.ph.mahidol.ac.th/pr/ หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ 
 4.  มีส่ือประชาสัมพันธ ไดแก CD แนะนําคณะฯ  แผนพับ รายงานประจําป จุลสารขาว 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ อบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..7.17.1  
 
เอกสารหมายเลข  PH 1.7.1.1      โครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธและเครือขายงานประชาสัมพันธ 
                                             และผังหนาท่ีความรับผิดชอบในหนวยงานประชาสัมพันธ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.7.1.2     คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.7.1.3      แผนปฏิบัติการประจําป/รายงานผลการดําเนินงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.7.1.4     Website  : …http://www.ph.mahidol.ac.th/pr/ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.7.1.5     ส่ือประชาสัมพันธ ตางๆ 
 
 
 

ผลการประเผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ มินตนเองตามองคประกอบ 11..77  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 1.8 การเงินและงบประมาณ 
หลักการ มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์และ

ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสิน  
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.8.1 มี ระบบและกลไกการ
ดํ า เ นินการด านการ เ งิ นและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

1. แผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
2. แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
3. การจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4. การจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. การนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
6. หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
7. จัดทํารายงานทางการเงิน และรายงานตอผูกํากับดูแล/ผูบังคับบัญชา  
อยางสม่ําเสมอตามความเหมาะสม 
8. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ  
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
(สกอ. 8.1)  
2. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  (สมศ. 5.8)   

 

ผลการดําเนินกาผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ รตามมาตรฐานขอ 11..88..11  

  
 

กระบวนการ  
1. คณะ มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบ-

ประมาณประจําปเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายผลผลิต 
2. คณะ จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ตามพันธกิจหลักของคณะ และตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร มีการ

จัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย เชน หมวดเงินเดือนคาตอบแทนของบุคลากร งบพัฒนาบุคลากร หมวดคาใชสอย 
วัสดุ ครุภัณฑ การใชจายเงิน มีการมอบหมายหนาท่ี ความรับผิดชอบในการดําเนินการแตละขั้นตอน ชัดเจน การใชจายเงิน
มีระเบียบและแนวทางการเบิกจายตามท่ีมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด มีการจัดทําแผนการใชจายเงินตาม
รายไตรมาส และการควบคุมการใชจายเงินในแตละระดับ มีการกํากับตรวจสอบจากทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
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3. คณะมีจัดทํารายงานขอมูลการทางการเงินแสดงรายรับ รายจาย และ แหลงท่ีมาเพ่ือเปนขอมูลในการบริหาร
การเงิน นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลทางการเงินท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว ซึ่งฝายบริหารสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจ 
และวิเคราะหสถานนะทางการเงิน  

4. คณะกําหนดใหหนวยงานคลังและพัสดุจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเสนอฝายบริหารทุกส้ินเดือน และฝาย
บริหารนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. ในการจัดทําแผนงบประมาณทางการเงินประจําปจะนําขอมูลรายงานทางการเงินมาวิเคราะหสถานการณทาง
การเงินเพ่ือวางแผนในการจัดหารายไดและแผนการใชจาย 

6. ในแตละปหนวยตรวจสอบภายในจะมาทําการตรวจสอบการบริหารงานของคณะและมีการจัดทํารายงานเสนอ
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการใชจายเงิน คณะไดมอบหมายผูแทนรวมเปนคณะกรรมการ 

 ผลลัพธ 

1.  มีคณะกรรมการจัดทํางบประมาณและงบประมาณสอดคลองกับเปาหมายผลผลิต 
 2.  มีแผนการใชจายเงินและมีการการใชจายเงินเปนไปตามแผนและระเบียบกําหนดท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ     
 เกิดความคลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได 

3.  มกีารรายงานการเงินท่ีถูกตอง และเชื่อถือได 
    - มีฐานขอมูลทางการเงิน 
    - มีรายงานผลจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงคขององคกร มีการปฏิบัติงานเปนไปตาม   

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด 
 4.  รอยละ 396.11 ของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (168,523,700 x 100/42,544,500) 

        
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..88..11  

 
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.1.1     คณะกรรมการจัดทํางบประมาณคณะกรรมการจัดทํางบประมาณ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.1.2    แผนงบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.1.3    รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําป 
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.1.4    รายงานทางการเงินท่ีเสนอตอผูบริหาร  
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.1.5    ฐานขอมูลทางการเงินของคณะ และของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.1.6    รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.8.2 มี ก า ร จั ด ร ะ บบก า ร ใ ช
ทรัพยากรและทรัพยสิน        ให
เกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด  

1. การกําหนดคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลการใชทรัพยากรและทรัพยสิน 
2. การศึกษา/วิเคราะหความตองการและวางแผนการใชทรัพยากรทั้งภายใน
และภายนอก  เพ่ือสนองตอบตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของ  
พันธกิจดานตางๆ  
3. ติดตาม และรายงานผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกองคกรรวมกัน 
4. การปรับปรุง พัฒนา ระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสิน 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (สมศ. 5.4)  
2. มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ. 8.2) 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอ มาตรฐานขอ 11..88..22  
 

กระบวนการ 
1. คณะฯ ไดมอบหมายใหหัวหนาภาควิชา/หนวยงานเปนผูดูแลการใชทรัพยสิน อุปกรณเครื่องของภาควิชาและ

หนวยงาน  การเบิกจายวัสดุจะมีการควบคุมการเบิกจายและการจัดทํารายงานขอมูลการใช มีการจัดทําทะเบียนควบคุม
ครุภัณฑและการตรวจสอบประจําป เพ่ือเปนขอมูลในการบํารุงรักษา และการวางแผนจัดหา 

2. คณะจะใหภาควิชา/หนวยงานเสนอแผนความตองการทรัพยากร เพ่ือจัดทําเปนแผนงบประมาณการจัดหา
ประจําป ซึ่งคณะจะมีคณะกรรมการงบประมาณเปนทีมกล่ันกลอง เพ่ือจัดสรรใหสอดคลองกับเปาหมายของพันธกิจ 

3. คณะมีการจัดทํารายงานผลการประหยัดงบประมาณในหมวดคาสาธารณูปโภคเสนอมหาวิทยาลัย  
4. คณะมีการรณรงคลดการใชพลังงานผานทางส่ือตางๆ ของคณะ รวมท้ังการจัดระบบดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน 

เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร 
 

ผลลัพธ 
1.  มีผูกํากับดูแลการใชทรัพยสิน/อุปกรณ รวมท้ังการควบคุมการเบิกจายงบประมาณ 
2.  มีแผนความตองการทรัพยากรประจําป 
3.  มีการรายงานผลการประหยัดพลังงาน 
4. มีการลดการใชพลังงาน 

เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.1-PH 1.8.2..4 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..88..22  
 

เอกสารหมายเลข  PH 1.8.2.1     แบบฟอรมการเบิกจายวัสดุ คาใชจายในการบํารุงรักษา 
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.2.2     แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/หนวยงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.2.3     รายงานการใชพลังงานและการวิเคราะหเปรียบเทียบ                                           
เอกสารหมายเลข  PH 1.8.2.4     ส่ือเผยแพรการรณรงคการประหยัดพลังงาน 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..88  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
หลักการ เพ่ือใหองคกรมีระบบการบริหารความเส่ียง ในการลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหองคกร 
                     เกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร ตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธ 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
1.9.1 มีระบบและกลไก     การ
บริหารความเสี่ยงในทุก    พันธกิจ 
 

1. คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง ท่ีรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของพันธกิจหลัก 
2. การวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และการ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียงเหลานั้น 
3. แผนบริหารความเส่ียง มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ  และการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
4. การประเมินผล และการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8) 
 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอ มาตรฐานขอ 11..9.19.1  
 

กระบวนการ 
1. คณบดีไดไดมอบหมายใหหัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงาน เปนผูรับผิดชอบ บริหารความเส่ียงในภาควิชา/

หนวยงาน และมีการวิเคราะหระบุปจจัยเส่ียง เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในทุกพันธกิจหลัก                                
2. คณะมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทําแผนบริหารความปลอดภัยในระดับคณะ  และมีการจัดการฝกอบรมให

ความรูในการวิเคราะห ปจจัยเส่ียง และการจัดทําแผนและมาตรการลดความเส่ียงใหแกบุคลากรจากภาควิชา/หนวยงาน 
เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2551 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 88 คน ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 36.36 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 55 คน คิดเรอยละ 62.5 และมีผูสังเกตการณจากภายนอก 
จํานวน 1 คน คดิเปนรอยละ 1.14 

3. คณะมีการประเมินผลบริหารความเส่ียงโดยการติดตามประเมินผลขอมูลจากภาควิชา/หนวยงานและมีการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงในปถัดไป โดยจัดทําเปนรายงานการควบคุมภายใน 
 
 ผลลัพธ 

1.  มีคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและคณะกรรมการไดรบัการอบรมในการวิเคราะหประเมินความเส่ียง 
2.  มีการวิเคราะหประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนลดความเส่ียง 
3.  มีการติดตามประเมินผลแผนการลดความเสี่ยง(รายงานการควบคุมภายใน 

เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.1-PH 1.9.1.3 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 11..99..11  
 
เอกสารหมายเลข  PH 1.9.1.1     รายชื่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย 
เอกสารหมายเลข  PH 1.9.1.2    รายชื่อผูเขารับการอบรมการวิเคราะหความเส่ียง 
เอกสารหมายเลข  PH 1.9.1.3     รายงานการควบคุมภายใน 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..99  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรง

กับแผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน

ระบบ (Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมาย

ท่ีต้ังไว  (Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่

ปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มีการนํ าผล ลัพธ ท่ี ดีขึ้ น ไป เ ทียบเคี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน

แนวใหมหรือนวัตกรรม  (Breakthrough/ 
Innovation) 

6. มีการนํ าผล ลัพธ ท่ี ดีขึ้ น ไป เ ทียบเคี ย ง 
(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 7. มีการนํ าผล ลัพธ ท่ี ดีขึ้ น ไป เ ทียบเคี ย ง 
(Benchmark) ในระดับโลก 

 
 

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 1 สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 1 ::  มาตรฐานคุณภาพดานการบริหารมาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร  
 

สรุปผลการดําเนินการ  

คณะใหความสําคัญกับการนําองคกร ไดดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพดานการบริหารครอบคลุมในทุก
องคประกอบ โดยมีผลสําเร็จของการดําเนินการในภาพรวมสวนใหญเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะ โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งประชาคมมีสวนรวม มีการกําหนด 
ปณิธาน “คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษา มีหนาท่ีใหการศึกษา คนควา วิจัยและบริการวิชาการดาน
สาธารณสุข เพ่ือสนองตอบความตองการของสังคม มุงสงเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีตางๆ ทางสาธารณสุข และ
รักษามาตรฐานเพื่อคงความเปนเลิศทางวิชาการ รวมท้ังแสวงหา ถายทอด เผยแพรความรู และผลิตนักสาธารณสุขใหมี
ความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรค เปนผูนําทางวิชาการและมีจริยธรรม  

วิสัยทัศน “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย” 
ปรัชญา  “การศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ” 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาดานสาธารณสุขทุกระดับ 
2. ดําเนินการวิจัยดานสาธารณสุข 
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และสรางเครือขายเพ่ือสังคมสุขภาวะ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการท่ีดีอยางมีคุณธรรม) 
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ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 
 1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม ตาม
มาตรฐานสากลมีคุณธรรมและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
 2. การสรางผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ ชี้นําสังคม และเผยแพรในระดับสากล 
 3. การบริการวิชาการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 4. การบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
กลยุทธ 
 1. บูรณาการหลักสูตรเดิม/ลดความซ้ําซอน สราง/พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยตามความตองการของสังคมและมี 
มาตรฐานสากล เพ่ือบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 2. สรางเสริมนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ บูรณาการทุกภาคสวน เพ่ือผลิตผลงานวิจัยชี้นําสังคมและเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล 
 3. บูรณาการองคความรู เพ่ือการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 4. การบริหารจัดการท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีความคลองตัว เนนความคุมคา กระจายอํานาจ กระบวนการมี
สวนรวมและการพัฒนางานประจํา 
 
เปาประสงค 
 1. พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูทางวิชาการและการจัดการ 
            4.   พัฒนางานวิจัย/วิชาการเชิงบูรณาการ ชี้นําสังคม และสามารถเผยแพรระดับสากล 
            5.   พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยท้ังดานบุคลากร กระบวนการเรียนรู แหลงทุนและส่ิงเอื้อ 
 
 คณะมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล และการบริหารความเส่ียงและการ-
เปล่ียนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 
จุดแข็งและแนวทางการพัฒนา  
 1.  ผูบริหารมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ในแตละตัวชี้วัด  และมีระบบการบริหารจัดการ 
และสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน รวมท้ังมีโครงสรางการบริหารงานโดมีการกระจายอํานาจ 
และปฏิบัติตามระเบียบ เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส ตลอดจนมีเครือขายความรวมมือท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

2.  ทางคณะฯ มีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป รวมท้ังมีการกํากับนโยบายของคณะไปสูการปฏิบัติ
สูภาควิชา/หนวยงาน 

3.  คณะฯ มีการแบงโครงสรางการบริหาร  การตรวจสุขภาพประจําป   และมีโครงการสรางสุขภาพ (สอส)  เพ่ือ
สนับสนุนใหบุคคลากรมีการออกกําลังกาย และรูจักการปองกันเกี่ยวกับการบริโภคอาหารใหถูกสุขลักษณะ โดยมีการจัด
อบรมการบริโภคอาหาร  รวมทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
รวมท้ังการจัดหาอุปกรณในการทํางาน 

4.  คณะฯ มีรองคณบดีรับผิดชอบ การจัดเวทีแลกเปล่ียนการสอนงานโดยเพ่ือนรวมงาน การจัดอบรมใน
หนวยงาน  

5.  คณะฯ มีรองคณบดี/หนวยงาน/คณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบคุณภาพ รวมทั้งมีการจัดทํารายงานฯ 
การตรวจประเมินฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส (กพร. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ) ตลอดจน
มีระบบการควบคุมภายใน 
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6.  คณะฯ มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอ และหนวยงานไดนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดระยะเวลาการทํางาน 
7.   คณะฯ มีรองคณบดีรับผิดชอบ/คณะกรรมการประชาสัมพันธรับผิดชอบงาน โดยมีการประชาสัมพันธผลงาน

ผานทางส่ือตางๆ เชนโทรทัศน NBT ฯลฯ 
8.   คณะฯ มีหนวยงานรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบงบประมาณ รวมท้ังการเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามผลผลิต  รวมท้ังมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 
จุดออน/แนวทางแกไข 

1.  นาจะมีการพัฒนาโครงสรางการบริหารและระบบการบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
2.  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  นาจะมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการความรูใหท่ัวถึง และกระตุนใหบุคลากรเขารวมเวที

แลกเปล่ียนเรียนรูใหมากกวานี้  
4.  นาจะมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและรักษามาตรฐานการประเมินและรายงานการประเมินตนเอง  

รวมท้ังหาผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 
5.  นาจะมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
6.  นาจะมีการพัฒนาระบบการบริหารการเงิน งบประมาณและการบริหารทรัพยสิน 
7.  นาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและรายงานการควบคุมภายใน 
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดย

มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษท่ีมีความ โดดเดนกวาสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ใน
สาขา/คณะเดียวกัน และสงเสริมการจัดการเรียน การสอนท่ีบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ   

 

องคประกอบ 2.1   ระบบและกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา 
หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

องคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบวงจร ท้ังการกําหนดนโยบายและแผนงาน การประสานงาน 
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ ระบบและกลไกแตละระดับ อาจมีรูปแบบแตกตางกัน
ได   

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.1.1 อ ง ค ก ร มี ก า ร กํ า ห น ด
โครงสราง ผู รับผิดชอบ ทิศทาง 
นโยบาย เปาหมาย แผนงาน ดาน
การบริหารจัดการการศึกษาท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ   

1. โครงสรางการบริหารงานดานการบริหารจัดการการศึกษาและกระบวนการ
เชื่อมโยง ประสานงานระหวางองคกรและมหาวิทยาลัย และภายในองคกร 
2. การกําหนด /มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนการ
ประสานงาน และการติดตามประเมินผล  
3. การศึกษา วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ 
ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน/แผนปฏิบัติการดานการศึกษา  
ตามบริบทและความเหมาะสมขององคกร 
4. แผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน/
แผนปฏิบัติ  ตัวบงชี้ ดานการศึกษา และถายทอดไปสูผูเกี่ยวของอยางท่ัวถึง  
5. แผนการดําเนินการ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยง ดึงศักยภาพของผูมีสวนได
สวนเสียท้ังภายใน ภายนอกระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
6. การสรางเครือขายวิชาการ (Academic Network) ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือ
การแลกเปล่ียนความรู ทรัพยากรและความรวมมือตางๆ   
7. แผนการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพ่ือการพัฒนางานดานการศึกษา 
ท่ีจะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  
8. แผนการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว 

ตัวบงตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) (สมศ. 5.7)  
2. สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) (สมศ. 5.6) 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก  
มีสวนรวม (สกอ. 2.3) 

 

  
                   มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา มาตรฐานคุณภาพที่ 2 
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ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  22..11..11  
กระบวนการ 
 
            1. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการกําหนดโครงสรางการบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
PH. 2.1.1.1) มหีนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหการสนับสนุนหลักคือ งานบริการการศึกษา (เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1.2)  

2.  คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและบริหารการศึกษา ทําหนาท่ีกํากับดูแล และกําหนดนโยบาย 
กลไก และการประเมินดานการจัดการศึกษา ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของประเทศ โดยการ
บริหารการศึกษาผานคณะกรรมการบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยประธานหลักสูตรในระดับตรี โท เอก (เอกสาร
หมายเลข PH. 2.1.1.3) มีหนาท่ีเชื่อมโยงนโยบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติไปยังหลักสูตรตางๆ ท่ีมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเฉพาะในแตละหลักสูตร เนื่องจากความหลากหลายในสาขาวิชาท่ีทําใหธรรมชาติของการจัดการศึกษาและการ-
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมแบบกระจายอํานาจ ทําหนาท่ีวิเคราะหปจจัยตางๆ เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ และถายทอดสู
ผูเกี่ยวของ เชนอาจารย และเจาหนาท่ี 
  ระดับปริญญาตรี คณบดีแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 2 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1.4) และแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถาบันสมทบ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 แหง (เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1.5)   

ระดับปริญญาโท คณะฯ จัดระบบบริหารการศึกษาเปน 2 สวน  
  สวนท่ี 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย และนานาชาติ คณบดีแตงตั้งคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยใหมีการบริหารจัดการขึ้นตรงตอคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
  สวนท่ี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)  

ซึ่งมีการบริหารจัดการรวมกันระหวางบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรภายในของคณะฯ จํานวน 16 หลักสูตร ในการนี้คณบดี
ไดแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ซึ่งประกอบไปดวยประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
จํานวน 16 หลักสูตร เปนกรรมการ  และหนวยบริการการศึกษา เปนฝายเลขานุการ (เอกสารหมายเลข  PH.  2.1.1.5)  
เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนการสอนและการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนแกนกลางในการประสานงานระหวาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะฯ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 16 หลักสูตร มีระบบการบริหาร
จัดการแบบการกระจายอํานาจ   

ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 7 สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.7) เปนหลักสูตรภายใตการ
บรหิารจัดการรวมกันระหวางหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไดรับแตงตั้งทําหนาท่ี
รับผิดชอบบริหารจัดการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรใหดําเนินไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

4.  คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธดานการศึกษาและกําหนดแผนงาน เพ่ือถายทอดสูบุคลากร อาจารย/นักศึกษา/
เจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของ 

5.  คณะสาธารณสุขศาสตร มีแผนดําเนินการ เพ่ือดึงศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน/นอก 
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา เชน มีการประเมนิความตองการของผูใชบัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตร 

6. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรวมมือระหวางสถาบันและเครือขายวิชาการในการดําเนิน
นโยบายการเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง และการสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข เพ่ือเปนตนแบบในการสรางเสริมสุขภาพองคกรอยางยั่งยืนและขับเคล่ือนการสรางเสริม
สุขภาพของชุมชน ซึ่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริหาร
เครือขายฯ (เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1.8) อีกท้ังคณะฯ ยังเปนสถานท่ีต้ังของสํานักงานแผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (สอส.) ซึ่งคณาจารยของคณะฯไดรับการแตงตั้งเปน
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ประธานโครงการตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันคือระยะท่ี 2 ตอเนื่องจากแผนงานระยะที่ 1 ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงานจาก สสส. 

นอกจากนี้คณะฯยังไดมีความรวมมือในการจัดการสอนทางไกล และใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1.9) อีกท้ังขณะนี้คณะฯ อยูระหวางดําเนินการ
รับเขาสถาบันสมทบ เพ่ิมอีก 2 แหง เพ่ือเปนเครือขายวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ป 
ซึ่งเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข 

คณะสาธารณสุขศาสตร เปนสมาชิกและสถานที่ต้ังของสํานักงานเครือขาย South East Asia Public Health 
Education Institutes Network (เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1.10) และเปนสมาชิกเครือขาย Asia-Pacific Academic 
Consortium for Public Health Networking (เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1.11) เพ่ือรวมจัดหลักสูตรฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
ใหแกประเทศสมาชิกตางๆ และมีการประสานงานแลกเปล่ียนขอมูล องคความรู ขาวสารตางๆ ในระดับภูมิภาคเดียวกัน 

7. การจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา คณะฯ จัดสรรตามแหลงเงินรายไดการผลิตบัณฑิตของคณะฯ ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  หลักสูตรเปดใหม 
รับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2550 และในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)   

8.  สวนการจัดสรรงบประมาณในระดับบัณฑติศึกษา มีการกระจายงบประมาณอยางอิสระ ใหแตละหลักสูตร
ดําเนินการบริหารงบประมาณเองภายใตการกํากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 16 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 2 หลักสูตร 

9.  คณะฯ มีระบบการติดตามการใชงบประมาณทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะฯ โดยฝายการคลังและงบประมาณยัง
ไดมีการจัดทําการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมและตนทุนการผลิตบัณฑิต ในปงบประมาณ 2549 และมีการนําเสนอใหฝาย
บริหารรับทราบ สวนการวางแผนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา คณะฯโดยฝายบริหารมีการวางแผนงานและจัดงบประมาณ
ในการพัฒนา ฝกอบรมสําหรับคณาจารยในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยในดานการเรียนการสอน และบุคลากรสาย
สนับสนุนงานดานการจัดการศึกษา และการดําเนินงานติดตามผลการปฏิบัติงาน และจัดทําเปนรายงานการปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ 2550 และ 2551 

 
ผลลัพธ 

1.  ในป 2550 คณะฯ มีคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) จํานวน 98,997.4 บาท/คน 
(124,516,624.88 x 100/1,257.78) และป 2551 จํานวน 93,632.24 บาท/คน (121,854,873.33 x 100/1,301.42) 

2.  ในป 2550 คณะฯ มีทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) จํานวน 4,497,253.90 บาท/คน 
(56,565,560.06 x 100/1,257.78) และในป 2551 จํานวน 3,911,071.34 บาท/คน (50,899,464.65 x 100/1,301.42) 

3.  ในป 2550 คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวน 3 โครงการ และในป 2551 จํานวน 2 โครงการ 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ ตามมาตรฐานขอ 22..11..11  
 

เอกสารหมายเลข  PH 2.1.1.1    แผนภูมิโครงสรางการบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.2   โครงสรางงานหนวยบริการการศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.3    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.4    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวท.บ. และหลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง)  
                                             ภาคพิเศษ 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.5    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมกํากับสถาบันสมทบของคณะสาธารณสุขศาสตร 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.6    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.7    คาํส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส.ด. และหลักสูตร ปร.ด. 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.8    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.9    สัญญาความรวมมือการจัดการเรียนการสอนทางไกลกับมหาวิทยาลัยไซยเบอรไทย 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.10   คําส่ังคณะกรรมการเครือขาย South East Asia Public Health Education Institutes  
                Network 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.11   คําส่ังคณะกรรมการเครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for Public  
      Health Networking 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.1.2 มี ร ะบบการประ กัน
คุณภาพการศึกษา 

1. ผูรับผิดชอบ แนวทาง และวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคกร รวมท้ังกระบวนการกํากับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในปท่ีผานมา และการดําเนินการปรับปรุง/
พัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (สมศ. 7.1) 
2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 9.1) 
4. มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ. 9.2) 
5. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3) 

 
ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  2.2.11..22  

กระบวนการ 
          คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะอยาง
ตอเนื่อง โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พรอมทีมงานรับผิดชอบ คณบดีไดกําหนดนโยบาย
คุณภาพของคณะ และใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพอยางมาก กําหนดใหมีคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 4 คณะ -
กรรมการ ไดแก 

(1) คณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย เจาหนาท่ีสํานักงานภาควิชาและหนวยงานหลัก
ตามภารกิจ เปนกรรมการ มีหนาท่ีรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด สมศ. กพร. สกอ. และของ
มหาวิทยาลัยฯ 
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(2) คณะกรรมการสนับสนุนการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย อาจารยจากทุกภาควิชา/หลักสูตร ทําหนาท่ี
เปนผูชวยเหลือคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ 

(3) คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายในคณะ ทําหนาท่ีเย่ียมสํารวจคุณภาพภายในคณะทุกปอยางตอเนื่อง กอนให
คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยมาตรวจเยี่ยม 

(4) คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประกอบดวย รองคณบดีท่ีเกี่ยวของ ภาควิชา หนวยงาน
ตามภารกิจ เปนกรรมการ 

 
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ไดพัฒนาแผนยกระดับคุณภาพป 2550-2553 โดยกําหนดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด เกณฑและเปาหมายคุณภาพสอดคลองกับตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และ สมศ. ในเบื้องตนไดกําหนดเปาหมาย
คุณภาพไว 2 ป คือ ป 2550 และป 2551 ท้ังนี้แผนยกระดับฯ ไดพัฒนามาจากขอมูลเยี่ยมสํารวจคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ป 2549 ซึ่งมผีลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสวนใหญอยูท่ีระดับ 3 และขอมูลจากการจัดลําดับมหาวิทยาลัยของ สกอ. ป 
2549 

 
คณะฯ ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมิน พรอมท้ังจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง ต้ังแตป 2545 ถึงปจจุบัน มีการนําผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพ 2550-2553 ดังกลาวมาแลว คณะไดดําเนินการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ โดยทกุภาควิชาจะมีแฟม SAR บุคคล ซึ่งเครือขายการ
ประกันคุณภาพเปนผูรวบความจัดทําใหกับอาจารยทุกคน จากนั้นจะรวบรวมเปน SAR ของภาควิชา และของคณะตอไป 
เพ่ือสงตอมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังไดนําระบบ FIS (Faculty Information System) มาใช กําลังอยูในระหวางพัฒนา
และ Key ขอมูล คาดวาในป 2552 คณะฯ มีระบบการสงเสริมใหเกิดเครือขายการประกันคุณภาพ ท้ังภายในคณะโดย
คณะกรรมการชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ท้ังเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะฯ ซึ่งมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา พรอมอาจารยอีกหลายทานเปน surveyor ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ ไดเชื่อมโยงการประกัน
คุณภาพกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เชน เครือขาย THAIPHIEN และนอกเครือขาย ท้ังการสนับสนุนระบบและการสง
อาจารยไปรวมเปนผูประเมินคณุภาพ ซึ่งทําใหไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการประกันคุณภาพ 

 
ในปงบประมาณ 2551 ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ไดริเริ่มพัฒนาความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษารวมกับฝายกิจการนักศึกษาและฝายวิชาการอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ิมจากปงบประมาณ 2549 
และป 2550 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชพัฒนากิจการนักศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใชกระบวนการ  PDCA เนนใหมีสวนรวมในการประเมินการเรียนการสอน ความพึงพอใจ คณะมีกลไกใหนักศึกษามีสวน
รวมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน รวมทั้งการมีสวนรวมในดานการ
พัฒนาทักษะดานวิชาการ การประชุมวิชาการ เปนตน นักศึกษาสามารถประยุกตกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA เพ่ือ
พัฒนากิจกรรม/โครงการ พรอมท้ังการสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาระบบและแผนการ

ประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด พรอมการจัดทํารายงาน SAR ทุกปดังกลาวมาแลว ในปงบประมาณ 2551 คณะไดพยายามมุง
สูการพัฒนาคุณภาพของงานประจําและงานสนับสนุนวิชาการ เชน การพัฒนา R2R (ปงบประมาณ 2551 คณะไดรับ
งบประมาณจาก สกอ. 100,000 บาท) การจัดการความรูจนเกิดคลังความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ และการผลักดัน
ยุทธศาสตร และโครงการจัดการระบบขยะ Recycle ซึ่งถือวาเปนโครงการหนึ่งท่ีนาจะพัฒนาเปน best practice ตอไป 
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ผลลัพธ 
  1. มีหนวยงานและผูรับผิดชอบ มีคณะกรรมการ 3 ชุด ทําหนาท่ีในการวบรวมขอมูลฯ  ชวยเหลือในการให                
 คําแนะนําการจดัเก็บขอมูลตามองคประกอบในแตละมาตรฐาน  

2. มีคณะกรรมการสํารวจภายในคณะทําหนาท่ีเย่ียมสํารวจคุณภาพภายในคณะฯ กอนท่ีคณะกรรมการเยี่ยม 
สํารวจฯ ระดับมหาวิทยาลัยจะมาตรวจเยี่ยมฯ จึงทําใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น 
 3.  มีการจัดทํารายงาน SARท้ังในระดับคณะและภาควิชา 
 4. มีการนําขอเสนอจากการสํารวจมาปรับปรุงในแตละดาน  

5. มี แผนยุทธศาสตรคณะ และแผนยกระดับคุณภาพป 2550-2553 

 6. มีรายชื่อผูเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา SAR    
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 22..11..22  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH 2.1.2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 3 ชุด 
เอกสารหมายเลข  PH 2.1.2.2        แผนยกระดับคุณภาพป 2550-2553 

เอกสารหมายเลข  PH 2.1.2.3 รายงานการประเมินคุณภาพตนเองของคณะ และภาควิชาสรุปผลการประเมิน 

     คุณภาพภายในคณะฯ 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..11  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 2.2 หลักสูตร 
หลักการ หลักสูตรท่ีเปดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับและเปนท่ีนิยมในระดับชาติ/นานาชาติ และสอดคลองกับ

นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.2.1  มีระบบและกลไกในการสราง 
ประเมินและปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรท่ี
มีความคลองตัว และตอบสนอง ทัน
เหตุการณ  

1. โครงสรางและผูรับผิดชอบในการสราง ประเมิน และปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร  
2. กระบวนการสราง ประเมิน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
3. ขอมูลการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท่ีเปดสอนในปจจุบัน 
4. ตัวอยางท่ีแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางคลองตัว และ
ตอบสนอง ทันเหตุการณ (ถามี) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด  (สมศ. 6.1) 
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   (สกอ. 2.1) 

 
 
 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรมาตรฐานขอฐานขอ  22..22..11  
 
กระบวนการ 

ระหวางปการศึกษา 2550-2551 คณะสาธารณสุขศาสตร มีหลักสูตรท่ีเปดสอน จํานวนท้ังหมด 23 หลักสูตร และ 
หลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน (6 เดือน) 1 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข  PH 2.2.1.1 )  ซึ่งทุกหลักสูตร ไดรับความเห็นชอบ 
การเปดหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะฯ กําหนดหนาท่ีในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรมีระบบการพัฒนาและบริหาร-
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7)  ใหคณะกรรมการทุกหลักสูตร มีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การสราง ประเมิน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน อีกท้ังคณะฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา และคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ภายใตความรับผิดชอบของรองคณบดีฝาย
วิชาการและบริหารการศึกษา ขึ้นทําหนาท่ีกํากับ พิจารณา การสราง ประเมิน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร ไดรับความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานจาก 
สกอ. ในป 2550 แลว จํานวน 2 หลักสูตร อีก 1 หลักสูตร  ปจจุบันอยูระหวางรอเขาพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุง-
หลักสูตร จากท่ีประชมุคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เดือนพฤศจิกายน 2551  

หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 18 หลักสูตร ไดรับความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
จาก สกอ. ในระหวางป 2548-2550 แลว จํานวน 5 หลักสูตร    อยูระหวางการรอเขาพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการกล่ันกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2 หลักสูตร และอยูระหวางดําเนินการกล่ันกรองหลักสูตรระดับภาควิชาฯ 
จํานวน 11 หลักสูตร  ซึ่งคาดวาจะสามารถเรงรัดดําเนนิการปรับปรุงไดแลวเสร็จในปการศึกษา 2551 คณะฯ ไดวางระบบ 
ขั้นตอนในการเรงรัดการปรับปรุงหลักสูตร อีกท้ังยังไดกําหนดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือเปนการกระตุนและชวยใหขอเสนอแนะตางๆ ในการปรับปรุงหลักสูตร  
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร ครบวงรอบปรับปรุงป 2551 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร ส.ด.  
6 สาขาวิชาเอก ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการยกราง หลักสูตรปรับปรุง ปพ.ศ. 2551  สวนอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร 
ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ยังไมถึงกําหนดครบวงรอบการปรับปรุงเนื่องจากเปดรับนักศึกษารุนท่ี 1  ในปการศึกษา 
2548  คณะฯ กําหนดใหทุกหลักสูตรจัดทําแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตร (แบบสกอ 07) เสนอตอบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารการศึกษา รับทราบผลการดําเนินงาน และดําเนินการเสนอตอไปยังมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับทราบผลการดําเนินการจัดการศึกษาทุกภาคการศึกษา อีกท้ังยังมีการ
ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา ท้ังการใชแบบประเมิน บส.1 และการประเมินเสวนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น (เอกสารหมายเลข PH. 2.2.1.2) ทุกหลักสูตรของคณะฯ ตองดําเนินการทบทวน ประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตรทุก
วงรอบ 5 ปการศึกษา ซึ่งคณะฯ ไดมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาท่ีรับผิดชอบสราง ทบทวน และพัฒนา
หลักสูตร โดยเสนอหลักสูตรผานคณะกรรมการการกล่ันกรองหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร และคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา เพ่ือพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 
(2.2.1.3) 
  

ผลลัพธผลลัพธ  
            1. รอยละ 100 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมดของคณะท่ีไดเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 (ผานความเห็นชอบ 2 หลักสูตร และอีก 1 หลักสูตรอยูระหวางดําเนินการ) 
            2. รอยละ 100 ของหลักสูตรระดับปริญญาโทท้ังหมดของคณะท่ีไดเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 (ผานความเห็นชอบ 5 หลักสูตร และอีก 11 หลักสูตรอยูระหวางดําเนินการ) 
 3. รอยละ 100 ของหลักสูตรระดับปริญญาเอกท้ังหมดของคณะที่ไดเกณฑมาตรฐานฯ (ครบรอบปรับปรุงป 2551 
จํานวน 1 หลักสูตร และอยูระหวางดําเนินการ 1 หลักสูตร) 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..22..11  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.1.1 หลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.1.2   ผังกํากับการจัดทําประเมินการจัดการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.1.3    ผังกํากับการดําเนินการขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.2.2  ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป ด ส อ น มี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ /องคกร
วิชาชีพ และเปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

1. รายช่ือหลักสูตรท้ังหมด และรายชื่อขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรท่ี
เปดสอนในปจจุบัน และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ/องคกร
วิชาชีพ (รายละเอียดใหครอบคลุมถึงจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ จํานวนท่ีรับ
จริง และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในชวง 3 ปการศึกษาท่ีผานมา) 
2. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงความเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารย  
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  (สกอ. 2.13) 
2. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (สมศ. 6.3) 
3. สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5) 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..22..22  
 
 

กระบวนการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มีหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอน ปการศึกษา 2550 -2551 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร  
เปนหลักสูตร วท.บ. 2 หลักสูตร หลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 5 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม สาขา

วิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร สาขา
วิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อสุขภาพ  2. หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  ท้ัง 2 หลักสูตรนี้เปดรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 2 ระบบ/ปการศึกษา คือระบบโควตา และระบบแอดมิชชั่น ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดเปาหมาย
การรับเขาศึกษา จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คณะฯ สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดตาม
เปาหมายที่กําหนดทุกปการศึกษา (เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.1) 

2. หลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ  เปนหลักสูตรท่ีเปดสอนในวันเสาร อาทิตย  ในปการศึกษา 2549-ปจจุบัน
จัดการเรียนการสอน 3 แหง คือ 1. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร เริ่มเปดรับในปการศึกษา 2549 เปนรุนแรก  2. ณ สถาน-
ฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  เปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2540 3. ณ สถาบันรวมผลิต
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  รับนักศึกษารุนสุดทายปการศึกษา 2549 เนื่องจากครบสัญญาการรวมผลิต  
ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดเปาหมายการรับเขาศึกษา จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  โดยคณะฯ สามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาไดตามเปาหมายที่กําหนดทุกปการศึกษา (เอกสาร หมายเลข PH. 2.2.2.2) 

ระดับปริญญาโท จํานวน 18 หลักสูตร  
สวนท่ี 1 คณะฯ บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนเอง ท้ังหมดจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งคณะฯ 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดกําหนดเปาหมายการรับเขาศึกษา จํานวนที่รับเขาศึกษาจริง  จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.3)   อนึ่งหลักสูตรสาธารณสุข-
ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) เปนหลักสูตรท่ีคณะฯ ดําเนินเปดทําการเรียนการสอนมาตั้งแต ป พ.ศ. 2491 และเปด
สอนในหลักสูตรนานาชาติ ป พ.ศ.2519  จนถึงปจจุบัน ยังมีผูสนใจโดยเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติ แตละปไมตํ่ากวา 30 
คน จากทุกทวีป มีศิษยเกาท่ีดํารงตําแหนงสําคัญในระดับประเทศ และไดเขาปฏิบัติงานในสถาบันระดับนานาชาติท่ีทํา
หนาท่ีในระดับนโยบายดานสาธารณสุข  ซึ่งถือวาเปนหลักสูตรท่ีสามารถผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพเปน
ท่ียอมรับจากนานาชาติ วามีมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปจจุบันก็ยังมีผูสนใจสมัครเขาศึกษา
จํานวนมากอยู (เอกสาร หมายเลข  PH. 2.2.2.4) 

สวนท่ี 2 คณะฯ โดยภาควิชา/หลักสูตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และรวมบริหารจัดการกับบัณฑิตวิทยาลัย 
จํานวน 16 หลักสูตร เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร 4 สาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) จํานวน 11 หลักสูตร  8 สาขาวิชา ซึ่งคณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
บัณฑิตวิทยาลัย ไดกําหนดเปาหมายการรับเขาศึกษา จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.5) 

ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 
1.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการเรียนการสอน จํานวน 6 สาขาวิชา โดยมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ  กําหนดเปาหมายการรับเขาศึกษา จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สามารถดําเนินการได
ตามเปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.6) 
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2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนด
เปาหมายการรับเขาศึกษา จํานวนที่รับเขาศึกษาจริง สามารถดําเนินการรับและจัดการศึกษาไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
เนื่องจากหลักสูตรนี้เปดรับนักศึกษารุนท่ี 1 ในปการศึกษา 2548 ซึ่งคาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 
(เอกสาร หมายเลข PH.  2.2.2.7) 

 
ผลลัพธผลลัพธ 
 1.  ในป 2550 = 112 คน จากจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 94.12 และในป 2551 คณะฯ มีอาจารยประจํา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารย   ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไดจํานวน 110 คน 
จากจํานวนอาจารยท้ังหมด  121 คน คิดเปนรอยละ  90.91 

2.  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา ในปการศึกษา 2550 รอยละ 
61.49 และปการศึกษา 2551 รอยละ 66.45 

3.  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  
ในปการศึกษา 2550 = 0:62:99 และปการศึกษา 2551 = 0:52:103   
        

หลักฐาน/ขอมูลประกอบกาหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2รจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..22..22  

เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.1  ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ป 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.2  ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ  
       ป2550 - 2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.3  ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.4  จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปพ.ศ. 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.5  จํานวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
       มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ป 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.6  จํานวนรับนักศึกษาหลักสูตรสารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต ป 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.2.7  จํานวนรับนักศึกษาหลักสูตรสารณสุขศาสตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา 
       เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ป 2550 - 2551 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.2.3  มีหลั กสูตรนานาชาติที่ มี
คุณภาพมาตรฐานในจํ านวน /
สัดสวนที่ สอดคลอง กับทิศทาง 
น โ ยบ า ย  แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1. ทิศทางและนโยบายขององคกรในการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
2. รายชื่อหลักสูตรนานาชาติท้ังหมด 
3. รายชื่อและขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรท่ีเปดสอนในปจจุ บัน 
(รายละเอียดใหครอบคลุมถึงจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ จํานวนที่รับจริง และ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และจําแนกท่ีมาของนักศึกษา ในชวง 3 ปการศึกษา
ท่ีผานมา) 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..22..33  
 
กระบวนการ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  เปนหลักสูตรแรก 
เปดรับนักศึกษารุนท่ี 1 ต้ังแตป พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบันผลิตบัณฑิตไปแลว จํานวน 808 คน จาก 40 กวาประเทศทั่วโลก 
(เอกสารหมายเลข PH. 2.2.3.1)  คณะฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการเปดหลักสูตรนานาชาติ ท่ีสอดคลองกับทิศทางและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีจะเปนหนึ่งในรอยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลลัพธ 

ในปการศึกษา 2550-2551 คณะฯ เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ จํานวน  3 หลักสูตร และในปการศึกษา 2552 มี
แผนการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 2 หลักสูตร   

ปท่ีเปดสอน หลักสูตร 
ป2549 ป 2550 ป 2551 

กําหนด 
รับ 

รับ 
จริง 

  จบ กําหนด 
รับ 

รับ 
จริง 

  จบ กําหนด 
รับ 

รับ 
จริง 

จบ 

2519-ปจจุบัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร- 
มหาบัณฑิต 

20 37 37 20 33 33 20 63  

2545-ปจจุบัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏี- 
บัณฑิต 6 สาขาวิชาเอก 
- สาขาโภชนาการสาธารณสุข 
- สาขาวิทยาการระบาด 
- สาขาบริหารสาธารณสุข 
- สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม-
ศาสตร 
- สาขาปรสิตวิทยา 
- สาขาการพยาบาลสาธารณสุข 

 
 
5 
งดรับ 
5 
3-5 
3-5 
3-5 

 
 
2 

งดรับ 
1 
3 
1 
5 

 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 
5 

งดรับ 
5 

งดรับ 
5 
5 

 
 
0 

งดรับ 
0 

งดรับ 
0 
2 

 
 
0 
3 
0 
0 
0 
1 

 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 
2 
3 
1 
4 
1 
5 

 

2548-ปจจุบัน 
เปดรับป48 รุน1 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

2 2 - 2 3 - 2 1  

แผนรับนักศึกษา 
ป 2552 เทอม 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทาง
สุขภาพ 

อยูระหวางเตรียมความพรอมในการรับเขา 

แผนรับนักศึกษา 
ป 2552 เทอม 1 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
(ตอเนื่อง) 

อยูระหวางเตรียมความพรอมในการรับเขา 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..22..33  

เอกสารหมายเลข  PH.2.2.3.1 สถิติจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
      (หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ) 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2..22  

 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ
แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  
(Above Target) 

4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ
ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ
ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 

5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmark) ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmark) ในระดับโลก 

 

องคประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
หลักการ มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถท้ัง 
                  ดานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และความสามารถ/ทักษะดานอื่นๆ ท่ีมีความสําคัญตอการเรียนรูตลอดชีวิต และการ 
                  ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.3.1  มีกระบวนการเรียน   การ
ส อ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
สอดคลองกับหลักการการศึกษา
ที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง 
(Learning Centered Education)  

1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา (เพ่ือให
สามารถจัดวิธีการสอน ตลอดจนการใหความชวยเหลือ/สนับสนุนตางๆ เพ่ือ
ชวยใหนักศึกษาเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง)  
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน (แสดงความหลากหลายของรูปแบบ
วิธีการเรียนการสอน รวมท้ังส่ือการศึกษา)  
3. กระบวนการประเมินผล (ท่ีสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการในดานอื่นๆ 
ของนักศึกษา)   
4. ระบบ/กระบวนการ/ขั้นตอนชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน 
5. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู เพ่ือเสริมศักยภาพตามความถนัด 
สงเสริมการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ/คุณธรรม/จริยธรรม เชน คายอาสาพัฒนา 
กิจกรรมฝกสมาธิ เปนตน 
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ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (สมศ. 6.6) 
2. มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2) 
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  (สมศ.6.2, สกอ. 2.4) 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..33..11  
 

กระบวนการ 
ในทุกหลักสูตรของคณะฯ ท่ีเปดสอนมีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา  จากเกรดเฉล่ียท่ีจบการศึกษากอน

เขาศึกษาในหลักสูตร ประสบการณในการฝกงาน/การทํางาน การอบรม  และมีการแจงขอมูลใหอาจารยผูสอนไดนําไปใช
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังหลักสูตร  ยังไดแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือทําหนาท่ีใหความชวยเหลือ/
สนับสนุนตาง เพ่ือชวยใหนักศึกษาเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง โดยวิธีการสนทนา การติดตามผลการเรียนรูแตละ
บุคคล รวมถึงพฤติกรรมตางๆ ของนักศึกษาในระหวางเรียนดวย อีกท้ังคณะฯ มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ท้ังในระดับ
คณะฯ ภาควิชา และหลักสูตร (แยกตามสาขา) เพ่ือชี้แจงวิธีการเรียนการสอน และการวางแผนการเรียนการสอนในแต
หลักสูตร โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะถึงการเรียนการสอนที่นักศึกษาคาดหวัง 

ทุกหลักสูตรของคณะฯ เนนใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่
สอดคลองกับหลักการศึกษาท่ีเนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning Centered Education) และเนนความเปนสห
วิทยาการ การบูรณาการการสอน การใชกลยุทธของกระบวนการวิจัยเพ่ือการสอน ซึ่งประกอบดวยวิธีการสอนแบบการ
บรรยาย การอภิปรายโดยใชตัวอยางจากสภาพการณจริงในชุมชน การจัดสัมมนากลุมเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการฝก
ทักษะการสรุป การวิเคราะห สังเคราะหบนพ้ืนฐานของการใชขอมูล การศึกษาดูงานเพ่ือใหนักศึกษาไดเปรียบเทียบส่ิงท่ี
เกิดขึ้นจริงและการเรียนรูท่ีไดจากหองเรียน  

และในทุกปการศึกษาคณะฯ จะจัดใหมีการออกฝกภาคสนามของนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับในชั้นปสุดทาย  
เพ่ือสรางการคิดวิเคราะหท่ีเปนระบบ ภาวะผูนํา คุณธรรมและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพสาธารณสุข ท่ีถือเปนส่ิงท่ีคณะฯ ให
ความสําคัญท่ีสุด  การลงไปฝกปฏิบัติภาคสนามในชุมชนจริงท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารยเปนผูให
คาํปรึกษา และบุคคลในชุมชนเปนแนวรวมในการปฏิบัติ ส่ิงท่ีนักศึกษาไดรับจากการปฏิบัตินอกเหนือจากความรู การ
เรียนรูจากสถานการณจริง และการไดทดลองนําความรูไปใชแลว นักศึกษายังเกิดความเขาใจถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่ง
เปนพ้ืนฐานสําคัญตอไปในการทํางาน (หลักฐานคูมือการออกฝกภาคสนามของหลักสูตรตางๆ (เอกสารหมายเลข PH 
2.3.1.1)  

หลักสูตรของคณะฯ มีกระบวนการประเมินผล ท่ีสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของนักศึกษา ดวยวิธี
หลากหลาย ซึ่งผูรับผิดชอบวิชาไดกําหนดไวในประมวลการเรียนการสอน เชนมีการประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน เชน
การทํารายงานบุคคล/กลุม การนําเสนอผลงาน การจัดสัมมนา และการจัดสอบวัดผล ตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะฯ ไดมีการดําเนินการชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน ในระดับปริญญาตรี ก็มีคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และอาจารยท่ีปรึกษาใหขอแนะนําวางแผนการเรียนใหนักศึกษา  สวนในระดับปริญญาโท คณะฯ ไดจัดทํา
แบบฟอรมและสมุดบันทึกรายงานความกาวหนา การเรียน การทําภาคนิพนธ และวิทยานิพนธ  เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษา 
หรืออาจารยผูควบคุมกํากับงานวิจัย ไดใชตรวจสอบวานักศึกษามีผลการเรียน   คะแนนเฉล่ียสะสมในแตละภาคอยางไร 
เพ่ือวางแผน/ใหขอแนะนําในการปรับปรุงวิธีการเรียนตอไป (เอกสาร หมายเลข  PH 2.3.1.2) และคณะฯ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เพ่ือชวยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด (เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1.3-2.3.1.4) 
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คณะฯ โดยฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และโครงการตางๆ เชนโครงการ
ธรรมะสุขใจ โครงการโยคะ  มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของ
นักศึกษา อีกท้ังยังชวยสงเสริมการดําเนินชีวิตใหนักศึกษาอีกดวย 

อนึ่งในปการศึกษา 2551 คณะฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของ ระบบ/กระบวนการ/ขั้นตอน ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมี
ปญหา จึงไดดําเนินการจัดทําผังกํากับการดําเนินการขอความชวยเหลือ/รองทุกข กรณีท่ีนักศึกษาเกิดปญหาหรือตองการ
รองเรียน (เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1.5)  
  
ผลผลลัพธลัพธ  

1. จํานวนหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง  ระดับ
ปริญญาตรี  3 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  18 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีใหความรู ความเขาใจเรื่องวัตถุประสงคและเปาหมาย การออกแบบ การจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสอน 
               -  ระดับปริญญาตรี  3 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  18 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
               -  ระดับปริญญาตรี    คือ  559.58 
               -  ระดับบัณฑิตศึกษา คือ  741.84 
 4. ขั้นตอนการรองทุกขของนักศึกษา 
 5. สรุปผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..33..11  

 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.3.1.1 คูมือการฝกภาคสนามของหลักสูตรตางๆ ในปการศึกษา 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH.  2.3.1.2    แบบฟอรม/สมุดบันทึกการรายงานความกาวหนาในการจัดทําวิทยานิพนธและ 
      การศึกษาของนักศึกษา ปการศึกษา 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.3.1.3    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.3.1.4     สถิติจํานวนผลการพิจารณานักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทย  
      ปการศึกษา 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.3.1.5    - ผังกํากับการดาํเนินงานการใหความชวยเหลือนักศึกษา กรณีเกิดปญหาหรือตองการ 
      รองเรียน 
     - รูปภาพกิจกรรม/โครงการ 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.3.2 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
อยางเปนระบบ 

1. แผนการ และรูปแบบวิธีการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 
(รวมท้ังตัวบงชี้ท่ีแสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน เชน ผลการประเมินการเรียน  
การสอนโดยผูเรียน เพ่ือนอาจารย (Peer Evaluation) ผูเชี่ยวชาญ และผูใชผลผลิต  
ผลการวิเคราะหขอสอบ เปนตน)  
2. การนําผลการประเมินตามขอ 1 มาปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนและการประเมินผลนักศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (สมศ. 6.7) 

 
ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..33..22  

 

กระบวนการ 
คณะฯ กําหนดใหทุกรายวิชาท่ีเปดสอน ตองมีการประเมินผลการเรียนการสอน และการประเมินผลนักศึกษา หลัง

จบการเรียนการสอน ซึ่งในปการศึกษา 2551 คณะฯ เริ่มกําหนดใหใชการประเมิน 2 วิธี คือ 1. การประเมินดวยแบบ
ประเมิน บส.1 ซึ่งหนวยบริการการศึกษา ทําหนาท่ีประมวลผล และรายงานผลตอรองคณบดีฝายวิชาการและบริหาร
การศึกษา  และสงรายงานแจงภาควิชา/หลักสูตร เพ่ือรับทราบขอมูล นําไปพิจารณาปรับปรงุแกไข และวิธีท่ี 2  เปนการ
ประเมินแบบสนทนาแลกเปลี่ยน (วาจา) โดยเปนการพูดคุยกันระหวางผูแทนจากฝายวิชาการ ฝายบริหาร เพ่ือรับฟง
ขอเสนอแนะ และความตองการของนักศึกษา ซึ่งผลการประเมิน หลักสูตรไดนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การวางแผนตารางเรียน และการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2.1 – 2.3.2.3) 

มีบางหลักสูตรท่ีมีการประเมินระหวางคอรส เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษามีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมกัน   
 
ผลลัพธ 
 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย  
  ระดับปริญญาตรี   อยูในระดับ ดี 
  ระดับปริญญาโท  อยูในระดับ ดี 
  ระดับปริญญาเอก  อยูในระดับ ดี 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
  ระดับปริญญาตรี   อยูในระดับ ดี 
  ระดับปริญญาโท  อยูในระดับ ดี 
  ระดับปริญญาเอก  อยูในระดับ ดี 
 3.  ขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..33..22  

เอกสารหมายเลข  PH.  2.3.2.1 ขั้นตอนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร 
เอกสารหมายเลข  PH.  2.3.2.2   ผลการประเมินการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข  PH.  2.3.2.3   ผลการประเมินการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2551 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.3.3 มีการสงเสริม  สนับสนุน
การทําวิจัยทางดานการศึกษา 
(Education Research) เพื่อพัฒนา 
ก า ร เ รี ย นก า ร สอนแล ะก า ร
ประเมินผลนักศึกษา 

1. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักการศึกษาทําวิจัยทางดาน
การศึกษา (แสดงมาตรการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยทางดานการศึกษา 
รวมท้ังผลงานวิจัย) 
2. การนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน และ  
การประเมินผลนักศึกษา (แสดงหลักฐานขอมูลการนําผลการวิจัยมาใช) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8) 
 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..3.3.33  
 

กระบวนการ 
ปการศึกษา 2550 คณะฯ เปดโอกาสใหอาจารยทําวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงการทําวิจัยทางดาน

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัยใหแก
อาจารย และยังมีแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุนการทําวิจัย 

คณะฯ สงอาจารย และเจาหนาท่ีเกี่ยวของเขารับการอบรมในเร่ือง Routine to Research ท่ีจัดขึ้นโดยบัณฑิต-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ผลลัพธ 

คณะฯ มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา คือ ทุน China 
Medical (CMB) และมีนโยบายใหการสนับสนุนอาจารยใหมในการทํางานวิจัย  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(เอกสารหมายเลข PH 2.3.3.1) 

 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..33..33  
 

เอกสารหมายเลข  PH. 2.3.3.1   - ประกาศการใหทุนของแหลงทุนตางๆ 
     - จํานวนทุนสนับสนุน 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2อบ 2..33  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ
แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  
(Above Target) 

4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ
ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ
ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 

5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmark) ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmark) ในระดับโลก 

 
 

องคประกอบ 2.4 นักศึกษา  
หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูท่ีมีความพรอมดานความรู สติปญญา อารมณ จิตใจ สุขภาพ สังคม และมี

ความต้ังใจในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาท่ีมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง
ศักยภาพของนักศึกษา และการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 

1. การกําหนดกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตร  
2. วิธีการ/รูปแบบ ในการแนะแนวและประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูลของแตละ
หลักสูตร แกกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ  
3. การกําหนดหรือเลือกประเภทผูเรียนสําหรับหลักสูตรตางๆ  
4. วิธีการ/กระบวนการ ในการรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร  
5. กระบวนการการกระจายโอกาสใหกับนักศึกษาทุกกลุม 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..4.4.11  
 

กระบวนการ 
 

ทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม กําหนดกลุมเปาหมาย และคุณสมบัติของ
ผูสมัคร วิธีการออกแนะแนวและประชาสัมพันธในทุกปการศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี คณะฯ จะรับผิดชอบทําส่ือการ
ประชาสัมพันธ ท้ังแผนพับและวิดีทัศน ในการเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก สวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการ
บริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ และเนื่องจากมีกลุมเปาหมายและคณุสมบัติของผูสมัครท่ีหลากหลาย หลักสูตรจึงรวมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการในการจัดทําส่ือเผยแพรหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ไดจัดทําส่ือส่ิงพิมพในสวนกลาง รวมออกเผยแพร
ประชาสัมพันธรวมกับบัณฑิตวิทยาลัยตามกิจกรรม และสถานที่ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด คณะฯ มีการดําเนินการเผยแพร
หลักสูตรทางเวปไซค 3 ชองทาง ระดับปริญญาตรีใชรวมกับมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษาใชรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
และทุกระดับ คณะฯ ดําเนินการจัดทําการเผยแพรไวท่ีชองทาง www.ph.mahidol.ac.th/edu 
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มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก  เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการ และกําหนดกระบวนการสอบ
คัดเลือก วิธีการพิจารณาและตัดสินคัดเลือก  (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1) 

มีการเผยแพรระเบียบการรับสมัคร ท่ีเปนขอกําหนด วิธีการ และกระบวนการรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร ทาง
เวปไซค www.ph.mahidol.ac.th/edu 
 
ผลลัพธ 

1. มีการกําหนดกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตร 
2. หลักสูตรท่ีไดรับการเผยแพร ในปการศึกษา 2550-2551  จํานวน 23-25 หลักสูตร 
3. มีคณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษา 

 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..44..11  

เอกสารหมายเลข  PH. 2.4.1.1 - คําส่ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกหลักสูตร ในป 2550-2551 
    - แผนพับประชาสัมพันธ 
    - ประกาศคัดเลือกนักศึกษา 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.4.2 มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นั ก ศึ ก ษ า ด า น ค ว า ม รู 
คว ามส าม า รถ  คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบ 
ตอสังคม   

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในหลักสูตร 
โดยโครงการ/กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานักศึกษาในดานท่ีนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในหลักสูตร เชน โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดลอม 
โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน โครงการเรียนภาษาอังกฤษตางประเทศ ฯลฯ 
2. รายการโครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงคโดยสังเขป วันท่ี สถานท่ี และ
ผูเขารวมกิจกรรม 
3. การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
4. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ตอจํานวนนักศึกษา (ระดับ
ปริญญาตรี) ท้ังหมด (สมศ. 6.8) 
2. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (สกอ. 3.2) 
3. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา  
(สมศ.1.5) 
4. รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา ในรอบปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
(สกอ. 2.12) 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..4.4.22  
  

      กระบวนการ 
 คณะฯ  ไดใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดานการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธและส่ิงแวดลอม 
ดูแลใหคําปรึกษากับนักศึกษา และมีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการและรายงานผล
การดําเนินงานของกิจกรรมท่ีนักศึกษาจัด ซึ่งการดําเนินงานในแตละคร้ังจะเนนใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีการสราง
เสรมิสุขภาพกาย จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอม และสติปญญาใหกับนักศึกษา และชุมชนใหมีสุขภาพท่ีดี ไดแก กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ และ
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ในป 2550 จํานวน 42 โครงการ คดิเปนรอยละ 63.96 โดยมีนักศึกษา 623 คน 
ท่ีเขารวมโครงการฯ ตอนักศึกษาท้ังหมด (974 คน) และในป 2551  จาํนวน 43 โครงการ เปนเงิน 3,589,382 บาท     
คิดเปนรอยละ 82.67 ของนักศึกษา 730 คน ท่ีเขารวมโครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 883 คน โดย
มีกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมวิชาการ  จํานวน 14  โครงการ 
           1. โครงการ "รูเทาทันกันภัยเอดส" นักศึกษา จํานวน 200 คน  
           2. โครงการสัมมนาเครือขายแกนนําของกรมควบคุมโรค นักศึกษา จํานวน 1 คน 
           3. โครงการพัฒนาศักยภาพของทีมงานและสรางความรวมมือกับเครือขายสุขภาพ  จํานวน 3 คน 
           4. โครงการคาย Health Camp 3 จํานวน 172 คน 
           5. ประชุมคณะกรรมการสมาพันธนิสิต นักศึกษาสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย (สนสท.) 
จํานวน 3 คน 
           6.  ประชุมสมาพันธนิสิต นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2551   
จํานวน 5 คน            
           7.  โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจําป 2551 ณ โรงแรมประสพสุข อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จํานวน 50 คน 
           8.  จัดนิทรรศการแสดงงานบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ จํานวน 17 คน 
           9.  โครงการ PH Let  know Aids  จาํนวน 183 คน 
          10 - 12 การฝกภาคสนาม ประจําปการศึกษา 2550 ของนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) แบง
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 สาขาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ จํานวน 13 คน   กลุมท่ี 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ชั้นปท่ี 4 จํานวน 41 คน และกลุมท่ี 3 หลักสูตร วทบ. (สาธารณสุขศาสตร) และนักศึกษาแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 242 คน  
            13. จัดนิทรรศการแสดงงานบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 17 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ จํานวน     
17 คน 
 14. งานปฐมนิเทศนักศึกษาป 2551 (หลักสูตร ปรด. สด. วท.ม. และ วท.บ.) 
            กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  จํานวน 2 โครงการ 
            15. งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ครั้งท่ี 26 จํานวน 220 คน 
            16. โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ (3 คณะฯ) จํานวน 50 คน 
            กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  จํานวน 8 โครงการ 
            17. โครงการสาธารณสุขชุมชนสัมพันธ 50 จํานวน 100 คน 
            18. กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นักศึกษาชั้นปท่ี 3 เดินรณรงค เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2551 
จํานวน 50 คน 
            19. โครงการขยะรีไซเคิล..... เพ่ือเรา (Recycle of us)   จาํนวน 148 คน 
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            20. โครงการราชพฤกษ Health Leader จํานวน 211 คน 
            21. โครงการ Saving Notebook สมุดหยุดโลกรอน  จํานวน 20 คน 
            22. โครงการรับขวัญราชพฤกษชอใหม 400 คน 
            23. งานเครือขายพญาไท สโมสรนักศึกษารับผิดชอบในสวนนิทรรศการการประกวดหนุมสาวสุขภาพดี และการ
จัดตลาดนัดรับซื้อขยะรีไซเคิล จํานวน 190 คน 
            24. โครงการ PH Let know Aids จํานวน 366 คน 
 25. กิจกรรม “ถึงเวลา..พลเมืองดี กาวสูปแหงการแยกขยะ” 
            กิจกรรมนันทนาการ  จํานวน 7 โครงการ 

26. กิจกรรมชี้แจงสาขาวิชาชีพตาง ๆ ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)  จํานวน  
200 คน 
            27. โครงการ "วันแรกพบคณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล ประจําป 2551 ณ ศูนยนันทนาการ ม.มหิดล ศาลายา 
จํานวน  400 คน 
            28. โครงการประกวดรองเพลงประสานเสียงชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยามบรมราชกุมารี 
(ประเภททีมนักศึกษา) จํานวน 35 คน 
            29. สโมสรนักศึกษา จัดงาน Bye Nior จํานวน 250 คน 
            30. โครงการสอนนองรองเพลง  จํานวน 300 คน 
            31. โครงการสานสัมพันธพ่ีนอง สบ. (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ   จํานวน 133 คน 
            32. โครงการ  "Glitter Night Party for Senior KOON'55" จํานวน 800 คน 

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม   จํานวน 5 โครงการ 
              33.  งานสานสัมพันธนานาชาติ มิตรภาพประเพณี จํานวน 100 คน 
            34.  โครงการเทศนมหาชาติ (เครือขายพญาไท)  จํานวน 20 คน 
            35.  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ประจําป 2551 จํานวน 131 คน 
            36. งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม “จากรมราชพฤกษสูโลกกวาง ปญหาของแผนดิน” ประจําปการศึกษา 2550 
จํานวน 261 คน 
            37. พิธีมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ประจําป 2550 
 38. พิธีไหวครูดนตรีไทย 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 ตุลาคม 2550 = 80 คน, ครัง้ท่ี วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 = 50 
คน 
 39. ดนตรีไทยในสวน 2 ครั้ง จํานวน 65 และ 50 คน 
 40. สอนดนตรีไทยสัปดาหละ 2 ครั้ง (จันทรและพุธ) จํานวน 15 คน 
 41. พิธีไหวครู นักศึกษา สบ. (ตอเนื่อง) = 80 คน 
            

ในป 2550 คณะฯ มีนักศึกษาจํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกา 2 คน คิดเปนรอยละ 0.16 ของนักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาฯ (1,229 คน) และป 2551 จํานวน 53 คน  คิดเปนรอยละ 5.99 ท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ  5 ปท่ีผานมา (885 คน) (สมศ.1.5 และสกอ. 2.12) เอกสาร
หมายเลข PH 2.4.2.1 -  PH 2.4.2.2 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามตามมมาตรฐานขอาตรฐานขอ  22..4.4.22  
 

เอกสารหมายเลข  PH. 2.4.2.1  ตารางสรุปกิจกรรมของนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.4.2.2   ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัล 
 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.4.4  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
  

 
  

 

องคประกอบ 2.5 ปจจัยเก้ือหนุน 
หลักการ มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดลอม และระบบสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพันธกิจในการ

จัดการศึกษา และนักศึกษาอยางเพียงพอ  
 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการคนควาดวย
ตนเองอยางเพียงพอ  

1. ศึกษา วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดสารสนเทศสําหรับการเรียน การสอน 
2. รายการสารสนเทศสําหรับการเรียน การสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการคนควาดวยตนเองที่องคกรจัดไว  
3. ประเมินผลการดําเนินการเรื่องนี้ และการศึกษาความตองการของผูใช 
ประมวลและนําขอมูลมาใชการวางแผนการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสําหรับ
การเรียนการสอนขององคกรอยางตอเนื่อง 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..55..11  
กระบวนการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการ
จัดสรรทรัพยาการสารสนเทศของคณะ และในปท่ีฝานมาไดดําเนินการจัดทําโครงการจัดสรรวัดสุดอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือ
ใชงานดานการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.1)  โครงการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานหนาชั้นเรียน
ของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1.2) จัดทําโครงการฝกอบรมความรูเบ้ืองตนใหกับนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข PH. 2.5.1.3) เพ่ิมโครงขาย Internet ใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกมากย่ิงขึ้น ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานอุดมศึกษา และจัดใหมีผูบริหารคอยดูแล
รับผิดชอบดานสารสนเทศโดยตรง (เอกสารหมายเลข 2.5.1.4) และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดนโยบายและ
แผนดําเนินการท่ีสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต และสงผลตอการอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชบริการ โดยมีการจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวนท้ังส้ิน 6 หองไวใหบริการนักศึกษาซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร
ถึง 170 เครื่อง ประกอบดวย หองใชบริการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 60 เครื่อง ระดับปริญญาโท จํานวน 
20 เครื่อง และระดับปริญญาเอก จํานวน 10 เครื่องและมีหองสําหรับคนควาขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับนักศึกษาสาธารณสุข-
ศาสตรมหาบัณฑิตจํานวน 20 เครื่อง (เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1.5) และมีการพัฒนาเว็บไซตของคณะเพ่ือการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร  (เอกสารหมายเลข  PH. 2.5.1.6) และพัฒนาเว็บไซตของฝายกิจการนักศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรม
ของนักศึกษา(เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1.7) ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมจํากัดเวลา โดยอยูภายใต
การควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีทางดานคอมพิวเตอรโดยตรง อีกท้ังจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมตางๆ ไวสําหรับบริการ
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1.7) นอกจากนี้ เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศได
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานและการปรับปรุงบริการดานสารสนเทศติดต้ังไวหนาหอง เพ่ือสอบถามความ
ตองการเพ่ิมเติม และการแกไขปญหาใหกับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.5.1.8) ตลอดจนนําขอเสนอแนะมาทําการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาในงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหดีย่ิงขึ้น 

และในทุกรายวิชาของคณะที่เปดสอน มีการจัดทําประมวลรายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศท่ี
นักศึกษาจําเปนตองทราบในการเรียนการสอน   
 นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ สามารถเขาบริการหองสมุด ของสํานักหอสมุดท่ีมหาวิทยาลัยบริหารจดัการซึ่งมี
สถานท่ีต้ังอยูภายในคณะฯ อีกท้ังคณะฯ นักศึกษายังสามารถสืบคนระบบสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต ในพ้ืนท่ีสวนตางๆ ท้ัง
สวนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน และพ้ืนท่ีพักผอนเชน หองพักนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หองอาหาร เปนตน เนื่องจาก
คณะฯ ไดดําเนินการติดต้ังสัญญาเครือขายไวโดยรอบ ท้ังนี้ยังมีการเปดใหบริการคอมพิวเตอร ในหองเรียนขนาดความจุ 
100 คน และขนาด 10-15 คน ในสวนกลางอีก จํานวน 5 หอง และในแตละภาควิชาท่ีนักศึกษาอยูก็มีการจัดใหบริการ
คอมพิวเตอร และหองสมุดยอยเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือการสืบคนขอมูลดวย   
 คณะฯ ไดนําผลจากการประเมินนักศึกษา ซึ่งโดยสวนมากอยูในระดับดี แตมีบางหลักสูตรท่ีมีปญหาในเรื่อง 
หองเรียน โตะ เกาอ้ี เนื่องจากตั้งแตปการศึกษา 2549 คณะฯ ตองรื้อถอนตึก1 เนื่องจากเส่ือมสภาพการใชงาน ทําใหในป
การศึกษาตอมาหองเรียนลดนอยลง ปการศึกษา 2551 คณะฯ ไดดําเนินการวางแผนจัดสรรงบประมาณในการจัดหา
ครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี ส่ือการสอนและปรับปรุงพ้ืนท่ี ใหมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  
 
ผลลัพธ 
 1.   นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล ไดท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

2.   คณะสาธารณสุขศาสตร มีนโยบายดานระบบสารสนเทศอยางชัดเจนตลอดจนมีการจัดสรรการใหบริการอยาง
ครบถวน ท้ังสถานที่ ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยมีเจาหนาท่ีทําหนาท่ีควบคุมระบบและคอยให 
บริการ ตลอดจนมีการประเมินผลการทํางานและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขอยูเสมอ  

3.  การวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทุกภาคการศึกษา  
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานดทํารายงานตามตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..5.5.11  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH 2.5.1.1   โครงการจัดสรรวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานดานการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข  PH 2.5.1.2   โครงการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานหนาชั้นเรียนของนักศึกษา   
เอกสารหมายเลข  PH 2.5.1.3   โครงการฝกอบรมความรูเบ้ืองตนใหกับนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH 2.5.1.4   โครงสรางการบริหารและผูรับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข  PH 2.5.1.5   ตารางสรุปการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
เอกสารหมายเลข  PH 2.5.1.6   ตารางสรุปการพัฒนาเว็บไซต 
เอกสารหมายเลข  PH 2.5.1.7   ตารางสรุปการพัฒนาเว็บไซตของฝายกจิการนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH 2.5.1.8   ผลการแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานและการปรับปรุงบริการดาน 
      สารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.5.1.9   ผลการประเมินความตองตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.5.2 มี ก า ร พั ฒน า ห อ ง ส มุ ด  
แหลงเรียนรูใหทันสมัย หลากหลาย 
และเพียงพอตามความตองการ
ของผูใชบริการ  

1. ขอมูลหองสมุดขององคกร  
2. รูปแบบการใหบริการลักษณะอื่นๆ เพ่ือการเรียนรู/คนควา รายการ/
จํานวนของส่ือการเรียนรูประเภทตางๆ 
3. การประเมินความเพียงพอ ตลอดจนนําความเห็นจากผูใชท่ีมีตอการ
ส่ือสารเรียนรู  ในหองสมุด ท้ังดานปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือดําเนินการ
จดัหา/พัฒนาอยางสม่ําเสมอ 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา (สมศ.6.9) 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..55..22  
 

กระบวนการ 
คณะฯ มีหองสมุดการกลาง ท่ีอยูในบริเวณคณะฯ และมีหองสมุดเขตพญาไท หองสมุดเขตราชวิถี และหองสุมด

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ ท่ีนักศึกษาสามารถไปใชบริการขอมูลทุกรูปแบบแกนักศึกษา ทุกหลักสูตร 
และท่ีภาควิชา/หลักสูตร ยังมีหองสมุดขนาดเล็กท่ีใหบริการ เพ่ือการศึกษาคนควาแบบเฉพาะสาขาไวบริการนักศึกษาดวย 

ในทุกปการศึกษา คณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย  จะทําการสอบถามความตองการในการจัดหาหนังสือหรือส่ือการ
เรียนรู เพ่ือใหบริการทุกป 

ซึ่งในปงบประมาณ 2550 ทางคณะฯ ไดมีการสนับสนุนงบประมาณท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ
สารสนเทศท้ังหมด 925,609 บาท ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 1,257.78 (คา FTES = 735.91 บาท/คน) และปการศึกษา 
2551 จํานวน 2,274,879.79 บาท ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 1,301.42 (คา FTES = 1,748 บาท/คน) 
 
ผลลัพธ 

คณะฯ มีระบบหองสมุด คอมพิวเตอร เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และศึกษาคนควา เอกสารหมายเลข PH 2.5.2.1 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2ตามมาตรฐานขอ 2..5.25.2  
 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2.1   ตารางสรุปคาใชจายเกี่ยวกับหองสมุด คอมพิวเตอร และสารสนเทศใหกับนักศึกษา 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.5.3 มีการบ ริหาร จัดการสื่ อ 
วัสดุ อุปกรณ และสถานที่ เพื่อการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

1. ศึกษา วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดส่ือ อุปกรณ และสถานท่ีสําหรับ  
การเรียนการสอน การจัดการศึกษา 
2. รายการ ส่ือ อุปกรณ และสถานท่ีสําหรับการเรียน การสอน การจัดการ
ศึกษา 
3. ประเมินผลความเพียงพอในการใชงาน ความคุมคา และศึกษาความ
ตองการของผูใช ประมวลและนําขอมูลมาใชการวางแผนการจัดหา/พัฒนา 
การจัดส่ือ อุปกรณ และสถานท่ีสําหรับการเรียน การสอน การจัดการศึกษา
ขององคกรอยางตอเนื่อง 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  22..55..33  

กระบวนการ 
คณะฯ มีการจัดต้ังงบประมาณ เพ่ือจัดหาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอน การจัดการศึกษาทุกปการศึกษา ซึ่ง

ภาควิชา/หลักสูตร สามารถขอเสนอจัดซื้อเพ่ิมส่ือ/อุปกรณ ท้ังในสวนของหองเรียนบรรยาย หองเรียนปฏิบัติการและ
หองเรียนรูดวยตนเอง 

ทุกภาคการศึกษา หนวยบริการการศึกษา จะดําเนินการสํารวจสถานที่ของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพส่ือ 
โตะ เกาอ้ีในชั้นเรยีน แสงสวาง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน และรายงานใหฝายบริหารรับทราบ เพ่ือ
วางแผนจัดงบประมาณ และดําเนินการเตรียมความพรอมกอนการเปดเรียนทุกภาคการศึกษา  เอกสารหมายเลข PH.  
2.5.3.1 
 
ผลลัพธ 

คณะฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายทอดสัญญาณฯ เครื่องฉายภาพแผน
ทึบ เครื่องเสียง เพียงพอตอการสนับสนุนการจัดการศึกษา อยูในระดับดี (ผลจากการประเมินวาจา และสังเกต สอบถาม
โดยตรงจากอาจารย และนักศึกษา)  เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3.2 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..5.35.3  

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3.1   รายงานจํานวนหองเรียน สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3.2   รายงานจํานวนคอมพิวเตอร และส่ือสารสนเทศ 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.5.4 มีการสรางสภาพแวดลอม 
บรรยากาศและนันทนาการ  
ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม  

1. สรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู เชน ชมรมวิชาการ
ตางๆ  เวที วิชาการท่ีอาจารยและนักศึกษามาพบปะกันเ พ่ือพูดคุย 
แลกเปล่ียนทางวิชาการ การประชุมวิชาการประจําปโดยเปดโอกาสให
อาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ศิษยเกาขององคกร ตลอดจนผูสนใจเขารวม 
ฯลฯ 
2. ประเมินผล รายงานผลตอผูดูแล และนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาตอไป 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..55..44  
กระบวนการ 
 คณะฯ มีการปรับปรุงหองประชุมราชพฤกษ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
บรรยากาศ การมีสวนรวมและการไดแลกเปล่ียน พบปะกันระหวางอาจารย นักศึกษาและเจาหนาท่ีของคณะฯ  อีกท้ังคณะฯ 
ยังมีการจัดกิจกรรม Lunch and Learn ซึ่งเปนเวทีวิชาการท่ีเปดโอกาสใหอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ศิษยเกาของ
คณะฯ ตลอดจนผูสนใจ ซึ่งทําใหเกิดเครือขายทางวิชาการท่ีมีความสัมผัสท่ีดีตอกันดวย เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4.1-
PH. 2.5.4.3 
 ในระดับภาควิชา/หลักสูตร  ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูตางๆ หลากหลายวิธีการ     
 
ผลลัพธ 
 1. คณะฯ จัดเวทีวิชาการ ในปการศึกษา 2550 จํานวน 2 โครงการ 
 2. คณะฯ จัดเวทีวิชาการ ในปการศึกษา 2551 จํานวน 2 โครงการ 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..5.45.4  

เอกสารหมายเลข  PH. 2.5.4.1   รายงานการปรับปรุงสถานท่ีของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.5.4.2   รายงานการจัดหา วัสดุ อุปกรณของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.5.4.3   ประกาศประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมทางวิชาของคณะฯ 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.5.5 มี ก ารจั ดสวั ส ดิการ  ส่ิ ง
อํ านวยความสะดวก  การให
คําปรึกษาและความชวยเหลือที่
เ อ้ือตอการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา  

1. ระบบสวัสดิการดานตางๆ เชน การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ 
หอพัก สนามกีฬา นันทนาการ เปนตน 
2. ระบบการใหคําปรึกษาแนะนํา และการใหความชวยเหลือ เชน การให
ทุน การหางานใหทํา 
3. ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม รายงานผลตอผูดูแล และนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาตอไป 
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ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  22..55..55  
 

กระบวนการ 
คณะฯ มีการจัดปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจง และสอบถามความตองการ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวก 

การใหคําปรึกษาและการใหความชวยเหลือท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระหวางศึกษาอยูท่ีคณะฯ อีก
ท้ังกอนจบยังมีการจัดปจฉิมนิเทศ เพ่ือใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาจบ 

นักศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะฯ มีระบบการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน การรักษาพยาบาล และการสงเสริม
สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ มีระบบการใหคําปรึกษาแนะนํา และการใหความชวยเหลือ เชนการใหทุนการศึกษา  การ
เปดสายดวนกรณีนักศึกษามีปญหาฉุกเฉิน โดยเฉพาะนักศึกษานานาชาติ มีการกํากับดูแลอยางใกลชิดจากผูประสานงาน
หลักสูตร แตละหลักสูตรท้ังเรื่องของความปลอดภัยและการประสานการติดตอหนวยงานอื่นๆ ท่ีนักศึกษาตองติดตอ   

ทุกหลักสูตรมีการกําหนดใหมีการจัดอาจารยท่ีปรึกษา สําหรับดูแลนักศึกษา ท้ังเรื่องการวางแผนการเรียน การใช
ชีวิต เพ่ือเปนผูพูดคุย สังเกต และรายงานตอคณะกรรมการหลักสูตร แตละหลักสูตร เพ่ือนําไปพิจารณาหาแนวทางปองกัน
ในอนาคต หรือหาแนวทางชวยเหลือในกรณีตางๆ 
 
ผลลัพธ 

1. นักศึกษาของคณะฯ มีอาจารยท่ีปรึกษาทุกคน 
            2. นักศึกษาไดรับสวัสดิการ และการใหบริการดานตางๆ อยางครบถวน 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5.1-PH. 2.5.5.2 
 

หลักฐาน/ขอมูลปหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2ระกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..5.55.5  

เอกสารหมายเลข  PH. 2.5.5.1   สรุปกิจกรรมสวัสดิการดานตาง ๆ ท่ีจัดใหนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.5.5.2   สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีมารับบริการสวัสดิการ 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.5.5  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
 7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 2.6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 
หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับของสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  สามารถประยุกตใช

ความรูในการตอบสนองความตองการ/แกปญหา/ชี้นําและพัฒนาสังคม  สามารถพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.6.1 มี ร ะบบการติ ดตาม
ประเมินผลและการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต  

1. ผูรับผิดชอบ/กระบวนการในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
2. ผลการประเมินท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิต (ตามท่ีระบุไวในหลักการ) 
3. การนําผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิต และกําหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริมคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาไปแลว เชน การศึกษาตอเนื่อง 

 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป (สมศ.1.1,  สกอ. 2.9) 
2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.1.2) 
3. รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  (สมศ.1.3, สกอ. 2.10) 
4. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สมศ.1.4, สกอ. 2.11) 
5. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทท้ังหมด (สมศ.
1.7) 
6. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมด (สมศ.1.8) 
7. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปท่ีผานมา (สมศ. 
1.6) 

 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอ มาตรฐานขอ 22..6.6.11  
 

กระบวนการ 
คณะฯ รวมกับกองแผนงาน ของมหาวิทยาลัย จัดทําในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําในระดับ

บัณฑิตศึกษา ในการดําเนินการประเมินผลคุณภาพบัณฑิต และนําผลการประเมินท่ีไดรับรายงาน มาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิต และกําหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริมคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว 
 
ผลลัพธ 

1.  ป 2549 รอยละ 43.78 และป 2550 รอยละ 39.90 ของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ป 

2.  ป 2549 รอยละ 88.19 ป 2550 รอยละ 79.01 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

3.  ป 2549 รอยละ 65.47 ป 2550 รอยละ 93.21 ของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
4.  ความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต มีคาเฉล่ีย 3  
5.  บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ท่ีตีพิมพเผยแพร คิดเปนรอยละ 13.45 ของจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

โทท้ังหมด (16 เรื่องตอจํานวนวิทยานิพนธท้ังหมด 119 เรื่อง)               
6.  บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ีตีพิมพเผยแพร คิดเปนรอยละ 100  (4 เรื่องตอจํานวนวิทยานิพนธ

ท้ังหมด 4 คน) 
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7.  จํานวนวิทยานิพนธและงานบริการวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใน 
รอบ 3 ปท่ีผานมา 
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1.1-PH. 2.6.1.4 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..6.6.11  

 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.6.1.1   ผลการสํารวจการมีงานทําของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสําเร็จการศึกษาใน 
     ป 2550 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.6.1.2   ผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ระดับบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.6.1.3   สรุปจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปการศึกษา 2549-2550 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.6.1.4   สรุปจํานวนการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
     ปการศึกษา 2549 - 2550   
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
2.6.2 สรางกลไกเพื่อใหศิษย
ป จ จุ บั น  บัณฑิต / ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา/ศิษยเกา มีสวนรวม  
ในการพัฒนาสถาบัน   เพื่อ
สรางความรัก  ความผูกพัน
อยางตอเน่ือง  

1. โครงการ /กิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา /บัณฑิต  
ขององคกร (ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโดยสังเขป วันท่ี ผูเขารวม) เชน 
การประชุมวิชาการโดยมีศิษยเกาเปนวิทยากร ทุนสนับสนุนการศึกษาท่ีศิษยเกา 
มอบใหแกศิษยปจจุบัน ฯลฯ 
2. บทบาทของศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน 
3. ขอมูลของศิษยเกาท่ีกลับมาทําประโยชนใหแกองคกร 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)  
 

ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอ มาตรฐานขอ 22..66..22  
กระบวนการ 

คณะฯ มีการสรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา  โดยการเชิญเขารวมงานประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมตางๆ 
ท่ีคณะฯ จัดขึ้น เชน งานประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ/งานประชุมเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมชนในหลักสูตร ส.บ. 
(ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ/งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร/ งานแสดงความยินดีบัณฑิต เปนตน อนึ่งในระดับภาควิชา/หลักสูตร 
มกีารดําเนินการจัดประชุม/รวมกลุมพบปะศิษยเกา  

 
ผลลัพธ 

คณะฯ มีการติดตอส่ือสารกับศิษยเกาอยางตอเนื่อง  ในทุกสาขาวิชา 
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2.1-PH. 2.6.2.2 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 2..6.26.2  

เอกสารหมายเลข  PH. 2.6.2.1   รายงานการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.6.2.2   รายงานการประชุมวิชาการเผยแพรผลงานวิจัย หลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.6ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.6  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
 7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
 

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 ::  มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษามาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา  

 
สรุปผลการดําเนินการ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร  มีการบริหารการศึกษา ท่ีมุงเนนใหบัณฑิตมีความรูสหวิทยาการ โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการสงเสริมการสรางระบบ
เครือขายความรู  การใชทรัพยากรทุกประเภทรวมกัน  การพัฒนาแหลงการเรียนรู แหลงใหบริการการศึกษา และการ
เสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู เชน พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย  หองสมุด หองปฏิบัติการ การปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ี
เอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลกร  

คณะฯ มีการกําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนินการดานการศึกษา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
บัณฑิต ดวยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลกร พัฒนาส่ิงเอื้ออํานวยตางๆ โดยใชผลจากการประเมินความตองการ
ของผูใชบัณฑิต และความสอดคลองของนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และสังคม   
 
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 

1. หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร  มีความหลากหลายและเปนหลักสูตรตนแบบของเครือขาย
สถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข  
           2. การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติงานภาคสนาม เอ้ืออํานวยใหบัณฑิตมีประสบการณจริง   
ทําใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความมั่นใจในการเขาสูวิชาชีพ 
     3. คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาเรื่องการเรียนการสอนภายในใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และ
กําลังมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบอยางเปนระบบ 
 4. คณะฯ มีการสรางเครือขายและเปนผูนําเครือขายทางวิชาการสาธารณสุข ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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5. คณะฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการฝกภาคสนาม ซึ่ง
สามารถประสานและบูรณาการความรวมมือกันท้ังในระดับภาควิชา คณาจารยจากหลากหลายสาขาวิชา นักศึกษาและ
บุคลากรได 

จุดออน / แนวทางแกไข 
1. ควรมีการเรงรัดการปรับปรุงระบบขอมูลดานการศึกษาจากแบบ Manual เปน IS   
2. ควรมีการพัฒนาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารย ท่ีชัดเจนตอเนื่อง  
3. ควรมีการพัฒนาจัดสภาพแวดลอม ท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนใหเหมาะสม พรอมท้ังใหความสําคัญใน

การจัดสรรการใชพ้ืนท่ีท่ีพักผอนของนักศึกษาและบุคลากร 
4. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยทางดานการศึกษา (Education Research) เพ่ือพัฒนา การเรียนการสอนและ

การประเมินผลนักศึกษา 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้  (เทียบเคียงกับหนวยงานในลักษณะใกลเคียงกัน-ถามี) 
หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตรท่ีเปดสอน ไดมาตรฐาน และมีกลไกการควบคุมคุณภาพ อาจารย 

รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน ท้ังในระดับภาควิชา คณะฯ มหาวิทยาลัย  สกอ.  
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิต ใหจบการศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละสาขาวิชาเทียบ

กับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในรุนเดียวกัน รอยละ 95 และนักศึกษาท่ีจบออกไปมีงานทําหรือไมก็ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
ท้ังยังเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิตดวย 

คณะฯ มีเครือขาย และเปนประธานเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขในระดับประเทศ และเปนสมาชิก
เครือขายสถาบันการศึกษา ระดับนานาชาติ 
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หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ

ควบคุมคุณภาพงานวิจัย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ได
มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 

องคประกอบ 3.1   ระบบและกลไก 
หลักการ มีระบบและกลไก ที่สงเสริมใหเกิดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชนตอ

ประเทศชาติ   
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
3.1.1 มี น โ ยบายและแผน
งานวิจัย  ซึ่ งตอบสนองตอ
เ ป า หม าย /วิ สั ย ทั ศน ข อ ง
มหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติ 

1. วิเคราะหปจจัยตางๆ เชน จุดแข็ง-จุดออน ขององคกร แผนกลยุทธดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย/ของชาติ สถานการณ/ความตองการของประเทศ ฯลฯ  
ในการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานดานการวิจัย 
2. นโยบาย แผนกลยุทธ ดานการวิจัยขององคกรท่ีมีความสอดคลอง และ
ตอบสนองตอเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานวิจัยตามแผนงานดาน
การวิจัยขององคกร 
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธดานการวิจัย และแผนการ
ดําเนินงาน 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  33..11..11  

กระบวนการ 
ตามท่ีทางคณะฯ ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะอยางตอเนื่อง โดยใหทุกสวนงานมีสวนรวมใน

การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนา รวมท้ังใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานท่ีผานมา และสงผลการ
ดําเนินงานดังกลาวมายังคณะเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการประชุมหารือของคณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ 
และทีมบริหาร ใชประกอบในการประชุมเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ  เอกสารหมายเลข PH 
3.1.1.1 เพ่ือใชประกอบในการกําหนดนโยบาย   และจัดทําแผนงานดานการวิจัย ใหมีความความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีจะมุงพัฒนาสู 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก และยุทธศาสตรของชาติเปนสําคัญ คณะฯ 
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตรป 2551-2554 หลายคร้ัง รวมท้ังได
นําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ สมศ. กพร. สกอ. และตัวชี้วัดตามผลผลิตมากําหนดเปนแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดใน
การดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรป 2551-2554 เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการที่บรรจุใน
แผนยุทธศาสตรป 2551-2554 ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ และเผยแพร
ระดับสากล ซึ่งเปาหมายในการดําเนินงานท่ีจะมุงพัฒนางานวิจัยไปสู 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ดังนี้ 

1. สรางกลุมวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อมุงสู Excellent Center การวิจัยเฉพาะดาน เชน ดานการสงเสริมสุขภาพ 
และการลดความเสี่ยง เปนตน  

 

  
                   มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย มาตรฐานคุณภาพที่ 3 
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2. ผลักดันการวิจัยเพ่ือการตีพิมพวารสารนานาชาติ/จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/Policy Research  
3. การเพ่ิมศักยภาพอาจารย (Post-doctorial training, Professional Shadowing, Mentoring system, 

การตีพิมพนานาชาติ และทักษะภาษาอังกฤษ 
4. Routine to Research and to textbook 
5. การสรางระบบการสนับสนุนการวิจัยอยางครบวงจร  
6. การสรางบรรยากาศทางวิชาการและวิจัย 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.2-3 
  

และทางคณะฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเปนระยะๆ  และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
แผนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑสมศ. และการเผาระวังและการพัฒนาผลการจัดลําดับ 
Ranking ในระดับประเทศและสากล  - คณะฯ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานเกณฑการประกันคณุภาพ และการ
จัดลําดับมหาวิทยาลัย, รวบรวมขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยและขอมูลของอาจารยท่ีมีการตีพิมพวารสารนานาชาติ, 
สนับสนุนใหอาจารยมีการรวมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูและมีการทําวิจัยเปนทีมเครือขาย, รวบรวมสมาชิกในเครือขายการ
แลกเปล่ียน editorial board กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ รวมท้ังไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
และการตีพิมพวารสารระดับชาติ 

2.   โครงการพัฒนาวารสารสมาพันธสถาบันการศึกษาสาธารณสุข (วารสารนานาชาติ)  - คณะฯ ไดดํานินการให
ความรูกับบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับการจัดทําวารสารนานาชาติ โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ เรื่อง 
การจัดทําวารสารนานาชาติและวารสารออนไลน  (3 ครั้ง – ตอเนื่อง) ผูเขารวมโครงการ 50 คน/ครั้ง และโครงการความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ เรื่อง การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวมโครงการ จํานวน 25 คน/ครั้ง 

และทางคณะฯ ไดดําเนินงานการจัดการความรู โดยไดเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของคณะเพ่ือผลักดันเชิงยุทธ-
ศาสตร เชน การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาตําแหนงวิชาการ การจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการเขียนตํารา/หนังสือทาง
วิชาการ การจัดการความรูเพ่ือการผลักดันการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยสูนานาชาติ การจัดการความรูเพ่ือพัฒนางาน
ประจํา (R2R) การจัดการความรูกับงานกิจการนักศึกษา (ขยะ Recycle) เปนตน สามารถรวบรวมเปนองคความรูให
บุคลากรไดเขาถึงและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได  รวมท้ังไดมีการสรางเครือขายการจัดการความรูท้ังระดับภายใน
คณะและภายนอกคณะ โดยมีตัวอยาง ชุมชนนักปฏิบัติ และเครือขายการจัดการความรู เชน CoP การสรางเสริมสุขภาพ, 
CoP การประกันคุณภาพการศึกษา, CoP R2R, CoP การวิจัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนตน นอกจากนี้บาง CoP 
ยังไดเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกคณะ เชน CoP การสรางเสริมสุขภาพ ไดเชื่อมโยงกันในระดับสถาบันการศึกษา
สาธารณสุข 16 สถาบัน และเชื่อมโยงใน website : www.ph.mahidol.ac.th เปนตน 

และทางคณะฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพการเยี่ยมสํารวจมาปรับปรุงผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ไดมีการกระตุนใหมีการสงผลงานตีพิมพทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนตีพิมพในแตละปงบประมาณ  

ปงบประมาณ 2550 
- สนับสนุนทุนตีพิมพผลงานในวารสาร จํานวน 11 เรื่อง เปนเงิน 105,448  บาท 
- ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 29 เรื่อง และในวารสารฐานขอมูลสากล    

จํานวน 28 เรื่อง 
            - ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอดวยโปสเตอรและวาจาในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

จํานวน 104 เรื่อง 
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       ปงบประมาณ 2551 
- สนับสนุนทุนใหบุคลากรไปนําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ จํานวน 5 เรื่อง   เปนเงิน 80,000บาท 
- สนับสนุนในการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสาร ระดับชาติ จํานวน 22 เรื่อง และนานาชาติ จํานวน 35 

เรื่อง 
ผลลัพธ 

(1)   มีผลการวิเคราะหสถานการณจุดแข็ง จุดออน และโอกาสพัฒนา เพ่ือใชประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของคณะฯ  ป 2550-2554 อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมี Strategic Map แสดงความเชื่อมโยงกันในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

(2)  มีนโยบายเพื่อใชในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานการวิจัย 
(3)  มีแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาการศึกษาดานการวิจัย และแผนปฏิบัติการประจําป 2551-2554 
(4)  ผลการดําเนินงานตามแผนงานดานวิจัย  เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4 

 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 33..11..11  
 

เอกสารหมายเลข  PH 3.1.1.1    ผลการวิเคราะหสถานการณจุดแข็ง จุดออน และโอกาสพัฒนา 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.1.2    นโยบายเพ่ือใชในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานการวิจัย 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.1.3    แผนกลยุทธ/แผนพัฒนาการศึกษาดานการวิจัย และแผนปฏิบัติการประจําป  
     2551-2554 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.1.4    ผลการดําเนินงานตามแผนงานดานวิจัย   
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
3.1.2 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก
บริหารจัดการงานวิจัย  ที่ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  

1. โครงสราง การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล  
เพ่ือวางนโยบาย แนวทาง กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัย
ขององคกร 
2. ระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนขององคกร เชน
ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติ  
3. ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
4. ระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
5. ระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  
ท้ังภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม 
6. ระบบ กลไกเพ่ือสงเสริม และสนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิด
โครงการวิจัยประเภทบูรณาการ  
7. ระบบการบริหารจัดการงานประจําสูงานวิจัย 
8. รายงานผลลัพธของการบริหารจัดการงานวิจัย 
9. การนําผลจากการติดตามประเมินผล  มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิจัย  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 
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ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  33..11..22  
 

กระบวนการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผลงานวิจัยจากการดําเนินงานของอาจารยประจําภาควิชาตางๆ 

13 ภาควิชา ดําเนินงานบริหารการวิจัยโดยผานรองคณบดีฝายวิจัย คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย หนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยและเครือขายการทํางานรวมกับเจาหนาท่ีสายสนับสนุนประจําภาควิชา ดังนี้  
ระดับคณะฯ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการวิจัย 
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
3. มีหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัย ซึ่งเปนการแบงหนวยงานภายในสํานักงานคณบดี 

ระดับภาควิชา 
1. มีการมอบหมายงานใหอาจารยประจําภาควิชารับผิดชอบดานการวิจัยระดับภาควิชา หรือ การทํางานรวมกับ

เจาหนาท่ีสายสนับสนุนประจําภาควิชา 
คณะกรรมการวิจัย มีหนาท่ี  
 1.  กําหนดนโยบายและแผนปฎิบัติการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ รวมถึงการดําเนินการในการพัฒนาการ 
วิจัยของอาจารย 
 2.  กําหนดระเบียบ / เกณฑ และพิจารณาการขอรับทุนดานการวิจัยของคณะ  
 3.  กํากับ ติดตามตรวจสอบการดําเนินกาวิจัยใหเปนไปตามจรรยาบรรณนักวิจัย, 
 4.  ติดตาม ประสานงานในการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนท้ังภายในและภายนอกคณะฯ รวมท้ังพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนการวิจัยจากทุน CMB เงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและเงินอุดหนุนเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
 5.  ประเมินแผนการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการวิจัย (หลักฐานฯ มาตรฐานขอ 3.1.2 รายการท่ี 1) 
 
  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มีหนาท่ี   

1.  ประเมนิโครงการวิจัยของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
ท่ีขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
 2.  ประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ีดําเนินการโดยบุคคลภายนอกท่ีตองการเก็บ
ขอมูลการวิจัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร,   
 3.  ปรับปรุงระเบียบขอบังคับเรื่องการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหเหมาะสมเปนไปตามหลักสิทธิ- 
มนุษยชนและเปนไปตามสนธิสัญญา Helsinki,  
 4.  จัดระบบการดําเนินงานเกี่ยวกับการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,   
 5.  จัดอบรมสงเสริมความรูแกอาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (หลักฐานฯ  
มาตรฐานขอ 3.1.2 รายการท่ี 2) 
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หนวยบริหารและพัฒนาการวิจัย    
คณะฯ ไดมีการจัดต้ังหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยเปนการภายในเพ่ือรองรับงานวิจัยในปจจุบันและอนาคต 

โดยมีเจาหนาท่ีประจํา จํานวน 3 คน ทํางานขึ้นตรงตอรองคณบดีฝายวิจัย ทําหนาท่ีรับผิดชอบกรอบการทํางานดานการ
วิจัย 4 ดาน และงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดังนี้ 1) การบริหารงานวิจัย   2) สารสนเทศดานการวิจัยและการเผยแพร
ผลงานวิจัย 3) การสรางองคความรูดานการวิจัย 4) งานท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาโครงการที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยท้ังหมด โดยการบริหารจัดการดานการวิจัย เชน ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแกอาจารยอยางครบวงจร 
ไดแก การจัดสรรเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการวิจัย การจัดสรรเงินอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จัดการอบรมสงเสริม
ทักษะดานการวิจัยแกคณาจารยในดานการวิจัย รวบรวมผลงานดานการวจิัย เพ่ือจัดทําสารสนเทศดานการวิจัย โดยมีการ
สืบคน จัดเก็บ จัดการขอมูล และการจัดทําระบบขอมูลดานการวิจัยของคณะดวย นอกจากนี้หนวยยังดําเนินการจัดทํา
รายงานการวิจัยประจําปของคณะ ตลอดจนใหเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปของหนวยเปน Technician ในการจัดทํา website 
เพ่ือนํางานดานการวิจัยท่ีหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยดําเนินการขึ้นประชาสัมพันธและใหขอมูลแกผูสนใจใชประโยชน 
หนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยยังทําหนาท่ีจัดระบบและดําเนินการพิจารณาโครงการท่ีขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย รวมท้ังรองรับการทํางานในหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการในคณะกรรมการวิจัย และคณะกรรมการพิจารณาจริย-
ธรรมการวิจัยในมนุษย   
   
กรรมการรับผิดชอบดานการวิจัยระดับภาควิชา 

ภาควิชามีการกําหนดโครงสรางการทํางานของภาควิชาและมีการมอบหมายอาจารยประจําภาควิชารับผิดชอบ
ดานการวิจัยโดยรวมของภาควิชา โดยมีเจาหนาท่ีสายสนับสนุนชวยดําเนินงานในเร่ืองการบริหารงานวิจัยและอื่นๆ  
 
สํานักงานปฏิบัติการกลาง (Central Lab) 

- ดําเนินงานโดยผูอํานวยการสํานกัปฏิบัติการกลาง ทํางานในรูปคณะกรรมการ ทําหนาท่ีขึ้นตรงตอคณบดี          
มีนักวิจัยทําหนาท่ีประจําสํานักงานปฏิบัติการกลาง จํานวน 1 คน ใหบริการอุปกรณและเคร่ืองมือหองปฏิบัติการ เพ่ือ 
สนับสนุนงานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 
วารสารวิชาการสาธารณสุขศาสตร 

-  ดําเนินงานภายใตการดูแลของรองคณบดีฝายวิชาการ มีกองบรรณาธิการ มี peer reviewer  สําหรับคัดกรอง 
ผลงานวิชาการ   เพ่ือเผยแพรผลงานดานการวิจัย 
  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดใหมีการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลการวิจัยของคณะ
สาธารณสุขศาสตรเปนประจําทุกป ท้ังยังมีการเผยแพรรายงานการวิจัยประจําปใหหนวยงานตางๆ รับทราบ (หลักฐานฯ 
มาตรฐานขอ 3.1.2 รายการท่ี 3) และมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยของบุคลากรทุกระดับ ใหดําเนินงานวิจัยอยาง
มีประสิทธิภาพและเสริมสรางความรูและทักษะดานการวิจัย จึงมีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนในงานวิจัย (หลักฐานฯ 
มาตรฐานขอ 3.1.2 รายการท่ี 4), มีการจัดประชุมวิชาการสงเสริมการวิจัยใหแก นักวิจัยของคณะ เพ่ือเปนการพัฒนาขีด
ความสามารถในดานงานวิจัยของคณะฯ (หลักฐานฯ มาตรฐานขอ 3.1.2 รายการท่ี 5) 
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ผลลัพธ 

1. คณะกรรมการวิจัยมีการประชุมตามภารกิจหนาท่ีโดยเฉล่ีย เดือนละ 1 ครั้ง 
2. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยดําเนินงานตามภารกิจ โดยมีการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีขอรับรอง 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของอาจารย และนักศึกษาทุกระดับปริญญา (หลักสูตร ส.บ., ส.ม. (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) 
และ ส.ด.) ปละไมนอยกวา 160 เรื่อง 

3. หนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการวิจัย รองรับการดําเนินงานตามมติของ 
คณะกรรมการวิจัย และบริหารจัดการตามระบบการบริหารงานวิจัย  รวมท้ังเปนผูชวยเลขานุการ และดําเนินงานตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และบริหารจัดการตามกระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.1-3.1.2.2 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  33..11..22  
 

 เอกสารหมายเลข  PH 3.1.2.1 (1)  คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 588/2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย  
            ลว. 14 ธันวาคม 2550 
                                            (2)  คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 347/2547 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
           จริยธรรม  การวิจัยในมนุษย  ลว. 25 ตุลาคม 2549 
                                            (3)  คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 68/2547 เรื่องแตงตั้งรักษาการหัวหนาหนวยงาน  
           ลว. 3 มีนาคม 2547 
                                            (4)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานการวิจัยประจําป 2549  
                                            (5)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานการวิจัยประจําป 2550 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.2.2     (1)  คําส่ังแตงตั้งผูจัดการสํานักงานปฏิบัติการกลาง 
                                             (2)  คําส่ังแตงตั้ง ผูทํางานเกี่ยวกับวารสารวิชาการสาธารณสุขศาสตร ท้ัง Editorial  
           Board และ Peer Review 
                                             (3)  คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซตคณะ- 
           สาธารณสุขศาสตร ป 2551 ลว. 3 กันยายน 2551 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
3.1.3 มีการสนับสนุน
ทางดานการเงินและ
ปจจัยเก้ือหนุน  ในการ
ทํ า วิ จั ย   เ พื่ อ ผ ลิ ต
นั ก วิ จั ย รุ น ใ ห ม แ ล ะ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน   

1. จํานวนเงินท่ีองคกรจัดสรรเพ่ือสนับสนุนงานดานการวิจัย รวมถึงรูปแบบการ
สนับสนุน เชน การใหเงินทุนสนับสนุน การใหกูยืม จํานวนเงินงบประมาณแผนดิน /เงิน
รายไดขององคกร ท่ีจัดไวสําหรับงานวิจัยฯลฯ 
2. ปจจัยเกื้อหนุนเพ่ือการวิจัยท่ีองคกรจัดไว เชน หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสม 
ครุภัณฑ บุคลากรสนับสนุนการวิจัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. การดูแลจัดการเรื่องการขอทุน การบริหารเงินทุนวิจัย    
4. การติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยขององคกร
และนําผลการติดตาม/ประเมินผลมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนตอไป 
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ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบัน (ของภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) ตอจํานวนอาจารยประจํา 
(สมศ. 2.2) 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.3) 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3) 
4. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรบัทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา  (สมศ. 2.4) 
5. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.5) 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  3.3.11..33  

 

กระบวนการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแบบครบวงจร เปนเงิน 1,000,000 บาท 

จากรายไดเงินกองทุน China Medical Board และเงินรายไดของคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานวิจัย
ของอาจารยของคณะฯ  เสริมสรางความรูและทักษะของผูวิจัย สอดคลองกับนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยแก
บุคลากร โดยแบงสัดสวนการสนับสนุนการวิจัยเปน 3 ทุน คือ ทุนอุดหนุนการดําเนินโครงการวิจยั  ทุนอุดหนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และทุนอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานา-
ชาติ โดยคณะกรรมการวิจัยทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองการจัดสรรทุนท้ังสามดานดังกลาว และหนวยบริหารและพัฒนา 
การวิจัยเปนหนวยปฏิบัติท่ีบริหารจัดการใหเปนไปตามประกาศการใหทุนของคณะ และตามหลักวิชาการ/มาตรฐานคุณภาพ
ทางวิชาการ รวมทั้งจัดโครงการสัมมนาสงเสริมการวิจัย และจัดอบรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแก
อาจารยของคณะ 
 

นอกจากนี้ คณะยังสงเสริมใหอาจารยใชศักยภาพดานการวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย
และแหลงทุนภายนอกอื่น ๆ ดวย   ซึ่งในปงบประมาณ 2550 จาํนวน 51 โครงการ จําแนกเปน ทุนภายใน 12 โครงการและ
ทุนภายนอก 39 โครงการ และในปงบประมาณ 2551  จํานวน 73  โครงการ จําแนกเปน ทุนภายใน 17 โครงการ และทุน 
ภายนอก 56 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 2550 จํานวน 22 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.14 
 
 คณะฯ ไดจัดสรรเงินรายไดคณะในการซ้ือครุภัณฑหองปฎิบัติการใหแกหองปฏิบัติการกลาง มีบุคลากรสนับสนุนประจํา
ภาควิชา เชน นักวิทยาศาสตร ชวยงานวิจัยในระดับภาควิชา นอกจากนี้ คณะ ฯ ไดจัดใหบริการคลินิกวิชาการและวิจัย โดย
อาจารยประจําภาควิชาชีวสถิติทําหนาท่ีท่ีปรึกษาดานการใชสถิติในการวิจัยแกอาจารยและนักศึกษาทุกระดับท้ังของคณะ
สาธารณสุขศาสตรและคณะอื่นในวิทยาเขตราชวิถี ซึ่งเปนบริการท่ีจัดเปนพิเศษขึ้นตางหากไปจากระบบการใหคําปรึกษา
ปกติระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษา 
 
ผลลัพธ 
 1.  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบัน (ของภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) ตอจํานวนอาจารย
ประจํา จํานวน  22,380.41 บาท/คน  (3,379,442 บาท/151 คน)  อยูระดับคะแนน 1 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ตอจํานวนอาจารยประจํา จํานวน 
384,384.68 บาท/คน  (60,438,394 บาท/157 คน)  อยูระดับคะแนน 3 

3. เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
(63,817,836/151 = 422,634.68 บาท/คน)  อยูระดับคะแนน 3 
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4.  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา         
(25 x 100/149 = 16.78%) 

5. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา        
(53 x 100/149 = 35.57%) อยูระดับคะแนน 2 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.8 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3..11..33  
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.3.1 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China  
      Medical  Board พ.ศ. 2549 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.2  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China   
     Medical Board พ.ศ. 2551 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.3.3   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 
                                          วิชาการ ระดับนานาชาติ  พ.ศ. 2549 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.3.4  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิพบทความวิจัยใน 
      วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ  พ.ศ. 2549 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.3.5  คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 455/2549 เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาประจําคลินิก 
      วิชาการและวิจัย ลว. 17 พฤศจิกายน 2549 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.3.6   โครงการประชุมวิชาการสงเสริมการวิจัย 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.3.7   โครงการประชุมสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.3.8   สรุปจํานวนเงิน/รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
      จากภายในและภายนอกสถาบัน   

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน  
3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และ
ฐานข อ มูลงานวิ จั ยที่ เ ป น
ปจจุบัน  สามารถใชประโยชน
ในการบริหารจัดการ และการ
สรางงานวิจัย 

1. รวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทําสารสนเทศ (นําขอมูลมาประมวล) เกี่ยวกับการ
วิจัยขององคกร เชน โครงการวิจัย แหลงทุนวิจัยสนับสนุนการวิจัย บุคลากรท่ี
ทํางานวิจัย ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือการนําไปใช
ประโยชน ฯลฯ 
2. ประมวล และพัฒนาขอมูลในขอ 1 เปน “ฐานขอมูลงานวิจัย” เพ่ือใช
ประโยชนในการอางอิง การวิเคราะห และดานอื่นๆ 
3. ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมขอมูลใหถูกตอง และทันสมัยอยูเสมอ (ดําเนินการ 
ทุกสัปดาห/เดือน/ฯลฯ) 
4.  ติดตาม ประเมินผลของระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย 
และนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัย เพ่ือใหเปนประโยชนและสนับสนุนงานวิจัยอยางแทจริง 
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ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.11..44  
 

กระบวนการ 
มีหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยจัดระบบการเก็บรวบรวมขอมูลดานการวิจัยของคณะฯ ดวยโปรแกรม Microsoft 

Excell ตามแบบฟอรม RU จํานวน 8 แบบฟอรม โดยมีการจัดเก็บขอมูลจากภาควิชาทุก 3 เดือน คือ RU08-D1 ถึง RU08-
D8 ประกอบไปดวย 
            1.  แบบฟอรม RU08-D1 เกี่ยวกับโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนตามปปฏิทิน 
            2.  แบบฟอรม RU08-D2 เกี่ยวกับการสํารวจผลลัพธจากโครงการวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  
            3. แบบฟอรม RU08-D3 เกี่ยวกับสํารวจบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
            4. แบบฟอรม RU08-D4 เกี่ยวกับสํารวจรายงานฉบับสมบูรณท่ีไมไดตีพิมพวารสารวิชาการโครงการ/ผลงานวิจัย
ท่ีมีการนําไปใชประโยชน ถายทอดเทคโนโลยี 
            5. แบบฟอรม RU08-D5 เกี่ยวกับสํารวจรายงานฉบับสมบูรณท่ีไมไดตีพิมพวารสารวิชาการโครงการ/ผลงานวิจัย
ท่ีมีการนําไปใชประโยชน ถายทอดเทคโนโลยี 
            6. แบบฟอรม RU08-D6 เกี่ยวกับสํารวจผลงานวิจัยท่ีจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
            7. แบบฟอรม RU08-D7 เกี่ยวกับสํารวจการไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ การยกยองในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
            8. แบบฟอรม RU08-D8 เกี่ยวกับแบบสํารวจความเช่ียวชาญ/ชํานาญการเฉพาะดานบุคลากร 
            

ซึ่งการดําเนินงานในการจัดเก็บขอมูลไดมีการพัฒนาแบบฟอรมในการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่องโดยการเพ่ิม
ขอมูลใน 3 แบบฟอรม คือ แบบฟอรม RU08-D1- แบบฟอรม RU08-D3 ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลไดแจงมายัง
คณะฯ วาทางมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System : FIS) มาใชใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น ทางคณะฯ จึงไดมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามแบบฟอรม RU ควบคูไปกับการจัดเก็บขอมูล 
ระบบ FIS  ซึ่งการดําเนนิงานบันทึกขอมูลในฐานขอมูลยังไมสมบูรณ เนื่องจากยังอยูระหวางการทดลองระบบ และปรับปรุง
ระบบ และเมื่อโปรแกรมดังกลาวเสร็จสมบูรณแลวจะสามารถเชื่อมโยงขอมูลมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาได โดยสามารถ
จําแนกขอมูลในแตละดานเปนรายบุคคลและในภาพรวม เพ่ือใชประกอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน กพร. สมศ. และ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไดนําขอมูลไปสูการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และการจัดลําดับคณะ/สาขาวิชา ป 
2551-2553 โดยไดมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานท่ี 0.5 เรื่อง/คน  และ 0.75 เรื่อง/คน ตามลําดับ 

และในสวนของภาควิชาไดมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามแบบฟอรม RU08-D1- แบบฟอรม RU08-D8 ของ
คณะ และแตละภาควิชาจะมี Website ของแตละภาควิชา เชน ภาควิชาจุลชีววิทยา : http://ph.mahidol.ac.th/phmi และ
ภาควิชาโภชนวิทยา : http://ph.mahidol.ac.th/phmi  รวมท้ังในภาควิชาจุลชีววิทยาไดมีการติดประกาศผลงานตีพิมพ และ
ผลงานตีพิมพท่ีเปน reprints นอกจากนี้ ยังไดมีการแสดงโปสเตอรผลงานวิจัยหลังจากท่ีไดนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ตางๆ จะถูกติดไวท่ีบอรดของภาควิชา เพ่ือเผยแพรใหคณาจารย ขาราชการ นักศึกษา และผูสนใจไดรับทราบ   
 

ผลลัพธ 
          (1)  มีแผนการจัดเก็บขอมูลแบบฟอรม RU08-D1 - RU08-D8 ทุก 3 เดือน 
          (2)  มีสรุปผลการจัดเก็บขอมูลตามแบบฟอรม RU08-D1 - RU08-D8 ทุก 3 เดือน 
          (3)  มี Website : http://www.ph.mahidol.ac.th/research/thai/index_th.html  ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับทุน
วิจัย/ระเบียบ/การประชุมและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ทําใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลงานงานวิจัยไดอยางท่ัวถึง 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1  - PH 3.1.4.2   
 



 

 

122

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3..11..44  
 

เอกสารหมายเลข  PH 3.1.4.1   ขอมูลตามแบบฟอรม RU08-D1 - RU08-D8 ปงบประมาณ 2551 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.4.2   Website : http://www.ph.mahidol.ac.th/research/thai/index_th.html   

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน  
3.1.5  มีระบบประกันคุณภาพ
งานวิจัยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล  

1. คณะกรรมการดูแลเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณการทําวิจัย เชน การคัดลอก 
การละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา การสรางขอมูลเท็จ  
2. คณะกรรมการ/กลุมผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกตองและเขมแข็ง  
ทางวิชาการของโครงการวิจัย ท่ีองคกรใหการสนับสนุน 
3. ระบบและกลไกในการพิจารณาความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล 
4. ระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีการทดลองในคน/สัตว  
ตามมาตรฐานสากล  
5. รายงานการติดตาม ประเมินผลระบบประกับคุณภาพงานวิจัยขององคกร
และนําขอมูลนี้ไปปรับปรุง/พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัย 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.11..55  

กระบวนการ 
 การดําเนินงานวิจัยทุกโครงการของอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผานกระบวนการประเมิน
โครงการวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการนั้นๆ ต้ังแตการเสนอโครงรางการวิจัยเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนการวิจัย ซึ่งตองผานการประเมินโครงการ (pre-evaluation) จากผูทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชานั้น โดยพิจารณาท้ังใน
เรื่องมาตรฐานทางวิชาการ ความเหมาะสมในเรื่องงบประมาณ ความมีคุณคาสมควรไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงานวิจัย
ตามขอเสนอโครงการ รวมท้ังการพิจารณาวาโครงการวิจัยนั้นสมควรผานการรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย หรือจริย-
ธรรมการใชสัตวทดลอง หรือดานอื่นๆ หรือไม มีการายงานความกาวหนาและการใชจายงบประมาณโครงการวิจัยท่ีดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ จะตองสงรายงานการวิจัย และรายงานการวิจัยนั้นจะไดรับการประเมินโครงการ (post-evaluation) เพ่ือ
พิจารณาวา โครงการวิจัยนั้นดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนหรือไม นอกจากนี้ 
โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษย ตองไดรับการพิจารณารบัรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการ
พิจารณาริยธรรมการวิจัยในมนุษยของคณะสาธารณสุขศาสตร หรือของมหาวิทยาลัยหรือของหนวยงานที่นักวิจัยเขาไป
ดําเนินการวิจัยกอนเริ่มดําเนินโครงการ  
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ประกอบดวยอาจารยจากภาควิชาตางๆ ท่ีผานการอบรม
หลักการดานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จํานวน 12 ทาน เปนกรรมการ และกรรมการจากภายนอก (Lay 
people) 1 ทาน ทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย   ท้ังท่ีเปนโครงการวิจัย
ของอาจารย บุคลากรของคณะ และนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร แตละโครงการจะไดรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ (Reviews Committee) จํานวน 3-5 ทาน ใหเปนไปตามหลักการดานสิทธิมนุษยชน หลักการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตามคําประกาศ Helsinki (หลักฐานฯ มาตรฐานขอ 3.1.5 รายการท่ี 1 - คูมือและแบบฟอรม 
รวมท้ังแบบฟอรมการประเมินโครงการ) โครงการที่ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของคณะสาธารณสุขศาสตร 
สวนใหญใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และยังไมเคยมีการรองเรียนหรือเหตุการณ
ไมพึงประสงคเกิดขึ้น  
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 ผลลัพธ 
การดําเนินงานโครงการวิจัยของคณะอยูภายใตระบบประกันคุณภาพงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล ท้ัง

ตามหลักมาตรฐานทางวิชาการและตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย   ในป 2550-2551  มกีารจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากทุน CMB ใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพงานวิจัย และมีโครงการวิจัยอื่น ดังนี้ 

 
โครงการวิจัยท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพงานวิจัยระดับสากล (กอนดําเนินโครงการ) 

ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย
ตามระบบสากล 

ปงบประมาณ  2550 ปงบประมาณ 2551 
จํานวนโครงการ 
วิจัยขอทุน CMB 

จํานวนโครงการ 
วิจัยอื่น ๆ  

จํานวนโครงการ 
วิจัยขอทุน CMB 

จํานวนโครงการ 
วิจัยอื่น ๆ  

การประเมินโครงการวิจัยตาม
มาตรฐานทางวิชาการ 
(pre-evaluation) 

อนุมัติ 4 โครงการ 
= 249,892 บาท 

ถูกประเมินโดย
หนวยงานท่ีใหทุน
วิจัย 

อนุมัติ 1  โครงการ 
= 50,000  บาท 

ถูกประเมินโดย
หนวยงานท่ีใหทุน
วิจัย 

การประเมินโครงการวิจัยตาม
หลักการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยใน มนุษยของคณะ 

139  โครงการ 
จําแนกเปน  
1.  โครงการวิจัย
ของอาจารย 11  
โครงการ 
2. สารนิพนธิ์ของ
นักศึกษา 38 
โครงการ 
3. ภาคนิพนธของ
นักศึกษา 90 
โครงการ 

      - 170  โครงการ 
จําแนกเปน 
1.  โครงการวิจัย
ของอาจารย 22 
โครงการ 
2. ดุษฎีบัณฑิต
ของนักศึกษา 1 
โครงการ 
3. วิทยานิพนธของ
นักศึกษา 51 
โครงการ 
4. ภาคนิพนธของ
นักศึกษา 96 
โครงการ 

    - 

การประเมินโครงการวิจัยตาม
มาตรฐานทางวิชาการ 
(post-evaluation) 

 4  โครงการ ถูกประเมินโดย
หนวยงานท่ีใหทุน
วิจัย 

 1 โครงการ ถูกประเมินโดย
หนวยงานท่ีใหทุน
วิจัย 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1- PH 3.1.5.7 
    

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3..11..55  

เอกสารหมายเลข  PH 3.1.5.1   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย  
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.5.2    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.5.3   คูมือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.5.4   แบบเสนอโครงการวิจัยขอทุน CMB 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.5.5  แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน CMB (pre-evaluation) 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.5.6   แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน CMB (post-evaluation) 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.5.7   แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน  
3.1.6 มี ร ะ บบก า ร จั ด ก า ร
ผลการวิจัยและนวัตกรรม  
ที่กอใหเกิดมูลคาและนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

1. รูปแบบในการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมและนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในเชิงพาณิชย อาทิ การขายเทคโนโลยีใหภาคเอกชน การนําสิทธิบัตร
ไปใชประโยชน การจัดต้ังบริษัทเพ่ือนําผลผลิตเพ่ือการจัดการผลประโยชน  
เชิงพาณิชย ฯลฯ 
2. ผลท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
3. ติดตามประเมินผลลัพธของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิม
และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย 
4. การปรับปรุงแนวทาง รูปแบบของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิด
มูลคาเพ่ิมและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยนําขอมูลจากขอ 3  
มาประกอบการพิจารณา 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.11..66  
 

กระบวนการ  
 ทางคณะฯ มีเครือขายวิจัยในการบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยรวมกับภาครัฐ และเอกชน
รวมท้ังไดมีการประสานงานกับศูนยประยุกตและบริการ เพ่ือจดลิขสิทธิ์ อนุสินธิบัตร  โดยการนําผลงานวิจัยไปขยายผลให
เกิดมูลคาเพ่ิมตามหนวยงานในภาครัฐและเอกชน  โดยมีผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตรและอยูระหวาง
ดําเนินการ ดังนี้ 
           1.  ผลงาน ดร. สมารทพิฆาตโรคอวน  (ลิขสิทธิ์)  ผูประดิษฐ รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท  เลขท่ี  ลข. 
159112 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2550  (ภาควิชาโภชนวิทยา) – ไดมีการจัดสง CD ผลงานวิจัยไปยังโรงเรียนตางๆ  
           2.  ผลงานสารละลายธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมปริมาณไอโอดีน และกรรมวิธีการปลูกผักใบ (อนุสิทธิบัตร) เจาของ
ผลงาน รองศาสตราจารยนัยนา  บุญทวียุวัฒน  วันท่ี 25 เมษายน 2547 (1335) (สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท) 
           3. ผลงานเด็กไทยดูดี (ลิขสิทธิ์)  เจาของผลงาน รองศาสตราจารยชุติมา  ศิริกุลชยานนท  เลขท่ีจดทะเบียน 

112333 ระดับประเทศ ลงวันท่ี 7 กันยายน  2547  (ภาควิชาโภชนวิทยา) 
           4. ผลงาน Conbert  (ลิขสิทธิ์) เจาของผลงาน อาจารยเยาวลักษณ  เงินวิวัฒนกุล เลขท่ีจดทะเบียน 108092 ระดับ 
ประเทศ ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 (ภาควิชาระบาดวิทยา) 
           5.  ผลงาน OH.SURVEY (ลิขสิทธิ์) อาจารยเยาวลักษณ  เงินวิวัฒนกุล เลขท่ีจดทะเบียน 108093 ระดับประเทศ 
ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548   (ภาควิชาระบาดวิทยา) 
 
 
           อยูระหวางการจดสิทธิบัตร 
           1. ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเคร่ืองควบคุมไอระเหยของน้ํามันและนํากลับมาใช เจาของผลงาน รองศาสตราจารย 
วิทยา  อยูสุข  รองศาสตราจารยพรพิมล  กองทิพย และอาจารยสุทธินันท ฉันทธนกุล  (ภาควิชาอาชีว- 
อนามัยและความปลอดภัย) 

      2. ผลงาน LDL Receptor gene Primers และ CETP gene Primers เจาของผลงาน รองศาสตราจารยคลายอัปสร 
พงศรพีพร 
 
 และในสวนของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขไดมีการนําผลงานการวิจัยทางดานการปฏิบัติสมาธิ “การเยียวยา
จิตประสาทภูมิคุมกันวิทยา” มาจัดพิมพเปนหนังสือ CD จําหนายในเชิงพาณิชยใหกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล และผลงานวิจัยของภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง การวินิฉัยและการเฝาระวังกอเชื้อโรคผานทางเดินอาหารและ
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สารเคมีเปนพิษในกุงขาวท่ีจังหวัดอันดามันตอนบน (ระยะท่ี 1 - จังหวัดพังงา) ไดมีการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัย
สูภาคเอกชนในเชิงพาณิชย คือ กิจกรรมบอเล้ียงกุงในจังหวัดพังงา  
 
ผลลัพธ 
 มีผลงานวิจัยท่ีขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิม จํานวน 5 ผลงาน และอยูระหวางดําเนินการ 3  ผลงาน  รวมท้ังมีผลงาน
เชิงพาณิชย  จํานวน 2 เรื่อง 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.1- PH 3.1.6.3 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3..11..66  
 

เอกสารหมายเลข  PH 3.1.6.1    สรุปจํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตร 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.6.2    CD ผลงาน ดร. สมารทพิฆาตโรคอวน (อยูท่ีเจาของผลงาน) 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.6.3    หนังสือ CD   การเยียวยาจิตประสาทภูมิคุมกันวิทยา” (อยูท่ีเจาของผลงาน –  
     ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 
 

มามาตรฐานคุณภาพตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน  
3.1.7 มีกลไกการเผยแพร
ผลงานวิจัย และกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายใน
และภายนอก  

1. กําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ) /งาน /บุคคล เพ่ือวางนโยบาย 
แนวทาง แผนงาน กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในการ
เผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท้ังในวงการวิชาการ การนําไปใชประโยชน และ
กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ  
2. แผนงานในการดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม และกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยสูีภาคสวนตางๆ  
3. ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและ
นวัตกรรม ท่ีเชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  
4. การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปยังผูเกี่ยวของ  
ท้ังภายใน และภายนอกองคกร  
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม และ
กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ และนําผลการติดตามฯ  
มาปรับปรุงตอไป 
6. การจัดการความรูท่ีเกิดจากงานวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1.  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 
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ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.11..77  
 

กระบวนการ 
 
 มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยโดยมีแผนการนําเสนอผลงานตีพิมพและเสนอผลงานวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝายวิจัย และคณะกรรมการฝายวิจัย รวมท้ังหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยเปนผูประ-สาน
งานในการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนในการเผยแพรงานวิจัย เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงานการวิจัยและแลก 
เปล่ียนความรูในงานวิจัย ท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมไปถึงตางประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหเกิดผลงานตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย โดยมีกระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ และงานวิจัยท่ีเปนวิทยานิพนธของนักศึกษา รวมท้ังมีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปยังผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังภายในและภายนอกองคกร ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ เชน ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรู เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และ Collaborating Center for 
Tobacco Control (CCTC) ชมรมโภชนวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล เครือขายการวิจัยทางการพยาบาล/การสาธารณสุข 
(หลักฐานฯ มาตรฐานขอ 3.1.7 รายการท่ี 1 - 2) นอกจากนี้ ยังนําผลงานวิจัยและบทคัดยอขึ้น Website ของคณะฯ ท่ี 
www.ph.mahidol.ac.th/ research/thai/index_th.html  หนาภาษาไทย 
 
 และในสวนของภาควิชาจุลชีววิทยาไดมีการดําเนินการรวบรวมผลงานวิจัยเผยแพรทาง Website และทางบอรด
ประชาสัมพันธ รวมท้ังมีผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลนวัตกรรม เรื่อง Vacuolating cytotoxin activity and cagA of 
Helicobacter pylori isolates from peptic ulcer and non-ulcer dyspepsia patients from Thailand” นําเสนอแบบ
โปสเตอรของการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ ครั้งท่ี 12 ระหวางวันท่ี 20-22 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร กรุงเทพฯ ตลอดจนทางภาควิชากําลังสรางเครือขายงานวิจัยเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทํา MOU กับ
มหาวิทยาลัย Hokkaido ประเทศญี่ปุน และไดสรางเครือขายงานวิจัยเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีกับ Tokyo University 
และ Osaka University ประเทศญี่ปุน 
 
ผลลัพธ 
          (1)  มีหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยทําหนาท่ีในการประสานงานในการเผยแพรผลงานวิจัย 
            (2)  มแีผน/ผลการเผยแพรขอมูลทางการวิจัย 

            (3)  มผีลงานวิจัยท่ีมีการนําความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนในภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

            (4)  มเีครือขายการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1- PH 3.1.7.4       
 

หลักฐาน/ขอหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3มูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3..11..77  
 

เอกสารหมายเลข  PH 3.1.7.1   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.7.2   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิชาการใน 
      การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.7.3    แผน/ผลการเผยแพรขอมูลทางการวิจัย 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.7.4    สรุปผลงานวิจัยท่ีมีการนําความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชน 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน  
3.1.8 มีระบบการสรางและ
พัฒนานักวิจัย  

1. แผนการรับบุคลากรคุณภาพ และมีศักยภาพสูงดานการวิจัย กระบวนการ
คัดเลือกนักวิจัยรุนใหมท่ีมีคุณภาพ 
2. กระบวนการเพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัย  
3. ระบบการสรางบันไดอาชีพ (Career path) นักวิจัย 
4. จํานวนนักวิจัยรุนใหมท่ีเพ่ิมขึ้น 
5. ติดตามประเมินผลระบบการสรางและพัฒนานักวิจัย และนําขอมูลไป
ปรับปรุง/พัฒนาระบบการสรางและพัฒนานักวิจัยตอไป 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 3.11..88  
กระบวนการ 
 คณะฯ มีรองคณบดีฝายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย และมีหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยรับผิดชอบในการ
ประสานงานและสนับสนุนงานตางๆ ดานการวิจัย  ดังนั้น  คณะสาธารณสุขศาสตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนานักวิจัย
รุนใหมอยางยิ่ง โดยใหทุนสนับสนุนการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ ให
โอกาสและเวลากับอาจารยในการเปนท่ีปรึกษาใหภาครัฐและเอกชน และมีการจัดโครงการประชุมวิชาการสงเสริมการวิจัย 
ใหแกนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยรุนกลางเพ่ือเปนการพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในดานงานวิจัย ใหไดรับการ-
สนับสนุนงบประมาณจาก คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  (หลักฐานฯ มาตรฐานขอ 3.1.8 รายการท่ี 1) 
 

ในสวนของภาควิชาจุลชีววิทยามีระบบพี่เล้ียง (Mentor) ใหดูแล และเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํากับอาจารยใหมใน
การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนทุนจากแหลงทุนตางๆ ตลอดจนวิธีการดําเนินงานวิจัย มีแผนการรับบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและศักยภาพสูงดานการวิจัย โดยมีการดําเนินการใหคณาจารยมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกจากผูมาสมัครใน
การสัมภาษณ และทางคณะฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณและสอบสอนเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งบุคลากร
ในภาควิชาฯ ไดรวมกับอาจารยนอกสถาบันในการคัดเลือกรับบุคลากรท่ีมีคุณภาพและศักยภาพสูงดานการวิจัยเพ่ือเปน
อาจารยใหมตามแบบสัมภาษณท่ีเปนระบบ และมีมาตรฐานท่ี สวทช. ไดจัดทําขึ้น 
 

 และในปงบประมาณ 2552 คณะฯ โดยฝายวิจัยไดมีการวิเคราะหผลจากรายงานประเมินตนเองป 2550 และป 
2551 ซึ่งพบวายังขาดการสรางและพัฒนานักวิจัยรุนใหมอยางจริงจัง จึงไดมีการกําหนดแผน/โครงการการรวมกลุมวิจัย ซึ่ง
ตองมีนักวิจัยรุนใหมเขารวมโครงการ สําหรับทุน CMB จะเนนการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม รวมท้ังการมีโครงการอบรม
นักวิจัยรุนใหม และจัดใหมีระบบพ่ีเล้ียง (Mentor) ในการดูแล เปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํากบันักวิจัยรุนใหม 
 

ผลลัพธ 
             (1)  มนีักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยหลังปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพและศักยภาพสูงดานการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น      
           (2)   มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น และเปนประโยชนตอประเทศชาติ 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.1- PH 3.1.8.2 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3..11..88  
 

เอกสารหมายเลข  PH 3.1.8.1 โครงการจัดอบรม/สัมมนา เพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัย  ”โครงการประชุมวิชาการ      
                                          สงเสริมการวิจัยประจําป 2551” 
เอกสารหมายเลข  PH 3.1.8.2    ประกาศการใหทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม/นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 3ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 3..11  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
    

องคประกอบ 3.2 ผลงานวิจัย 
หลักการ ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor             

มีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และกอใหเกิดการพัฒนาการเรียน 
การสอนที่มีนวัตกรรมและทันสมัย 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
3.2.1 มี ผ ล ง านวิ จั ย ท่ี ส าม า รถ
นําไปใชแกปญหา/กําหนดนโยบาย
สาธารณะของประเทศ   

1. แนวทาง รูปแบบการนําผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนในการแกปญหา/
กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
2. รายงานการนํางานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในการแกปญหา/กําหนด
นโยบายสาธารณะของประเทศ 
3. ติดตาม ประเมินผลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหา/
กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ  
4. ปรับปรุงแนวทาง รูปแบบการนําผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนในการ
แกปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ โดยนําผลการประเมินมา
ประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  33..22..11  
 

กระบวนการ 
คณะฯ ไดใหการสนับสนุนดานสถานท่ี หองปฏิบัติการ วัสดุครุภัณฑ  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทําวิจัย

โดยเนนการจัดทําวิจัยท่ีเปนปญหาหลักของประเทศ หรือท่ีเกี่ยวของกับดานสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพท่ีมีความ-
สําคัญตอประเทศ โดยมีการชี้แจงผานคณะกรรมการวิจัยใหรับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทําผลงานวิจัย พรอมท้ังมี
การกระตุนใหอาจารยทําวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหา หรือกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศได 
ซึ่งในปงบประมาณ 2550-2551 ทางคณะฯ มีรายงานผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาของประเทศได ดังนี้ 
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1.  รายงานโครงการวินิจฉัยและการเฝาระวังกอเชื้อโรคผานทางเดินอาหารและสารเคมีเปนพิษในกุงขาวท่ีจังหวัด
อันดามันตอนบน (ระยะท่ี 1 – จังหวัดพังงา) ท่ีมีการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยสูภาคเอกชนในเชิงพาณิชย คือ 
กิจกรรมบอเล้ียงกุงในจังหวัดพังงา และสามารถนําไปแกปญหาในการเล้ียงกุง และจําหนายกุงในตลาดสด (ภาควิชาจุล
ชีววิทยา) 

2. รายงานผลโครงการวิจัย ประเมินผลภายในแผนงานพัฒนาจังหวัดนํารอง ดานการสรางเสริมสุขภาพในสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมใหกับ สสส. และสํานักงานประกันสังคม เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางการสรางเสริมสุขภาพ
คนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 

3. รายงานผลโครงการวิจัย การศึกษากระบวนการผลลัพธและผลกระทบของการดําเนินโครงการสรางเสริม
สุขภาพของพนักงานองคกรขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหกับขสมก. และสสส. เพ่ือกําหนดแนวนโยบายดานการสรางเสริม
สุขภาพพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 

4.  รายงานผลการวิจัย โครงการกํากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของหนวยบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนา กรุงเทพมหานคร ใหกับ สปสช.เพ่ือนําไป
กําหนดแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพหนวยบริการระดับปฐมภูมิในเขตพ้ืนท่ี กทม. (ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข) 

5. รายงานผลการประเมินผลภายในแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ 
เพ่ือนําสูการกําหนดนโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาสาธารณสุข (ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข) 

6. รายงานผลโครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบการปองกันการเสียชีวิตและพิการจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ สปสช. เพ่ือปรับปรุงหรือกําหนดนโยบายการดูแลผูปวยกลุมโรคหัวใจ
และหลอดเลือด  (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 

7.  รายงานผลการวิจัยเรื่องผลของการใชหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชในเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตกรุงเทพมหานคร 
(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร) 

8.  รายงานผลการวิจัยเรื่อง เด็กไทย ดูดี มีพลานามัย ระยะท่ี 2 เพ่ือใชในเรื่องการเรียนการสอนของโรงเรียน
ตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาควิชาโภชนวิทยา) 

9. รายงานผลการวิจัยเพ่ือเฝาระวังการบริโภคยาสูบของนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพในประเทศไทย ป พ.ศ. 
2549  เพ่ือใชในดานการเรียนการสอน รวมถึงภาครัฐและเอกชน  (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร) 

10. รายงานโครงการวิจัยเรื่องอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  - เพ่ือใชประโยชนในหนวยงานภาครัฐ   (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร) 
 
ผลลัพธ 

คณะฯ มีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชในการแกไขปญหาและผลักดันในการกําหนดนโยบายของประเทศ  จํานวน 10 
โครงการ 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.1.1- PH 3.2.1.10 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  33..22..11  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH 3.2.1.1- PH 3.2.1.10    เอกสารอยูในแตละภาควิชาท่ีรับผิดชอบโครงการวิจัยฯ 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
3.2.2 มี ผ ล ง า น วิ จั ย /น วั ต ก ร ร ม  
ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในชุมชน 
สังคม และเชิงพาณิชย  

1. จํานวนและรูปแบบการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมไปใชใน
ชุมชน/สังคม 
2. จํานวนและรายการการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย 
3. จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.1) 
2. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.4) 

 
 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  33..22..22  
กระบวนการ/ผลลัพธ 
 คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติโดยมีแผนการนําเสนอผลงานและการเผยแพรผลงานวิจัย โดยทางคณะฯ จะใหการสนับสนุนการ
วิจัยจากทุน CMB เงินรายไดคณะฯ และเงินอื่นๆ โดยมีการกระตุนผานคณะกรรมการวิจัยใหอาจารยนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งในปงบประมาณ 2551 ทางคณะฯ ไดนําผลงานวิจัยไปตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ/
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 

1. รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและ 
นานาชาติตออาจารยประจํา  =  131X100/157 = 83.44%   ดังนี้ 

-  ระดับชาติ 38 เรื่อง (0.24  เรื่อง/คน) 
-  ระดับนานาชาติ  93  เรื่อง  (0.59 เรื่อง/คน) 

2.  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ 
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา = 1x100/157 = 0.64% 
อยูระดับคะแนน 1 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.1 - PH 3.2.2.4 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  33..22..22  
 

เอกสารหมายเลข  PH 3.2.2.1   แบบชี้แจงรายละเอียดขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนฯ   
     (กพร.) 
เอกสารหมายเลข  PH 3.2.2.2   สรุปผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในรดับชาติและนานาชาติ 
เอกสารหมายเลข  PH 3.2.2.3    เอกสารการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  PH 3.2.2.4    เอกสารการจดอนุสิทธิบัตร 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
3.2.3 มีผลงานวิ จั ยที่ ตี พิ มพ ใน
ว า ร ส า ร ที่ มี ผู ป ร ะ เ มิ น  ( Peer-
reviewed Journals/Refereed 
Journals) หรืออยู ใ นฐานข อ มูล
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  

1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพจําแนกตามประเภทของวารสาร เชน Peer-
reviewed Journals/Refereed Journals  ในฐานขอมูลระดับนานาชาติเชน 
ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex  
ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED 
ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRI Cultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC 
(Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE  ระดับชาติ หรือ
ฐานขอมูลท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง 
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ีมีผูประเมินตอจํานวนบุคลากร
ดานการวิจัย 
3. ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพตอบุคลากรดานการวิจัย
กับองคกรอ่ืนๆ ท้ังในระดับประเทศ/ตางประเทศ 
4. นําผลการเทียบเคียงในขอ 3 ไปประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง  
การสงเสริม สนับสนุน กระตุนเพ่ือใหองคกรมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใน
วารสารท่ีมีผูประเมินหรืออยูในระดับชาติ หรือนานาชาติเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  33..22..33  
 

กระบวนการ/ผลลัพธ 
 คณะฯ มีผลงานตีพิมพในวารสาร Peer-reviewed Journals/Refereed Journals  และอยูในฐานขอมูลระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เชน  ฐานขอมูล Science Citation Index (SCR) ISI Web of Knowledge, SCOPUS  ป 2548-2550 
จํานวน 218 เรื่อง จําแนกเปน ระดับชาติ จํานวน  100  เรื่อง  และนานาชาติ 118  เรื่อง เมื่อแยกเปนปพบวาป 2549 มี
นานาชาติ 44 เรื่อง ป 2550 มี 41 เรื่อง (ตารางที่ 1) เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.1 
 
ตารางที่ 1 ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ และ citation เทียบกบับางสถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล  
  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 

ผลงานตีพิมพ 
(เร่ือง) 

ค.ศ. 2006 
ป 2549 

ค.ศ. 2007 
ป 2550 

ค.ศ. 2008 
ป 2551 

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, 
Mahidol University 

169 183 111 

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University 159 167 139 
Faculty of Public Health, Mahidol University 44 41 30 
Asean Institute for Health Development, 
Mahidol University 

3 2 1 

 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  33..22..33  
 

เอกสารหมายเลข  PH 3.2.3.1    สรุปผลงานที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลสากล หรือฐานขอมูลระดับชาติ 
เอกสารหมายเลข  PH 3.2.3.2    เอกสารผลงานวิจัยท่ีปรากฎบนฐานขอมูล ISI Web of Knowledge.SCOPUS 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
3.2.4 มีผลงานวิจัยที่ได รับการ
อางอิงในวงวิชาการ (Citation) 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยท่ีตีพิมพ และไดรับการอางอิงในวง
วิชาการ (Citation) ในระยะ 5 ปยอนหลัง  
2. ผลการเทียบเคียงจํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน  
Peer-reviewed Journals/Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอบุคลากรดานการวิจัยกับองคกรอื่นๆ ท้ังในระดับประเทศ/
ตางประเทศ  
3. นําผลการเทียบเคียงในขอ 2  ไปประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง  
การสงเสริม สนับสนุน กระตุนเพ่ือใหองคกรมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง  
ในวงวิชาการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง   

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ    ตออาจารยประจํา (สมศ. 2.6, สกอ. 4.5) 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  33..22..44  
กระบวนการ/ผลลัพธ 
 คณะฯ มีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เพ่ือใชอางอิงในดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ในระยะ 5 ปยอนหลัง (ป 2546-2550) 
จํานวน 203 เรื่อง (1,031 ครั้ง) จากอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 157 คน คิดเปนรอยละ 29.30 ซึ่งในปงบประมาณ 
2550 ไดมีการอางอิงบทความวิจัย จํานวน 96 เรื่อง คิดเปนรอยละ 58.90 (จํานวนอาจารยและนักวิจัย 163 คน) และในป 
2551 จํานวน 58 เรื่อง คิดเปนรอยละ 36.94 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.4.1 - PH 3.2.4.1    
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3อ 3..22..44  
เอกสารหมายเลข  PH 3.2.4.1    สรุปผลงานที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลสากล หรือฐานขอมูลระดับชาติ ใชเอกสาร 
     เดียวกับ PH 3.2.3.1 
เอกสารหมายเลข  PH 3.2.4.2    เอกสารผลงานวิจัยท่ีปรากฎบนฐานขอมูล ISI Web of Knowledge.SCOPUS  

     ใชเอกสารเดียวกับ PH 3.2.3.2    
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
3.2.5 มีผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ
( Prototype) /ต น ค ว า ม คิ ด 
( Originality)  / น วั ต ก ร ร ม  
(Innovation) 

1. ระบุจํานวนชื่อเรื่องผลงานวิจัยท่ีเปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรม
ใหมๆ  ในรอบ 5 ปท่ีผานมา (2546-2550) 
2. ผลการเทียบเคียงผลงานวิจัยท่ีเปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรม
ใหมๆ  ในรอบ  5 ป ท่ีผานมา  (2546-2550) กับองคกร อ่ืนๆ  ท้ั งใน
ระดับประเทศ/ตางประเทศ    
3. นําผลการเทียบเคียงในขอ 2 ไปประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง  
การสงเสริม สนับสนุน กระตุนเพ่ือใหองคกรมีผลงานวิจัยท่ีเปนตนแบบ/  
ตนความคิด/นวัตกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปท่ีผานมา 
(สมศ. 2.7) 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  33..22..55  
กระบวนการ/ผลลัพธ 

ทางคณะฯ มีการสงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปจดลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตร   ซึ่งในรอบ  5  ปท่ีผานมา  ทางคณะฯ มี 
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร  จํานวน 1 ชิ้นงาน มีผลงานจดลิขสิทธิ์  จํานวน  4 ชิ้นงานและอยูระหวางการดําเนินการขอจดอนุ-
สิทธิบัตร 2 ชิ้นงาน  รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีสามารถขอจดอนุสิทธิบัตรได แตไมไดดําเนินการ  จํานวน 3 ชิ้นงาน  ดังนี้ 

1.  ผลงาน ดร. สมารทพิฆาตโรคอวน  (ลิขสิทธิ์)  ผูประดิษฐ รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท  เลขท่ี  ลข. 
159112 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2550  (ภาควิชาโภชนวิทยา) – ไดมีการจัดสง CD ผลงานวิจัยไปยังโรงเรียนตาง ๆ  

2.  ผลงานสารละลายธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมปริมาณไอโอดีน และกรรมวิธีการปลูกผักใบ (อนุสิทธิบัตร) เจาของ
ผลงาน รองศาสตราจารยนัยนา  บุญทวียุวัฒน  วันท่ี 25 เมษายน 2547 (1335) (สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท) 

3.  ผลงานเด็กไทยดูดี (ลิขสิทธิ์)  เจาของผลงาน รองศาสตราจารยชุติมา  ศิริกุลชยานนท  เลขท่ีจดทะเบียน 

112333 ระดับประเทศ ลงวันท่ี 7 กันยายน  2547  (ภาควิชาโภชนวิทยา) 
4.  ผลงาน Conbert  (ลิขสิทธิ์) เจาของผลงาน อาจารยเยาวลักษณ  เงินวิวัฒนกุล เลขท่ีจดทะเบียน 108092  

ระดับประเทศ ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 (ภาควิชาระบาดวิทยา) 
 5.  ผลงาน OH.SURVEY (ลิขสิทธิ์) อาจารยเยาวลักษณ  เงินวิวัฒนกุล เลขท่ีจดทะเบียน 108093 ระดับประเทศ  
ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548   (ภาควิชาระบาดวิทยา) 
 
 อยูระหวางการจดสิทธิบัตร 

1.  ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเคร่ืองควบคุมไอระเหยของน้ํามันและนํากลับมาใช เจาของผลงาน รองศาสตราจารย 
วิทยา  อยูสุข  รองศาสตราจารยพรพิมล  กองทิพย และอาจารยสุทธินันท ฉันทธนกุล  (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 

2. ผลงาน LDL Receptor gene Primers และ CETP gene Primers เจาของผลงาน  รองศาสตราจารยคลายอัปสร   
พงศรพีพร และผลงานที่สามารถนําไปจดอนุสิทธิบัตรได แตยังไมไดดําเนินการ 

 1.  Development of loop-mediated isothermal amplicication medthod for detection of Legionella 
pneumophila (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 

 2.  Development of serogroup-specific polymerase chain reaction assays for detection of Vibrio 
cholerae 01 and 0139 by a semi-quantitative touchdown multiplex polymerase chain reaction (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 

 3. Detection of pathogenic Vibrio parahaemolyticus directly in shrimp samples by using PCR with 
fast Technology analysis (FTA) of DNA (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.5.1 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 3..22..55  
เอกสารหมายเลข  PH 3.2.5.1   สําเนาเอกสารการจดอนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  และในสวนของผลงานที่อยูระหวาง 
     ดําเนินการและยังไมไดดําเนินการอยูท่ีภาควิชา 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 33..22  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานท่ีปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 33  ::  มาตรฐานคุณภาพดานการมาตรฐานคุณภาพดานการวิจัยวิจัย  
สรุปผลการดําเนินการ  

การวิจัยเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร ไดแตงตั้งรองคณบดีฝายวิจัย ผูชวย-
คณบดีฝายวิจัย และคณะกรรมการวิจัยทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและของประเทศ สงเสริมและพัฒนาการวิจัยของอาจารย ขาราชการและนักศึกษาใหมีคุณภาพ 
สนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจร (ดานทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ทุนเสนอผลงานวิชาการ เครื่องมือ 
อุปกรณ ขยายเพิ่มหองปฏิบัติการทางสังคม คลินิกใหคําปรึกษาดานชีวสถิติและดานการเขียนผลงานตนฉบับวิจัยภาษา 
อังกฤษเพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประสานผูทรงคุณวุฒิในการตรวจแก-ผลงานเตนฉบับวิจัยภาษา 
อังกฤษเพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การประเมินโครงการวิจัยท่ีรับเงินอุดหนุนจากคณะฯ กอนรับทุน
และหลังดําเนินการวิจัยเสร็จส้ินแลว การจัดประชุมฝกอบรมเสริมสมรรถนะดานการวิจัย และเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบ
ตางๆ เปนตน) ประสานการบูรณาการสหวิทยาการระหวางอาจารย ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยใหเกิดเครือขายในการ
ทําวิจัย สงเสริมงานวิจัยมุงเปา  

 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1.  คณะฯ มีผลงานวิจัยจํานวนมากในหลายสาขาวิชาทางดานสาธารณสุข    
2.  คณะฯ มีแหลงทุนสนับสนุนใหอาจารยใหมทําวิจัย อีกท้ังอาจารยของคณะฯ สามารถหาแหลงทุนวิจัยจาก

ภายนอกไดและมีเครือขายวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  ญี่ปุน เปนตน   
 3.  คณะฯ มีโครงการงานวิจยับูรณาการระหวางภาควิชาและระหวางคณะฯ 
 4.  คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ มีวารสารสาธารณสุขศาสตร วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
วารสารสุขศึกษา วารสารอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย 
รวมท้ังการประชาสัมพันธผลงานวิจัยผานส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ เปนตน  
 5.  คณะฯ มีการสรางบรรยากาศสําหรับการวิจัยและวิชาการไดระดับหนึ่งและมีความหลากหลายของสาขาวิชาการ 
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จุดออน / แนวทางแกไข 
1.  ควรเรงรัดกระบวนการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพ่ือ 

เสริมสรางศักยภาพดานการวิจัยขององคกร  
            2.  สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยหรือนักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตรใชศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับ
กับการบริหารงานบุคคล (Human capital management) ของหนวยงานภาครัฐแนวใหมเพ่ือสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และ
มีการนําไปใชประโยชนอยางกวางขวางตอสังคมและประเทศชาติ และเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยอาศัยความ
ไดเปรียบดานความหลากหลายของสาขาวิชาของอาจารย  
            3.  ควรมีการบูรณาการการวิจัยสหสาขาวิชาเพ่ือสรางและถายทอดองคความรูท่ีสอดรับกับความตองการในการ
แกปญหาของชุมชน สังคม และสามารถสรางมูลคางานวิจัย (Value creation) ท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและการพัฒนาจังหวัด 
            4. คณะควรริเริ่มการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพการวิจัยในระดับบุคคลและองคกร  
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อยางเปน
ระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบเงินอุดหนุนอื่นๆ เพ่ือลงทุนพัฒนาทรัพยากร
โครงสรางพ้ืนฐานของการวิจัยอยางเปนระบบครบวงจรในดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู
และการเรียนรู  
            5. คณะสาธารณสุขศาสตรนาจะสนับสนุนสงเสริมและเรงรัดใหภาควิชาดําเนินการจัดทําฐานขอมูล e-Research 
เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนการพัฒนารูปแบบและโครงสรางฐานขอมูล 
ทําเนียบนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ ฐานขอมูลโครงการวิจัยสาขาหลัก 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
สุขภาพ และสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ฐานขอมูลผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ฐานขอมูลการวิจัยพัฒนาและการ
ถายทอดเทคโนโลยี และฐานขอมูลเครือขายการวิจัยสาธารณสุขท้ังในและตางประเทศ การพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยใน
รูปแบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิกสนั้น จะเปนการบริหารทรัพยากรวิจัยท่ีเปนระบบมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งบุคลากรท่ี
เกี่ยวของหรือผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเรว็ และเพ่ือใหบุคลากรคณะสาธารณสุข
ศาสตรสามารถนําไปใชเปนแหลงขอมูลเพ่ือการสืบคนและแสวงหาความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกันระหวางบุคลากร
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตรและหนวยงานตางๆ และสามารถผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพมากขึ้น และ
เปนฐานขอมูลสําคัญท่ีสามารถนํามาวางนโยบาย วางแผน พัฒนาและจัดการงานวิจัยของบุคลากรของคณะฯตอไป 

6.  คณะสาธารณสุขศาสตรนาจะกําหนดเปาหมายของการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมีระบบการบริหารจัดการ 
งานวิจัยท่ีมีความยืดหยุน ประสิทธิภาพและประสิทธผิลยิ่งขึ้น เพ่ือสรางนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ จริยธรรม มีความเปนเลิศทาง
วิชาการเฉพาะดาน สามารถสรางผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เปนแหลงขอมูลอางอิงของ
ประเทศ และเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ หรือการประชุมวิชาการในระดับประเทศและ
นานาชาติ สรางองคความรู/นวัตกรรม/เทคโนโลยี การถายทอดองคความรู/เทคโนโลยีสูสังคม และเกิดผลกระทบในดาน 
value added/ value creation/ value innovation ไดอยางตอเนื่องในสินคาและบริการใหมในภาคการศึกษา อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การทองเท่ียว การแพทยและสาธารณสุข  สรางนักวิจัยรุนใหม กลุมวิจัยหรือเครือขายวิจัย ทรัพยากรบุคลากร
สนับสนุนการวิจัย แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมนักวิจัย นักวิจัยอาชีพสหสาขาวิชาภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปน
ฐานในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและสรางมูลคาเพ่ิม   
 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้  (เทียบเคียงกับหนวยงานในลักษณะใกลเคียงกัน-ถามี)   -  ไมมี 
 
 

 



 

 

136

 

 
 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหน่ึง มุงเนน

การเพ่ิมพูนความรู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน และสอดคลองกับความตองการของ
สังคม ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมแหง
การเรียนรู     

 

องคประกอบ 4.1   ระบบและกลไก 
หลักการ การใหบริการวิชาการที่หลากหลายเปนระบบที่เชื่อมโยงทั้งองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน  

อยางครอบคลุม ครบวงจร ทั้งการกําหนดเปาหมายและแผนงาน การประสานงาน การติดตาม
ประเมินผล  และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี  ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได   

 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.1.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ดํ า เ นิ นก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า รที่
หลากหลายสูเปาหมายขององคกร  

1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการดานบริการ
วิชาการ ท่ีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธดานอื่นๆ ขององคกร และสอดคลองกับ
แผนกลยุทธบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/องคกรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  
2. โครงสราง/คําส่ังแตงตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล  
เพ่ือวางนโยบาย แนวทาง กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
บริการวิชาการขององคกร 
3. หลักเกณฑ/ระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการ
ดําเนินการดานการบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1) 
 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  44..11..11  
กระบวนการ 
 1.  คณะสาธารณสุขศาสตร มีนโยบายสงเสริมและสรางเครือขายใหบุคลากรของคณะฯ มีโอกาสดําเนินงาน
บริการวิชาการแกชุมชน สังคม ท้ังในลักษณะสวนบุคคลและทีมงาน มีแผนงานในการดําเนินการเพื่อรับบริการตรวจ
วิเคราะหการวิจัยและการฝกอบรม (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.1) โดยการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ท้ังทุน
ภายในประเทศ และตางประเทศ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.6, เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.7 และ เอกสาร
หมายเลข PH 4.1.1.12) 

2.  คณะสาธารณสุขศาสตร มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานบริการวิชาการ คือ สํานักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ทําหนาท่ีประสานงานใหบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน และภายนอกคณะฯ มีการ
แตงตั้ง ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และผูจัดการ ทําหนาท่ีกํากับดูแลงานบริการวิชาการระดับคณะฯ  (เอกสาร
หมายเลข PH 4.1.1.2) นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการวิชาการในการจัดการฝกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน โดยหนวยวิเทศ
สัมพันธฯ ในการจัดการศึกษาดูงานของนานาชาติ ภาควิชาตาง ๆ เพ่ิมเติม เชน การไปเปนวิทยากร เชิญเปนท่ีปรึกษา 

   

                    มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ มาตรฐานคุณภาพที่ 4 
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เชิญควบคุมวิทยานิพนธ จากหนวยงานภายนอก การจัดการประชุมสัมมนา เปนตน โดยในสวนของภาควิชา/หนวยงานอื่น 
จะจัดใหบริการในลักษณะการตั้งคณะกรรมการรวมดําเนินการ 

3.  สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ซึ่งจัดใหมีบริการวิชาการหลากหลาย ไดแก งาน
บริการสงเสริมสุขภาพ  งานดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และงานฝกอบรมและวิจัย  มีกลไกในการ
บริหารงานตามโครงสรางองคกรของสํานักงานฯ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3 และ เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.4) มี
การกําหนดหนาท่ีและผูรับผิดชอบในการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร กฎระเบียบและหลักเกณฑท่ีกําหนดไว (เอกสาร
หมายเลข PH 4.1.1.8) 

4.  สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ดําเนินงานบริการวิชาการท่ีคํานึงคุณภาพของบริการ 
เปนสําคัญ  โดยใชหลักเกณฑ/ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและบริหารงานบุคคลของสํานักงานฯ 
(เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.8) และปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน (เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.9) 
 
ผลลัพธ 

1.  คณะสาธารณสุขศาสตรและสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  มีแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานดานบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.1 และ 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.5) 

2.  สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหเหมาะสมเพื่อการ
พัฒนางานบริการ  (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3 และเอกสารหมายเลข PH 4.1.1.4)  

3.  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะสาธารณสุขศาสตร และของสํานักงานบริการเทคโนโลยี 
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และจัดพิมพเปนรายงานประจําป (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.13 และ เอกสารหมายเลข 
PH 4.1.1.14) 

4.  สํานักงานบรกิารเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีการประชุมเจาหนาท่ีสม่ําเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ 
รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานเปนระยะๆ พรอมท้ังแกปญหา และกําหนดแนวทางในการพัฒนางาบริการวิชาการให
กาวหนา 
 5.  สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานให 
ครอบคลุมงานบริการทุกประเภท โดยกําหนดจะดําเนินการใหได 2 ป/ทุกประเภท    (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.15) 
 

เอกสารหลักฐานอางอิงเอกสารหลักฐานอางอิงประกอบการจดัทํารายงานประกอบการจดัทํารายงานตามมาตรฐานขอ ตามมาตรฐานขอ 44.1.1.1.1  
 

เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.1   วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร  
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.2   คําส่ังแตงตั้งผูอํานวยการและผูบริหารสํานักงานบริการฯ และมอบหมายหนาท่ี 
      รับผิดชอบ 
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.3   โครงสรางการบริหารสํานักงานบริการวิชาการ และหนาท่ีความรับผิดชอบ ป 2550 
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.4   โครงสรางการบริหารสํานักงานบริการวิชาการ และหนาท่ีความรับผิดชอบ ป 2551 
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.5  ยุทธศาสตร ป 2546-2551 แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจําป  
          ยุทธศาสตร ป 2551-2555 แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจําป 
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.6  เอกสารขอตกลงความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ 
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.7    เอกสารขอตกลงความรวมมือของแหลงสนับสนุนทุน 
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.8    ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินในการบริหารงานและบริหารงานบุคคล 
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.9    ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 หนวยบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.10  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร / การประชุมติดตามประเมินผล 
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เอกสารหมายเลข  PH  4.1.1.11  รายงานการประชุมเจาหนาท่ีเพ่ือการพัฒนาติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ตอเนื่อง 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.1.12  ขอมูลเครือขายการประสานงานวิชาการหลากหลายสาขาท้ังภายในและภายนอกคณะ 
      ในการบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.1.13  รายงานการปฏิบัติงานประจําป คณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.1.14   รายงานการปฏิบัติงานประจําป สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ 
      ส่ิงแวดลอมประจําปงบประมาณ 2550 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.1.15 แผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ปประเด็นท่ีระเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.1.2 มี ร ะบบการรั บฟ งความ
คิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเก่ียวของ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ  

1. ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและชองทาง/แนวทางการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ  
2. ติดตามประเมินผลการดําเนินการบริการวิชาการตางๆ/การรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ   
3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ  รูปแบบ กระบวนการ และ
ปจจัยตางๆ  เพ่ือพัฒนาใหการดําเนินการบริการวิชาการบรรลุตามเปาหมาย
ขององคกรและผูรับบริการ 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  44..11..22  
กระบวนการ 
 1. ภาควิชา หนวยงาน และสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีระบบการรับฟงความ-
คิดเห็นของผูใชบริการโดยกําหนดใหเจาหนาท่ีในบริการแตละประเภทเปนผูรับผิดชอบในการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ และ กําหนดวิธีรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางขึ้นใหเหมาะสมตาม
ประเภทผูรับบริการ และใชตูรับขอมูลความคิดเห็น (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.1) โดยนําขอมูลความคิดเห็นของผูใช 
บริการเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนางานบริการวิชาการ เพ่ือบรรลุในระดับสูงกวาเปาหมาย (แนวโนมรายไดสูงขึ้นทุก
ป) 
 
ผลลัพธ 

1.  คณะมีการทําการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องคือ 
                   1.1 ผูใชบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี โดยการสุมตัวอยางหนวยงานที่ใชบริการ สัปดาหละ 1 หนวยงาน 
                   1.2  ผูใชบริการนวดแผนไทยประยุกตและเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ โดยการสุมตัวอยางผูใชบริการ ปละ 2 ครั้ง 
                   1.3  ผูใชบริการฝกอบรมทุกคน/ทุกหลักสูตร 

     1.4  เปดตูรบัฟงความคิดเห็นสัปดาหละ 1 ครั้ง 
2.  ทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น  นําเสนอเพ่ือเปนขอมูลการปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 
PH 4.1.2.2) 

3.  มีการปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง ตามขอเสนอแนะของผูใชบริการ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.3)  
จึงทําใหบริการของสํานักงานบริการฯ เปนท่ียอมรับของบุคคลและสังคม ท้ังภาครฐัและเอกชน (เอกสารหมายเลข PH 
4.1.2.3) 

4.  ผลการประเมินความคิดเห็นเปนไปตามเกณฑ คือ คาคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0 
5. มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และมีหนวยงานรับผิดชอบ 
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เอกสารหลักฐานอางอิงเอกสารหลักฐานอางอิงประกอบการจดัทํารายงานประกอบการจดัทํารายงานตามมาตรฐานขอ ตามมาตรฐานขอ 44..11..22  
 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.2.1   แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการตางๆ 
     1.1.แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการนวดแผนไทยประยุกต  
     1.2.แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ  
     1.3.แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  
     1.4.แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการฝกอบรมไทย/นานาชาติ  
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.2.2   รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.2.3   รายงานการอภิปรายเพ่ือรวมกันกําหนดแนวทาง วิธีการและผลการปรับปรุงพัฒนา 
      งานท่ีปรากฎในรายงานการประชุมสํานกังานฯ เดือนละ 1 ครั้ง และการประชุม 
      คณะกรรมการบริหาร  
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.2.4    ภาพถายตูรับฟงความคิดเห็น   
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.1.3 มีระบบการวิเคราะหตนทุน  ตอ
หน วย  การบ ริก า รวิ ช าการ /  สร า ง
ผลิตภัณฑ เพื่อการกําหนดราคาและใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

1. การจําแนกประเภทกิจกรรม/โครงการที่คิดคาบริการและไมคิดคาบริการ 
2. รูปแบบ/วิธีการในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของบริการวิชาการ/
ผลิตภัณฑ 
3. ผลการศึกษาหาตนทุนตอหนวยของการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ   
4. กระบวนการ/วิธีการ ท่ีแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/การลดตนทุน โดยมี
ขอมูลทางวิชาการ หรือขอมูลอื่นๆ สนับสนุน 
5. กระบวนการวิเคราะหตนทุน 
6. แบบฟอรมและการรายงานการรวบรวมผลการวิเคราะหตนทุน  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1.คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม (โดยไมเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการ) ตอ
อาจารยประจํา (สมศ. 3.4) 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  44..11..33  
 
กระบวนการ 
 1.  คณะสาธารณสุขศาสตร มีนโยบายสงเสริมบริการวิชาการสาธารณสุขสูสังคม ซึ่งดําเนินงานโดยบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถหลากหลายสาขา บริการวิชาการสูสังคม มีท้ังบริการแบบคิดคาบริการ (มูลคาปละกวา 
86,781,803.14บาท ยังไมไดหักคาใชจาย) และบริการท่ีไมคิดคาบริการ (มูลคาปละกวา 11,555,003 บาท) 
 2.  ภาควิชา/หนวยงาน/เจาของโครงการจะมีการกําหนดคาบริการของกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ โดยใช
ฐานขอมูลวิเคราะหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมบริการ ประกอบกับเกณฑคาบริการทางสุขภาพของกรมบัญชีกลาง 
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ผลลัพธ   
1. มีรายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของกิจกรรม/โครงการตางๆดังนี้ 

          แบบคิดคาบริการ 
        มีเอกสารรายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของกิจกรรม/โครงการตางๆ (เอกสารหมายเลข PH 
4.1.3.1-4.1.3.3) ดังนี้ 

        1)  บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี : วิเคราะหตนทุนการตรวจวิเคราะหโลหิตวิทยา/พารามิเตอร 
        2)  นวดแผนไทยประยุกต 
        3)  เกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ 
        4)   กรรมการ/ท่ีปรึกษา/ควบคุมวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 
        5)   บริการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน : วิเคราะหตนทุนอัตราขั้นต่ํา ตอคน ตอวัน 
        6)   ตรวจวิเคราะหส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : วิเคราะหตนทุน การตรวจวิเคราะห 

พารามิเตอร 
แบบไมคิดคาบริการ จํานวน 11,555,003 บาท เชน คาหองประชุม คาเคร่ือง LCD ฯลฯ สําหรับการบริการ 

ดังนี้.- 
2.1 บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม  
2.2 บริการเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ทางการศึกษา  
2.3 บริการท่ีเกี่ยวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
2.4 บริการศึกษา วิจัย สํารวจ วางแผน การจัดการ  
2.5 บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม  
2.6 บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต   
2.7  บริการอื่นๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรท่ีไมไดอยูในแผนของสถาบัน   

2.  การศึกษาวิจัย สํารวจ ประเมินผลโครงการที่ดําเนินการ 
 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 
1. คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม (โดยไมเรียกเก็บเงินจาก

ผูรับบริการ) จํานวน 11,555,003 บาท ตอ จํานวนอาจารยประจํา 149 คน คดิเปนเงิน 77,550.35 บาท/คน 
 

เอกสารหลักฐานอางอิงเอกสารหลักฐานอางอิงประกอบการจดัทํารายงานประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ ตามมาตรฐานขอ 44..11..33  
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.3.1  ขอมูลการวิเคราะหตนทุนการตรวจวิเคราะหโลหิตวิทยา/พารามิเตอร 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.3.2  ขอมูลการวิเคราะหตนทุนการตรวจส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ 
      พารามิเตอร 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.3.3  ขอมูลการวิเคราะหตนทุนขั้นต่ําการขัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ตอคน/วัน 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.3.4  เอกสารบัญชีคาบริการทางสุขภาพของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ป 2551 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.1.4 มี ร ะ บ บ ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ส ร า ง
ความสัมพันธในการใหบริการวิชาการ  

1. ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานส่ือสาร และสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของในปจจุบันและอนาคต 
2. แผน/รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในการดําเนินการติดตอ ส่ือสาร แจง
ขาวสาร ติดตาม รักษาความสัมพันธอันดี เชน แผนพับประชาสัมพันธการ
อบรม บัตรอวยพรตามเทศกาลตางๆ  เปนตน 
3. การติดตามประเมินผลรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในขอ 1 และ 2  โดย
ดูวาการดําเนินการสงผลใหมีแนวโนมท่ีจะคงจํานวนผูรับบริการเดิมท่ีใช
บริการอยางตอเนื่อง และจํานวนผูรับบริการใหมท่ีเพ่ิมขึ้น/มีรายไดจาก
การบริการเพ่ิมขึ้น 
4. การปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินการดานการส่ือสาร
และ สรางความสัมพันธ 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ    44..11..44  
 
กระบวนการ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร  ใชระบบการติดตอส่ือสารตามระเบียบการบริหารงาน ในการติดตอประสานงาน 
เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการดําเนินงานบริการวิชาการภายนอกคณะฯ เมื่อไดรับเชิญเปนวิทยากร เปนหัวหนาโครงการ
หรือผูรวมโครงการ  โดยบุคลากรจะไดรับอนุมัติจากผูบริหารตามลําดับชั้น   

2. ภาควิชา/หนวยงานมีการนําเสนอขอมูลการจัดทําฐานขอมูลบริการวิชาการประจําปเผยแพรทางเว็บไซด 
โดยปรับปรุงใหเปนปจจุบันเปนระยะ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.1) 

3. ภาควิชา/หนวยงานและสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีระบบการติดตอประสาน 
งานกับผูใชบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  โดยพัฒนารูปแบบและขอมูลในการส่ือสารดังนี้ (เอกสารหมายเลข PH 
4.1.4.2) 

a. แผนกําหนดเวลาประชาสัมพันธบริการ (การสงจดหมายถึงหนวยงานตางๆ) 
b. ขอมูลท่ีใหในการประชาสัมพันธ 
c. เอกสารการตอบกลับ 

4. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จัดทําโปสเตอรขอมูลในหนวยบริการตรวจสุขภาพ 
เคล่ือนท่ี แจงใหผูใชบริการทราบ  เพ่ือความเขาใจและสะดวกในการรับบริการ  ดังนี้ 
              บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 

 หมายเลขประจําตัวและรายชื่อผูมารับบริการ  
 Flow Chart การใหบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี (เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.3) 

 ปายประกาศจุดใหบริการตาม Flow Chart 
                 บริการเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ 

 Flow Chart เกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.4) 
                   บริการนวดแผนไทยประยุกต 

 Flow Chart นวดแผนไทยประยุกต (เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.5) 
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5. ภาควิชา/หนวยงานและสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จัดใหมีการปฏิสัมพันธเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของบุคคลและหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดย 

 ทําหนังสือตอบรับ/ขอบคุณ บุคคลและหนวยงาน 
 จัดทําเอกสารแผนพับแนะนําสุขภาพมอบแกผูรับบริการตรวจสุขภาพทุกราย (เอกสารหมายเลข 

PH 4.1.4.7) 

 เผยแพรขอมูลเปนประโยชนดานสุขภาพและสาธารณสุข ในรูปแบบตางๆทางเว็บไซด 
http://www.ophets.org  

 จัดใหมีผูรับผิดชอบใหขอมูลและตอบขอซักถาม แกผูมารับบริการตางๆ อาทิ แพทย /พยาบาล ให
ขอมูลดานสุขภาพมีนักวิชาการ ประสานงานดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปน
ตน 

 รักษาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานผูใชบริการในโอกาสพิเศษตางๆ 
 
ผลลัพธ 

 ติดตามประเมินผลการสงหนังสือประชาสัมพันธบริการและการตอบรับบริการ   
 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธและนํามาปรับปรุงการกําหนดระยะเวลาการประชาสัมพันธให

เหมาะสม 
 ประเมินผลสัดสวนหนวยงานท่ีตอบรับบริการ/หนวยงานท่ีสงหนังสือประชาสัมพันธ 
 จัดทําสมุดไดอารี่และกระเชาของขวัญ สมนาคุณแกหนวยงานท่ีใชบริการและผูประสานงานในโอกาสปใหม 
 สํานักงานมีแผนจัดบริการเสริมใหแกหนวยงานผูใชบริการตรวจสุขภาพ 
 ติดตามตรวจสอบจํานวนผูเขาเว็บไซดขอมูลเผยแพรประชาสัมพันธของสํานักงานฯ พบวามีผูใชเฉล่ีย 512 คน/

เดือน 
 

เอกสารหลักฐานอางอิงเอกสารหลักฐานอางอิงประกอบการจดัทํารายงานประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ ตามมาตรฐานขอ 44..11..44  
 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.4.1   เว็บไซดสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
     (http://www.ophets.org)   
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.4.2    เอกสารขั้นตอน (Flow Chart) การติดตอประสานงานกับหนวยงานผูรับบริการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.4.3   ชุดแบบฟอรมเอกสารและจดหมายติดตอหนวยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.4.4   เอกสารขั้นตอน (Flow Chart) การใหบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีตามระเบียบปฏิบัติ 
     เรื่องการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  (สทส-ร-บค/10)  
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.4.5   เอกสารขั้นตอน (Flow Chart) การใหบริการเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง  

                  การใหบริการสงเสริมสุขภาพ (คลินิกเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ)  (สทส-ร-บส/08) 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.4.6   เอกสารขั้นตอน (Flow Chart) การใหบริการนวดแผนไทยประยุกตตามระเบียบปฏิบัติ 
     เรื่องการใหบริการสงเสริมสุขภาพ (คลินิกนวดแผนไทยประยุกต)  (สทส-ร-บส/09) 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.4.7   เอกสารแผนพับแนะนําสุขภาพ เพ่ือคนรักสุขภาพ  
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.1.5 มีระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลท่ี
สนับสนุนการบริการวิชาการที่ เชื่อถือได 
และทันสมัย  

1. ฐานขอมูล และรายงานการใหบริการวิชาการเปนรายเดือนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือสมุดระเบียนรายงานบริการวิชาการท่ี
ทันสมัย 
2. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไก
การดําเนินการดานระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูล 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  4.1.54.1.5  
 
กระบวนการ 

1.  ภาควิชา/หนวยงานมีการจัดทําแผนการใหบริการวิชาการ แจงประกาศทาง Website  
2.  สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีผูรับผิดชอบและจัดทําแผนปฏิบัติงานดาน IT มีการ

จัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับชื่อโครงการ หนวยงาน บุคคล และเอกสารเผยแพรความรูท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ 
                  -  สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีการติดตามผลการดําเนินงานจัดทําฐานขอมูล
ตามแผน และปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการดําเนินงานทุก 6 เดือน 

 
ผลลัพธ 
               1. มีผูรับผิดชอบ และมีแบบแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงานดาน IT (เอกสารหมายเลข PH 
4.1.5.1)  

          2. มีฐานขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน ดังนี้ 
 - ฐานขอมูลชื่อหนวยงาน/สถานประกอบการที่ใชบริการของสํานักงานฯ 
 - ฐานขอมูลรายชื่อบุคคลท่ีรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
 - ฐานขอมูลการตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา 
 - ฐานขอมูลการตรวจวิเคราะหดานส่ิงแวดลอม 
                    - ฐานขอมูลวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ การฝกอบรม/ใหคําปรึกษาโครงการตางๆ 

              - จัดระบบการปรับขอมูลใหเปนปจจุบันทุกสัปดาห 
 

เอกสารหลักฐานอางอิงเอกสารหลักฐานอางอิงประกอบการจดัทํารายงานประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ ตามมาตรฐานขอ 44..11..55  
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.5.1   โครงการสรางการบริหารระบบ IT ดานบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.5.2   ขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการของบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  
     เชื่อมโยงกับหนวยขอมูลสุขภาพของสํานักงานในการแจงผลการตรวจแกผูรับบริการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.5.3   ฐานขอมูลหนวยงานผูใชบริการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.5.4   ฐานขอมูลรายชื่อผูใชบริการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.5.5   ฐานขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม 
เอกสารหมายเลข  PH 4.1.5.6   ฐานขอมูลวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 44..11  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดท่ีตรง

กับแผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมาย

ท่ีต้ังไว  (Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธ   ท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  
    (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธท่ีดีข้ึนไปเทียบเคียง 
(Benchmark) ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนํ าผลลัพธ ท่ี ดีขึ้ นไปเทียบเคียง 
(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มีการนํ าผลลัพธ ท่ี ดีขึ้ นไปเทียบเคียง 
(Benchmark) ในระดับโลก 
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องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ 
หลักการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร   
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.2.1 มีวิ ธีการศึกษาความตองการ 
ความคาดหวัง เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑ
และบริการท่ีองคกรจัดใหเปนท่ีตองการ
ของผูรับบริการ  

1. การศึกษา วางแผน  สํารวจความตองการของผูรับบริการ
กลุมเปาหมาย เพ่ือการจัดบริการ/ผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ   
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจและรับฟ งความคิด เห็นของ
ผูรับบริการหลัก และการนําผลไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือคง
การรักษาและความภักดีของลูกคา/ผูรับบริการอยางตอเนื่อง  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. 5.4) 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  44..22..11  
 
กระบวนการ 

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีระบบการติดตามประเมินความตองการและความพึง
พอใจของผูรับบริการ และนําผลการประเมินมาใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาบริการ ดังนี้ 

1.  หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงาน
บริการสวนท่ีรับผิดชอบตามแบบฟอรมการประเมินและตูรับความคิดเห็น (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.1) โดยเก็บขอมูล
ตามระยะเวลา และเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว 
 2. มีการวิเคราะหและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและนําเสนอท่ีประชุมสํานักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม (เดือนละ 1 ครั้ง) (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.8) 
 
ผลลัพธ 
            1.  ผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ (คาเฉล่ียจากคะแนนเต็ม 5 ) 
                 1.1  ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ป 2550 รอยละ 85.6 และป 2551 รอยละ 90.2 
                 1.2  ดานเจาหนาท่ีใหบริการ   ป 2550 รอยละ 86.4 และป 2551 รอยละ 94 
                 1.3  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ป 2550 รอยละ 85 และป 2551 รอยละ 85.6 
                  1.4  ดานคุณภาพการใหบริการ ป 2550 รอยละ 86.4  และป 2551 รอยละ 89 
              2. ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการวิชาการ  

2.1  ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  ป 2550 = 4.32  ป 2551 = 4.45  (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.3) 
2.2 เกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ ป 2550 = 4.29  ป 2551 = 4.33  (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.4) 
2.3  นวดแผนไทยประยุกต ป 2550 = 4.39  ป 2551 = 4.25  (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.5) 
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2. จากผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการตรวจสุขภาพ  ผูใชบริการมีความตองการขอมูลความรูดานสุขภาพ
เพ่ิมเติม  สํานักงานบริการจึงดําเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพของผูรับบริการตรวจสุขภาพใหม โดย
จัดเปนสมุดสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวยขอมูลความรูดานสุขภาพ และขอมูลรายงานผลการตรวจสุขภาพท่ีตอเนื่อง ขนาด
กะทัดรัด สะดวกในการพกพาติดตัว 

3. มีการนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจในท่ีประชุมสํานักงานฯ ทุกเดือน และใชขอมูลจกการสํารวจความพึง
พอใจมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาบริการ ไดแก (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.7) 

3.1 ความตองการบริการเพ่ิมเติมดานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกหนวยงานภายหลังการตรวจ
สุขภาพประจําป เชน โครงการลดน้ําหนัก/ลดไขมันในเลือด/ลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ เปนตน 

3.2 การสรางแรงจูงใจในการเลือกใชบริการของสํานักงานฯ โดยใหบริการเสริมในเรื่องท่ีมีผลในดานการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการ เชน บริการสํารวจดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  บริการนวดเพื่อสุขภาพ
แกบุคลากร เปนตน 
 

เอกสารหลักฐานอางอิงเอกสารหลักฐานอางอิงประกอบการจดัทํารายงานประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ ตามมาตรฐานขอ 44..22..11  
เอกสารหมายเลข  PH 4.2.1.1   แผนปฏิบัติงานประจําป/แผนสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามกลุมเปาหมาย 
เอกสารหมายเลข  PH 4.2.1.2   รูปถายกลองใสแบบสํารวจความพึงพอใจหนวยบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
เอกสารหมายเลข  PH 4.2.1.3   ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  
เอกสารหมายเลข  PH 4.2.1.4   ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ  
เอกสารหมายเลข  PH 4.2.1.5   ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการ นวดแผนไทยประยุกต  
เอกสารหมายเลข  PH 4.2.1.6   ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการฝกอบรม 
เอกสารหมายเลข  PH 4.2.1.7   รายงานการประชุมสํานักงานฯและเอกสารประกอบการประชุม 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 44..22  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรง

กับแผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมาย

ท่ีต้ังไว  (Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานท่ีปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเน่ืองแสดงแนวโนม

ของผลลัพธ  ท่ีดีข้ึน (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มีการนําผลลัพธ ท่ี ดีขึ้นไปเทียบเคียง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน

แนวใหมห รือนวัตกรรม  ( Breakthrough/ 
Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธ ท่ี ดีขึ้นไปเทียบเคียง 
(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มีการนําผลลัพธ ท่ี ดีขึ้นไปเทียบเคียง 
(Benchmark) ในระดับโลก 

 



 

 

147

 

 

องคประกอบ 4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ 
หลักการ บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ ไดรับ

การยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.3.1 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ที่
ไดรับการยอมรับ/รับรองในวงวิชาการหรือองคกร
ตามมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ ทั้งใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

1. วางแผน  กําหนด และพัฒนาขั้นตอนการใหบริการ
วิชาการ           อยางตอเนื่อง เพ่ือใหบริการมีการ
พัฒนาจนถึงระดับท่ีมีการไดรับคํารับรองจากมาตรฐาน
ท้ังระดับชาติ/นานาชาติ  
2. บุคลากรผู ใหบริการวิ ชาการ เปนผู ท่ี มี ความรู 
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือเปนท่ียอมรับใน
วงวชิาการในระดับชาติ/นานาชาติ 
3. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนา
บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  44..33..11  
 
กระบวนการ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร สนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯ ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ชุมชนในระดับชาติ และนานาชาติ โดยการรับเชิญเปนท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ และวิชาชีพ เปน
วิทยากรและอาจารยพิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร จัดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนท่ียอมรับของ
สังคมท้ังหลักสูตรไทยและนานาชาติ ประชาสัมพันธผานองคกรเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

3. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีการจัดอัตรากําลังเจาหนาท่ีอยางเปนระบบ มีการ-
คัดเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและลักษณะงานที่กําหนดไว มีการพัฒนา
ความรูแกเจาหนาท่ีและจัดการสัมมนาเพ่ือพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ 

4. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ดําเนินการหนวยบริการสุขภาพเคล่ือนท่ีตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2000  

5.   ผลผลิตตอผลลัพธของการบริการ โดยมีการประเมินในระดับท่ีดีถึงดีมาก บางประเด็นอาจมีขอเสนอแนะ 
สํานักงานบรกิารฯ จะนํามาปรับปรุงพัฒนางานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
 
ผลลัพธ 
          บุคลากรของคณะฯไดรับเชิญเปนผูใหบริการวิชาการภายนอกคณะ ในป 2551 ดังนี้ 
          1. รอยละของอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 91 คน (ไมนับซ้ํา)  จากอาจารยท้ังหมด 149 คน คิดเปนรอยละ 
61.07  ดังนี้ (เอกสาหมายเลข PH 4.3.1.1) 
              1.1 ท่ีปรึกษา จํานวน 31 คน (ระดับชาติ) 
              1.2 กรรมการวิทยานิพนธ จํานวน 18 คน (ระดับชาติ 17 คน และนานาชาติ 1 คน) 
              1.3  กรรมการวิชาชีพ จํานวน 71 คน (ระดับชาติ 70 คน และนานาชาติ 1 คน) 
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                 ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายและการใหบริการวิชาการอื่นๆ จํานวน 2,458 ชั่วโมง  (83 คน)  
 ( เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.2) 
             2.  จัดฝกอบรมระยะส้ัน (เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.10) 
 
หนวยบริการสุขภาพเคล่ือนท่ีของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ใหบริการที่มีคุณภาพโดยไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก บริษัท AJA ในป พ.ศ. 2545-2548 และจากบริษัท URS ในป 
2548 – ปจจุบัน (เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.2) 
 

หลักฐาน/ขหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 4ตามมาตรฐานขอ 4..33..11  
 

เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.1  ขอมูลรายชื่ออาจารยท่ีไปใหบริการวิชาการ (ท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ  
    กรรมการวิชาชีพ) 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.2    ขอมูลรายชื่ออาจารยืรับเชิญไปเปนวิทยากร บรรยายภายนอกหนวยงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.3    แผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.4   เอกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 No.15441 หนวยบริการตรวจสุขภาพ 
    เคล่ือนท่ี โดยบริษัท ยูไนเต็ดรีจีสตรา จํากัด (URS) 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.5    เอกสารคูมือคุณภาพ (สทส-ค-บร/01 และ สทส-ร-บร/01 – สทส-ร-บร/06) และ 
    ระเบียบปฏิบัติงานหนวยบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี(สทส-ร-บค/10) 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.6    ระเบียบปฏิบัติงานบริการอื่นๆ ไดแก การใหบริการตรวจวัดดานส่ิงแวดลอม (สทส-ร- 
    สป/07)  การใหบริการสงเสริมสุขภาพ (คลินิกนวดแผนไทยประยุกต) (สทส-ร-บส/08)   
   การใหบริการสงเสริมสุขภาพ (คลินิกเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ) (สทส-ร-บส/08)  
    การปฏิบัติการดานโลหิตวิทยา (สทส-ร-ปล/14) 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.7    ระเบียบปฏิบัติท่ีสนับสนุนระบบปฏิบัติงานบริการวิชาการ ไดแก การจัดซื้อจัดจาง  
    (สทส-ร-พด/11) การดําเนินงานดานการเงินและบัญชี(สทส-ร-งบ/12)  การบริการทาง 
    การตลาด(สทส-ร-ตป/13) 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.8    เอกสารวิธีการทํางานในการใหบริการตางๆ ไดแก วิธีการตรวจคล่ืนหัวใจ  
    (สทส-ว-บค/01) การเจาะเลือด (สทส-ว-บค/02) การวัดความดันโลหิต(สทส-ว-บค/03)  
    การตรวจ สมรรถภาพการไดยิน(สทส-ว-บค/04) การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  
    (สทส-ว-บค/05) การตรวจ สมรรถภาพการทํางานของปอด (สทส-ว-บค/06) 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.9    ฐานขอมูลวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานเครือขาย 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.1.10  เอกสารจัดฝกอบรมระยะส้ัน หลักสูตรไทยและนานาชาต ิ
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.3.2 มีบริการวิชาการ /ผลิตภัณฑท่ี
เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม 

1. แผนปฏิบัติงานดานบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ ซึ่ง
กําหนดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ โดยคํานึงถึงการนําองคความรู
ขององคกรมาใชเพ่ือตอบสนองความตองการ เสริมสรางความเขมแข็งและ
สรางประโยชนใหกบัชุมชน/สังคม 
2. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการ
วิชาการ/ผลิตภัณฑ 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (สมศ. 3.1, สกอ. 5.3) 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  44..33..22  

กระบวนการ 
1. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีแบบแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม/โครงการ

บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการ พัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
สรางความเชื่อถือ เปนท่ียอมรับ จึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนตางๆ 

2. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีบริการวิชาการดานสาธารณสุขหลากหลายที
ตอบสนองความตองการดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ไดแกการตรวจสุขภาพ นวดแผนไทยประยุกต เกาอ้ีเพ่ือ
สุขภาพ การตรวจวิเคราะหส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเผยแพรความรูโดยการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทางการสาธารณสุข  งานบริการ/โครงการตาง ๆ มีการติดตามประเมินผล 

3.  บริการจัดฝกอบรม/สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลาและวาจาง 
 
ผลลัพธ 

 ทําการศึกษาวิจัย ติดตามประเมินผลโครงการดานสุขภาพ สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความ-
ปลอดภัย โดยไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 12 โครงการ (เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.1-4.3.2.12) 

 ใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.13) 
1.) การใหบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีแกหนวยงาน   
2.) การใหบริการนวดแผนไทยประยุกตแกผูรับบริการ  
ลูกคาเดิม ปงบประมาณ 2550  จํานวน.  22,480 ราย   ปงบประมาณ 2551  จํานวน  32,518 ราย 
ลูกคาใหม ปงบประมาณ 2550  จํานวน  1,434 ราย   ปงบประมาณ 2551  จาํนวน 1,777 ราย 
3.) การใหบริการเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพแกผูรับบริการ   
ลูกคาเดิม ปงบประมาณ 2550  จํานวน 15,159  ราย   ปงบประมาณ 2551  จํานวน 14,312 ราย 
ลูกคาใหม ปงบประมาณ 2550  จํานวน 196  ราย   ปงบประมาณ 2551  จํานวน 173 ราย 
4.) จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการ  
ปงบประมาณ 2550  หลักสูตรไทย จํานวน  12 หลักสูตร   หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 7 หลักสูตร     
ปงบประมาณ 2551  หลักสูตรไทย จํานวน 12 หลักสูตร   หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 13 หลักสูตร     

 รอยละ 220.81 ของกิจกรรมหรือโครงการบริหารจัดการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชมุชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา (329 x 100/149 คน) 
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หลักหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 4ตามมาตรฐานขอ 4..33..22  
 

เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.1    โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ บริษัท โตโยตา มอเตอร  
   ประเทศไทย จํากัด 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.2    โครงการกํากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ 
   สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของหนวยบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
   กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2550 และ 2551 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.3    โครงการประเมินการจัดบริการคัดกรองโอกาสเสี่ยงตออัมพฤกษ อัมพาต และ

โครงการปองกันและควบคุมกลุมโรคหลอดเลือดเส่ือม 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.4   จัดทําและพัฒนาคูมือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํา การวิเคราะห การ-

ติดตามและประเมินผลนโยบายดานสาธารณสุข ใหแกบุคลากรทางดานการวางแผน
และนโยบายระดับกลางขึ้นไป 

เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.5 โครงการสํารวจสถานะสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ 

เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.6  โครงการดัชนีชี้วัดครอบครัว 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.7   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเสริมพลัง 
   ชุมชุม 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.8   โครงการพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพและส่ิงแวดลอมคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.9    โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.10  โครงการความรวมมือระหวาง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (โดย

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โรงพยาบาลธนบุรี และ 
Vinayaka Mission University (VMU) ประเทศอินเดีย ในการจัดการฝกอบรม ดาน
สาธารณสุข และวิทยาศาสตรการแพทย ใหแกนักศึกษาจาก VMU 

เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.11  โครงการพัฒนาระบบการเย่ียมติดตามดูแลผูปวยตอเนื่องท่ีบานในเขต  
     กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2551 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.12  โครงการปรับสภาวะโภชนาการของบุคลากร สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.2.13  รายงานการปฏิบัติงานประจําป ของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ 2550 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.3.3 มีการบูรณาการระหวางการ
บริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน 
ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม   

1. ความเชื่อมโยงกับภารกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม หรืองานดานอื่นๆ ตามภารกิจขององคกร 
เชน  

 การใชประโยชนจากความรู/ประสบการณท่ีไดรับจากการบริการ
วิชาการ  

 การนํามาเพ่ิมเติม/ปรับปรุงการเรียนการสอน และการวิจัย สามารถ
นํางานบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ หรือตําแหนงอื่นๆ  

 การใชงานบริการวิชาการเปนแหลงฝกงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/
ประสบการณของนักศึกษา   

 การใชงานบริการวิชาการเปนแหลงสรางรายไดใหกับองคกร 
2. การประเมินสัมฤทธิผลของการบริการวิชาการที่มีตอวิชาการเรียน การ
สอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานดานอื่นๆ ตาม
ภารกิจขององคกร 
3. การนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการกับภารกิจดานอื่นๆ ขององคกร 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
(สมศ. 3.3)   

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  44..33..33  

กระบวนการ 
 สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีนโยบายใหการสนับสนุนใหกับอาจารยและนักศึกษานํา
ความรูจากการเรียนการสอนมาประยุกตใชในงานบริการของสํานักงานฯ เพ่ือชวยสรางเสริมประสบการณ นําไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยอนุญาตใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการสอนสุขศึกษาและการทําวิจัยรวมกับอาจารยในลักษณะการ
บริการวิชาการเชิงบูรณาการ 
 
ผลลัพธ 

 นักศึกษา วทม.(สาธารณสุขศาสตร) สาขาพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขในการใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเองของผูสูงอายุ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะโภชนาการของบุคลากรในสถานประกอบการโดยนักศึกษาวทม.(สาธารณสุขศาสตร) 
สาขาโภชน วิทยา  ภาควิชาโภชนวิทยา 

 การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคลากรในสถานประกอบการโดยนักศึกษา วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 4ตามมาตรฐานขอ 4..33..33  
 

เอกสารหมายเลข  PH 4.3.3.1  แผนงานบูรณาการบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.3.2  หนังสือขออนุญาตดําเนินการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุท่ีมารับบริการคลินิกนวด 
   แผนไทยประยุกตและเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.3.3  หนังสือขออนุญาตดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาวิจัยเรื่องภาวะโภชนาการของบุคลากร 
   ในสถานประกอบการ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.3.4  หนังสือรายงานศึกษาวิจัยเรื่องภาวะโภชนาการของบุคลากรในสถานประกอบการ 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเประเด็นท่ีด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
4.3.4 ใหบริการวิชาการหรือสราง
ผลิตภัณฑ ดวยจริยธรรม มนุษยธรรม 
และมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

1. กรรมการ  กลุมบุคคล  หรือผูรับผิดชอบท่ีกํากับ ดูแลดานจริยธรรม 
มนุษยธรรม และความรับผิดชอบตอสาธารณะในการใหบริการวิชาการ 
2. ขั้นตอน  ระเบียบปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดของวิชาชีพ จารีต
ประเพณี และจริยธรรมของวิชาชีพ 
3. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการใหบริการวิชาการท่ีมี
จริยธรรม มนุษยธรรมและความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

 

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  44..3.43.4  
 

กระบวนการ/ผลลัพธ 
1. จัดทําระเบียบปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอกําหนดของระบบคุณภาพและกิจกรรมบริการวิชาการของสํานักงานฯ 
2. ทําการตรวจสอบควบคุมคุณภาพเครื่องมือในการใหบริการและเครื่องมือทางหองปฏิบัติการโดยการ Calibrate ความ-

เท่ียงตรงของเครื่องมือตามท่ีกําหนด 
3. มีผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนและความพรอมใชงานของเครื่องมือกอนการปฏิบัติงานทุกครั้งตามระเบียบ

ปฏิบัติงานคุณภาพ 
4. มีการติดตามประเมินระยะเวลาการสงผลการตรวจสุขภาพใหแกผูรับบริการ ภายใน 14 วันทําการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.4.1-PH 4.3.4.3 
 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 4.3.4ตามมาตรฐานขอ 4.3.4  
 

เอกสารหมายเลข  PH 4.3.4.1  หลักฐานการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือตางๆ ไดแก เครื่องวัดความดัน 
   โลหิต  เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด เครื่องตรวจ 
   สมรรถภาพการไดยิน เครื่องตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.4.2  แบบบันทึกการตรวจสอบรายการอุปกรณการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีทุกครั้งท่ีเตรียม 
   อุปกรณกอนออกปฏิบัติงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 4.3.4.3  แบบบันทึกรายการหนวยงานท่ีรับบริการตรวจสุขภาพ วันเดือนป ท่ีรับบริการตรวจ 
   สุขภาพ และสงผลการตรวจสุขภาพ 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 4.3ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 4.3  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน

ระบบ (Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ัง

ไว  (Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานท่ี

ปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน

แนวใหมหรื อน วัตกรรม  (Breakthrough/ 
Innovation) 

6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmark) ในระดับโลก 

 

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 4สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 4  ::  มาตรฐานคุณภาพดานการมาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการบริการวิชาการ  

สรุปผลการดําเนินการ  
 ความสําเร็จของการพัฒนางานบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ซึ่งได
ดําเนินงานโดยกลไกการบริหารจัดการของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ครอบคลุมวัตถุประสงค
ของแผนยุทธศาสตรดังนี้ 

1. การบริการเชิงรุกสูชุมชนและสังคม 

2. พัฒนากลไกการตลาดและประชาสัมพันธ 
3. พัฒนากระบวนการทํางานสูความพึงพอใจผูใชบริการ 
4. สรางฐานขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
5. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมบริการสวนใหญเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน ทําให

รายไดสูงขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
 คณะสาธารณสุขศาสตร มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญท้ังดานสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวของ
ครบถวนทุกสาขา จึงสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการดานสาธารณสุขไดหลากหลาย มีเครือขายดานบริการวิชาการ 
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีโครงการบริการวิชาการหลายโครงการเปนท่ีเชื่อถือ ยอมรบัของแหลง
ทุนภายนอก จึงสนับสนุนงบประมาณโครงการอยางตอเนื่อง  ในปงบประมาณ 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร จะกําหนด
รูปแบบการบริหารตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอิสระ จะเปนโอกาสใหคณะสาธารณสุขศาสตรกําหนดนโยบายแนวใหม ซึ่ง
จะสงผลใหเกิดการพัฒนางานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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จุดออน / แนวทางแกไข 
 1.   การพัฒนาความรวมมือระหวางภาควิชาฯและระหวางคณะฯ ยังไมสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจประเมินได อยางเปนรูปธรรม  ปจจุบันการจัดกิจกรรมบริการหรือโครงการฝกอบรมตางๆ เปนไปในลักษณะของทีม
ผูรวมงานที่มีความคุนเคย แตก็ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

 2. การสรางทีมงานภายในคณะเพื่อรับผิดชอบงานบริการวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวของ เปนกลุมๆตามกลุมภาควิชา  
อาจจะงายตอการทํางานรวมกัน เพราะกลุมทํางานจะเล็กลง สะดวกในการประสานงาน เพ่ือรวมกันจัดทําโครงการฝกอบรม
หรือบริการอื่นๆสูสังคม 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้  (เทียบเคียงกับหนวยงานในลักษณะใกลเคียงกัน-ถามี) 
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ซึ่งเปน

ภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการและการใชความรู  วิทยาการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพ่ิมคุณคาของศิลปวัฒนธรรม      
ภูมิปญญาทองถ่ิน และส่ิงแวดลอม ตามจุดเนนเฉพาะและบริบทของแตละองคกร 

 

องคประกอบ 5.1   ระบบและกลไก 
หลักการ มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมท่ีครอบคลุมท้ังระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครอบคลุม ครบวงจร ท้ังการกําหนดนโยบายและแผนงาน 
การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ ระบบและกลไกแตละระดับอาจมี
รูปแบบแตกตางกันได   

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
5.1.1 มี โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
ผู รับผิดชอบงานดานการทํานุ
บํารุงศิลป- วัฒนธรรมสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  ซึ่งมีความเชื่อมโยง
ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและ
องคกร 

1. โครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหวางองคกร
และมหาวิทยาลัย และภายในองคกร 
2. กระบวนการประสานงานกับหนวยงานยอยในระดับองคกร มหาวิทยาลัย 
และชุมชน 
3. การกําหนด/มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยตัวบงชี้ท่ีเกี่ยววของของ 

1. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)   

 
ผลผลการดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานขอมาตรฐานขอ  55..11..11  

 

กระบวนการ 
 คณะสาธารณสุขศาสตรมีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมภายในและภายนอกคณะฯ อยางตอเนื่อง เดิม
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธและส่ิงแวดลอมกํากับดูแลผานคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมี
หนวยประชาสัมพันธเปนผูประสานงานในการดําเนินงาน และเพ่ือใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ในปงบประมาณ 2551 ทาง
คณะฯ ได เปล่ียนผูกํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมทํานุบํารุงฯ เปนรองคณบดีฝายบริหารใหกํากับดูแลผานคณะ-
กรรมการทํานุบํารุงฯ และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมจะกระจายไปตามหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีสวนรวมกันในทุก
กิจกรรม/หนวยงาน  ดังนี้ 

 งานประชาสัมพันธ ประสานงานกับอาจารยภาควิชาตางๆ เพ่ือเผยแพรความรูแกประชาชนผานรายการ 
“หนาตางสุขภาพ” ซึ่งจะมีหัวขอเกี่ยวกับโครงการวิจัยและ/หรือนําเสนอขาวการประชุมวิชาการฯ เชน 
โครงการวิจัย การประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติครั้งท่ี 12 รวมถึงสถานะปจจุบันท่ีกําลังเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีประสานงานในการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดวย 

    มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพที่ 5 
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 สํานักงานคณบดี ประสานงานในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาและพระมหากษัตริย ท้ังใน
สํานักงานคณบดีและของคณะสาธารณสุขศาสตร เชน การทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ  
จัดนิทรรศการ/ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา งานแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรของคณะ 

 งานกิจการนักศึกษา รับผิดชอบสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  เชน กิจกรรม
ของไหวครู ชมรมดนตรีไทย รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานอื่นในการจัดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ชมรมธรรมะสุขใจ ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูดานธรรมะ มีการบรรยายธรรมะเพื่อพัฒนาองคกร แก
บุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตรและผูสนใจ มีการจัดสวดมนตทุกเชา จัดกิจกรรมตักบาตร
ทุกวันจันทร-วันศุกร 

 ภาควิชา จัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลเน่ืองในวันสําคัญของหนวยงาน เชน วันครบรอบการกอต้ังภาควิชา จัดงาน
แสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรของภาควิชา 

 สํานักงานบริหารเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบการจัดการฝกอบรมแกบุคลากรท้ังภายในและ 
ภายนอก รวมท้ังมีบริการแพทยแผนไทยประยุกตใหกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร 
 

คณะสาธารณสุขศาสตรไดวิเคราะหโครงสรางดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
และมีระบบกลไกรับผิดชอบประสานงานอยางเปนรูปธรรมและมีการจัดทําแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ รวมท้ังยังเนน
นโยบายและแผนปฏิบัติการในเชิงบูรณาการ การสงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจหลักดานอื่นของคณะฯ ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.1 - PH 5.1.1.4 

 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5..11..11  
 

เอกสารหมายเลข  PH 5.1.1.1   ผลการวิเคราะหศักยภาพและบทบาทขององคกรในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
                                           ส่ิงแวดลอม 
เอกสารหมายเลข  PH 5.1.1.2   แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
                                           ระหวางองคกรกับภาควิชา/ หนวยงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 5.1.1.3    คําส่ังแตงตั้งกรรมการ/ ผูรับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
เอกสารหมายเลข  PH 5.1.1.4    เอกสารแสดงการมอบหมาย/ กําหนดภาระหนาท่ี ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
      ตามแผน 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
5.1.2 มี น โ ย บ า ย  แ ล ะ
แผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม 

1. การวิเคราะหตนเองวาองคกรควรมีบทบาท หรือมีความเกี่ยวของอยางไร 
ตอการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ตามบริบทและความ
เหมาะสมขององคกร 
2. นโยบาย แนวทาง แผนงานดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม
ขององคกร 
3. การดําเนินงานตามแผน  การประสานงาน  และการติดตามประเมินผล  
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  55..11..22  

 

กระบวนการ 
ในปการศึกษา 2551 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีแผนการดําเนินงานกิจกรรมอนุรักษ สงเสริมและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดวัฒนธรรมองคกรคือ
เปดใจการปรับเปล่ียน รักสามัคคี เชิดชูวัฒนธรรม เสียสละ สรางสรรคงาน และรักภักดีตอองคกร และมีนโยบายที่จะ
ปลูกฝง/เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร โดยการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลไปยังบุคลากร/นักศึกษาทุกระดับอยางท่ัวถึง โดย
คณะฯ ไดมีการดําเนินงานจัดกิจกรรม จํานวน 63 โครงการ จําแนกเปน โครงการที่นักศึกษาจัดเอง 43 โครงการ และ
โครงการที่คณะฯ จัดเอง และเขารวมกับหนวยงานอื่น 20 โครงการ และในสวนของกิจกรรมท่ีคณะฯ จัดเอง ทางคณะฯ ไดมี
การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งตอไป 
 
ผลลัพธ 

1.  มีแผนงานดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
 

หลักฐาน/ขหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5..11..22  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH 5.1.2.1  ตารางแสดงขอมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และพัฒนา 
       ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  
เอกสารหมายเลข  PH 5.1.2.2      สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
เอกสารหมายเลข  PH 5.1.2.3      คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 55..11  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
    
 

องคประกอบ 5.2 ผูรับบริการ 
หลักการ มีการดําเนินการอนุรักษสงเสริม/มีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ

ภารกิจหลักอยางเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององคกร 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายตองอธิบายใในรายงานนรายงาน  
5.2.1 มีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ 
ส ง เ ส ริ ม ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม /
โครงการ / กิ จกรรม / พั ฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  
โดยบูรณาการกับพันธกิจหลัก
ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ศักยภาพ 

 รายการโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจหลัก รวมทั้งการ
สงเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน  
โดยแสดงสัดสวนเทียบกับจํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

ตัวบงชี้/ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้/ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  
(สมศ. 4.1)  
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ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  55..22..11  
 

กระบวนการ 
ในปการศึกษา 2551 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม       

ดังสรุปใน (เอกสาร 5.2.1.1 ใชเอกสารเดียวกับ PH 5.1.2.2 ) จากตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมงบ-
ประมาณและผูเขารวมกิจกรรมอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังกลาวขางตน สรุปเปนผลการดําเนินการตามตัวบงชี้/
ตัวชี้วัด จํานวน  63 โครงการ จําแนกเปน โครงการที่นักศึกษาจัด 43 โครงการ และโครงการที่คณะฯ จัด และเขารวมกับ
หนวยงานอื่น  20  โครงการ  งบประมาณทั้งส้ิน 4,518,804 บาท  ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ีนักศึกษาจัดเอง  จํานวน 39 โครงการ 
 1.  ดานวิชาการ จํานวน  14 โครงการ 
 2.  ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2 โครงการ 
 3.  ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม จํานวน 9 โครงการ 
 4.  ดานนันทนาการ จํานวน 7 โครงการ 
 5.  ดานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม จํานวน 7 โครงการ 

กิจกรรมท่ีคณะฯ ดําเนินการ จํานวน 20  โครงการ 
1.  ดนตรีไทยในสวน 3 ครั้ง (ชมรมดนตรีไทย) 
2.  พิธีไหวครูดนตรีไทย  1 ครั้ง (ชมรมดนตรีไทย) 
3.  ชมรมธรรมะสขุใจ   

                3.1  กราบนมัสการสังขารพระพรหมมังคลาจารย จํานวน 1 ครั้ง 
                3.2  นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  จํานวน 1 ครั้ง 
                3.3  สวดมนตทําวัดเชา (ทุกวันทําการ) 
                3.4  สวดมนตชินบัญชร (กลางวัน) ทุกวันทําการ 
                3.5  ทําจุลสารจดหมายขาวของชมรมธรรมะสุขใจ 2 เดือน/ครั้ง 

4.  งาน “สวัสดีปหนู”   จํานวน 1 ครั้ง 
5.  โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 3 คณะ   จํานวน 1 ครั้ง 
6.  โครงการเทศนมหาชาติ (เครือขายพญาไท)  จํานวน 1 ครั้ง 
7.  พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี และพลังของแผนดินและพิธีทําบุญเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล  

แดพอหลวง 80 พรรษา จํานวน 1 ครั้ง 
8. การประกวดรองเพลงประสานเสียงชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

(ประเภทบุคลากรและนักศึกษา) จํานวน 1 ครั้ง 
9.  พิธีมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต (สาธารณสุขศาสตร) ประจําปการศึกษา 

2550 จํานวน 1 ครั้ง 
10. งาน “60 ปสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” จํานวน 1 ครั้ง 
11. โครงการหนุมสาวกวาวัยหัวใจดี จํานวน 1 ครั้ง    
12. การฝกภาคสนาม ประจําปการศึกษา 2550 ของนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) และ 

นักศึกษาแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน 1 ครั้ง 
13. ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝกภาคสนาม ปการศึกษา 2550 จาํนวน 1 ครั้ง 
14. พิธีสักการะพระศพของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ 
15. กิจกรรมชี้แจงสาขาวิชาชีพตาง ๆ ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
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 ผลลัพธ 
รอยละ  7.89  ของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเอกลักษณศิลปะวัฒนธรรมตอจํานวน

นักศึกษา (63 x 100/798) (คิดเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5..22..11  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH 5.2.1.1   ตารางแสดงขอมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และพัฒนา 
       ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ใชเอกสารเดียวกับ PH 5.1.2.1 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีประเด็นท่ีตองอธิบายใตองอธิบายในรายงานนรายงาน  
5.2.2 มี ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณและดานอ่ืนๆ อยาง
เ หมา ะสม กั บ ลั ก ษณ ะ ของ
โครงการ / กิ จกรรม  อนุ รั กษ 
สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม  

 จํานวนเงิน/มูลคาคาใชจายท่ีสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

รวมท้ังแสดงสัดสวนเมื่อเทียบกับงบดําเนินการท้ังหมดขององคกร 

 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1. รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ    (สมศ. 4.2) 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ  55..22..22  

 
กระบวนการ            
 จากการดําเนินงานขอ 5.2.1 ทางคณะฯ ไดมีการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม ในปการศึกษา 2551 ทางคณะฯ ไดมีการสนับสนุนดานสถานท่ี/อุปกรณ/บุคลากรสนับสนุนในการจัดสถานท่ี
และจัดเก็บ รวมท้ังคาสาธารณูปโภค  จํานวน 63 โครงการ เปนเงิน 4,518,804 บาท  เอกสารหมายเลข PH 5.2.2.1  
 
ผลลัพธ 

รอยละ 12.75 ของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ (4,518,804 x 100/35,449,749.89) 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5..22..22  
 

เอกสารหมายเลข  PH 5.2.2.1   ตารางแสดงขอมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และพัฒนา 
       ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ใชเอกสารเดียวกับ  PH 5.1.2.1 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงานประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน  
5.2.3 มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินการอนุรักษ สงเสริม 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และ
ส่ิงแวดลอม  

1. การติดตามประเมินผลการดําเนินการ (รวมท้ังจํานวนและประเภทของ
ผูเขารวมกิจกรรม) 
2. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนงาน/แผนการดําเนินงาน 
และศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

 
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 5ผลการดําเนินการตามมาตรฐานขอ 5..22..33  

 

กระบวนการ 
ตามท่ีคณะฯ ไดดําเนินการตามแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม โดยมีรองคณบดีฝายบริหาร

กํากับดูแลผานคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดมอบหมายโดยการกระจายอํานาจไปยังหนวยงานตางๆ 
รับผิดชอบงานในแตละกิจกรรม ซึ่งในแตละกิจกรรมทางคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายหลังการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
ใหงานนโยบายและแผนเปนผูดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจในแตละกิจกรรม และสงผลการประเมินใหประธาน
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะฯ เพ่ือดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากิจกรรมคร้ังตอไป  เอกสาร
หมายเลข PH 5.2.3.1 – PH 5.2.3.2 
 
ผลลัพธ 

มีผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ 
 

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานหลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 5ขอ 5..22..33  
 

 

เอกสารหมายเลข  PH 5.2.3.1    การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ใชเอกสาร 
       เดียวกับ PH 5.1.2.2      
เอกสารหมายเลข  PH 5.2.3.2    สรุปผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน  
       พ.ศ. 2551 ใชเอกสารเดียวกับ PH 5.1.2.1 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 55.2.2  
 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)   1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ

แผนงาน และเปาหมาย (No/Inaccurate) 
2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 

(Do) 
2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดท่ีตรงกับ

แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(Check) 
3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  

(Above Target) 
4  นําผลการดําเนินงานมาจัดทํามาตรฐานที่ปฏิบัติ

ไดอยางสม่ําเสมอ (ACT) 
4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ

ผลลัพธท่ีดีขึ้น (Upward Trend) 
5  มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) 
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับประเทศ 
6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว

ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7  มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ ท่ี ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark) ในระดับโลก 
 

 
สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 55  ::  มาตรฐานคุณภาพดานการมาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม  
สรุปผลการดําเนินการ  

คณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการดําเนินงานในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมฯ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
เพ่ือสรางบรรยากาศทางวัฒนธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภูมิใจในขนบธรรม
เนียบประเพณีท้ังทองถ่ินและของชาติ โดยประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองตามเทศกาลตางๆ ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึง
ความศรัทธาความเชื่อและคานิยมในองคกร เพ่ือใหเปดใจการปรับเปล่ียน  รักสามัคคี เชิดชูวัฒนธรรม เสียสละ สรางสรรค
งาน และรักภักดีตอองคกร  จึงไดมีการจัดทําแผนดําเนินงานเปนประจําทุกป เพ่ือใหเขาใจ และอนุรักษ ตลอดจนเสริม
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีความย่ังยืนตลอดไป 
 
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
 1.  คณะฯ มีโครงสรางการบริหาร มีคณะกรรมการ และมีการกระจายอํานาจไปยังหนวยงานใหดําเนินกิจกรรม
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองคกรใหกับบุคลากรและนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.  มีแผนงานที่สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3.  มีการประเมินผลความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 
จุดออน / แนวทางแกไข 
 1.  การนําขอมูลผลการดําเนินงานและผลการประเมินผลความพึงพอใจในแตละกิจกรรมตลอดทั้งป มาปรับปรุง
พัฒนาและขยายผลสูชมรม 
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สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

สรุปคาคะแนนการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานคุณภาพ 

คาคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลลัพธ 

(Results) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1. ดานการบริหาร   3      2      

1.1 ภาวะผูนํา     5     3     
1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ  2       2      
1.3 ทรัพยากรบุคคล  2       2      
1.4 การจัดการความรู    4      3     
1.5 ระบบคุณภาพ     5    2      
1.6  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    4     2      
1.7 การประชาสัมพันธ   3       3     

1.8 การเงินและงบประมาณ   3      2      

1.9 การบริหารความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง   3      2      

2. ดานการศึกษา   3       3     
2.1  ระบบและกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา     5    2      
2.2 หลักสูตร   3       3     
2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล  3  2      
2.4 นักศึกษา  2        3     
2.5 ปจจัยเกื้อหนุน   3       3     
2.6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา   3       3     

3. ดานการวิจัย  2       2      
3.1 ระบบและกลไก  2       2      
3.2 ผลงานวิจัย  2       2      

4. ดานการบริการวิชาการ     5     3     
4.1 ระบบและกลไก     5   1       
4.2 ผูรับบริการ     5      4    
4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ     5     3     

5.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม   3       3     
5.1 ระบบและกลไก   3       3     
5.2 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม 
  3       3     
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
สรุปผลการดําเนินการ  
มาตรฐานคุณภาพดานบริหาร           

คณะใหความสําคัญกับการนําองคกร ไดดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพดานการบริหารครอบคลุมในทุกองค-
ประกอบ โดยมีผลสําเร็จของการดําเนินการในภาพรวมสวนใหญเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะมี
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะ โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งประชาคมมีสวนรวม มีการกําหนดปณิธาน 
“คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษา มีหนาท่ีใหการศึกษา คนควา วิจัย และบริการวิชาการดานสาธารณสุข เพ่ือ
สนองตอบความตองการของสังคม มุงสงเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีตางๆ ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพ่ือ
คงความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถายทอด เผยแพรความรู และผลิตนักสาธารณสุขใหมีความรู ความสามารถ มี
ความคิดสรางสรรค เปนผูนําทางวิชาการและมีจริยธรรม”  
              วิสัยทัศน  “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย” 
               ปรัชญา  “การศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ” 
               พันธกิจ 
            1. จัดการศึกษาดานสาธารณสุขทุกระดับ 

       2. ดําเนินการวิจัยดานสาธารณสุข 
       3. บริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และสรางเครือขายเพ่ือสังคมสุขภาวะ 

              4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 
            5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการท่ีดีอยางมีคุณธรรม) 
ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 
 1.  การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐานสากล
มีคุณธรรมและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

2.  การสรางผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ ชี้นําสังคม และเผยแพรในระดับสากล 
3.  การบริการวิชาการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
4.  การบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

กลยุทธ 
1.  บูรณาการหลักสูตรเดิม/ลดความซ้ําซอน สราง/พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยตามความตองการของสังคมและมี 

มาตรฐานสากล เพ่ือบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.  สรางเสริมนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ บูรณาการทุกภาคสวน เพ่ือผลิตผลงานวิจัยชี้นําสังคมและเปนท่ียอมรับในระดับ

สากล 
3.  บูรณาการองคความรู เพ่ือการบริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
4.  การบริหารจัดการท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีความคลองตัว เนนความคุมคา กระจายอํานาจ กระบวนการมีสวน 

รวมและการพัฒนางานประจํา 
 
เปาประสงค 

1. พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูทางวิชาการและการจัดการ 

            4.   พัฒนางานวิจัย/วิชาการเชิงบูรณาการ ชี้นําสังคม และสามารถเผยแพรระดับสากล 
            5.   พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยท้ังดานบุคลากร กระบวนการเรียนรู แหลงทุนและส่ิงเอื้อ 
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คณะมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล และการบริหารความเส่ียงและการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยสรุปผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพดานการบริหารแตละองคประกอบในภาพรวมมีผลคะแนนการประเมินตนเองในสวนของกระบวนการอยู
ระดับ 2 และผลลัพธอยูระดับ 3  ดังนี้ 
 
องคประกอบ 1.1  ภาวะผูนํา 

ผูนํา/ผูบริหารทุกระดับของคณะ กําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานขององคคณะ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  
โดยผูบริหารทุกระดับและประชาคมมีการวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา และปจจัยสภาพแวดลอม ท้ัง
ภายในและภายนอก เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ ป 2550-2554 ซึ่งแผนยุทธศาสตรไดคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมและชุมชน และถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ ผูนํา/ผูบริหารเอื้อและสงเสริมการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือใหคณะสามารถแขงขันไดในระดับสากล ผูนํา/ผูบริหารใหความสําคัญและเปนแบบอยางท่ีดี
ในการมีวินัยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรม 
โปรงใส และตรวจสอบได ผูนําทุกระดับสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และการสรางนวัตกรรม เพ่ือกาวไปสู
การบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร การดําเนินงานตามองคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองในสวนกระบวน 
การระดับคะแนน  5  และผลลัพธระดับคะแนน 3 
 
องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ 

คณะกําหนดทิศทาง เปาหมายและยุทธศาสตรหลักของคณะ โดยใช กระบวนการศึกษา วิเคราะห ปจจัยตาง  ๆโดย
เปดโอกาส ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม  เพ่ือกําหนดทิศทาง เปาหมาย ในการทําแผนกลยุทธทุกพันธกิจ  ท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยและของชาติ พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตรมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานทั้งระยะส้ัน 
และระยะยาว ใหสอดคลองกับพันธกิจ และนําแผนไปสูการปฏิบัติมีการวิเคราะห ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลการ
ดําเนินงานและมีการทบทวนปรับเปล่ียนกลยุทธ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคลองกันท้ังมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของชาติ และมีจัดทํารายงานผลลัพทธการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ  การดําเนินงานตามองคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองในสวน
กระบวนการระดับคะแนน 2  และผลลัพธระดับคะแนน 2 

องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล  
ผูนําในทุกระดับใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคลมีระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหไดคนดีคนเกงเขาปฏิบัติงานใน

คณะไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและความกาวหนาของบุคลากรทุกสายงาน  อยางตอเนื่อง และ
สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง มีการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะ เพ่ือรองรับตําแหนงบริหาร มี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกระดับอยางเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได มีระบบการอุทธรณและ     
รองทุกข ท่ีเปนอิสระและมีประสิทธิภาพ มีการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาวะ ท่ีทําใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุขมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การดําเนินงานตามองคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมิน
ตนเองในสวนกระบวนการระดับคะแนน 2  และผลลัพธระดับคะแนน 2 
 
 ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1.  รอยละ 84.52 ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ (131 x 100/155) 

2.  รอยละ 97.32 ของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ (145x100/149)  
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3.  จํานวน 53,206.45 บาท/คน สําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
(82,470 x 100/155) 

4.  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
5.  รอยละ 4.52 ของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  

(7 x 100/155) 
6.  รอยละ 74.84 ของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (116 x 100/155) 
7.  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

39:49:66:1 
 
องคประกอบ 1.4 การจัดการความรู  

คณะไดกําหนดระบบและกลไกในการในการจัดการความรู มีการมอบการบูรณาการการจัดการความรูกับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  มีการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห จัดการแลกเปล่ียน ปรับปรุง ขอมูลสารสนเทศ 
และสินทรัพยทางความรู เพ่ือแบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรูและสรางสรรคดี การดําเนินงานตาม
องคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองในสวนกระบวนการระดับคะแนน 4 และผลลัพธระดับคะแนน 3 
 
องคประกอบ 1.5 ระบบคุณภาพ 

คณะมีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายใน ซึ่งสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องสูวัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือนําไปสูความมีคณุภาพตามมาตรฐานสากลใน
ทุกพันธกิจ  การดําเนินงานตามองคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองในสวนกระบวนการระดับคะแนน 5 และ
ผลลัพธระดับคะแนน 2 
 
องคประกอบ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะมีระบบและกลไก การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท้ังดานโครงสราง Hardware 
software และ people ware มีการพัฒนาจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหถูกตอง ทันสมัย พรอมใชงาน ตอบสนอง
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกร และผูใชสามารถเขาถึงขอมูล ตามความเหมาะสมและรวดเร็วและสามารถ
สนับสนุนการบริหารองคกรในทุกดาน มีการพัฒนาฝกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ดําเนินงานตามองคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองในสวนกระบวนการระดับคะแนน 4 และผลลัพธระดับ
คะแนน 2 

 
องคประกอบ 1.7 การประชาสัมพันธ 

คณะมีระบบและกลไกการประชาสัมพันธ มีหนวยประชาสัมพันธ มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ มีการประชา-
สัมพันธผลงานในทุกพันธกิจและผลงานเชิงรุกผานส่ือตางๆ เพ่ือใหผลงานของมหาวิทยาลัยเปนท่ีประจักษท้ังระดับประเทศ
และนานาชาติ  ดําเนินงานตามองคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองในสวนกระบวนการระดับคะแนน 3 และ
ผลลัพธระดับคะแนน 3 
 
องคประกอบ 1.8  การเงินและงบประมาณ 

คณะฯ มีระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบการใช
ทรัพยากรและทรัพยสิน ใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด การบริหารการเงินงบประมาณ และทรัพยสินมีกฎระเบียบปฏิบัติ  
มีการควบคุมกํากับตรวจสอบในแตละขั้นตอน มีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหผูปฏบัิติ มีการจัดทํารายงาน เสนอ
ฝายบริหาร ดําเนินงานตามองคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองในสวนกระบวนการระดับคะแนน 3 และ
ผลลัพธระดับคะแนน 2 
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ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 
(1)  รอยละ 396.11 ของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (168,523,700 x 100/42,544,500) 

องคประกอบ 1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
คณะมีระบบและกลไก  การบริหารความเส่ียงในทุกพันธกิจ มีการวิเคราะหปจจัยเส่ียงและวางแผนบริหารจัดการ

ความเส่ียง มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการลดความเสี่ยง (เอกสารการควบคุมภายใน) การดําเนินงานตาม
องคประกอบนี้มีคาคะแนนผลการประเมินตนเองในสวนกระบวนการระดับคะแนน 3 และผลลัพธระดับคะแนน 2 
 
จุดแข็งและแนวทางการพัฒนา  

1.  ผูบริหารมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีเนนผลสัมฤทธ์ิในแตละตัวชี้วัด และมีระบบการบริหารจัดการ 
และใหสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน รวมท้ังมีโครงสรางการบริหารงานโดมีการกระจายอํานาจ 
และปฏิบัติตามระเบียบ เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส ตลอดจนมีเครือขายความรวมมือท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

2.  ทางคณะฯ มีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป รวมท้ังมีการกํากับนโยบายของคณะไปสูการปฏิบัติ
สูภาควิชา/หนวยงาน 

3.  คณะฯ มีการแบงโครงสรางการบริหาร  การตรวจสุขภาพประจําป และมีโครงการสรางสุขภาพ (สอส) เพ่ือ
สนับสนุนใหบุคคลากรมีการออกกําลังกาย และรูจักการปองกันเกี่ยวกับการบริโภคอาหารใหถูกสุขลักษณะ โดยมีการจัด
อบรมการบริโภคอาหาร  รวมทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
รวมท้ังการจัดหาอุปกรณในการทํางาน 

4.  คณะฯ มีรองคณบดีรับผิดชอบ การจัดเวทีแลกเปล่ียนการสอนงานโดยเพ่ือนรวมงาน การจัดอบรมใน
หนวยงาน  

5.  คณะฯ มีรองคณบดี/หนวยงาน/คณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบคณุภาพ รวมท้ังมีการจัดทํารายงานฯ  
การตรวจประเมินฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส ( กพร. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ) ตลอดจน 
มีระบบการควบคุมภายใน 

6.  คณะฯ มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอ และหนวยงานไดนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดระยะเวลาการทํางาน 
7.  คณะฯ มีรองคณบดีรับผิดชอบ/คณะกรรมการประชาสัมพันธรับผิดชอบงาน โดยมีการประชาสัมพันธผลงาน

ผานทางส่ือตางๆ เชนโทรทัศน NBT ฯลฯ 
8.  คณะฯ มีหนวยงานรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบงบประมาณ รวมท้ังการเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามผลผลิต  รวมท้ังมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 
จุดออน/แนวทางแกไข 
 1.  นาจะมีการพัฒนาโครงสรางการบริหารและระบบการบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
            2.  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
            3.  นาจะมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการความรูใหท่ัวถึง และกระตุนใหบุคลากรเขารวมเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูใหมากกวานี้  
            4.  นาจะมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและรักษามาตรฐานการประเมินและรายงานการประเมินตนเอง  
รวมท้ังหาผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 
 5.  นาจะมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
            6.  นาจะมีการพัฒนาระบบการบริหารการเงิน งบประมาณและการบริหารทรัพยสิน 
            7.  นาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและรายงานการควบคุมภายใน 
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มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา 
 คณะสาธารณสุขศาสตร มีการบริหารการศึกษา ท่ีมุงเนนใหบัณฑิตมีความรูสหวิทยาการ โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการสงเสริมการสรางระบบ
เครือขายความรู  การใชทรัพยากรทุกประเภทรวมกัน  การพัฒนาแหลงการเรียนรู แหลงใหบริการการศึกษา และการ
เสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู เชน พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย  หองสมุด หองปฏิบัติการ การปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ี
เอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลกร  

คณะฯ มีการกําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนินการดานการศึกษา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
บัณฑิต ดวยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลกร พัฒนาส่ิงเอื้ออํานวยตางๆ โดยใชผลจากการประเมินความ-
ตองการของผูใชบัณฑิต และความสอดคลองของนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และสังคม ซึ่งในป 2551 คณะฯ มีการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานในภาพรวมดานกระบวนการและผลลัพธอยูระดับ 3 โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบ 
ดังนี้ 
 
องคประกอบ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษา 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 2.1 ดานกระบวนการอยูระดับ 5 และผลลัพธอยูระดับ 2 ซึ่งคณะฯ ได       
มีการกําหนดโครงสรางการบริหารการศึกษา และมีงานบริการการศึกษาใหการสนับสนุน  โดยคณบดีไดมอบหมายให       
รองคณบดีฝายวิชาการและบริหารการศึกษากํากับดูแล/กําหนดกลไกในการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรโดยผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติและใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน/ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ คณะฯ มีแผนดําเนินการเพ่ือดึงศักยภาพของผูท่ี
มีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังยังมีความรวมมือระหวางสถาบัน
และเครือขายวิชาการในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพ่ือเปนตนแบบและความยั่งยืน
และยังมีความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยไซเบอรไทยในหลักสูตร     
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อีกท้ังมีความรวมมือการรับเขาเปนสถาบันสมทบเพ่ิมอีก 2 แหงอยูระหวางดําเนินการ และมี
การจัดสรรงบประมาณกระจายไปยังหลักสูตร โดยมีการติดตามผลดําเนินงานและใชจายเงินเปนรายไตรมาส และไดมีการ
วิเคราะหตนทุนกิจกรรมและตนทุนการผลิตนักศึกษา เพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอไป 
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1.  ในป 2550 คณะฯ มีคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)  จํานวน  98,997.4 บาท/คน 
(124,516,624.88 x 100/1,257.78) และป 2551 จํานวน 93,632.24 บาท/คน (121,854,873.33 x 100/1,301.42) 

2.  ในป 2550 คณะฯ มีทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) จํานวน 4,497,253.90 บาท/คน 
(56,565,560.06 x 100/1,257.78) และในป 2551 จํานวน 3,911,071.34 บาท/คน (50,899,464.65 x 100/1,301.42) 

3.  ในป 2550 คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวน 3 โครงการ และในป 2551 จํานวน 2 โครงการ 

 
องคประกอบ 2.2 หลักสูตร 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 2.2 ดานกระบวนการอยูระดับ 3 และผลลัพธอยูระดับ 3 ซึ่งในปการศึกษา 
2551 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนจํานวน 23 หลักสูตร เปดสอนในทุกระดับ คือ ตรี โท เอก โดยมีหลักสูตรนานาชาติ       
2 หลักสูตร และมีแผนจะเปดหลักสูตรนานาชาติในป 2552 อีก 2 หลักสูตร ไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหไดตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะ-
กรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกหลักสูตรคณะฯ กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร และมีการติดตามผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา และทุกหลักสูตรตองดําเนินการทบทวน ประเมิน/ปรับปรุง
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หลักสูตรทุกครบวงรอบ 5 ปการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและสถานะการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบในการสราง 
ทบทวน และพัฒนาหลักสูตร เสนอผานคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือเสนอขอ
ความเห็นชอบกับคณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป ในการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
รายวิชา มีคณะกรรมการในการดูแลชวยเหลือนักศึกษาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

(1)  รอยละ 100 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมดของคณะที่ไดเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 (ผานความเห็นชอบ 2 หลักสูตร และอีก 1 หลักสูตรอยูระหวางดําเนินการ) 

(2)  รอยละ 100 ของหลักสูตรระดับปริญญาโทท้ังหมดของคณะที่ไดเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 (ผานความเห็นชอบ 5 หลักสูตร และอีก 11 หลักสูตรอยูระหวางดําเนินการ) 

(3)  รอยละ 100 ของหลักสูตรปริญญาเอกท้ังหมดของคณะที่ไดเกณฑมาตรฐานฯ (ครบรอบปรับปรุงป 2551 – 1 
หลักสูตร และอยูระหวางดําเนินการ 1 หลักสูตร) 

(4)  ในป 2550 = 112 คน จากจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 94.12 และในป 2551 คณะฯ มอีาจารยประจํา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไดจํานวน 110 คน 
จากจํานวนอาจารยท้ังหมด  121 คน คิดเปนรอยละ  90.91 

(5)  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา ในปการศึกษา 2550  รอยละ 
61.49 และปการศึกษา 2551 รอยละ 66.45 

(6)  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา ในป 
การศึกษา 2550 = 0:62:99 และปการศึกษา 2551 = 0:52:103   
 
องคประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 2.3 ดานกระบวนการอยูระดับ 3 และผลลัพธอยูระดับ 2 คณะฯ มี
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะ-
กรรมการหลักสูตรเปนผูดูแล และในทุกหลักสูตรของคณะฯ ท่ีเปดสอนมีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษากอนเขาศึกษา 
และแจงใหอาจารยผูสอนนําไปใชเปนแนวทางหรือปรับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา รวมท้ังไดมีการแตงตั้งทีม
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือชวยเหลือ/สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู และติดตามผลการเรียนรูแตละบุคคล และทุกหลักสูตรจะ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learning Centered Education) และความเปนสหวิทยาการ โดยการใชกลยุทธของ
กระบวนการวิจัยเพ่ือการสอน ซึ่งทุกปการศึกษาจะใหนักศึกษาออกฝกภาคสนามทุกระดับในชั้นปสุดทาย เพ่ือใหนักศึกษา
ไดรับความรู และการเรียนรูจากประสบการณจริง รวมท้ังมีการติดตามและประเมินการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร และ
คณะฯ ไดกําหนดใหทุกรายวิชาท่ีเปดสอนตองมีการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินผลนักศึกษาหลังจบการเรียน
การสอน เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนตารางเรียนและปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนมีการประเมินระหวางคอรส เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาไดมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน
การสอน อีกท้ังทางคณะฯ ไดเปดโอกาสและสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยทําวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน
การศึกษา และตอบ สนองนโยบายรัฐบาล เพ่ือนํามาใชในการพัฒนางานดานการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศตอไป 
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

1.  จํานวนหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง ระดับ
ปริญญาตร ี3 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 18 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 
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2.  จํานวนหลักสูตรท่ีใหความรู ความเขาใจเรื่องวัตถุประสงคและเปาหมาย การออกแบบ การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสอน 
                - ระดับปริญญาตรี  3 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  18 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

3.  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  ภาคการศึกษาท่ี1/2551  
                - ระดับปริญญาตรี    คือ  559.58 
                - ระดับบัณฑิตศึกษา คือ  741.84 
 4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย  
  ระดับปริญญาตรี   อยูในระดับ ดี 
  ระดับปริญญาโท  อยูในระดับ ดี 
  ระดับปริญญาเอก  อยูในระดับ ดี 

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
  ระดับปริญญาตรี   อยูในระดับ ดี 
  ระดับปริญญาโท  อยูในระดับ ดี 
  ระดับปริญญาเอก  อยูในระดับ ดี 
 
องคประกอบ 2.4 นักศึกษา 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 2.4 ดานกระบวนการอยูระดับ 2 และผลลัพธอยูระดับ 3 คณะฯ ได
กําหนดรูปแบบการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตรโดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาท่ีในการบริหาร
จัดการ เชน กําหนดกลุมเปาหมาย คุณสมบัติของผูสมัคร วิธีการแนะแนวและประชาสัมพันธในทุกปการศึกษา ฯลฯ ใน
ระดับปริญญาตรีทางคณะฯ รับผิดชอบในการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง และใน
สวนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดมีการกระจายอํานาจในการเผยแพร/ประชาสัมพันธหลักสูตร โดยใหหลักสูตรรวมกับ
บัณฑิตดําเนินการอีกท้ังคณะฯ ยังใหความสําคัญในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงเนน
ใหบัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมตอวิชาชีพ สังคม สวนรวมและตนเอง ตลอดจนเนนประโยชนสุขของประชาชนเปน
หลัก และฝกใหนักศึกษาไดมีการเรียนรูรวมกัน  เพ่ือใหเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคมและประเทศชาติตอไป 
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

(1)  รอยละ 82.67 ของนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน
นักศึกษา (ระดับปริญญาตรีท้ังหมด) 

(2)  จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
(53 คน) 

(3)  รอยละ 5.99 ของนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
องคประกอบ 2.5 ปจจัยเกื้อหนุน 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 2.5 ดานกระบวนการอยูระดับ 3 และผลลัพธอยูระดับ 3 คณะฯ มีการ
จัดสรรทรัพยากรดานการเรียนการสอน หองปฏิบัติการตางๆ และส่ิงแวดลอม เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยกับนักศึกษา
อยางท่ัวถึงและเพียงพอ เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสําหรับคนควาขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และทางคณะฯ ไดมีการพัฒนา Website อยางตอเนื่อง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูล
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โดยไมจํากัดเวลา อีกท้ังทางคณะฯ ยังไดมีการปรับสถานที่/หองพัก/หองเรียน/หองอาหาร เพ่ือเอื้ออํานวยตอนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง และยังมีหองสมุดใหบริการในบริเวณใกลเคียง เชน หองสมุดเขตพญาไท หองสมุดเขตราชวิถี และหองสมุด
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมุงกุฎฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถไปใชบริการไดทุกรูปแบบ และในคณะฯ ยังมีหองสมุด
ไวใหบริการในระดับภาควิชา เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและศึกษาคนควา ซึ่งในทุกภาคการการศึกษาทางคณะฯ จะมีการสํารวจ
สถานท่ี/อุปกรณในการเรียนการสอน และส่ิงแวดลอมในชั้นเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาดานการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป 
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 
 (1)  คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
(2,274,879.79/1301.42) 1,748 บาท/คน) 
 
องคประกอบ 2.6  บัณฑิต/ผูสําเร็จการศกึษา 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 2.6 ดานกระบวนการอยูระดับ 3 และผลลัพธอยูระดับ 3 คณะฯ ไดมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา เพ่ือสรางกลไกในการสรางใหนักศึกษาเกิดความรักและผูกพันกับ
คณะฯ และคณะฯ ไดมีการดําเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตรวมกับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย  อีกท้ังไดนําผลการ
ประเมินท่ีไดรับรายงานมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต รวมท้ังกําหนดมาตรฐานสนับสนุน สงเสริมบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาไปแลว ตลอดจนยังมีการสรางความสัมพันธกับปจจุบันและศิษยเกาโดยการเชิญเขารวมประชุมวิชาการ
หรือกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ อยางตอเนื่อง เชน งานประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ งานประชุมเผยแพรผลงานวิจัยสู
ชุมชนในหลักสูตร สบ. ตอเนื่อง/ภาคพิเศษ งานปรับปรุงหลักสูตร เปนตน 
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

(1)  ป 2549 รอยละ 43.78 และป 2550 รอยละ 39.90 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ป 

(2)  ป 2549 รอยละ 88.19 ป 2550 รอยละ 79.01 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

(3)  ป 2549 รอยละ 65.47 ป 2550 รอยละ 93.21 ของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
(4)  ความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต มีคาเฉล่ีย 3 
(5)  บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ท่ีตีพิมพเผยแพร คิดเปนรอยละ 13.45 ของจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

โทท้ังหมด (16 เรื่องตอจํานวนวิทยานิพนธท้ังหมด 119 เรื่อง) 
(6)  บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ีตีพิมพเผยแพร คิดเปนรอยละ 100  (4 เรื่องตอจํานวนวิทยานิพนธ

ท้ังหมด 4 คน) 
(7)  จํานวนวิทยานิพนธและงานบริการวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใน

รอบ 3 ปท่ีผานมา 
 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร  มีความหลากหลายและเปนหลักสูตรตนแบบของเครือขาย

สถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข  
2. การจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและการปฏิบัติงานภาคสนาม เอื้ออํานวยใหบัณฑิตมีประสบการณจริง 

ทําใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความมั่นใจในการเขาสูวิชาชีพ 
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3. คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาเรื่องการเรียนการสอนภายในใหทันสมัยอยางตอเนื่องและ
กําลังมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบอยางเปนระบบ 

4. คณะฯ มีการสรางเครือขายและเปนผูนําเครือขายทางวิชาการสาธารณสุข ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
5. คณะฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการฝกภาคสนาม ซ่ึง

สามารถประสานและบูรณาการความรวมมือกันท้ังในระดับภาควิชา คณาจารยจากหลากหลายสาขาวิชา นักศึกษาและ 
บุคลากรได 

จุดออน / แนวทางแกไข 
1. ควรมีการเรงรัดการปรับปรุงระบบขอมูลดานการศึกษาจากแบบ Manual เปน IS   
2. ควรมีการพัฒนาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารย ท่ีชัดเจนตอเนื่อง  
3. ควรมีการพัฒนาจัดสภาพแวดลอม ท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอนใหเหมาะสม พรอมท้ังใหความสําคัญ

ใหความสําคัญในการจัดสรรการใชพ้ืนท่ีท่ีพักผอนของนักศึกษาและบุคลากร 
4. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยทางดานการศึกษา (Education Research) เพ่ือพัฒนา การเรียนการสอน

และการประเมินผลนักศึกษา 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้  (เทียบเคียงกับหนวยงานในลักษณะใกลเคียงกัน-ถามี) 
หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตรท่ีเปดสอน ไดมาตรฐาน และมีกลไกการควบคุมคุณภาพ อาจารย 

รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน ท้ังในระดับภาควิชา คณะฯ มหาวิทยาลัย  สกอ.  
ในปการศึกษา 2550  คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิต ใหจบการศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละสาขาวิชา

เทียบกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในรุนเดียวกัน รอยละ 95 และนักศึกษาท่ีจบออกไปมีงานทําหรือไมก็ศึกษาตอในระดับท่ี
สูงขึ้น ท้ังยังเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิตดวย 

คณะฯ มีเครือขาย และเปนประธานเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขในระดับประเทศ และเปนสมาชิก
เครือขายสถาบันการศึกษา ระดับนานาชาติ 
 
มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย 

การวิจัยเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร ไดแตงตั้งรองคณบดีฝายวิจัย ผูชวย
คณบดีฝายวิจัย และคณะกรรมการวิจัยทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและของประเทศ สงเสริมและพัฒนาการวิจัยของอาจารย ขาราชการและนักศึกษาใหมีคุณภาพ 
สนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจร (ดานทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ทุนเสนอผลงานวิชาการ เครื่องมือ 
อุปกรณ ขยายเพิ่มหองปฏิบัติการทางสังคม คลินิกใหคําปรึกษาดานชีวสถิติและดานการเขียนผลงานตนฉบับวิจัยภาษา 
อังกฤษเพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประสานผูทรงคุณวุฒิในการตรวจแก-ผลงานเตนฉบับวิจัยภาษา 
อังกฤษเพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การประเมินโครงการวิจัยท่ีรับเงินอุดหนุนจากคณะฯกอนรับทุน
และหลังดําเนินการวิจัยเสร็จส้ินแลว การจัดประชุมฝกอบรมเสริมสมรรถนะดานการวจิัย และเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบ
ตางๆ เปนตน) ประสานการบูรณาการสหวิทยาการระหวางอาจารย ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยใหเกิดเครือขายใน
การทําวิจัย สงเสริมงานวิจัยมุงเปา  โดยสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพดานการวิจัยแตละองคประกอบในภาพรวมมี
ผลคะแนนการประเมินตนเองในสวนของกระบวนการอยูระดับ 2 และผลลัพธอยูระดับ 2  ดังนี้ 
 
องคประกอบ 3.1 ระบบและกลไก 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 3.1 ดานกระบวนการอยูระดับ 2 และผลลัพธอยูระดับ 2 คณะฯ ไดมีการ
กําหนดโครงสรางการวิจัย และมีหนวยพัฒนาและบริหารการวิจัยใหการสนับสนุน โดยคณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดี
ฝายวิจัยกํากับดูแล/กําหนดกลไกในการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ/กระทรวงศึกษาธิการและ
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มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผานคณะกรรมการฝายวิจัย และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพ่ือสงเสริม
การวิจัยใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และไดมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดทําวิจัย ตีพิมพผลงานทางวิชาการท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ อีกท้ังยังไดมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
เพ่ือกระตุนใหมีการสงผลงานตีพิมพทางวิชาการ และดําเนินงานการจัดการความรู เพ่ือผลักดันเชิงยุทธศาสตร ในการ
ดําเนินงานวิจัยของคณะฯ ทุกโครงการตองผานการประเมินโครงการวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาการของสาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับสากล รวมท้ังมีการจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคา และมีการสราง
เครือขายเผยแพรผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปยังผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 
 1.  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบัน (ของภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) ตอจํานวนอาจารย
ประจํา (สมศ. 2.2) จํานวน 22,380.41 บาท/คน (3,379,442 บาท/151 คน) อยูระดับคะแนน 1 

2.  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.3) 
จํานวน 384,384.68 บาท/คน (60,438,394 บาท/157 คน) อยูระดับคะแนน 3 

3.  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3) 
(63,817,836/151 = 422,634.68 บาท/คน) อยูระดับคะแนน 3 

4.   รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา      
(สมศ. 2.4) (25 x 100/149 = 16.78%) 

5.  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา     
(สมศ. 2.5) (53 x 100/149 = 35.57%) อยูระดับคะแนน 2 
 
องคประกอบ 3.2  ผลงานวิจัย 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 3.2 ดานกระบวนการอยูระดับ 2 และผลลัพธอยูระดับ 2 คณะฯ ได
ดําเนินงานงานวิจัยโดยเนนการจัดวิจัยท่ีเปนปญหาหลักของประเทศ หรือท่ีเกี่ยวของกับดานสาธารณสุข และการสงเสริม
สุขภาพท่ีมีความสําคัญของประเทศ มีผลงานวิจัยของคณะที่สามารถนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาของประเทศได 
คณะฯ ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และนําไปใชประโยชนในระดับชาติและ
นานาชาติ  
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

(1)  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและ 
นานาชาติตออาจารยประจํา  = 131X100/157 = 83.44% ดังนี้ 

-  ระดับชาติ 38 เรื่อง (0.24 เรื่อง/คน) 
-  ระดับนานาชาติ 93 เรื่อง  (0.59 เรื่อง/คน) 

(2)  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ 
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา = 1x100/157 = 0.64% 
อยูระดับคะแนน 1 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
 1.  คณะฯ มีผลงานวิจัยจํานวนมากในหลายสาขาวิชาทางดานสาธารณสุข    
 2. คณะฯ มีแหลงทุนสนับสนุนใหอาจารยใหมทําวิจัย อีกท้ังอาจารยของคณะฯ สามารถหาแหลงทุนวิจัยจาก
ภายนอกไดและมีเครือขายวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปนตน   
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 3.  คณะฯ มีโครงการงานวิจัยบูรณาการระหวางภาควิชาและระหวางคณะฯ 
 4.  คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ มีวารสารสาธารณสุขศาสตร วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
วารสารสุขศึกษา วารสารอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย 
รวมท้ังการประชาสัมพันธผลงานวิจัยผานส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ เปนตน  
 5.  คณะฯ มีการสรางบรรยากาศสําหรบการวิจัยและวิชาการไดระดับหนึ่งและมีความหลากหลายของสาขา 
วิชาการ 
 
จุดออน / แนวทางแกไข 

1.  ควรเรงรัดกระบวนการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพ่ือเสริม- 
สรางศักยภาพดานการวิจัยขององคกร  
 2. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยหรือนักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตรใชศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับ
กับการบริหารงานบุคคล (Human capital management) ของหนวยงานภาครัฐแนวใหมเพ่ือสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และ
มีการนําไปใชประโยชนอยางกวางขวางตอสังคมและประเทศชาติ และเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยอาศัยความ
ไดเปรียบดานความหลากหลายของสาขาวิชาของอาจารย  

3. ควรมีการบูรณาการการวิจัยสหสาขาวิชาเพ่ือสรางและถายทอดองคความรูท่ีสอดรับกับความตองการในการแก-
ปญหาของชุมชน สังคม และสามารถสรางมูลคางานวิจัย (Value creation) ท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและการพัฒนาจังหวัด 
            4.  คณะควรริเริ่มการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพการวิจัยในระดับบุคคลและองคกร  
นโยบายและแนวทางการบริหารจดัการโครงการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลอยางเปน
ระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบเงินอุดหนุนอื่นๆ เพ่ือลงทุนพัฒนาทรัพยากร
โครงสรางพ้ืนฐานของการวิจัยอยางเปนระบบครบวงจรในดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู
และการเรียนรู  
            5. คณะสาธารณสุขศาสตรนาจะสนับสนุนสงเสริมและเรงรัดใหภาควิชาดําเนินการจัดทําฐานขอมูล e-Research 
เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนการพัฒนารูปแบบและโครงสรางฐานขอมูล 
ทําเนียบนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ ฐานขอมูลโครงการวิจัยสาขาหลัก 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
สุขภาพ และสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ฐานขอมูลผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ฐานขอมูลการวิจัยพัฒนาและการ
ถายทอดเทคโนโลยี และฐานขอมูลเครือขายการวิจัยสาธารณสุขท้ังในและตางประเทศ การพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยใน
รูปแบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิกสนั้น จะเปนการบริหารทรัพยากรวิจัยท่ีเปนระบบมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งบุคลากรท่ี
เกี่ยวของหรือผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว และเพ่ือใหบุคลากรคณะสาธารณสุข
ศาสตรสามารถนําไปใชเปนแหลงขอมูลเพ่ือการสืบคนและแสวงหาความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกันระหวางบุคลากร
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตรและหนวยงานตางๆ และสามารถผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพมากขึ้น และ
เปนฐานขอมูลสําคัญท่ีสามารถนํามาวางนโยบาย วางแผน พัฒนาและจัดการงานวิจัยของบุคลากรของคณะฯตอไป 

6. คณะสาธารณสุขศาสตรนาจะกําหนดเปาหมายของการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมีระบบการบริหารจัดการงาน 
วิจัยท่ีมีความยืดหยุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพ่ือสรางนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ จริยธรรม มีความเปนเลิศทาง
วิชาการเฉพาะดาน สามารถสรางผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เปนแหลงขอมูลอางอิงของ
ประเทศ และเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ หรือการประชุมวิชาการในระดับประเทศและ
นานาชาติ สรางองคความรู/นวัตกรรม/เทคโนโลยี การถายทอดองคความรู/เทคโนโลยีสูสังคม และเกิดผลกระทบในดาน 
value added/ value creation/ value innovation ไดอยางตอเนื่องในสินคาและบริการใหมในภาคการศึกษา อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การทองเท่ียว การแพทยและสาธารณสุข  สรางนักวิจัยรุนใหม กลุมวิจัยหรือเครือขายวิจัย ทรัพยากรบุคลากร
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สนับสนุนการวิจัย แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมนักวิจัย นักวิจัยอาชีพสหสาขาวิชาภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ
เปนฐานในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและสรางมูลคาเพ่ิม 
 
มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ 
 ความสําเร็จของการพัฒนางานบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ซึ่งได
ดําเนินงานโดยกลไกการบริหารจัดการของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ครอบคลุมวัตถุประสงค
ของแผนยทุธศาสตรดังนี้ 
 1.  การบริการเชิงรุกสูชุมชนและสังคม 
 2.  พัฒนากลไกการตลาดและประชาสัมพันธ 
 3.  พัฒนากระบวนการทํางานสูความพึงพอใจผูใชบริการ 
 4.  สรางฐานขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
 5.  ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมบริการสวนใหญเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน ทําให
รายไดสูงขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง โดยสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการแตละองคประกอบใน
ภาพรวมมีผลคะแนนการประเมินตนเองในสวนของกระบวนการอยูระดับ 5 และผลลัพธอยูระดับ 3  ดังนี้ 
 
องคประกอบ 4.1 ระบบและกลไก 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 4.1 ดานกระบวนการอยูระดับ 5 และผลลัพธอยูระดับ 1 คณะฯ มี
นโยบายที่ชัดเจนในการใหบริการวิชาการ โดยมอบหมายใหสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเปน
ผูบริหารจัดการโดยผานคณะกรรมการบริหาร/ผูอํานวยการและผูจัดการ เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการใหสอดคลอง
แผนยุทธศาสตรและความตองการของตลาด รวมถึงการพัฒนากลไกการตลาดและประชาสัมพันธ และไดมีการสงเสริมและ
สรางเครือขายใหบุคลากรของคณะฯ มีโอกาสดําเนินการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมในลักษณะสวนบุคคลและทีมงาน 
และมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ อีกท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอยางตอเนื่อง และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานใหบริการตามขอเสนอแนะ จึงทําใหงานบริการวิชาการของคณะฯ เปนท่ียอมรับของ
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการใหบริการของคณะฯ มีบริการแบบคิดคาบริการและแบบไมคิดคาบริการ อีกท้ังยังใหความสําคัญ
กับการส่ือสาร และสรางความสัมพันธท่ีดีตอผูรับบริการ 

 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

(1)  คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม (โดยไมเรียกเก็บเงินจากผูรับ 
บริการ) จํานวน 11,555,003 บาท ตอ จํานวนอาจารยประจํา 149 คน คิดเปนเงิน 7,755,035.57 บาท/คน 
 
องคประกอบ 4.2  ผูรับบริการ 

ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 4.2 ดานกระบวนการอยูระดับ 5 และผลลัพธอยูระดับ 4 สํานักงานบริการ
ฯ มรีะบบติดตามประเมินความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
งานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการสรางแรงจูงใจในการเลือกใชบริการกับสํานักงานบริการฯ โดยใหบริการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถานที่ประกอบการ  
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 
            1.  ผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ (คาเฉล่ียจากคะแนนเต็ม 5 ) 
                 1.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ป 2550 รอยละ 85.6 และป 2551 รอยละ 90.2 
                 1.2 ดานเจาหนาท่ีใหบริการ   ป 2550 รอยละ 86.4 และป 2551 รอยละ 94 
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                 1.3 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ป 2550 รอยละ 85 และป 2551 รอยละ 85.6 
                 1.4 ดานคุณภาพการใหบริการ ป 2550 รอยละ 86.4  และป 2551 รอยละ 89 
 
              2. ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการวิชาการ  

2.1 ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  ป 2550 = 4.32  ป 2551 = 4.45   
2.2 เกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ ป 2550 = 4.29  ป 2551 = 4.33   
2.3 นวดแผนไทยประยุกต ป 2550 = 4.39  ป 2551 = 4.25  (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.5) 
 

องคประกอบ 4.3  บริการ/ผลิตภัณฑ 
ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 4.3 ดานกระบวนการอยูระดับ 5 และผลลัพธอยูระดับ 3 สํานักงานบริการ 

มีระบบบริการคุณภาพเปนท่ียอมรับในสังคมของระดับประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานหนวยบริการสุขภาพ
เคล่ือนท่ีไดรับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ทางคณะฯ ไดมีการสนับสนุนใหอาจารย และนักศึกษานํา
ความรูจากการเรียนการสอนมาประยุกตใชในงานบริการวิชาการฯ เพ่ือเสริมสรางประสบการณใหกับนักศึกษา ตลอดจนมี
การจัดทําระเบียบปฏิบัติงานใหสอดคลองกับขอกําหนดของระบบคุณภาพ และกิจกรรมบริการวิชาการ มีการควบคุม
คุณภาพเครื่องมือในการใหบริการทางหองปฏิบัติการ 
 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 

(1)  รอยละของอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 91 คน (ไมนับซ้ํา)  จากอาจารยท้ังหมด 149 คน คิดเปนรอยละ 
61.07  
 (2)  รอยละ 220.81 ของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา (329 x 100/149 คน) 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
คณะสาธารณสุขศาสตรมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญทั้งดานสาธารณสุข และสาขาท่ีเกี่ยวของครบ-

ถวนทุกสาขา จึงสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการดานสาธารณสุขไดหลากหลาย มีเครือขายดานบริการวิชาการ ภาครัฐ
และเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ มโีครงการบริการวิชาการหลายโครงการเปนท่ีเชื่อถือ ยอมรับของแหลงทุน
ภายนอก จึงสนับสนุนงบประมาณโครงการอยางตอเนื่อง  ในปงบประมาณ 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร จะกําหนด
รูปแบบการบริหารตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอิสระ จะเปนโอกาสใหคณะสาธารณสุขศาสตรกําหนดนโยบายแนวใหม ซึ่ง
จะสงผลใหเกิดการพัฒนางานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

จุดออน / แนวทางแกไข 
 1.  การพัฒนาความรวมมือระหวางภาควิชาฯและระหวางคณะฯ ยังไมสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจประเมินได อยางเปนรูปธรรม  ปจจุบันการจัดกิจกรรมบริการหรือโครงการฝกอบรมตางๆ เปนไปในลักษณะของทีม
ผูรวมงานที่มีความคุนเคย แตก็ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
 2.  การสรางทีมงานภายในคณะเพื่อรับผิดชอบงานบริการวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวของ เปนกลุมๆ ตามกลุม
ภาควิชา  อาจจะงายตอการทํางานรวมกัน เพราะกลุมทํางานจะเล็กลง สะดวกในการประสานงาน เพ่ือรวมกันจัดทํา
โครงการฝกอบรมหรือบริการอื่นๆ สูสังคม 
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มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
คณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการดําเนินงานในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

เพ่ือสรางบรรยากาศทางวัฒนธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้ังทองถ่ินและของชาติ โดยประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองตามเทศกาลตางๆ ภายใตความเขาใจท่ี
ถูกตองถึงความศรัทธาความเชื่อและคานิยมในองคกร เพ่ือใหเปดใจการปรับเปล่ียน รักสามัคคี เชิดชูวัฒนธรรม เสียสละ 
สรางสรรคงาน และรักภักดีตอองคกร จึงไดมีการจัดทําแผนดําเนินงานเปนประจําทุกป เพ่ือใหเขาใจ และอนุรักษ ตลอดจน
เสริมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีความย่ังยืนตลอดไป โดยสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมแตละองคประกอบในภาพรวมมีผลคะแนนการประเมินตนเองในสวนของกระบวนการอยู
ระดับ 3 และผลลัพธอยูระดับ 3  ดังนี้  
 

องคประกอบ 5.1 ระบบและกลไก 
ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 5.1 ดานกระบวนการอยูระดับ 3 และผลลัพธอยูระดับ 3 คณะฯ มี

นโยบายที่ชัดเจนในกิจกรรมทํานุบํารุงฯ เดิมมีรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธและส่ิงแวดลอมกํากับดูแล
ผานคณะ กรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีหนวยประชาสัมพันธเปนผูประสานงานในการดําเนินงาน และเพ่ือใหมี
ความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ในปงบประมาณ 2551 ทางคณะฯ ไดเปล่ียนผูกํากับดูแลและผูประสานงานใหมเปนรองคณบดีฝาย
บริหาร และใหคณะกรรมการทํานุบํารุงฯ รับผิดชอบ และไดมีการกระจายไปตามหนวยงานตางๆ เพ่ือใหทุกสวนงานไดมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมของคณะฯ ในแตละปงบประมาณทางคณะฯ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเกี่ยวกับ
กิจกรรมทํานุบํารุงฯ อยางตอเนื่อง มีการสรุปผลการดําเนินงาน และประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือนําผล
ท่ีไดมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป  
 

องคประกอบ 5.2  การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
ผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบ 5.2 ดานกระบวนการอยูระดับ 3 และผลลัพธอยูระดับ 3 ตามท่ีคณะฯ ได

สงเสริม/สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมแผนปฏบัิติการทํานุบํารุงศิลปะฯ และมีการสรุปผลการดําเนินงาน และการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือนําผลดังกลาวมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป รวมท้ังไดมีการติดตามผล
การดําเนินงานอยางเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 
 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ 
(1)  รอยละ  7.89  ของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตอจํานวน

นักศึกษา (63 x 100/798) 
(2)  รอยละ 12.75 ของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมตอ

งบดําเนินการ (4,518,804 x 100/35,449,749.89) 
 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
 1.  คณะฯ มีโครงสรางการบริหาร มีคณะกรรมการรับผิดชอบ และมีการกระจายอํานาจไปยังหนวยงานใหดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองคกรใหกับบุคลากรและนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

2.  มีแผนงานที่สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  มีการประเมินผลความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 

จุดออน / แนวทางแกไข 
             1.  การดําเนินงานและผลการประเมินผลความพึงพอใจในแตละกิจกรรมตลอดทั้งป มาปรับปรุงพัฒนาและ
ขยายผลสูชุมชน 
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สวนที่ 4 

รายการเอกสารหลักฐานอางองิ 
 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบท่ี 1.1  ภาวะผูนํา 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1 รายงานการจัดการประชุมเรื่องการจัดทําแผนท่ีประชาคมมีสวนรวม 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.2    
 

แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯป 2550-
2554 ท่ีตอบสนองการเปน 1  ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก 

เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.3 แผนปฏิบัติการ ประจําป2551-2554 และแผนงบประมาณในการดําเนินการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.4 เอกสารการจัดเวที meet the team: ซึ่งเปนเวทีการสือสารสองทาง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาป 2551  ปละ 2 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและปรับปรุงส่ิงกอสราง ปละ 12  ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.7 รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการและ สมศ. ประจําปงบประมาณ 2551 ปละ 3 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.8 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน  (สงป.) ปละ 4 ครั้ง (ตามไตรมาส) 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.9 รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2551 ปละ 1 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.10 รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ปละ 1 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  จํานวน 12 ครัง้ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.12 เอกสารโครงการพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.13 โครงการจัดต้ังศูนยทายถอดเทคโนโลยีฯ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.1 แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ และ

แผนพัฒนาเครือขายแผนปฏิบัติการ ประจําป2551-2554 ใชเอกสารเดียวกับ 
PH 1.1.1.1-1.1.1.3 

เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.2 รายงานการประชุมเครือขายท้ังระดับชาติและนานาฃาติ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.3 แผนพัฒนาเครือชายความรวมมือบบรจุไวแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/ 

แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ และแผนปฏิบัติการ ประจําป2551-2554 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.4 รายงานการดําเนินการเสนอ (ราง ) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.. 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.5 รายงานสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพแหง

ประเทศไทย 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.6 ประกาศ พันธะสัญญา ท่ีกรุงเทพฯ ในความรับผิดชอบ เรื่อง ภาวะโลกรอน 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.7 โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ (สอส.)  

ระยะท่ี 2 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.8 ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.9 ประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.10 การรายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการระบบขยะรีไซเคิล 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.1 เกียรติประวัติคณบดี 
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มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 
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เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.2 ระเบียบขอบังคับตางๆ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.3 คําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.4 โครงสรางการบริหารงานของคณะ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.5 หนังสือมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.6 รายงานตามระบบการประกันคุณภาพ และระบบการควบคุมภายใน 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.7 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับพันธกิจหลัก 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.8 ขอเสนอแนะจากประชาคมในการบริหารงานของฝายบริหาร 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.1 คําส่ังมอบหมายหนาท่ี 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.2 แผนงาน กิจกรรม โครงการที่ประสบผลสําเร็จจากการเรียนรูรวมกัน 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.3 กลุมเครือขายวิชาชีพ ดานตางๆ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.4 คณะทํางานการจัดการความรูฯ 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.5 หนังสือการจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพในคณะ

สาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.6 Website  : http:  www.ph.mahidol.ac.th เกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู 
องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.1 ตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรคณะฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.2 สรุปผลการทบทวนวิเคราะห SWOT ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาคณะในภาพรวม 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.3 แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2550-2554 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาป 2550-2554 คณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.5 สรุปแบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและเอกสารสรุปผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.6 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.7 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหประเมินยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.8 Strategy Map แสดงความสัมพันธของยุทธศาสตรในการพัฒนาคณะฯ 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.1 *แผนการจัดซื้อ/จัดจางและการใชจายเงินตามแบบฟอรม สงป. 

*แผนการใชจายเงินงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ 
(1)  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
(2)  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
*แผนความตองการงบลงทุน (ป 2551-2554) 

เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.2 แผนปฏิบัติการประจําป (ป 2551-2554) 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ป 2551-2554) 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.4 รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ป 2551 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.5 แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการของคณะฯ ป 2551-2554 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.6 ผูรับผิดชอบ  แผนงาน/โครงการ 
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เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.7 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
คณะ ป 2551-2554 

เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.8 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการ จํานวน 7 โครงการ  คิดเปนรอยละ 70  จาก 
เปาหมายการดําเนินงานโครงการป 2551 

เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและปรับปรุงส่ิงกอสราง 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.3 รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการและ สมศ. ประจําปงบประมาณ 2551 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.4 รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2551  ปละ 1 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.5 รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.6 แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการของคณะฯ  ป 2551-2554 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.4.1 แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ ป 2551-2554 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.4.2 แบบสรุปและรายงานการประเมินผลการประชุมและกิจกรรมโครงการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.4.3 แบบสรุปและรายงานการประเมินผลการประชุมและกิจกรรมโครงการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.4.4 ผลการประชุมกลุมการระดมความคิดเห็นและแบบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.2.4.5 รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายงานขอมูลนักศึกษา 
องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.1 บทบาทหนาท่ีของหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.2 แผนอัตรากําลังบุคลากร 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.3 บทบาทหนาท่ีของหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาบรรจุแตงตั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.4 คณะกรรมการในการคัดเลือกบุคลากร  คณะกรรมการประเมินผลในแตละตําแหนง 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.5 ระเบียบ ประกาศ แนวทางหลักเกณฑการสรรหาคัดเลือกบบรจุแตงตั้ง ประเมินผลและ

สวัสดิการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.6 เอกสารการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.7 รายชื่อผูไดรับการเล่ือนระดับตําแหนง 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.8 ผลการประเมินความเหมาะสมของบุคลากรในแตละตําแหนง (เขาใหม) 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.9 สรุปจํานวนอัตราท่ีผานการปรเมินทดลองงานตอจํานวนบุคลากรท่ีรับใหม 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.10 รายชื่อผูท่ีไดรับการตอเวลาราชการและผูท่ีไดรับการตอสัญญาจาง 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.1 แผนความตองการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบุคลากร 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.2 ขอมูลบุคลากรทุกสายงานไดรับการฝกอบรมัฒนา 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.3 ขอมูลงบประมาณในการพัฒนาฝกอบรมของบุคลากร 
เอกสารหมายเลขPH 1.3.2.4 (1) ระเบียบ ก.พ.อ. และมหาวิทยามหิดล กําหนดหลักเกณฑและแนวทางลําดับขั้น    

ความกาวหนาของแตละสายงานของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ 
ลูกจางประจําเงินงบประมาณ   
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้ง 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550  
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดํารง  
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550 
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เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.5 ขอบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.1 สรุปรายชื่อผูท่ีผานการอบรมทักษะทางการบริหาร 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.2 ระเบียบการสรรหาผูดํารงตําแหนงบริหาร 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.3 รายงานการเขาอบรมในหลักสูตรนักบริหาร 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.1 ระเบียบ/ขอบังคับ/หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.2 แบบฟอรมมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.3 หลักเกณฑการจัดสรรและรายช่ือผูท่ีไดรับเงินโบนัส 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.5 แบบรายงานผลการประเมินปละ 2 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.1 เอกสารการแจงเวียนระบบการอุทธรณรองทุกขใหบุคลากรทราบ 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.2 ขอมูลหนังสือและหรือโทรศัพทสายตรงถึงคณบดี 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.3 รายงานการจัดเวทีผูบริหารพบประชาคม 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.4 ขอมูลการรองทุกข 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.1 ขอมูลบุคลากรของคณะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสวัสดิการ

อ่ืนๆ 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.2 คณะกรรมการฯ รับผิดชอบโครงการสอส ของคณะ 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.3 ผลการสํารวจความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงสวางในสถานที่ทํางาน 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.4 โครงการจัดการระบบขยะรีไซเคิล 
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.5 ขอมูลการปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.6 รายงานผลโครงการ และผลการสํารวจ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.7 ขอมูลการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.3.6.8 รายการเครื่องมืออุปกรณในการปฎิบัติงาน 
องคประกอบ 1.4 การจัดการความรู 
เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูฯ 
เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.2 Wedsite คณะ www.ph.mahidol.ac.th 
เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.3 ขอมูลเผยแพรในรูป VCD 
เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.1 ขอมูล/กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะรีไซเคิล 
เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.2 รายชื่อผูรวมแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาตําแหนงวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.4.2.3 Website :  http :  www.ph.mahidol.ac.th 
เอกสารหมายเลข  PH 1.4.2.4 รายงานการประประชุมผูบริหารสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขฯ 
องคประกอบ 1.5 ระบบคุณภาพ 
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 3 ชุด 
เอกสารหมายเลข  PH 1.5.1.2 แผนยกระดับคุณภาพป 2550-2553 
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.3 รายงานการประเมินคุณภาพตนเองของคณะ และภาควิชา และสรุปผลการประเมิน 

คุณภาพภายในคณะฯ 
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มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะฯ 
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.2 โครงสรางการบริหารฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.3 แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนการศึกษาและแผนปฏิบัติการของคณะ ป 2551-2554 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.4 โครงการสรางผูประสานงานหนาชั้นเรียน/ผลการดําเนินงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.5 แผนการจัดหาครุภัณฑทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีหมดอายุในการใชงาน 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.6 โครงการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตนเพ่ือการเรียนการสอน/ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.7 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร/รายงานผลการจัดหาฯ 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.8 ระบบการควบคุมความปลอดภัย (ติดต้ังเคร่ือง Server) 
เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1.9 โครงการดูแลวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรเบ้ืองตน/รายงานผลการดําเนินงาน 
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.10 แผน/ผลการออกเยี่ยมสํารวจและดูแลแกไขปญหาเบ้ืองตนและสถิติการซอมบํารุงรักษา 
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.1 ฐานขอมูล  FIS 
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดูแลฐานขอมูล 
เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.1 - แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.2 - จํานวนโครงการและจํานวนบุคลากรผูท่ีไดรับการฝกอบรม/หัวขอ/ครั้ง 
องคประกอบท่ี 1.7 การประชาสัมพันธ 
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.1 โครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธและเครือขายงานประชาสัมพันธ 

และผังหนาท่ีความรับผิดชอบในหนวยงานประชาสัมพันธ 
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.3 แผนปฏิบัติการประจําป/รายงานผลการดําเนินงาน 
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.4 Website  : …http://www.ph.mahidol.ac.th/pr/ 
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.5 ส่ือประชาสัมพันธ ตางๆ 
องคประกอบ 1.8 การเงินและงบประมาณ 
เอกสารหมายเลขPH 1.8.1.1 คณะกรรมการจัดทํางบประมาณคณะกรรมการจัดทํางบประมาณ 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.2 แผนงบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.3 รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําป 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.4 รายงานทางการเงินท่ีเสนอตอผูบริหาร 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.5 ฐานขอมูลทางการเงินของคณะ และของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.4 รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.1 แบบฟอรมการเบิกจายวัสดุ คาใชจายในการบํารุงรักษา 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.2 แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/หนวยงาน 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.3 รายงานการใชพลังงานและการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชพลังงาน 
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.4 ส่ือเผยแพรการรณรงคการประหยุดพลังงาน 
องคประกอบ 1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย 
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.2 รายชื่อผูเขารับการอบรมการวิเคราะหความเส่ียง 
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.3 รายงานการควบคุมภายใน 
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มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานดานการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบ 2.1 ระบบและกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH 2.1.1.1 แผนภูมิโครงสรางการบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.2 โครงสรางงานหนวยบริการการศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวท.บ. และหลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง)  ภาค

พิเศษ 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.5 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมกํากับสถาบันสมทบของคณะสาธารณสุขศาสตร 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.6 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.7 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส.ด. และหลักสูตร ปร.ด. 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.8 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.1.1.9 สัญญาความรวมมือการจัดการเรียนการสอนทางไกลกับมหาวิทยาลัยไซยเบอรไทย 
เอกสารหมายเลข PH.2.1.1.10 คําส่ังคณะกรรมการเครือขาย South East Asia Public Health Education Institutes  

Network 
เอกสารหมายเลข PH.2.1.1.11 คําส่ังคณะกรรมการเครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for Public  

Health Networking 
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 3 ชุด 
เอกสารหมายเลข  PH 2.1.2.2 แผนยกระดับคุณภาพป 2550-2553 
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.3 รายงานการประเมินคุณภาพตนเองของคณะ และภาควิชา  และสรุปผลการประเมิน- 

คุณภาพภายในคณะฯ 
องคประกอบ 2.2 หลักสูตร 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.1.1 หลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.1.2 ผังกํากับการจัดทําประเมินการจัดการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.2.1.3 ผังกํากับการดําเนินการขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา 
เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.1 ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ป 2550-2551 
เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.2 ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ  

ป2550-2551 
เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.3 ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) 
เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.4 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปพ.ศ. 2550-2551 
เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.5 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  
(สาธารณสุขศาสตร) ป 2550-2551 

เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.6 จํานวนรับนักศึกษาหลักสูตรสารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต ป 2550-2551 
เอกสารหมายเลข PH. 2.2.2.7 จํานวนรับนักศึกษาหลักสูตรสารณสุขศาสตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม ป 2550-2551 
เอกสารหมายเลข  PH.2.2.3.1 สถิติจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ) 
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1.1 คูมือการฝกภาคสนามของหลักสูตรตางๆ ในปการศึกษา 2550-2551 
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มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานดานการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข PH.  2.3.1.2 แบบฟอรม/สมุดบันทึกการรายงานความกาวหนาในการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษา
ของนักศึกษา ปการศึกษา 2550-2551 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1.4 สถิติจํานวนผลการพิจารณานักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทย 

ปการศึกษา  2550-2551 
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1.5 ผังกํากับการดําเนินงานการใหความชวยเหลือนักศึกษา กรณีเกิดปญหาหรือตองการ

รองเรียน 
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2.1 ขั้นตอนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร 
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2.2 ผลการประเมินการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2.3 ผลการประเมินการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2551 ภาคการศึกษาท่ี 1 
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.3.1 ประกาศการใหทุนของแหลงทุนตางๆ 
องคประกอบ 2.4 นักศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1.1 คําส่ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกหลักสูตร ในป 2550-2551 
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2.1  ตารางสรุปกิจกรรมของนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2.2   ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัล 
องคประกอบ 2.5 ปจจัยเกื้อหนุน 
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.1   โครงการจัดสรรวัดสุดอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานดานการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.2   โครงการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานหนาชั้นเรียนของนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.3   โครงการฝกอบรมความรูเบ้ืองตนใหกับนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.4   โครงสรางการบริหารและผูรับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.5   ตารางสรุปการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.6   ตารางสรุปการพัฒนาเว็บไซต 
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.7   ตารางสรุปการพัฒนาเว็บไซตของฝายกิจการนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.8   ผลการแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานและการปรับปรุงบริการดานสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1.9   ผลการประเมินความตองตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2.1    ตารางสรุปคาใชจายเกี่ยวกับหองสมุด คอมพิวเตอร และสารสนเทศใหกับนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3.1   รายงานจํานวนหองเรียน สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3.2 รายงานจํานวนคอมพิวเตอร และส่ือสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4.1  รายงานการปรับปรุงสถานท่ีของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4.2   รายงานการจัดหา วัสดุ อุปกรณของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4.3   ประกาศประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมทางวิชาของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5.1 สรุปกิจกรรมสวัสดิการตาง ๆ ท่ีจัดใหนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5.2 สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีมารับบริการสวัสดิการ 
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มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานดานการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบ 2.6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1.1   ผลการสํารวจการมีงานทําของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีสําเร็จการศึกษาในป 2550 
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1.2   ผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ระดับบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1.3   สรุปจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปการศึกษา 2549-2550 
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1.4    สรุปจํานวนการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปการศึกษา

2549-2550   
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2.1   รายงานการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ 
เอกสารหมายเลข  PH. 2.6.2.2   รายงานการประชุมวิชาการเผยแพรผลงานวิจัย หลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ 
 

มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบ 3.1 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.1 

ระบบและกลไก 
ผลการวิเคราะหสถานการณจุดแข็ง จุดออน และโอกาสพัฒนา 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.2 นโยบายเพ่ือใชในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานการวิจัย 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3  แผนกลยุทธ/แผนพัฒนาการศึกษาดานการวิจัย และแผนปฏิบัติการประจําป 2551-

2554 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4 ผลการดําเนินงานตามแผนงานดานวิจัย   
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.1    
 

(1) คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 588/2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย   
ลว. 14 ธันวาคม 2550 
(2)  คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 347/2547 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรม การวิจัยในมนุษย  ลว. 25 ตุลาคม 2549 
(3) คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 68/2547 เรื่องแตงตั้งรักษาการหัวหนาหนวยงาน  
ลว. 3 มีนาคม 2547 
(4) คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานการวิจัยประจําป 2549  

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.2    
 

(1) คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานการวิจัยประจําป 2550 
(2) คําส่ังแตงตั้งผูจัดการสํานักงานปฏิบัติการกลาง 
(3) คําส่ังแตงตั้ง ผูทํางานเก่ียวกับวารสารวิชาการสาธารณสุขศาสตร ท้ัง Editorial 
Board และ Peer Review 
(4) คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซตคณะ
สาธารณสุขศาสตร ป 2551 ลว. 3 กันยายน 2551 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.1   
 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China 
Medical Board พ.ศ. 2549 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.2   
 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China 
Medical Board พ.ศ. 2551 
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มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.3   
 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  พ.ศ. 2549 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.4  ประกาศ  เรื่ องหลักเกณฑการจัดสรรเ งินอุดหนุนการตี พิพบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  พ.ศ. 2549 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.5   คําส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 455/2549 เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาประจําคลินิกวิชาการ 
และวิจัย ลว. 17 พฤศจิกายน 2549 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.6   โครงการประชุมวิชาการสงเสริมการวิจัย 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.7   โครงการจัดประชุมสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.8   สรุปจํานวนเงิน/รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบัน   
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1 ขอมูลตามแบบฟอรม RU08-D1 - RU08-D8  ปงบประมาณ 2551 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.2    Website : http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/inded__th.html 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย  
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3 คูมือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.4  แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน CMB (pre-evaluation) 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.5  แบบเสนอโครงการวิจัยขอทุน CMB 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.6 แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน CMB (post-evaluation) 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.7 แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.1 สรุปจํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตร 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.2 CD  ผลงาน ดร. สมารทพิฆาตโรคอวน (อยูท่ีเจาของผลงาน) 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.3  
 

หนังสือ CD การเยียวยาจิตประสาทภูมิคุมกันวิทยา” (อยูท่ีเจาของผลงาน-ภาค
วิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.2  
 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.3 แผน/ผลการเผยแพรขอมูลทางการวิจัย 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.4  สรุปผลงานวิจัยท่ีมีการนําความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชน 
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.1 
 

โครงการจัดอบรม/สัมมนา เพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัย  ”โครงการประชุมวิชาการสงเสริม
การวิจัยประจําป 2551” 

เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.2   ประกาศการใหทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม/นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
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มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบ 3.2  
เอกสารหมายเลข PH 3.2.1.1- 
PH 3.2.1.10  

ผลงานวิจัย 
รายงานโครงการวิจัย - เอกสารอยูในแตละภาควิชาท่ีรับผิดชอบโครงการวิจัยฯ 

เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.1 แบบชี้แจงรายละเอียดขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนฯ  
(กพร.) 

เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.2 สรุปผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในรดับชาติและนานาชาติ 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.3  เอกสารการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.4  เอกสารการจดอนุสิทธิบัตร 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.1 สรุปผลงานที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลสากล หรือฐานขอมูลระดับชาติ 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.2 เอกสารผลงานวิจัยท่ีปรากฎบนฐานขอมูล ISI Web of Knowledge.SCOPUS 
เอกสารหมายเลข PH 3.2.4.1 
 

 สรุปผลงานที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลสากล หรือฐานขอมูลระดับชาติ ใชเอกสาร 
เดียวกับ เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.1   

เอกสารหมายเลข PH 3.2.4.2    เอกสารผลงานวิจัยท่ีปรากฎบนฐานขอมูล ISI Web of Knowledge.SCOPUS ใช
เอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH 3.2.3.2 

เอกสารหมายเลข PH 3.2.5.1    สําเนาเอกสารการจดอนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  และในสวนของผลงานที่อยูระหวาง
ดําเนินการและยังไมไดดําเนินการอยูท่ีภาควิชา 

 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบ 4.1 ระบบและกลไก 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร  
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.2  คําส่ังแตงตั้งผูอํานวยการและผูบริหารสํานักงานบริการฯ และมอบหมายหนาท่ี

รับผิดชอบ 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.3 โครงสรางการบริหารสํานักงานบริการวิชาการ และหนาท่ีความรับผิดชอบ ป 2550 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.4 โครงสรางการบริหารสํานักงานบริการวิชาการ และหนาท่ีความรับผิดชอบ ป 2551 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.5 ยุทธศาสตร ป 2546-2551 แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจําป 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.6 เอกสารขอตกลงความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.7 เอกสารขอตกลงความรวมมือของแหลงสนับสนุนทุน 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.8   ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินในการบริหารงานและบริหารงานบุคคล 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.9 ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 หนวยบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.10  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร / การประชุมติดตามประเมินผล 
เอกสารหมายเลข PH  4.1.1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร / การประชุมติดตามประเมินผล 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.12  รายงานการประชุมเจาหนาท่ีเพ่ือการพัฒนาติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตอเนื่อง 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.13  
 

ขอมูลเครือขายการประสานงานวิชาการหลากหลายสาขาท้ังภายในและภายนอก
คณะในการบริกาวิชาการ 

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.14  รายงานการปฏิบัติงานประจําป คณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 
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มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.15 
 

รายงานการปฏิบัติงานประจําป สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2550 

เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.1        
 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการตางๆ 
1.1.แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการนวดแผนไทยประยุกต  
1.2.แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ  
1.3.แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  
1.4.แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการฝกอบรมไทย/นานาชาติ  

เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.2 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.3     
 

รายงานการอภิปรายเพ่ือรวมกันกําหนดแนวทาง วิธีการและผลการปรับปรุงพัฒนา
งานท่ีปรากฏในรายงานการประชุมสํานักงานฯ เดือนละ 1 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการบริหาร  

เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.4   ภาพถายตูรับฟงความคิดเห็น  
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.1 ขอมูลการวิเคราะหตนทุนการตรวจวิเคราะหโลหิตวิทยา/พารามิเตอร 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.2 ขอมูลการวิเคราะหตนทุนการตรวจส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/

พารามิเตอร 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.3 ขอมูลการวิเคราะหตนทุนขั้นต่ําการขัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ตอคน/วัน 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.4 เอกสารบัญชีคาบริการทางสุขภาพของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ป 2551 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.1     
 

เว็บไซดสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
(http://www.ophets.org) เอกสารขั้นตอน (Flow Chart) การติดตอประสานงานกับ
หนวยงานผูรับบริการ 

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.2   ชุดแบบฟอรมเอกสารและจดหมายติดตอหนวยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.3    
 

เอกสารขั้นตอน (Flow Chart) การใหบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีตามระเบียบ
ปฏิบัติเรื่อง การบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  (สทส-ร-บค/10)  

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.4   
 

เอกสารขั้นตอน (Flow Chart) การใหบริการเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพตามระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการใหบริการสงเสริมสุขภาพ (คลินิกเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ)  (สทส-ร-บส/08) 

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.5   
 

เอกสารขั้นตอน (Flow Chart) การใหบริการนวดแผนไทยประยุกตตามระเบียบ
ปฏิบัติ เรื่อง การใหบริการสงเสริมสุขภาพ (คลินิกนวดแผนไทยประยุกต) (สทส-ร-
บส/09) 

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.6   เอกสารแผนพับแนะนําสุขภาพ เพ่ือคนรักสุขภาพ  
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.7   โครงการสรางการบริหารระบบ IT ดานบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.1 ขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการของบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 

เชื่อมโยง 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.2     หนวยขอมูลสุขภาพของสํานักงานในการแจงผลการตรวจแกผูรับบริการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.3 ฐานขอมูลหนวยงานผูใชบริการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.4    ฐานขอมูลรายชื่อผูใชบริการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.5  ฐานขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม 
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.6 ฐานขอมูลวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ 
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มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ (ตอ) 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําป/แผนสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตาม

กลุมเปาหมาย 
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.2 รูปถายกลองใสแบบสํารวจความพึงพอใจหนวยบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.3 ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.4  ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ  
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.5   ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการ นวดแผนไทยประยุกต  
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.6   ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการฝกอบรม 
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.7   รายงานการประชุมสํานักงานฯและเอกสารประกอบการประชุม 
องคประกอบ 4.3  บริการ/ผลิตภัณฑ 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.1  ขอมูลรายชื่ออาจารยท่ีไปใหบริการวิชาการ (ท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ 

กรรมการวิชาชีพ) 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.2  ขอมูลรายชื่ออาจารยืรับเชิญไปเปนวิทยากร บรรยายภายนอกหนวยงาน 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.3   แผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.4 
 

เอกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 No.15441 หนวยบริการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ีโดยบริษัท ยูไนเต็ดรีจีสตรา จํากัด (URS) 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.5  เอกสารคูมือคุณภาพ (สทส-ค-บร/01 และ สทส-ร-บร/01 – สทส-ร-บร/06) และ
ระเบียบปฏิบัติงานหนวยบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี(สทส-ร-บค/10) 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.6     
 
 
 

(1) ระเบียบปฏิบัติงานบริการอื่นๆ ไดแก การใหบริการตรวจวัดดานส่ิงแวดลอม  
(สทส-ร-สป/07)   
(2) การใหบริการสงเสริมสุขภาพ (คลินิกนวดแผนไทยประยุกต) (สทส-ร-บส/08)   
(3) การใหบริการสงเสริมสุขภาพ (คลินิกเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ) (สทส-ร-บส/08) การ
ปฏิบัติการดานโลหิตวิทยา (สทส-ร-ปล/14) 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.7  
 

ระเบียบปฏิบัติท่ีสนับสนุนระบบปฏิบัติงานบริการวิชาการ ไดแก การจัดซื้อจัดจาง 
(สทส-ร-พด/11) การดําเนินงานดานการเงินและบัญชี(สทส-ร-งบ/12)  การบริการ
ทางการตลาด (สทส-ร-ตป/13) 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.8    
 

เอกสารวิธีการทํางานในการใหบริการตางๆ ไดแก วิธีการตรวจคล่ืนหัวใจ(สทส-ว-
บค/01) การเจาะเลือด (สทส-ว-บค/02) การวัดความดันโลหิต(สทส-ว-บค/03) การ
ตรวจสมรรถภาพการไดยิน(สทส-ว-บค/04) การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
(สทส-ว-บค/05) การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด (สทส-ว-บค/06) 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.9 โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศ  และเสียง 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.10  โครงการความรวมมือระหวาง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (โดย

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ) โรงพยาบาลธนบุรี และ  
Vinayaka Mission University(VMU) ประเทศอินเดีย ในการจัดการฝกอบรม ดาน 
สาธารณสุข และวิทยาศาสตรการแพทย ใหแกนักศึกษาจาก VMU 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.1 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ บริษัท โตโยตา มอเตอร  
ประเทศไทย จํากัด 
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มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  (ตอ) 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.2   โครงการกํากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของหนวยบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2550 และ 2551 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.3  โครงการประเมินการจัดบริการคัดกรองโอกาสเส่ียงตออัมพฤกษ อัมพาต และโครงการ 
ปองกันและควบคุมกลุมโรคหลอดเลือดเส่ือม 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.4  
 

จัดทําและพัฒนาคูมือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํา การวิเคราะห การ 
ติดตามและประเมินผลนโยบายดานสาธารณสุข ใหแกบุคลากรทางดานการวางแผน
และนโยบายระดับกลางขึ้นไป 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.5   โครงการสํารวจสถานะสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.6     โครงการดัชนีชี้วัดครอบครัว 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเสริมพลัง

ชุมชุม 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.8 
 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพและส่ิงแวดลอมคณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ป 2550-2551 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.9 โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศ  และเสียง 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.10 
 

โครงการความรวมมือระหวาง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (โดย 
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ) โรงพยาบาลธนบุรี และ  
Vinayaka Mission University(VMU) ประเทศอินเดีย ในการจัดการฝกอบรมดาน 
สาธารณสุข และวิทยาศาสตรการแพทย ใหแกนักศึกษาจาก VMU 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.11 
 

โครงการพัฒนาระบบการเย่ียมติดตามดูแลผูปวยตอเนื่องท่ีบานในเขต
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2551 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.12 โครงการปรับสภาวะโภชนาการของบุคลากร สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.13 
 

รายงานการปฏิบัติงานประจําป ของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ 2550 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.3.1 แผนงานบูรณาการบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.3.2 
 

หนังสือขออนุญาตดําเนินการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุท่ีมารับบริการคลินิกนวดแผน 
ไทยประยุกตและเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.3.3 
 

หนังสือขออนุญาตดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาวิจัยเรื่องภาวะโภชนาการของบุคลากร
ในสถานประกอบการ 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.3.4 หนังสือรายงานศึกษาวิจัยเรื่องภาวะโภชนาการของบุคลากรในสถานประกอบการ 
เอกสารหมายเลข PH 4.3.4.1 
 

หลักฐานการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือตางๆ ไดแก เครื่องวัดความดัน
โลหิต เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด เครื่องตรวจ
สมรรถภาพการไดยิน เครื่องตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.4.2 
 

แบบบันทึกการตรวจสอบรายการอุปกรณการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีทุกครั้งท่ีเตรียม 
อุปกรณกอนออกปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  (ตอ) 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข PH 4.3.4.3 
 

แบบบันทึกรายการหนวยงานท่ีรับบริการตรวจสุขภาพ วันเดือนป ท่ีรับบริการตรวจ
สุขภาพ และสงผลการตรวจสุขภาพ 

 

มาตรฐานท่ี 5  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

องคประกอบ 5.1 ระบบและกลไก 
เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.1   ผลการวิเคราะหศักยภาพและบทบาทขององคกรในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม 
เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.2   
 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมระหวางองคกรกับภาควิชา/ หนวยงาน 

เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.3 คํา ส่ังแตงตั้งกรรมการ / ผูรับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 

เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.4 เอกสารแสดงการมอบหมาย/ กําหนดภาระหนาท่ี ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
แผน 

เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1      
 

ตารางแสดงขอมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และพัฒนาศิลปะ-
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

องคประกอบ 5.2 การดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
เอกสารหมายเลข PH 5.2.1.1   ตารางแสดงขอมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ใชเอกสารเดียวกับ PH 5.1.2.1 
เอกสารหมายเลข PH 5.2.2.1   
 

ตารางแสดงขอมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และพัฒนาศิลปะ-
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ใชเอกสารเดียวกับ  PH 5.1.2.1 และ PH 5.2.1.1 

เอกสารหมายเลข  PH 5.2.3.1 การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ใชเอกสาร
เดียวกับ PH 5.1.2.2 

เอกสารหมายเลข PH 5.2.3.2     
 

สรุปผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 
พ.ศ. 2551 ใชเอกสารเดียวกับ PH 5.1.2.1 
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สวนที่ 5 

                                      ภาคผนวก 

 
                                       แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2550-2551 
 
ชื่อหนวยงาน............คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล............... 
ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลพ้ืนฐาน.........นางกชกร  เพ็ชรพลาย.........โทร.......02-640-9835........ 
 

 

ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
2550 

ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2551 
หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1 จํ านวนตั วบ งชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ง าน

ประจําปงบประมาณทั้งหมด 
ตัวบงชี้   สกอ.1.2 

2 จํ านวนตั วบ งชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้   สกอ.1.2 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 
3 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด หลักสูตร 23 23 สกอ.2.1 

1)  ระดับอนุปริญญา หลักสูตร - - 
2)  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 3 
3)  ระดับปริญญาโท (แผน ก) หลักสูตร 14 14 

 4) ระดับปริญญาโท (แผน ข) หลักสูตร 4 4 
 5) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2 2 

4 จํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณวุฒิ
อาจารย เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติ  
ท่ีเกี่ยวของ 

หลักสูตร 23 23 สกอ.2.1 

 ระดับอนุปริญญา หลักสูตร - -  
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 3  
 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 18 18  
 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2 2  

5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย 
มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ  
การคนคว า อิสระเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตร 20 20 สกอ.2.1 

ระดับปริญญาโท หลักสูตร 18 18 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2 2 
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ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
2550 

ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2551 
หมายเหตุ 

6 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษา
ปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวน
ตามท่ีระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตร 20 20 สกอ.2.1 

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 18 18  
 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2 2  

7 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรง
สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

คน 73 72 สกอ.2.1 

8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอนเละส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ีย
ทุกหลักสูตร 

คาเฉล่ีย 1-5   สกอ.2.2 

  ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5    
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5    

 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5    
  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5    

ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5    
 ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5    
   ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5    
 ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5    

9 จํ านวนหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้ นใหมหรื อ  
ท่ีปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรท่ียังไมมี
การปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
บุคคล ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร   สกอ.2.3 

 ระดับอนุปริญญา หลักสูตร    
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร    
 ระดับปริญญาโท หลักสูตร    
 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร    

10 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา 

คน 1,854 1,717 สกอ.2.12 

 ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คน 65 -  
 ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คน - -  
 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 672 798  
 ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 302 85  
 ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 512 480  
 ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 255 239  
   ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 48 50  
 ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน - -  
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ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
2550 

ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2551 
หมายเหตุ 

11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
(รวมทุกหลักสูตร) 

FTES 1257.78 1301.42 สกอ.2.4,สมศ.6.2 

 ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) FTES -   
 ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) FTES -   
 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 525.20 559.59  

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES   
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 732.58 464.01 
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES  225.21 

  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES 45.42 52.63 
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES   

12 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ท้ังหมดเมื่อปรับคามาเปนปริญญาตร ี

FTES 1257.78 1301.42 1) ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร สุขภาพ 
คูณดวย 1 
2) ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตรกายภาพ, 
วิศวกรรมศาสตร  คูณ
ดวย 2 
3) ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า
บ ริห า ร ธุ ร กิ จ  กา ร -
จัดการฯ, ศิลปกรรม
ศาสตรฯ และสังคม- 
ศาสตรและมนุษยศาสตร 
คูณดวย 1.8 
(สกอ.2.4) 

 1)  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
(ภาคปกติ) 

FTES 525.20 562.44 

 2)  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
(ภาคพิเศษ) 

FTES   

13 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมทั้งท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน 161 155 สกอ.2.4,2.5,2.6,4.3, 
4.4,4.5, 5.2,,5.3,7.7, 
สมศ. 3.2, 5.9, 6.3, 6.4 

14 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ คน 11 6 สกอ.2.4,4.3,4.4,5.3,  
สมศ.5.9 

15 จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด  
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

คน - - สกอ.2.5 

16 จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด  
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

คน 62 52 สกอ.2.5 

17 จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด  
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

คน 99 102 นั บอาจารย ท่ี ลา 
ศึกษาตอดวย 
(สกอ.2.5, สมศ.6.3) 

18 จํานวนอาจารยประจํา ท้ังหมดท่ีไมมี
ตําแหนงวิชาการ 
 

คน 42 39 สกอ.2.6 
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ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
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ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2551 
หมายเหตุ 

 
19 จํ า นวนอาจ า รย ป ร ะจํ า ท้ั งหมด ท่ีมี

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
คน 55 49 สกอ.2.6, สมศ.6.4 

20 จํ า นวนอาจ า รย ป ร ะจํ า ท้ั งหมด ท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน 62 66 สกอ.2.6, สมศ.6.4 

21 จํ า นวนอาจ า รย ป ร ะจํ า ท้ั งหมด ท่ีมี
ตําแหนงศาสตราจารย 

คน 2 1 สกอ.2.6, สมศ.6.4 

22 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเปนอาจารย  
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะปฏิบัติงานจริง) 

คน 112 110 สกอ.2.6 

23 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน 112 110 สกอ.2.13 

24 จํานวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรม 
การเรียนการสอนของคณาจารย 

ชื่อเรื่อง - - สกอ.2.13 

25 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด   คน 430 435 สมศ.1.1, 1.2, 1.3 
26 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  

ท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  
คน 185 208 สกอ.2.8, สมศ.1.1 

27 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษา 

คน 111 120 สกอ.2.9 

28 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษา 

คน 15 30 สกอ.2.9 

29 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระหลัง สํา เร็ จ
การศึกษา 

คน 81 83 สกอ.2.9 

30 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมี 
งานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับ
เ งิน เดื อน เริ่ มตน เป นไปตามเกณฑ  
หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 41 13 สกอ.2.9, 2.10 

31 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษาไดรับเงินเดือน
เริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 14 70 สกอ.2.10 

32 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษาไดรับเงินเดือน
เริ่มตนสูงต่ําเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 26 - สกอ.2.10 

33 จํานวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองที่มี
รายไดประจํา ภายใน 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

คน - -  
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หมายเหตุ 

34 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑเงินเดือนของ ก.พ. 

คน 95 151 สมศ.1.3 

35 
  
  
  
  
  
  
  
  

ขอมูล ท่ีแสดงให เห็นถึงกระบวนการ
เรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

สมศ.6.6 

1)  จํานวนรายวิชาท่ีมีฝกภาคสนาม รายวิชา 6 10 4 4 13 - 
2)  จํานวนรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ รายวิชา 48 19 2 33 35 2 
3)  จํานวนรายวิชาเลือกเสรี รายวิชา 8 26 3 5 43 3 
4)  จาํนวนรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเปนกลุมยอย รายวิชา 24 33 - 16 47 - 
5)  จํานวนรายวิชาท่ีใหนักศึกษาคนควา/

นําเสนอ 
รายวิชา 111 69 11 89 92 11 

6)  จํานวนรายวิชาท่ีเปนโครงการ (เชน 
Senior Project) 

รายวิชา 4 5 1 3 9 1 

7)  จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการหองสมุด 
ตอวัน 

ชั่วโมง 10 10 - 10 10 10 

8)  จํ า น วนชั่ ว โ ม งที่ เ ป ด ใ ห บ ริ ก า ร
คอมพิวเตอรตอวัน 

ชั่วโมง 11 11 - 11 11 11 

36 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของ
มหาบัณฑิต ท่ี สํ า เ ร็ จการ ศึกษาในป
การศึกษา 2549-2550 

เรื่อง 126 119 ไ ม นั บ ซ้ํ า แ ม ว า
ตีพิมพ เผยแพร 
มากกวา 1 ครั้ง  
(สมศ.1.7) 

37 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโทของมหาบัณฑิต ท่ี สํา เร็ จ
การศึกษาในปการศึกษา 2549-2550 ท่ี
ไดตีพิมพเผยแพร 

บทความ 12 16 ไ ม นั บ ซ้ํ า แ ม ว า
ตีพิมพ เผยแพร 
มากกวา 1 ครั้ง  
(สมศ.1.7) 

38 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 
ของดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2549-2550 

เรื่อง - 4 ไ ม นั บ ซ้ํ า แ ม ว า
ตีพิมพ เผยแพร 
มากกวา 1 ครั้ง 
(สมศ.1.8) 

39 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2549-2550 ท่ี
ไดตีพิมพเผยแพร 

บทความ - 4 ไ ม นั บ ซ้ํ า แ ม ว า
ตีพิมพ เผยแพร 
มากกวา 1 ครั้ง 
(สมศ.1.8) 

40 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา  
ท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 3 ปท่ีผานมา
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คน 2 53 สามารถนับรางวลของ
นักศึกษาและศิษยเกา
ภ า คปก ติ แ ล ะภ าค
พิ เ ศ ษ  ทุ ก ร ะ ดั บ
การศึกษา 

46 47 48 49 50 51 

 นักศึกษาปจจุบัน        (สกอ.2.12, สมศ. 1.5) 

 ดานวิชาการ วิชาชีพ       4  
 ดานคุณธรรม จริยธรรม         

 ดานกีฬา สุขภาพ         
 ดานศิลปะและวัฒนธรรม         



 

 

197

ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
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ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2551 
หมายเหตุ 

 ดานส่ิงแวดลอม         
   46 47 48 49 50 51  

 ศิษยเกา         
 ดานวิชาการ วิชาชีพ   1 1 4 9 35  
 ดานคุณธรรม จริยธรรม       1  

 ดานกีฬา สุขภาพ         
 ดานศิลปะและวัฒนธรรม         
 ดานส่ิงแวดลอม         

41 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบัน
และศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด  
ท่ีไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัย
และหรือวิทยานิพนธ 

คน   สกอ.2.12 

 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบัน     
 ผลงานวิจัย     
 วิทยานิพนธ     
 ศิษยเกาบัณฑิตศึกษา     
 ผลงานวิจัย     
 วิทยานิพนธ     

42 จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 
3 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 1229 885 สกอ.2.12 
46 47 48 49 50 51  

 ระดับประกาศนียบัตร  41 47 61 70 65 -  
 ระดับปริญญาตรี  136 156 195 185 208   
 ระดับปริญญาโท  245 161 165 179 174   
 ระดับปริญญาเอก  11 10 1 - 4   

43 จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง 
ท่ีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

รางวัล - 2 สมศ.1.6 

48 49 50 49 50 51  

 ดานวิชาการ วิชาชีพ     2   สมศ.1.6 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม        สมศ.1.6 
 ดานกีฬา สุขภาพ        สมศ.1.6 
 ดานศิลปะและวัฒนธรรม        สมศ.1.6 
 ดานส่ิงแวดลอม        สมศ.1.6 
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ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 
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ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2551 
หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
44 จํ านวนโครงการกิ จกรรมนัก ศึกษา  

แยกตามประเภทกิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 42 43 สกอ.3.2 

 กิจกรรมวิชาการ โครงการ/กิจกรรม 11 14  
 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/กิจกรรม 7 2  
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 
โครงการ/กิจกรรม 6 9  

 กิจกรรมนันทนาการ โครงการ/กิจกรรม 11 7  
 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม 7 11  
 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมทุกกิจกรรม

แยกตามประเภทกิจกรรม 
คน 623 730 สกอ.3.2 

 กิจกรรมวิชาการ คน 494 653  
 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ คน 340 270  
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 
คน 550 605  

 กิจกรรมนันทนาการ คน 550 605  
 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คน 324 392  

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

45 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

บาท 55,605,921 63,817,836 ไม นั บอาจารย แล ะ

นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน บาท 50,772,721 60,438,394 (สกอ.4.3,สมศ.2.3) 
 1) จากแหลงทุนในประเทศ บาท 43,203,371 55,203,114 
 2)  จากแหลงทุนตางประเทศ บาท 7,569,350 5,235,280 
 3)  จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม บาท - - 
 4)  จากภาคเอกชน บาท - - 
 5)  จากแหลงอื่นๆ บาท - - 
 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท 4,833,200 3,379,442 สกอ.4.3,สมศ.2.2 

46 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย คน 153 78 สกอ.4.3 
 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนจาก

ภายนอกสถาบัน 
คน 42 53 1) ไมนับอาจารยประจํา

และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซํ้า  
(สมศ.2.5) 

 1)  จํานวนอาจารยประจํา คน 42 53 
 2)  จํานวนนักวิจัย คน - - 
 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนจาก

ภายในสถาบัน 
คน 17 25 1) ไ ม นั บ อ า จ า ร ย

ประจําและนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ 
2) ไมนับซํ้า  
(สมศ.2.4) 

 1)  จํานวนอาจารยประจํา คน 17 25 
 2)  จํานวนนักวิจัย 

 
คน - - 
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47 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและ  
งานสรางสรรค 

ชื่อเรื่อง 57 57 สกอ.4.4, สมศ.2.1 

 จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ชื่อเรื่อง 29 22 สกอ.4.4, สมศ.2.1 
 จํานวนผลงานที่ ตีพิมพเผยแพรระดับ

นานาชาติ 
ชื่อเรื่อง 28 35 สกอ.4.4, สมศ.2.1 

 จํ า น ว นผ ล ง า นที่ จ ด สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะ  
อนุสิทธิบัตร 

ชิ้นงาน 
46 47 48 49 50 51 สกอ.4.4, สมศ.2.7 

 1)  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

ชิ้นงาน         

 - ระดับชาติ ชิ้นงาน        
 - ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน        
 2)  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
ชิ้นงาน  1       

 - ระดับชาติ ชิ้นงาน  1      
 - ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน        

48 จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับอางอิงใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูล  

ชื่อเรื่อง 96 58 สกอ.4.5, สมศ.2.6 

 - ระดับชาติ ชิ้นงาน - -  

 - ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน 96 58  

49 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ท่ี เปน
นักวิจัย 

คน 2 2 สกอ.4.3,4.4,4.5,7.7 

50 จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ คน - - สกอ.4.3, 4.4 
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

51 จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ 

คน 137 121 สกอ.5.2, สมศ.3.2 

52 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 172 329 กรณี 1 โครงการจัด 
หลายครั้ง ใหนับทุกคร้ัง
หากกลุ ม เป าหมาย
แตกตางกัน 
(สกอ.5.3, สมศ. 3.1) 

53 จํ านวนอาจารย ท่ี เปน ท่ีปรึกษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 89 91 1) นั บอาจ า รย ที่ ล า
ศึกษาตอดวย 
2) ไมนับซํ้า 
(สมศ. 3.2) 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
54 จํ านวนโครงการ /กิ จกรรม  อนุ รั กษ

ศิลปวัฒนธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 78 63 สกอ.6.1, สมศ.4.1 

55 จํ า น วนนั ก ศึ กษา ร ะ ดับปริญญาต รี  
ท่ีเขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
นักศึกษา  

คน 623 730 ไมนับซ้ํา  
(สมศ. 6.8) 

56 จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนา 
อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ ส ร า ง ม า ต ร ฐ า น
ศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อเรื่อง - - ไมนับซ้ํา 
(สกอ.6.2,สมศ.6.8) 

องคประกอบท่ี 7 การบริหาร และการจัดการ 
57 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน

ท้ังหมด 
คน 161 155 สกอ.7.4,สมศ.5.11 

58 จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

คน 78 145 1) ไมนับอาจารยประจํา
และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซํ้า 
(สกอ.7.4,สมศ.5.9)  ในประเทศ คน 71 104 

 ตางประเทศ คน 7 41 
59 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ี

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 
คน 78 131 1) ไมนับอาจารยประจํา

และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซํ้า 
(สกอ.7.4,สมศ.5.11) ในประเทศ คน 77 131 

 ตางประเทศ คน 1 - 
60 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ท่ี

ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 3 7 สกอ.7.7 

 ดานการวิจัย คน - - สกอ.7.7 
 ดานศิลปวัฒนธรรม คน - - สกอ.7.7 
 ดานอื่นๆ คน 3 7 สกอ.7.7 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
61 ร า ย รั บ ท้ั ง ห ม ด ข อ ง ส ถ า บั น 

(ปงบประมาณ) 
บาท 203,268,600 211,062,300 สกอ.8.1 

62 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท 11,742,277.30 7,030,202.54 สกอ.8.1 
63 คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวม

ครุภัณฑอาคารสถานท่ีและท่ีดิน 
บาท 124,516,624.88 121,854,873.33 สกอ.8.1, สมศ.5.7 

 ปงบประมาณ บาท 185,193,293.98 195,471,454.48 สกอ.8.1, สมศ.5.7 
64 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี 

และท่ีดิน (ปงบประมาณ) 
บาท 60,676,669.10 73,601,580.15 สกอ.8.1 
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ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
2550 

ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2551 
หมายเหตุ 

65 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม  

บาท  21,598,826.18 11,555,003 สมศ. 3.4 

 1)  จํานวนคาใชจายท่ีสถาบันใชไปในการ
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก
ชุมชนหรือสังคม 

บาท 13,005,323 5,228,053 ค า ใ ช จ า ย  (in-cash) 
หมายถึง  ค า ใช จ าย 
ทั้งหมดในรูปของตัว
เงินที่ใชในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

 2)  มูลคา ท่ี เกิดขึ้นจากการที่อาจารย
ประจํ าของสถาบันได ใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคม 
รวมท้ังคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงาน  
ท่ีใชเพ่ือประกอบการใหบริการวิชาการ  

บาท 8,593,503.18 6,326,950 มูลคา (in-kind) หมายถึง 
คาใชจายที่ไดจากการ
คํานวณเปนจํานวนเงิน
เทียบเคียงจากบริการที่
สถาบันจัดให 

66 จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงิน  
ท่ี เกิดขึ้นในการท่ีอาจารยประจําของ
สถาบันไดใชเพ่ือการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  

บาท 2,857,328 454,341 สมศ. 4.2 

 1) จํานวนคาใชจายท่ีสถาบันใชไปในการ
อนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม  ใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนหรือสังคม 

บาท 685,029 2,933,441 คาใชจาย (in-cash) 
หมายถึง  ค า ใช จ าย
ทั้งหมดในรูปของตัว
เงินที่ใชไป 

 2) มูลคาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปน
จํานวนเงินเทียบเคียงจากการที่อาจารย
ประจําของสถาบันได ใช เ พ่ืออนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม 

บาท 70,380 160,900 มูลคา (in-kind) หมายถึง 
คาใชจายที่ไดจากการ
คํานวณเปนจํานวนเงิน
เทียบเคียงจากบริการ
ที่ ส ถ า บั น ได ใ ช เ พื่ อ
อนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

67 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

บาท  21,598,826.18 11,555,003 สกอ.8.1 

68 คาใชจายและมูลคาในการทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

บาท 755,409 2,550,760 สกอ.8.1 

69 ค า ใ ช จ า ย เ พ่ื อ พั ฒ น า อ า จ า ร ย 
(ปงบประมาณ) 

บาท 139,500 82,470 สกอ.8.1, สมศ.5.10 

 1) คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารยใน
ประเทศ   

บาท 100,532 40,500  

 2)  คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารยใน
ตางประเทศ   

บาท 
 
 
 

38,968 41,970  
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ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
2550 

ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2551 
หมายเหตุ 

70 ค า ใ ช จ า ย ท่ี ใ ช ใ น ร ะ บ บ ห อ ง ส มุ ด 
คอม พิ ว เ ตอ ร แ ล ะ ศู นย ส า ร สน เทศ 
(ปงบประมาณ) 

บาท 2,031,490.76 2,274,879.79 คาใชจายทั้งหมด 
หมายถึง งบดําเนินการ 
และงบลงทุนทีเ่กีย่วกับ
ระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศนูย
สารสนเทศ คิดจากท้ัง
สองแหลง คือ จาก
งบประมาณแผนดินและ
งบเงินรายได (เงิน
งบประมาณแผนดิน) 
(สกอ.8.1, สมศ. 6.9) 

 1) งบประมาณแผนดิน บาท 381,959.22 350,811.01 

 2) งบเงินรายได บาท 1,649,531.54 1,924,068.78 

71 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) บาท 170,424,000 168,523,700 เ งิ น เ ห ลื อจ า ย สุทธิ 
หมายถึง รายได
ทั้ งหมดของสถาบัน
ภายหลั ง ที่ หั ก จ า ก
งบดําเนินการทั้งหมด
ออกแลว (สกอ .8.1, 
สมศ.5.8) 

 1)  งบประมาณแผนดิน บาท 155,376,500 137,787,200 

 2)  งบเงินรายได บาท 15,047,500 30,736,500 

72 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท 56,565,560.06 50,899,464.65 สินทรัพยถาวรแบงเปน 
3 ประเภทยอยคือ 
ค รุ ภั ณ ฑ  อ า ค า ร
ส ถ า น ที่  แ ล ะ ท่ี ดิ น 
(คํ า น วณจ าก ร า ค า
สินทรัพยเม่ือไดมา     
ค า เ ส่ื อมราคาสะสม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 
2549) 
(สกอ.8.1, สมศ.5.8) 
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แบบรายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ ของ สกอ. และ สมศ. ประจําปงบประมาณ 2550-2551 

 

หนวยงาน .............คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล.................. 
 

ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1.1  มีการกํ าหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธแผนดําเนินงาน
และ มีการกํ าหนดตั วบ งชี้  
เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบ 
ทุกภารกิจ 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 
6 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

มี มี 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดํ า เ นิ น ง านแล ะ แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะ จํ า ป  
ให สอดคล องกันและกันและสอดคล องกับ  
ภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 

มี มี 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ
กําหนดเปาหมายของแตละตัวบ งชี้ เ พื่อ วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

มี มี 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
มี มี 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 

มี มี 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงคเปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุ บันและแนวโนมในอนาคต  
อยางสม่ําเสมอ 

มี มี 7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน  
อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด 

รอยละ -   
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาํป 
งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

x100 
คะแนน 1 : บรรลุเปาหมายรอยละ 

60-74 
คะแนน 2 : บรรลุเปาหมายรอยละ 

75-89 
คะแนน 3 : บรรลุเปาหมายรอยละ 

90-100 

 
 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป 

งบประมาณทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
2.1  มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร

พัฒนาและบริหารหลักสูตร 
มี/ไมม ี ม ี ม ี 1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน

การผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ ไม

ครบ 5 ขอแรก 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 

6 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ  

ทุกขอ 

ม ี ม ี 2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต  
ทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

ม ี ม ี 3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตร
ใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 

ม ี ม ี 4.  มี ก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ
ของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

ม ี ม ี 5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร 

ม ี ม ี 6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

    ไมม ี ไมม ี 7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก)  
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

 6.1 ร อยละของห ลัก สูต ร ที่ ไ ด
มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

% 23  x 100 = 100 
   23 

23  x 100 = 100 
   23 

 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
x100 

 

      จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน   
2.2  มีกระบวนการเรียนรู ที่ เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
มี/ไมม ี มี มี 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย

ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ  5 ขอ แรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 6 ขอแรก 

    มี มี 2. มี ก า รออกแบบการ เ รี ยนการสอนและ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ทุกหลักสูตร 

    มี มี 3. มีการใช สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  
ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

มี มี 4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน
และหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน 

มี มี 5. มี ก า รป ร ะ เ มิ นผลกา ร เ รี ยนกา รสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 

มี มี 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน  
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร 

มี 
 
 

 

มี 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

 6.6 กระบวนการ เรี ยนรู ที่ เน น
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ และ
ประสบการณจริง  
  

มี/ไมม ี มี มี (1) คณาจารยมีความรูความเขาใจ รูเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
อุดมศึกษา 

 

    มี มี (2) คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 

 

    มี มี (3) คณาจ า ร ย มี ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ นก า ร จั ด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

     มี มี (4) คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

 

     มี มี (5) คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน 

 

     มี มี (6) คณาจารย มี ก า รนํ าผลการประ เมิ นมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ 

 

      มี มี (7) คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

 

        
        
        
        
        
        
        
        



 

 
208 

ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
2.3  มี โครงการหรือกิจกรรม ที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกมี
สวนรวม 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 4 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

มี มี 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน
มีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 
โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวม  
ทุกหลักสูตร 

    มี มี 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่
กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 

 

    มี มี 4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ ไดรับการสนับสนุนจาก
ผู ท ร งคุณวุฒิ ห รื อชุ มชนภายนอกสถา บัน  
ทุกหลักสูตร 

 

    มี มี 5. มีการนํ าผลการประเมินไปปรับปรุ งการ  
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน  
การสอนทุกหลักสูตร 

 

2.4 6.2 จํ านวนนั กศึ กษาเต็ มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

%  
ของเกณฑ
มาตรฐาน 

1,257.78  = 7.81 
     161 

1,301.42  = 8.40 
       155 

 (เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจาํของ  
กลุมสาขาที่ 1) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 1) + 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของ
กลุมสาขาที่ 2) x (FTESของกลุมสาขาที่ 2) + 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ของกลุมสาขาที่...n) x 
(FTES ของกลุมสาขาที่...n) 

 คะแนน 1 : >+10% หรือ < -10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 2 : 6-9.99% และ -6-(-
9.99)% ของเกณฑ
มาตรฐาน 

คะแนน 3 : (-5.99)-5.99% ข อ ง
เกณฑมาตรฐาน ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
2.5 6.3 สัดสวนของอาจารยประจําที่มี

วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

สัดสวน - -   

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 
 เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการ

ผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คะแนน 1 :  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1-39 หรือวุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอยละ 40-59 
แต วุฒิ ปริญญาตรี มากกว า   
รอยละ 5 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
  62  = 0.39 

      161 
 52  = 0.34 

      155 
 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท  

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

 99  = 0.61 
       161 

 103  = 0.66 
      155 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

         คะแนน 2 :  
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 40-59  
และ  
2. วุฒิปริญญาตรี เท ากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 
คะแนน 3 :  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี เท ากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 
 
 
 

130 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
2.6 6.4 สัดสวนของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 

สัดสวน  42  = 0.26 
       161 

 39  = 0.25 
       155 

 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คะแนน 1 :  
    ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1-44 หรือผูดํารง
ตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
45-69 แตผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวา 
รอยละ 30 

   จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
   58  = 0.36 

       161 
 49  = 0.32 

       155 
 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย 
 

   จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

 57  = 0.35 
       161 

 66  = 0.43 
       155 

  

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง    
รองศาสตราจารย 

 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

     
  2   = 0.01 

       161 

 
 1   = 0.01 

      155 

  
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย 

 คะแนน 2 :  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
45-69  
และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 30 
 
 

   จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
2.7 6.5 มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย าบ ร รณ
วิชาชีพของคณาจารย 

มี/ไมม ี มี มี 1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

มี มี 2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มี มี 3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มี มี 4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มี มี 5.  มีการดําเนินการวางแผนปองกัน หรือหาแนวทาง   
แกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 6.7 ร ะ ดับความ พึ งพอ ใ จของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

ระดับ ดี - (1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย 

 

    พอใช - (2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

มี/ไมม ี มี มี 1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 3 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3-4 
ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

 

มี มี 2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนให
อาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการ
เรียนการสอน 

มี มี 3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

มี มี 4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา   
อยางสม่ําเสมอ 

ไมม ี มี 5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.9 1.1 ร อ ย ล ะ ขอ ง บัณฑิ ต ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี ที่ไดงานทําและ
กา รป ร ะกอบอาชี พอิ ส ร ะ
ภายใน 1 ป 

รอยละ  81  x 100 = 43.78 
 185 

 83  x 100 = 39.90 
  208 

 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่

สําเร็จการศึกษา 

 
 
X100 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 
59 

คะแนน 2 : รอยละ 60 - รอยละ 
79 

คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 

 จํานวนบัณฑิตที่บันทึกแบบสํารวจ
ภาวะการหางานทําของบัณฑิต (ไมรวม   
ผูศึกษาตอ และผูที่ไดงานอาชีพเดิมกอน

เขาศึกษา) 
 

 

 1.2 ร อ ย ล ะ ขอ ง บัณฑิ ต ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี ที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

%  127  x 100 = 88.19 
 144 

 128  x 100 = 79.01 
  162   

 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

 
 

x100 
ไมนับรวมผู ที่ไดงานอาชีพเดิม
กอนศึกษา 

      จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระทั้งหมด 

  

132 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
2.10 1.3 ร อ ย ล ะขอ ง บั ณฑิ ต ร ะ ดั บ

ปริญญาตรี ที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ  95  x 100 = 65.47 
 144 

 151  x 100 = 93.21 
  162 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 
X100 

คะแนน 1 : รอยละ 1-รอยละ 74 
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ. 

คะแนน 2 : รอยละ 75-รอยละ 99 
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ. 

คะแนน 3 : รอยละ 100 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ. 

 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระทั้งหมด 

 

2.11 1.4 ร ะ ดับความ พึ งพอ ใ จของ
นายจาง ผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

คะแนน - - 1)  ระดับความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตในภาพรวม คะแนน 1 : ระดับความพึงพอใจมี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1 - 
2.49 

คะแนน 2 : ระดับความพึงพอใจมี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 
- 3.49 

คะแนน 3 : ระดับความพึงพอใจมี
คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 3.50 

  2)  ระดับความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตดานความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา
นั้นๆ 

  3)  ระดับความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตดานความรู
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 

  4)  ระ ดับความพึงพอใจ ที่มี ต อ บัณฑิตด าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย อ ง  ใ น ด า น วิ ช า ก า ร 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือ
ด า น อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 
ปที่ผานมา 

คน 2 53  1) ไมนับซ้ําแมวาจะไดรับรางวัล
หลายครั้งในรอบป แตสามารถ
นับซ้ําไดหากไดรับรางวัลตางปกัน 
2) นับในป 2547-2549 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

รอยละ 2 x 100  = 0.16 
     1229 

53 x 100  = 5.99 
      885 

 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล
ทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

 
 
 
X100 

1.  เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : รอยละ 0.003 - รอยละ 

0.015 
คะแนน 2 : รอยละ 0.016 - รอยละ 

0.029 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ  

รอยละ 0.030 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา  
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

   - -  จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับ
รางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ

ในปการศึกษาปจจุบัน X100 

2.  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 : รอยละ 0.003 - รอยละ 
0.015 

คะแนน 2 : รอยละ 0.016 - รอยละ 
0.029 

คะแนน 3 :  
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 

0.030 และ 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ

ศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลจาก
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ห รื อ
วิทยานิพนธมากกว าหรื อ
เทากับ 0.060 

หมายเหตุ  กรณีไดตามขอ 1  
แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 

    - -  จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 

 

    - -  
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลดานศิลปะ
และวัฒนธรรมในปการศึกษาปจจุบัน X100 

       จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา     
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
2.13  รอยละของอาจารยประจํา  

ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ ที่ ทํ า ห น า ที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

รอยละ 112 x 100  = 94.12 
     119 

110  x 100 = 90.91 
 121 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรของสถาบัน X100 

คะแนน 1 : รอยละ 50 - รอยละ 
69 

คะแนน 2 : รอยละ 70 - รอยละ 
89 

คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ  
รอยละ 90 

หมายเหตุ นับเฉพาะอาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรวมทุก
หลักสูตร 

 

 1.6 จํ านวนวิ ทยานิพนธ และงาน
วิชาการของนักศึกษาที่ ได รับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

ชิ้นงาน -- --  
    

  

  นับซ้ําไดหากผลงานไดรับรางวัล
หลายครั้งในรอบ 3 ปที่ผานมา 

 1.7 ร อ ย ล ะ บ ท ค ว า ม จ า ก
วิทยา นิพนธป ริญญาโท ที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

%  12  x 100 = 9.52 
   126 

 16  x 100 = 13.45 
  119   

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท
ของมหาบัณฑิตที่ไดตีพิมพเผยแพร 

X100 ไมนับซ้ําแมวาตีพิมพเผยแพร
มากกวา 1 ครั้ง 

 
   

 
  

จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
ของมหาบัณฑิต 

 

 1.8 ร อ ย ล ะ บ ท ค ว า ม จ า ก
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  

% -  4  x 100 = 100 
    4   

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่ได

ตีพิมพเผยแพร 

 

X100 

ไมนับซ้ําแมวาตีพิมพเผยแพร
มากกวา 1 ครั้ง 

       
จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก

ของดุษฎีบัณฑิต 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษา

และศิษยเกา 
มี/ไมม ี มี มี 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม

ครบ 7 ขอแรก 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 7  

ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ

ทุกขอ 

มี มี 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

มี มี 3. มีการจัดบริการด านกายภาพที่ส ง เสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

มี มี 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
    มี มี 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษาและศิษยเกา 
มี มี 6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ  

ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
มี มี 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ ทั้ง 5 

เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  
    ไมม ี ไมม ี 8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ  

มาพัฒนาการจัดบริการ แกนักศึกษาและศิษยเกา 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
3.2  มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม

นั ก ศึ กษ าที่ ค รบถ ว น แล ะ
สอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

มี/ไมม ี มี มี 1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรม  
ที่ สอดคล อ งกั บวิ สั ย ทัศน ของสถา บันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

มี มี 2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษา  
จัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดย  
อยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

      - กิจกรรมวิชาการ 
-  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
- กิ จกรรมบํ า เ พ็ญประโยชน และ รั กษา

สิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมนันทนาการ 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

    มี มี 3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

 

มี มี 4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

% 623 x 100 = 63.96 
      974 

730 x 100  = 82.67 
     883 

 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 
เขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา

นักศึกษา 

 
 
x100 

 

 
   

   จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไก

ในการสนับสนุนการผ ลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

มี/ไมม ี มี มี 1.  มีการจั ดทําระบบบริหารงานวิ จั ยและงาน
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยัของชาติ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 3 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 
4 ขอ 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 5 ขอ 

 

มี มี 2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
ที่ เกี่ ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

มี มี 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากร
บุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

มี มี 4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การวิจัย 

มี มี 5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

มี มี 6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
4.2  มีระบบบริหารจัดการความรู

จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มี/ไมม ี มี มี 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 
3 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอ 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 4 ขอ 

    มี มี 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

    มี มี 3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

    มี มี 4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อ
การนําผลงานไปใชประโยชน 

 

มี มี 5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขาย
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

บาท/คน 48,036,571 
163 

= 294,702.89 

69,211,836 
157 

= 440,839.72 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
ของสถาบันจัดสรรใหกับอาจารยประจําและ

นักวิจัย + ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับจาก
ภายนอกสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 

       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา   

 4,833,200 
163 

= 29,651.53 

2,073,442 
157 

= 13,206.64 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และ          
งานสรางสรรคของสถาบันจัดสรรใหกับ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

2.  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คะแนน 1 : อยูระหวาง 1-54,999.- 

บาท 
คะแนน 2 : 55,000.-บ า ท -79,999.- 

บาท 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ 

80,000.-บาท 

       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร า ง ส ร รค จ า กภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

 43,203,371 
163 

= 265,051.36 

67,138,394 
157 

= 427,633.08 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับ

จากภายนอกสถาบัน 
      จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
       หมายเหตุ  

1) นับรวมอาจารยประจํ าและนัก วิจั ย ที่  
ลาศึกษาตอ 

 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สร า งสรรค ที่ ได รั บการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่
ผานมา 
 
 
 
 

ชิ้นงาน 1 -      1)  ไมนับรวมกรณีอยูระหวางการ
ยื่นจดทะเบียน 
2)  นับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
3)  ไมนับการจดลิขสิทธิ์ 117 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
4.4 
 

2.1 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไ ด รั บ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
ทรัพย สิ นทางปญญาห รือ  
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชน ทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 
 

57 x 100 
163 

= 34.97 
 

57 x 100 
157 

= 36.31 

 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ X100 

1.  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 
29 

คะแนน 2 : รอยละ 30 - รอยละ 
39 

ะแนน 3 : มากกว าหรื อ
เทากับ  รอยละ 40 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  

 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

% 161 x 100 
150 

= 107.33 

25 x 100 
149 

= 16.78 
  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในสถาบัน x100 

1) ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ที่ลาศึกษาตอ 
2) นับจํานวนผู ที่ ได รับทุนได
เพียงครั้งเดียวแมวาจะรับทุนมากกวา 
1 ทุน 

        จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
  

 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

% 64 x 100 
150 

= 42.67 

53 x 100 
149 

= 35.57 
  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายนอกสถาบัน x100 

1) ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ที่ลาศึกษาตอ 
2) นับจํ านวนผู ที่ ได รับ ทุนได
เพียงครั้งเดียวแมวาจะรับทุน
มากกวา 1 ทุน 

      จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  

4.5 2.6 ร อยละของบทความ วิ จั ย  
ที่ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 96 x 100 
163 

= 58.90 

58 x 100 
157 

= 36.94 

 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมลูระดับชาติหรือระดับ

นานาชาต ิ X100 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 
14 

คะแนน 2 : รอยละ 15 - รอยละ 
19 

คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด  
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
5.1  มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร

บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน 

มี/ไมม ี มี มี 1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

1.  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาสังคม 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 6 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

มี มี 2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงาน
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่
กําหนด 

มี มี 3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบใน
การใหบริการวิชาการแกสังคม 

    มี มี 4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  
ที่กําหนด 

    มี มี 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
วิชาการแกสังคม 

    มี มี 6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ  
การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน  
การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    ไมม ี ไมม ี 7.  มีการประเมิน สัมฤทธิผลและนํ าผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับ
ภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

5.2 3.2 รอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น เ ป น
กรรมการวิชาการกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 89 x 100 
150 

= 59.33 

91 x 100 
149 

= 61.07 

 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ X100 

1.  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม 

คะแนน 1 : อยูระหวางรอยละ 1-
รอยละ 24 

คะแนน 2 : รอยละ 25 - รอยละ 
34 

คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 35 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
  

  

5.3 3.1 ร อ ย ล ะขอ งกิ จ ก ร รมห รื อ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง 
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ 172 x 100 
150 

= 114.67 

329 x 100 
149 

= 220.81 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติ 

 
 
x100 

1.  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม 

คะแนน 1 : อยูระหวางรอยละ 1 -
รอยละ 24 

คะแนน 2 : รอยละ 25 - รอยละ 
39 

คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 40 

จํานวนอาจารยประจํา  
  

หมายเหตุ 
1) ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
2) รวมบริการวิชาการที่มีคาตอบแทน
และแบบใหเปลา 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 
รอยละ 85.6 90.2 1. ร ะ ดับความ พึ งพอ ใจด านกร ะบวนการ  

ขั้นตอนการใหบริการ 
คะแนน 1 : รอยละ 65 - รอยละ 

74 
คะแนน 2 : รอยละ 75 - รอยละ 

84 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 85 

86.4 94 2. ระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
85 85.6 3. ระดับความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 
86.4 89 4. ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

  5. ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ บ ท บ า ท ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในการเปนผูเตือนสติสังคม 

  6. ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ บ ท บ า ท ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในการชี้นําสังคม 

  7. ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ บ ท บ า ท ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในการตอบสนองความตองการของ
สังคม 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

 3.3 มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียน  การสอน 
และการวิจัย 

มี/ไมม ี มี มี  (1)  แผนในการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัยที่เปนรูปธรรม เชน 
แผนการสอน  แผนการวิจัย หลักสูตร เปนตน 

 

   โครงการ/
กิจกรรม 

 3 3 (2)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการนําความรู
และประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม 

 

   

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 3 3 (3)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการนําความรู
และประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการวิจัยที่เปนรูปธรรม 

 

   

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 3 3 (4)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการนําความรู
และประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย ที่
เปนรูปธรรม 

 

 3.4 คาใชจาย และมูลคาของ
สถาบันในการบริการวิชาการ
และ วิชาชีพ เ พื่ อ สั งคมต อ
อาจารยประจํา 

บาท/คน 5,659,758.21 x 100 
150 

11,555,003 x 100 
149 

 
 

คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ 
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม 

 
X 100 

ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

   
= 3,773,172.14 = 7,755,035.57  จํานวนอาจารยประจํา   
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
6.1 
 

 มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มี/ไมม ี มี มี 1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และ
มีแผนงานรองรับ 

1.  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 4 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 - 5 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

มี มี 2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

    มี มี 3.  มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 

    มี มี 4.  มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  
การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมการจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน  อยางพอเพียงและตอเนื่อง 

    ไมม ี ไมม ี 5.  มี ก า รกํ าหนดหรื อสร า งมาตรฐานด าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

    ไมม ี ไมม ี 6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรม  
ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

6.2  มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนา
องคความรู และสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

- -    คะแนน 1 : จํานวน 1 ผลงาน 
คะแนน 2 : จํานวน 2 ผลงาน 
คะแนน 3 : จํานวนมากกวาหรือ

เทากับ 3 ผลงาน 
6.3  ประสิทธิผลในการอนุรักษ 

พั ฒ น า แ ล ะ ส ร า ง เ ส ริ ม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม 

มี/ไมม ี มี มี 1.  มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

มี มี 2.  มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่
กําหนด 

มี มี 3.  มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน  
อยางนอย 1 โครงการ 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 4 ขอแรก 

ไมม ี ไมม ี 4.  มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน  
อยางนอย 1 โครงการ 

 

ไมม ี ไมม ี 5. มีการบูรณาการงานดานทํานุ บํารุงศิลป - 
วัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีกมากกวาหรือ
เทากับ 2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปญญาไทยออกเผยแพร ในระดับสากล  
อยางนอย 1 โครงการ 

 

 4.1 ร อยละของ โครงการห รือ
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
และสร าง เส ริมเอกลักษณ 
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ
จํานวนนักศึกษา 

% 78 x 100 
672 

= 11.61 

63 x 100 
798 

=  7.89 

 
 
 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการ 
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
 
X 100 

จํานวนนักศึกษาคิดเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติเทานั้น 

      จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติเต็มเวลาเทียบเทา 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคา
ที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  
และสร างเสริ มเอก ลักษณ 
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ
งบดําเนินการ 

% 5,074,895 x 100 
32,413,283.46 

= 15.66 

4,518,804 x 100 
35,449,749.89 

= 12.75 

 คาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่
เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของสถาบัน
ไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
 
 
X 100 

นับเฉพาะโครงการที่ไมมีการ
เรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ 

 
  

   งบดําเนินการ  
 
 

 
 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจั ดการและ
สามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล 

มี/ไมม ี มี มี 1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 4 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ

ทุกขอ 
1 ครั้ง 1 ครั้ง 2.  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง 
3 วัน 3 วัน 3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํา  

รอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน
อยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

 

มี มี 4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของ
อธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ  
ที่ตกลงกันไวลวงหนา 

 

    มี มี 5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมา-   
ภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก  
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
 5.1 สภาสถาบันและผูบริหารมี

วิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ  
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ะ ท อ น ถึ ง
นโยบายวัตถุประสงค และ
นํ า ไป สู เป าหมายของการ
บริหารจัดการที่ดี มีการบริหาร
แบบมี ส วนร วม  เ น น ก า ร
กระจายอํานาจ โปรงใส และ
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด  ร ว ม ทั้ ง มี
ความสามารถในการผลักดัน
สถาบันใหสามารถแขงขันได
ในระดับสากล 

     เกณฑการพิจารณา สภาสถาบันและผูบริหารระดับ
คณะ หมายถึง คณบดี,รองคณบดี, 
และคณะกรรมการประจําคณะ 

  มี/ไมม ี มี มี 1)  กรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา เปดโอกาส
ใหมีการตรวจสอบ การดําเนินงาน 

   มี/ไมม ี มี มี 2)  สภาสถาบัน/กลุมสาขา มีสวนรวมในการ
กําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร 
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

   ครั้ง 1 1 3)  สภาสถาบัน/กลุมสาขา ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบัน
อยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง 

   รอยละ 100 100 4)  มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุมสาขาอยางต่ํา
รอยละ 80 ของแผน 

 

   รอยละ 90 90 5)  มีกรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา เขาประชุม
โดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 

 

    วัน 3 3 6)  มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/ 
กลุมสาขา กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 

 

   
 

มี/ไมม ี มี มี 7)  มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน/กลุมสาขา  โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุก

ระดับของสถาบัน 
มี/ไมม ี มี มี 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ 

โปรงใส ตรวจสอบได 
คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  

ไมครบ 3 ขอแรก 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 

ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ

ทุกขอ 

มี มี 2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมา-  
ภิบาลและใช ศักยภาพภาวะผูนํ า ที่มีอยู โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได 
สวนเสีย 

มี มี 3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ  
ในสถาบัน 

ไมม ี ไมม ี 4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

7.3 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 
เ พื่ อ มุ ง สู อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบัน
รับทราบ 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 4 ขอแรก 

ไมม ี มี 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 

    ไมม ี มี 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

    ไมม ี มี 4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดการความรู 

 

ไมม ี ไมม ี 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู 

 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่
เขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ตางประเทศ 

% 78 x 100 
150 
= 52 

145 x 100 
149 

= 97.32 

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ   
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 
 
x100 

1) ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซ้ําแมวาอาจารยผูนั้นจะ
เขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอ
ผลงานหลายครั้ง       จํานวนอาจารยประจํา  
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
7.4  มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุ ค ล า ก ร มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 
4 ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 5 ขอแรก 

มี มี 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

มี มี 3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี 
และสรางบรรยากาศที่ ดีให บุคลากรทํางาน  
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

มี มี 4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

ไมม ี ไมม ี 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
ทุกระดับอยางเปนระบบ 

    ไมม ี ไมม ี 6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

 

          
          
          

144 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

 5.11 รอยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุน ที่ ได รั บการ
พัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

% 78 x 100 
161 

= 48.44 

131 x 100 
155 

= 84.52 

 บุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชพี ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

 
 
x100 

ไมนับซ้ําแมวาจะไดรับการพัฒนา
หลายครั้ง 

      จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด   

7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 2 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร  
อยางนอย 3 ขอแรก 

กําลังดําเนินการ มี (FIS) 2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ไมม ี ไมม ี 3. มี ก า รประ เมิ นประ สิทธิ ภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

    ไมม ี ไมม ี 4. มี ก า รปร ะ เมิ นคว าม พึ งพอ ใ จของผู ใ ช
ฐานขอมูล 

    ไมม ี ไมม ี 5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 

    ไมม ี ไมม ี 6. ขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
รูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
7.6  ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน  
อยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 
4 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

มี มี 2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว 
อยางนอย 3 ชองทาง 

มี มี 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

มี มี 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน  
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ  2 ครั้ง 

ไมม ี ไมม ี 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน 

          
          
          
          
          
          
          
          

145 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
7.7  รอยละของอาจารยประจําที่

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ผ ล ง า นท า ง
วิ ช า ก า ร ห รื อ วิ ช า ชี พ ใ น
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลผลิต 3 x 100 = 1.86 
       161 

7 x 100 = 4.52 
       155 

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ X100 

1.  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย 

คะแนน 1 : รอยละ 0.1-รอยละ 
0.99 

คะแนน 2 : รอยละ 1 - รอยละ 
1.99 

คะแนน 3 : 1.  ม า ก ก ว า ห รื อ
เทากับรอยละ 2 และ 
2. อยางนอยรอยละ 
50 ของผูที่ไดรับ
รางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย 

หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

มี/ไมม ี ไมม ี ไมม ี 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 
4 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

มี มี 2. มีการวิ เคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน 
และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

    มี มี 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผน
ดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากร  
ทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 

    มี ม ี 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
มี มี 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธ ที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

มี/ไมม ี มี มี  (1) คณะกรรมการ /คณะทํางานกําหนดแผน  
กลยุทธขององคกร 

แนบรายชื่อคณะกรรมการฯ 

    มี/ไมม ี  มี มี  (2) แผนกลยุทธขององคกร แนบแผนกลยุทธ 
    มี/ไมม ี  มี มี  (3) มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของ

แผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
แนบรายชื่อคณะกรรมการฯ 

     % 85  90 (4) รอยละของแผนกลยุทธที่มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 

แนบผลกา รวิ เ ค ร า ะห ค ว าม
สอดคลอง 

 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เ พื่ อการบริ หารการ เ รี ยน  
การสอน และการวิจัย 

มี/ไมม ี มี มี (1) มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ 

แนบนโยบาย 

   มี/ไมม ี กําลังดําเนินการ มี (FIS) (2) มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ แนบหลักฐาน 
    มี/ไมม ี  ไมม ี  ไมม ี (3) มีกา รประ เมิ นประ สิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
แนบหลักฐานและผลการประเมิน 

    คะแนน/
ระดับ 

ไมม ี  ไมม ี (4) ผลการประเมินความพึ งพอใจของผู ใช
ฐานขอมูล 

แนบหลักฐาน 

     มี/ไมม ี  ไมม ี  ไมม ี (5) มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

แนบหลักฐาน 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

7.9  ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในสถาบัน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 
7 ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร  
ครบทุกขอ 

มี ม ี 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
มี มี 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจ

และยุทธศาสตรของสถาบัน 
มี มี 4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน  

ในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

มี มี 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 

มี มี 6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตาม  
ตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตางๆ 

    มี มี 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
และเปาหมายตามคํารับรอง 

 ไมม ี  ไมม ี 8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 
 

 มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร
จัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเ งินและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 
6 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

มี มี 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน  
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

มี มี 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

มี มี 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

มี มี 5. มีการนํ าขอมูลทางการเ งินไปใช ในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 

มี มี 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

มี มี 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
8.2 5.4 มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกัน 
มี/ไมม ี มี มี 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 
คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  

ไมครบ 3 ขอแรก 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 

ขอแรก 
มี มี 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 

    มี มี 3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
อื่นในสถาบัน 

คะแนน 3 : มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 4 ขอแรก 

    มี มี 4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
อื่นนอกสถาบัน 

 

     ไมม ี  ไมม ี 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

 

 5.6 สินทรัพย ถาวรต อจํ านวน
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

บาท/คน 56,565,560.06 x 100 
1257.78 

50,899,464.65 x 100 
1301.42 

 สินทรัพยถาวร 
X100 

 

   = 4,497,253.90 = 3,911,071.34  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา   
 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน

นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
บาท/คน 124,516,624.88 

1257.78 
121,854,873.33 

1301.42 
 คาใชจายทั้งหมด 

X100 
 

 
  

= 98,997.14 
 

= 93,632.24  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา   

 5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบดําเนินการ 

% 170,424,300 x 100 
32,844,600 

168,523,700 x 100 
42,544,500 

 เงินเหลือจายสุทธิ 
X100 

 

   = 518.88 = 396.11  งบดําเนินการ   
 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 

บาท/
คน 

139,500 x 100 
161 

82,470 x 100 
155 

 เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
X100 

นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

   = 86,645.96 = 53,206.45  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด   
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

บาท/คน 2,031,490.76 x 100 
1257.78 

2,274,879.79 x 100  
1,301.42 

 
 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

  

   = 1,615.14 = 1,748  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา   
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 
 

 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ขอ งก ร ะบวนกา รบ ริ ห า ร
การศึกษา 

มี/ไมม ี มี มี 1.  มี ร ะบบและกลไกกา รป ระกั นคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 4 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 
ขอแรก 

มี มี 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใต  
การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

คะแนน 3 : มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 5 ขอแรก 

มี มี 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ
คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 

มี มี 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ  
ที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

 

มี มี 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

มี มี 6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกัน  
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

    มี มี 7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน  
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

9.2  มี ร ะบบแล ะกล ไกก า ร ให
ความรู และทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

มี/ไมม ี มี มี 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 4 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 - 
5 ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เนิ นกา ร
อยางนอย 6 ขอแรก 

มี มี 2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 

มี มี 3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ไมม ี มี 4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการ
พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี 5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

ไมม ี ไมม ี 6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพ
ในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่
นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
สถาบัน 

    ไมม ี ไมม ี 7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ
ใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 
9.3 7.2 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

มี/ไมม ี มี มี 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ระดับกลุมสาขา และสถาบันอยางตอเนื่อง 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 4 ขอแรก 

มี มี  ระดับคณะ 
มี มี  ระดับกลุมสาขา 
มี มี  ระดับสถาบัน 

มี มี 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ  
กลุมสาขาและสถาบัน 

 

มี มี  ระดับกลุมสาขา  
มี มี  ระดับสถาบัน  
มี มี 3. มี ก า ร ร า ย ง านผลกา รป ร ะ กั นคุณภาพ

การศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

 

ไมม ี มี 4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

    ไมม ี ไมม ี 5.  มี น วั ต ก ร ร มด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ าพ  
ที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 
เ พื่อการ เปนแหล งอ างอิ ง ใหกับหน วยงาน  
กลุมสาขาและสถาบันอื่นๆ 

 

       หนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

   กลุมสาขาอื่นๆ  
       สถาบันอื่นๆ  
 7.1 มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร

ปร ะกั นคุณภาพภาย ในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

ระดับ  1 1  ระดับคุณภาพ  
   มี/ไมม ี มี ,u 1 = มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายใน 
 

     2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของ
สถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของสถาบัน
ค ร อ บ ค ลุ ม ป จ จั ย มี ผ ล ต อ คุ ณ ภ า พ  
อยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับ
ก า รป ร ะ เ มิ น คุณภ าพภายนอก  แล ะ  
เทียบระดับ (Benchmarking) 

 

          3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่
สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ 
การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
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ตัวบงชี้ 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

การคํานวณ หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 

          4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่ งของกระบวนการบริหาร
ก า ร ศึ กษ า ที่ เ หม า ะ สมสอดคล อ ง กั บ  
แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดย
ไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมี
สวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคี 
ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยา ลัย  
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

 

        5 = มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพ
ภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามพันธกิจใหเกิดผลดี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 
ปงบประมาณ 2551 

 

ท่ีปรึกษา : นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน      
   

จัดทําโดย  : สํานักพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 รูปเลมและ   : นางสาวหฤทยั  แสงไกร 
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โทรศัพท 02-849-6062-3  โทรสาร 02-849-6061 
e-mail address : dircopqd@mahidol.ac.th 


	00 ปก
	01 คำนำ สารบัญ
	02 ส่วนที่ 1
	03 ส่วนที่ 2_1 การบริหาร[14 พย.]
	03 ส่วนที่ 2_2 การศึกษา
	03 ส่วนที่ 2_3 การวิจัย
	03 ส่วนที่ 2_4 การบริการวิชาการ
	03 ส่วนที่ 2_5 การทำนุบำรุงฯ
	04 ส่วนที่ 3
	05 ส่วนที่ 4
	06 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
	07 ปกหลัง
	โครงการสร้างบริหาร-การแบ่งส่วนงาน (หน้า 3-5)
	สรุปข้อมูลตามตัวบ่งชี้ปี 50-51(12 ธค 51) (หน้า 203-245)
	ส่วนที่ 1 งบประมาณ (หน้า 11-13)
	ส่วนที่ 1 บุคลากร (หน้า 7-9)
	Pages from blank.pdf
	Blank Page

	Pages from blank.pdf
	Blank Page




