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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนงาน

1.1ประวัติ
ความเปนมา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 โดยการริเริ่มของแพทย
ไทย ที่ไดศึกษาวิชาการดานสาธารณสุขจากตางประเทศ โดยไดรับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมราชชนก จํานวน 2
ทาน คือ ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม พรหมมาส และศาสตราจารย นายแพทยสวัสดิ์ แดงสวาง ไปศึกษาวิชา
สาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยจอรนฮอปกินส ซึ่งบุคคล 2 ทานนี้มีความสําคัญตอการศึกษาวิชาสาธารณสุขอยางยิ่ง คือ การ
กอสรางคณะสาธารณสุขศาสตรในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2491 ไดมีพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 5) พิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 65 ตอนที่ 31 วันที่ 1 มิถุนายน 2491 จัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร ในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตรก็เปนหนวยงานหนึ่งที่รวมอยูดวย จึงถือเปนการ
ดําเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตรอยางเปนทางการ และตอมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ไดรับพระราชทานนามเปลี่ยนชื่อเปน มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 ไดมีพระราชกฤษฎีกาพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 65 ตอนที่ 61 วันที่ 19
ตุลาคม 2491 ไดจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร จึงถือเปนวันสถาปนาคณะฯ อยางเปนทางการ และไดมีการเปดสอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยอาศัยหองปฏิบัติการ Bacteriology ซึ่งอยูชั้นลางดานตะวันออกของศาลาปา
โถโลยี ของแผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช เปนสถานที่เรียน และเมื่อมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นระหวางปการศึกษา
2493-2494 คณะฯ ไดยายไปเรียนที่ชั้น 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และยังใชอาคาร
ของแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภเปนสถานที่เรียนอีกแหงหนึ่ง
ในป 2496 พลตรีวิบูลชีพ บุญหลง ไดเปนผูแทนในการเจรจาขอใชที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย บริเวณ
ถนนราชวิถี ซึ่งเปนสถานที่ตั้งปจจุบัน เพื่อกอสรางอาคาร 1 ของคณะฯ ขึ้น โดยมี ศาสตราจารยหมอมหลวงโสภิต นพวงศ
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสุขาภิบาล เปนผูออกแบบ โดยใชตนแบบจากอาคารของมหาวิทยาลัยจอรนฮอปกินส ซึ่ง
ปจจุบันคณะฯ มีพื้นที่ใชสอย ไดแก อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ อาคาร 2-6 หอประชุมราชพฤกษ อาคาร 7 (อาคาร
อเนกประสงค พื้นที่รวม 3 คณะฯ) และอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยชนบท อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
ปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 24 หลักสูตร โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
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1.2 โครงสรางการแบงหนวยงานภายในสวนงาน (Organization Chart)
1.2.1 โครงสรางและการบริหารงาน
(1) โครงสรางเดิม
คณะสาธารณสุขศาสตร มีการแบงโครงสรางสวนงานตางๆ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดแบงสวนงาน
เปนระดับภาควิชา 12 ภาควิชา และหนวยงานเทียบเทาภาควิชาอีก 1 หนวยงาน คือ สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัย
ชนบท และหนวยงานสนับสนุนอีก 1 หนวยงาน คือ สํานักงานคณบดี และมีการแบงหนวยงานภายในอีก 2 หนวยงาน
ดังนี้
ภาควิชาและหนวยงานเทียบเทาภาควิชา
1. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2. ภาควิชาจุลชีววิทยา
3. ภาควิชาชีวสถิติ
4. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
5. ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
6. ภาควิชาโภชนวิทยา
7. ภาควิชาระบาดวิทยา
8. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
9. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
10. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
11. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
12. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
หนวยงานสนับสนุน 3 หนวยงาน
1. สํานักงานคณบดี
2. *สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3. *สํานักงานปฏิบัติการกลาง
หมายเหตุ * จัดแบงเปนการภายใน
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1.2.2 โครงสรางใหม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2
พฤศจิกายน 2553
คณะสาธารณสุขศาสตรไดรับอนุมัติใหปรับโครงสรางใหมตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ประชุม ครั้งที่ 442 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 เพื่อใหการดําเนินงานของสวนงานตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรของ
คณะฯ และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยภาควิชาแบงออกเปน 13 ภาควิชา
1 สํานักงานคณบดี 2 ศูนย ดังนี้
1. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2. ภาควิชาจุลชีววิทยา
3. ภาควิชาชีวสถิติ
4. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
5. ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
6. ภาควิชาโภชนวิทยา
7. ภาควิชาระบาดวิทยา
8. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
9. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
10. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
11. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
12. ภาควิชาอนามัยชุมชน
13. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สํานักงานคณบดี แบงออกเปน 10 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย
4. งานกายภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
5. งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
6. งานวิจยั และวิชาการ
7. งานบริหารเครื่องมือกลาง
8. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
9. งานวิเทศและการประชาสัมพันธ
10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
ศูนยสุขภาพและบริการวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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โดยมีผังรายละเอียดโครงสรางการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร
ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 442 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 (ใหม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร

สํานักงานคณบดี
ภาควิชา

ภาควิชาชีวสถิติ

จุลชีววิทยา

ภาควิชา
บริหารงาน

ภาควิชาปรสิตวิทยา
และกีฏวิทยา

ภาควิชาการ
พยาบาล

ภาควิชาวิทยาศาสตร
อนามัยสิ่งแวดลอม

ภาควิชาระบาด
วิทยา

ภาควิชาโภชน
วิทยา

ภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาล

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรม

ภาควิชาอนามัย
ครอบครัว

ภาควิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ภาควิชาอนามัย
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานการคลัง พัสดุ และบริหาร
สินทรัพย
งานกายภาพสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย
งานบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา

งานวิจัยและวิชาการ

งานบริหารเครื่องมือกลาง

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

งานเทศโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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ศูนย
ประสานงาน
วิทยาเขต
ภูมิภาค

ศูนยสุขภาพและ
บริการ
วิทยาการดาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

1.3 จํานวนบุคลากร
1.3.1 จําแนกตามตําแหนง
กลุมวิชาการ
จํานวน(อัตรา)
ศาสตราจารย
1
รองศาสตราจารย
64
ผูชวยศาสตราจารย
49
อาจารย
44
นักวิจัย
2
รวม
160

กลุมสนับสนุน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการ)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักประชาสัมพันธ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ
บุคลากร
นิติกร
วิศวกร
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
(ชํานาญการ)
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
ชางเทคนิค
นักวิจัย
นักการภารโรง
ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางไฟฟา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิมพดีด
พนักงานรับโทรศัพท
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานหองทดลอง
พนักงานทั่วไป
พนักงานสถานที่
พนักงานขับรถยนต
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อัตราที่มีปจจุบัน
29
8
1
6
5
4
1
1
7
1
5
1
2
2
1
1
1
2
9
1
4
1
1
3
1
3
4
12
1
1
2
1
11
9

1.3.1 จําแนกตามตําแหนง (ตอ
กลุมวิชาการ

จํานวน(อัตรา)

รวม

160

กลุมสนับสนุน
ลูกมือชางประปา
คนสวน
หัวหนาหมวดรถยนต
หัวหนาหมวดสถานที่
รวม

อัตราที่มีปจจุบัน
1
2
1
1
143*

หมายเหตุ * ตําแหนงบุคลากรของเงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมยังไมไดนํามารวม

1.3.2
สายงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
วิชาการ
-สํานักงาน
คณบดีและ
ภาควิชา
- สํานักงาน
บริการฯ
-บัณฑิตวิทยาลัย
ประจํา
หลักสูตรคณะฯ
รวม

จําแนกตามสายงาน
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินนอกงบประมาณ
ขาพนักงาน ลูกจาง ลูกจาง พนักงาน ลูกจาง ลูกจาง รวม
ราชการ
ม.
ประจํา ชั่วคราว สวนงาน ประจํา ชั่วคราว
68
90
158
21
54
38
1
12
44
15
185
21

54

38

1

9

9

13

145

-

-

-

-

-

30

-

30

-

-

-

-

3

5

2

10

89

144

38

1

12

44

15

343

1.3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา
จําแนกตามสายงาน
ต่ํากวา
ระดับปริญญา ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ตรี
โท
สายวิชาการ
42
สายสนับสนุนวิชาการ
80
87
18
-สํานักงานคณบดีและ
62
67
16
ภาควิชา
- สํานักงานบริการฯ
14
14
2
-บัณฑิตวิทยาลัย
4
6
ประจําหลักสูตรคณะฯ
รวม
80
87
60

7

ระดับปริญญา
เอก
116
-

รวม

-

30
10

116

343

158
185
145

1.4 งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2553
1.4.1 จําแนกตามหมวดรายจาย
หมวดรายจาย
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวม
เงินเดือนและคาจาง
96,191,000.00
4,160,900.00
100,351,900.00
คาตอบแทน คาใชจายและวัสดุ
6,220,800.00
13,243,800.00
19,464,600.00
คาสาธารณูปโภค
7,470,000.00
1,250,000.00
8,720,000.00
คาครุภัณฑ
10,000,000.00
7,857,500.00
17,857,500.00
สิ่งกอสราง
31,799,200.00
31,799,200.00
เงินอุดหนุน
354,664,700.00
354,664,700.00
รายจายอื่น
150,000.00
150,000.00
กองทุนพิเศษ CMB (105)
2,000,000.00
2,000,000.00
รวม
119,881,600.00
415,126,100.00
535,007,900.00
1.4.2 จําแนกตามผลผลิต ปงบประมาณ 2553
ผลผลิต
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
รวม
รายไดปปจจุบัน
-ผูสําเร็จการศึกษาดาน
119,657,500.00
407,524,600.00
527,182,100.00
วิทยาศาสตรสุขภาพ
-ผลงานการใหบริการวิชาการ
224,300.00
224,300.00
-ผลงานทํานุบํารุง
5,601,500.00
5,601,500.00
ศิลปวัฒนธรรม
กองทุนพิเศษ CMB (105)
-ผูสําเร็จการศึกษาดาน
2,000,000.00
2,000,000.00
วิทยาศาสตร-สุขภาพ
รวม
119,881,800.00
415,126,100.00
535,007,900.00
1.4.3 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัย (แหลงทุนทุกประเภท) ปงบประมาณ 2553
แหลงงบประมาณ
งบประมาณ
ทุนนักวิจัย
แหลงทุน
รวม
แผนดิน
ภายนอก
1.ทุนภายใน
4,563,120.00
576,650.00
5,139,770.00
-งบประมาณแผนดิน
4,563,120.00
4,563,120.00
-เงินรายไดสวนงาน
576,650.00
576,650.00
2.ทุนภายนอก
- 17,579,025.00
17,579,025.00
-ภาคเอกชน
969,250.00
969,250.00
-ภาครัฐ
- 12,055,775.00
12,055,775.00
-ตางประเทศ
4,554,000.00
4,554,000.00
รวมทั้งหมด
4,563,120.00
576,650.00 17,579,025.00
22,718,795.00

8

1.5 แผนยุทธศาสตร
ในปลายปงบประมาณ 2551 ตอเนื่องถึงปงบประมาณ 2552 คณะฯ ไดมีการนําผลการประเมินการเยี่ยมสํารวจ
ตามระบบคุณภาพ การประเมินผลการดําเนินงานประจําป การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคกร
การสํารวจความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรของคณะการวิเคราะหความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและของรัฐบาล เพื่อรวบรวมเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ไดจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาคม และมีคณะกรรมการกลุมยอยและการประชุมกลุมใหญทบทวน
แผนงาน/โครงการและครั้งลาสุดไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะใหม เพื่อใหสนองนโยบายและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยเพื่อมุง 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะตอไป โดยกลาง
ปงบประมาณ 2552 ทางคณะฯ ไดมีการปรับแผนยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
แลวเสร็จเปนแผน “แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2553-2555” และเริ่มใชในปงบประมาณ 2553 โดยมี
รายละเอียดสรุปได ดังนี้
ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่ใหการศึกษา คนควา วิจัย และบริการวิชาการดาน
สาธารณสุข เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม มุงสงเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีตางๆ ทางสาธารณสุข และ
รักษามาตรฐานเพื่อคงความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถายทอด เผยแพรความรู และผลิตนักสาธารณสุขใหมี
ความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรค เปนผูนําทางวิชาการและมีจริยธรรม
ปรัชญา “การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ”
วิสัยทัศน “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาดานสาธารณสุขทุกระดับ
2. ดําเนินการวิจัยดานสาธารณสุข
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสรางเครือขายเพื่อสังคมสุขภาวะ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการที่ดีอยางมีคุณธรรม)
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค
1.1 เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
ตัวชีว้ ัด (4 ตัวชี้วัด)
1.1.1 จํานวนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เฉลี่ย 0.8
เรื่อง / คน / ป (ป 2553) และเฉลี่ย 1 เรื่อง / คน / ป (ป 2554, 2555)
1.1.2 รอยละของดัชนีการอางอิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา (รอยละ 10 ตอป)
1.1.3 จํานวนงานวิจัยที่จดทรัพยสินทางปญญา (1 ชิ้นงาน / ป)
1.1.4 รอยละผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในระดับประเทศ (รอยละ 10 ของผลงานวิจัย)
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เปาประสงค
1.2 เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและวิจัยทั้งในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการ
ระหวางศาสตรและเครือขายในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
1.2.1 จํานวนโครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิจัยระหวางศาสตรและเครือขายในประเทศ
และนานาชาติ (5 โครงการ/ป)
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค
2.1 สรางความสามารถการแขงขันใหสูงขึ้นโดยใชกลไกตลาด
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ไมต่ํากวาระดับ 4 ตอ 5 คะแนน)
2.1.2 อัตราการไดงานของบัณฑิต (ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย)
เปาประสงค
2.2 แสวงหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
2.2.1 อัตราสวนระหวางทุนสนับสนุนที่ไดรับตอแหลงทุนที่เสนอขอ (1 : 2)
2.2.2 รอยละของงบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่
ผานมา (รอยละ 50)
เปาประสงค
2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก
ตัวชี้วัด (3 ตัวชี้วัด)
2.3.1 รอยละการรับรูของประชาคมในคณะ (รอยละ 80)
2.3.2 รอยละจํานวนเรื่องที่ไดรับการประชาสัมพันธในคณะ (รอยละ 80)
2.3.3 จํานวนเรื่อง/โครงการที่ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกในระดับประเทศ (รอยละ 20) และ
ระดับนานาชาติ (รอยละ 5)
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
บริการวิชาการ สูการแขงขันเชิงพาณิชย
เปาประสงค
3.1 สงเสริมใหมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/การวิจัยสูการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.1.1 จํานวนเอกสารคําสอนและตําราที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการและวิจัยของตนเอง
และนักคิดอื่น (เอกสารคําสอน 20 ชุด/ป) (ตํารา 10 เลม/ป)
3.1.2 รอยละของงานวิจัยที่นําไปสูการเรียนการสอน เมื่อเทียบกับจํานวนงานวิจัยทั้งหมด
(รอยละ 80)
เปาประสงค
3.2 สรางบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตรใหมีคุณภาพและเอกลักษณ
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ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกระดับ (รอยละ 80)
3.2.2 จํานวนรางวัลที่บัณฑิตไดรับจากสังคม (10 รางวัล/ป)
เปาประสงค
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.3.1 จํานวนฐานขอมูลที่ทันสมัย (ทุกฐานขอมูล)
3.3.2 จํานวนสารสนเทศที่ผูบริหารนําไปใชในการบริหารและบริการวิชาการ (10 เรื่อง)
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
เปาประสงค
4.1 สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
4.1.1 จํานวนเรื่องรองเรียน (ไมเกินรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา)
4.1.2 รอยละบุคลากรที่ไดรับคําชมเชย (รอยละ 20)
เปาประสงค
4.2 ใชงบประมาณอยางคุมคา
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
4.2.1 รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน/รายจายรวม (รอยละ 95)
4.2.2 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต (รอยละ 85)
เปาประสงค
4.3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรของคณะฯ
ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
4.3.1 จํานวนชั่วโมงตอบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (20 ชั่วโมง/คน)
เปาประสงค
4.4 เพิ่มความคลองตัวในการบริการ
ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
4.4.1 รอยละความสําเร็จของหนวยงานบริการในการลดระยะเวลาการใหบริการ (รอยละ 30)
แผนงาน/โครงการที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2553
คณะฯ ไดดําเนินการโครงการในปงบประมาณ 2553 ตามแผนปฏิบัติการตามขอตกลงการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement) จํานวน 27 โครงการ จําแนกเปน โครงการตอเนื่อง 21 โครงการ และโครงการใหม 6
โครงการ ดังนี้
แผนงานพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
1. โครงการสรางระบบสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มผลงานที่ตีพิมพในวารสารแบบครบวงจร
2. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
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แผนงานพัฒนาหลักสูตร/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
3. โครงการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข
4. โครงการเปดสอนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวสถิติ
5. โครงการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอนามัยครอบครัว
6. โครงการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม
7. โครงการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8. โครงการบูรณาการองคความรู และสรางเครือขายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
9. โครงการสรางประสบการณในการสรางเสริมสุขภาพ
10. โครงการสรางเสริมคุณธรรมใหกับนักศึกษา
โครงการใหม
11. โครงการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Global Health
แผนงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
12. โครงการสรางเสริมการพัฒนาความรวมมือจากเครือขายงานบริการวิชาการ
13. โครงการกอสรางอาคารเชิงพาณิชยและศูนยประชุม
แผนพัฒนาสรางความเปนสากล/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
14. โครงการจัดระบบ One Stop Service/International Student Center
15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนสากล
โครงการใหม
16. โครงการจัดทําวารสารนานาชาติ - E-Journal/เครือขาย Thai Consortium และ SEAPHEIN
แผนพัฒนาการประสานความกลมกลืนในความหลากหลาย/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
17.โครงการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
18. โครงการปรับรูปแบบการทํางานเปนกลุมภารกิจ (Cluster)
19. โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ สอส.
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการใชทรัพยากร/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
20. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน
21. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
22. โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาทางไกล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปรับกระบวนการทํางาน/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
23. โครงการปรับโครงสรางสํานักงานคณบดี
24. โครงการพัฒนาผูบริหารทุกระดับของคณะฯ และโครงการเตรียมผูบริหาร
โครงการใหม
25. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
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26. โครงการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ
27. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานวิทยาเขตสวนภูมิภาค
1.6 ผลงานดีเดนในรอบป
ดานการศึกษา
1. โครงการนวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนในเด็กนักเรียน “สนุกกับโภชนาการ”
โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท และน.ส.ขนิษฐา เทพประสิทธิ
วัตถุประสงค : ประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน CAI บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานโภชนาการใหเด็ก
นักเรียน ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
กระบวนการ : น.ส.ขนิษฐา เทพประสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาโภชนวิทยา ทําวิทยานิพนธ
เรื่อง THE EFFICIENCY AN EFFECTIVENESS OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION “FUN WITH
NUTRITION” FOR PREVENTION O CHILDHOOD OBESITY พรอม CD “สนุกกับโภชนาการ” โดยมี รศ.พญ.ชุติมา
ศิริกุลชยานนท เปนประธานควบคุมวิทยานิพนธ
ผลลัพธที่ได: สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนจดลิขสิทธิ์ และนักศึกษาไดรับรางวัล Young Investigator Travel
Award ณ ที่ประชุม 41st APACPH Conference December 3-6, 2009 Taipei, Taiwan

2. จัดทํา CD “เด็กไทยดี๊ดี” โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท
วัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อ :
(1) เผยแพรผลงาน “อัลบั้มเด็กไทยดี๊ดี” ซึ่งใหความรูกับเด็กดวยเพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น
(2) เพื่อการสรางเสริมสุขภาพดวยอาหารและโภชนาการ เนนความสําคัญของการออกกําลังกาย การ
บริโภคผัก ผลไม การสรางวินัย และนิสัยประหยัด อดออม
กระบวนการ : งานสรางสรรคนี้ ตอเนื่องจากงานสรางสรรคหลายชิ้นที่ผานมาของโครงการเด็กไทยดูดี
มีพลานามัย ซึ่งสอนเด็กใหเรียนรูถึงอาหารที่ควรและไมควรรับประทานเพื่อสุขภาพโดยใชเพลงการตูนแอนิเมชั่นประกอบ
เสียง สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนผูสรางสรรคไดพัฒนาตอยอดโดยบูรณาการ เพื่อใหความรูดานการสรางเสริมสุขภาพดวย
อาหารและโภชนาการ การออกกําลังกาย และการสรางวินัยกับเด็ก ดวยเพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น โดยใหเกิดความ
สนุก เราใจ และ จํางายกับ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพลงที่ชวนใหเกิดแรงกระตุนใหเกิดการขยับเคลื่อนไหวรางกาย
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ผลลัพธที่ได: เพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น CD “เด็กไทยดี๊ดี” เพื่อจะสื่อวาเด็กไทยนี่ดีนะ โชคดี ที่มี
ผูใหญใจดีสนใจ ดูแลเอาใจใสเพื่อใหสุขภาพแข็งแรง เรียนเกง และเปนเด็กดีมีวินัย และสามารถสรางสังคมไทยกาวไกล
ตอไป

3. จัดทําหนังสือ “แมครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก” เคล็ด (ไมลับ) การบริการอาหารในโรงเรียนเพื่อ
เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โดย ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท
วัตถุประสงคเพื่อ : เผยแพรผลงานวิชาการ “แมครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก” เคล็ด (ไมลับ) ซึ่งเปน
บุคลากรในโรงเรียนที่มีความสําคัญมากในการตรียมอาหารใหกับนักเรียนอยางมีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและความ
ปลอดภัย
กระบวนการ : ประชุมครู นักวิชาการ รวมวางแผนเนื้อหา และนักวิชาการอิสระปรับภาษาที่งายพรอม
รูปภาพประกอบ
ผลลัพธที่ได: หนังสือ “แมครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก” ที่จะแจกจายใหกบั โรงเรียนเครือขายโครงการ
เด็กไทยดูดี มีพลานามัย และเครือขายโครงการเด็กไทยโภชนาการสมวัย

4.ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรไดจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตอความสามารถดานการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรไดจัดการพัฒนาการเรียนการสอนใหม โดยใชแนวคิดจาก
ปรัชญาการศึกษาแบบ
Progressivism
ที่เปนการเรียนโดยการแกปญหาเนนผูเรียนเปนศูนยกลางรวมกับทฤษฎี
Constructionism ที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง และแนวคิดการเรียนรูบนฐานสมอง (Brain-Based
Learning) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกสุขศึกษา
6.ผูชวยศาสตราจารยอาภาพร เผาวัฒนา และรองศาสตราจารยสุรีย ละกําปน ภาควิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สื่อ e-learning เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใน
ชุมชน ประเพทบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานสัมมนาวิชาการรวมพลคนทําสื่อ ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 19-20
กรกฎาคม 2553 ณ อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7.บรรยายใหแกนักศึกษาหลักสูตร Nutrition and Health Science ในหัวขอเรื่อง Determination
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and extraction of bioactive compounds from defatted rice bran for food and cosmetics used ณ Taipei Medical
University (TMU) ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 30 พค. – 2 มิย. 53 โดย ผศ.ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ

วัตถุประสงค : เพื่อเปนวิทยากรรับเชิญใหนักศึกษาและอาจารย หลักสูตร School of Nutrition and
Health Science และเพื่อรวมรับฟงการบรรยายในการประชุม International conference จากผูเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ
ทั้งดานของนโยบายการศึกษา งานวิจัยทางดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอม ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลวิชาการ
และงานวิจัยรวมกันกับนักศึกษาและอาจารย รวมทั้งเพื่อรวมแสดงความยินดีฉลองครบรอบ 50 ป Taipei Medical
University
กระบวนการ : วันที่ 31 พ.ค. 53 การบรรยายผลงานวิจัย ในหัวขอเรื่อง Determination and extraction
of bioactive compounds from defatted rice bran for food and cosmetics used
วันที่ 31 พ.ค. 53 การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีเนื้อหาวิชาการทั้งดานของนโยบาย
การศึกษา งานวิจัยทางดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
วันที่ 1 มิ.ย.53 พิธีฉลองครบ 50 ป Taipei Medical University และเยี่ยมชม
โรงพยาบาลในเครือ TMU 2 แหง
ผลลัพธที่ได: ไดรับนําเสนอผลงานวิจัยและรับฟงความคิดเห็นและทัศนคติที่จะเปนประโยชนตอการวิจัย
ในอนาคต มีโอกาสเกิดความรวมมือในการวิจัยหรือการแลกเปลี่ยนความรูกับสถาบันชั้นนําระดับนานาชาติตอไป และได
แนวความคิดและแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยทางดานอาหารและโภชนาการ
ผลงานวิจัย
1. The Bright and Healthy Kid Project, a Thai Initiative to combat Childhood Obesity ณ
Taipei Medical University ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 53 โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท
วัตถุประสงค : เพื่อประชาสัมพันธโครงการวิจัย เรื่อง โครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ที่ทําประโยชน
กับสังคมในการแกไขโรคอวนในเด็กวัยเรียน โดยเปนวิทยากรรับเชิญบรรยายในการประชุม International Conference
“New Challenges for University Education and Health Research in Globalized world: Sharing International
Experiences and Responses” และเพื่อเปนโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญจากนานาชาติ ทั้งดานของ
นโยบาย การศึกษา งานวิจัยทางดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
กระบวนการ : บรรยายวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ไดบรรยายประสบการณการศึกษาวิจัยโรคอวนในเด็กวัน
เรียนจากโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2547 ในหัวขอเรื่อง The Bright and Healthy Kid
Project, a Thai Initiative to combat Childhood Obesity วันที่ 1 มิถุนายน 2553 รวมการเฉลิมฉลองที่มหาวิทยาลัย
Taipei Medical University สถาปนาครบ 50 ป และเยี่ยมชมโรงพยาบาลในเครือ Taipei Medical University 2 แหง
ผลลัพธที่ได: ไดเผยแพรงานวิจัยของคณะ อีกทั้งไดมีประสบการณในประเทศไตหวันทั้งทางดานวิชาการกับ
เครือขายนานาชาติและเปนการเปดโลกทัศน ไดเห็นความกาวหนาดานการศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศไตหวันเมื่อ
เทียบกับไทย สามารถนําความรูกับมาใชในการเรียนการสอนและงานวิจัย

15

2. งานวิจัยดีเดน เรื่อง Using food experience, multimedia and role models for promoting fruit and
vegetable consumption in Bangkok kindergarten children. ไดรับการคัดเลือกจาก Dietitians Association of Australia
จัดแถลงขาวกับสื่อมวลชน เพื่อสรางกระแสและเผยแพรยัง website มากมาย โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท
แนบภาพประกอบผลงาน : New research “Children’s vegetable intake linked to Popeye cartoons
วัตถุประสงค
:
เผยแพรผลงานวิจัยที่ชวยใหเด็กไทยชอบบริโภคผักและขยายผลแกเด็กทั้งในและ
ตางประเทศทั่วโลก
กระบวนการ : การสรางกระแสในประเทศออสเตรเลียแกสื่อมวลชนเผยแพรใน Website ตางๆ
ผลลัพธที่ได: ขยายผลสู Website มากมายทั่วโลก ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย ภูมิปญญาของแผนดิน
3.นักศึกษาของภาควิชาจุลชีววิทยาไดรับรางวัลนําเสนอผลงานวิจัยดีเดนในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ใน
รูปแบบ oral presentation และ poster presentation จํานวน 2 คน คือ นางสาวลาวัลย เอี่ยมสะอาด และนางสาว
ฐาปะนีย ชูเหลือ
งานบริการวิชาการ
1. ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแหงชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “ครอบครัวไทย: ความหลากหลายสูความสมดุล
ความสุขและความเขมแข็ง” (Thai Family: From Diversity to Harmony, Happiness and Healthy) โดย ภาควิชา
อนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ มูลนิธิเครือขายอนามัยครอบครัวและสํานักกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผลลัพธที่ได : จํานวนผูเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 236 คน ประกอบดวย เครือขายจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและสวัสดิการมนุษย จํานวน 51 คน เครือขายจากมูลนิธิครอบครัว จํานวน 59 คน บุคคลทั่วไป จํานวน 86 คน ที่
ปรึกษาและแขกรับเชิญพิเศษ จํานวน 4 คน คณาจารยและเจาหนาที่ภาควิชาอนามัยครอบครัว จํานวน 13 คน นักศึกษา
ภาควิชาอนามัยครอบครัว จํานวน 14 คน และผูสื่อขาว จํานวน 9 คน ผลการประเมินการประชุมวิชาการพบวาอยูใน
เกณฑดี
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2. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรรวมเปนเครือขายกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาทางดานสาธารณสุขและสุขศึกษา จํานวน 5 แหง
เปนทีมผูตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ โดยภาควิชาสุขศึกษาฯ รับผิดชอบ
ประเมินหนวยงานในเขตภาคเหนือ ตั้งแตป 2551-ปจจุบัน ผลงานทําใหมีการรับรองคุณภาพงานสุขศึกษาของสถาน
บริการสุขภาพทั่วประเทศ เปนการสนับสนุนและสงเสริมการขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับชาติ
3. จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 14 รวมกับเครือขายสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการ
ประชุมดังกลาว ไดมีการนําเสนอผลงานวิจัย แนวคิดใหมของนักวิชาการสาธารณสุขทั่วประเทศ
4. คณะฯ รวมในแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (สอส.)
ระยะที่ 2 ในแผนนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ แผนงาน สอส. ได
ใหการสนับสนุนทุนการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพแกสถาบันการศึกษาสาธารณสุขที่เปนเครือขายทั้งสิ้น
17
สถาบัน เพื่อพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาสรางเสริมสุขภาพ จํานวนทั้งสิ้น 46 โครงการ โดยแบงเปนโครงการชุด
สถาบัน 10 โครงการ โครงการของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 31 โครงการ โครงการนักศึกษา 5 โครงการ
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การดําเนินงานที่เปนประโยชน คือ สถาบันเครือขายไดกําหนดนโยบายในการสรางเสริมสุขภาพขององคกรอยางชัดเจน
มีการจัดหลักสูตรการสรางเสริมสุขภาพ มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ เชน การจัดการขยะอันตรายและเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอมของหองปฏิบัติการ การจัดทําระบบการจัดการขยะของสถาบัน โรงอาหารตนแบบเพื่อสุขภาพ มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพภายในสถาบันการศึกษา เชน การออกกําลังกาย การพัฒนา
สุขภาพจิต และการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนใกลเคียงสถาบัน ตลอดจนการวิจัยชุมชน
งานบริหาร
1. รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนคณะกรรมการบริหารองคการอิสระจากสถาบันอุดมศึกษาดานสุขภาพ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินงานขององคการอิสระ (เฉพาะกาล) ในการเรงการแกปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่อื่น ๆ
และไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2552 จากสมาคมศิษยเกา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ ไดรับการคัดเลือกใหเปนอาจารยตัวอยางของสภาอาจารย
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
1.7 การไดรับมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ
- ไดรับการรับรองมาตรฐานดานการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ISO 9000 : 2008 จาก United Registrar of
System (Thailand) (URS) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 – 31 ตุลาคม 2554
1.8 แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
1. การบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ
2. การบริหารงานบริการวิชาการที่มีการจัดตั้งหนวยงานกลางรองรับ (หนวยบริการวิชาการและธุรกิจ
สัมพันธ (OPHETS) และการกําหนดระเบียบรองรับ
1.9 แผนงานในอนาคต
คณะฯ โดยคณบดีไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป 2554 กับอธิการบดี และไดมีการถายทอด
ภาระหนาที่และเปาหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดไปยังรองคณบดีทุกฝาย / หัวหนาภาควิชา / เลขานุการคณะฯ/หัวหนางาน /
หัวหนาหนวยงาน ซึ่งในปงบประมาณ 2554 มีโครงการที่จะดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 15 โครงการ
จําแนกเปน โครงการตอเนื่อง 4 โครงการ และโครงการใหม 11 โครงการ ดังนี้
แผนงานพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
1. โครงการสรางระบบสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มผลงานที่ตีพิมพในวารสารแบบครบวงจร
2. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการใหม
3. โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ
แผนงานพัฒนางานการศึกษา/โครงการ
โครงการใหม
4. โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการ
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5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยและนานาชาติ) ใหมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตสูความเปนเลิศในระดับสากล
7. โครงการพัฒนาความพรอมของนักศึกษาในการเรียน การทํากิจกรรมและการเขาสูตลาดแรงงาน
(ปริญญาตรี)
8. โครงการพัฒนาขอมูลและเครือขายศิษยเกาหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร
แผนงานพัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม/โครงการ
โครงการใหม
9. โครงการแผนปฏิบัติการรวมระหวางกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยมหิดลในการสงเสริมงาน
วิชาการ การศึกษาวิจัย การพัฒนาดานสุขภาพ ดานการแพทยและสาธารณสุข ความปลอดภัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม และการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ ดานการแพทยและสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
10. โครงการพัฒนาความเปนศูนยกลางนโยบายและดานสุขภาพ
แผนพัฒนาสรางความเปนสากล/โครงการ
โครงการใหม
11. โครงการเพิ่มพลังดวยภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนาการประสานความกลมกลืนในความหลากหลาย/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
12. โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ สอส.
โครงการใหม
13. โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธตามจุดยุทธศาสตร
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการตอเนื่อง
14. โครงการกาวไกลดวย e-learning
โครงการใหม
15. โครงการสรางคุณคาระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปรับกระบวนการทํางาน/โครงการ
โครงการใหม
16. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล
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สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพที่ 1
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร

มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การนํ า องค ก รอย า งมี วิ สั ย ทั ศ น การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล
และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

องคประกอบ 1.1 ภาวะผูนํา
หลักการ

Process

ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาทในการชี้นํา กําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร สราง
บรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริมผลการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม และใหความสําคัญกับหลัก
ธรรมาภิบาล

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.1.1 ผูนํากําหนดทิศทางและ
เป า หมายการดํ า เนิ น งานของ
องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต อ สั ง ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น แ ล ะ
ถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ

1. ผูนํากําหนดและระบุทิศทาง และเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ
การดําเนินงานขององคกร รวมทั้งผลกระทบที่จะมีตอสังคมและชุมชน (P)
2. ผูนําดําเนินการถายทอดทิศทางและเปาหมาย ผลการดําเนินการขององคกร
ไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (D)
3. การติดตาม ประเมินผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและเปาหมายของ
องคกรสูบุคลากร (C)
4. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการที่ผูนําถายทอดทิศทางและ
เปาหมายผลการดําเนินการขององคกรไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุก
ระดับ (A)

Process

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ

1. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน/สวนงาน (สกอ. 7.1)
2. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน (สมศ. 5.1)
3. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน/สวนงาน (สมศ. 5.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1
ผูบริหารของคณะฯ ใชกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการกําหนดทิศทาง และเปาหมาย
การดํ า เนิ น งานของคณะ ฯ และมี ก ารแจ ง แผนยุ ท ธศาสตร ข องคณะฯ รวมทั้ ง ทิ ศ ทางและเป า หมายของคณะฯ โดยมี
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หนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทุกระดับ หัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงานทราบและทบทวนกิจกรรมแผนงาน / โครงการ
รวมทั้งการจัดเวทีการประชุ มสัม มนาใหหัวหนาภาควิชา/รองหั วหนาภาควิช า ประธานคณะกรรมการบริหารหลัก สู ตร
คณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร คณะกรรมการวิจัย เลขานุการคณะ และหัวหนางาน/
หัวหนาหนวยงานรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งปจจัยสภาวะแวดลอมจาก
ภายนอกคณะรวมทั้งผลกระทบที่มีตอสังคมและชุมชน เชน นโยบายของรัฐบาล/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/
นโยบายรัฐบาล นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเปน 1ใน100 ในป 2554 และปจจัยสภาวะแวดลอมภายในคณะ เชน
อัตรากําลังของบุคลากรและทรัพยากรของคณะ เพื่อรวมกันกําหนดเปาหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาว และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยไดคํานึงถึงประโยชนที่ชุมชน สังคม จะไดรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ในปงบประมาณ 2553 ผูบริหาร นําทีมโดยคณบดีไดรวมกันกําหนดเปาหมายเพื่อการบรรลุ การเปน 1ใน100 ดวย
การ จัด ทํา แผนงาน/โครงการและแผนปฏิบั ติก าร ที่ สอดคลอ งกับ แผนยุ ท ธศาสตร ข องคณะ และแผนยุ ทธศาสตรข อง
มหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับไดมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) รวมทั้งการจัดงบประมาณสนับสนุนและปจจัย
เอื้อตาง ๆ
คณบดีไดถายทอดเปาหมายที่กําหนดตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ การจัดทําคํารับรการปฏิบัติงาน
(PA) ระหวา งคณะกั บมหาวิท ยาลัย ไปยัง รองคณบดี หั วหนา ภาควิ ช า เลขานุก ารคณะ หั วหน า งานหัว หน า หนว ยและ
ผูรับผิดชอบ เพื่อใหดําเนินการตามแผนงานโครงการในป 2553 คณะจัดสรรเงินรายไดใหกับภาควิชาในการดําเนินงาน
ผลักดันยุทธศาสตรภาควิชาละ 80,000 บาท นอกจากนี้ ดําเนินการถายทอดสูประชาคมของคณะฯ โดยการนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การแจงในการประชุมคณะกรรมการที่สําคัญๆ และการแจงในเวที Meet the Team การ
สื่อสารเปนเอกสารหนังสือแจงเวียนไปยังภาควิชาและหนวยงาน การนําเสนอในเวทีการประชุมสัมมนา การเผยแพรทาง
จดหมายขาวเฉพาะกิจ และทาง Website ของคณะฯ
คณบดีและ ผูบริหารติดตามประเมินผลความสําเร็จของการถายทอด ดวยการติดตามจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ การประชุมภาควิชา/หนวยงาน สําหรับการติดตามรายงานผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ การ
ติดตามจากผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
คณบดีและผูบริหารไดนําผลการประเมินในสวนที่บุคลากรยังไมเขาใจทิศทางเปาหมายของคณะในบางประเด็นมา
ถายทอดใหมในเวทีการประชุมสัมมนาบุคลากร การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การจัดทํากฎระเบียบที่เกี่ยวของการ
จัดทําหนังสือเวียนไปยัง ภาควิชา/หนวยงานขอใหมีการทบทวนแผนงาน/โครงการเพื่อสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายใน
การดําเนินงานของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1-1.1.1.5)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.2

เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.4

รายงานการจัดการประชุมสัมมนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯป
2550 – 2554 และแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ป 2553-2555 – ใชเอกสาร
เดียวกับ PH 1.2.2.1
แผนปฏิบัติการ 4 ป (ป 2552-2555) - ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข
PH 1.2.2.2
เอกสารประกอบการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement)
ปงบประมาณ 2553
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1 (ตอ)
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.5

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 12 ครัง้

มาตรฐานคุณภาพ
1.1.2 ผู นํ า เอื้ อ และส ง เสริ ม
การสรางความรวมมือระหวาง
ห น ว ย ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกประเทศ เพื่อใหองคกร
สามารถแข ง ขั น ได ใ นระดั บ
สากล

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. ผูนํากําหนดแนวทาง
หรือมีแผนการสนับสนุนสรางความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ (P)
2. การดําเนินการตามแนวทางหรือแผนการใหการสนับสนุนสรางความรวมมือ
กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ (D)
3. การติดตาม ประเมินความสําเร็จของความรวมมือระหวางองคกรกับหนวยงาน
ภายนอก ในการพัฒนาเพื่อสูความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากล (C)
4. การนําขอมูลการติดตาม ประเมินความสําเร็จของความรวมมือระหวา ง
องคกรกับหนวยงานภายนอกฯ ดังกลาว มาปรับปรุงแนวทางความรวมมือฯ
เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันไดในระดับสากลตอไป (A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
คณบดี ใ นฐานะประธานที่ป ระชุ ม คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร แ ห ง ประเทศไทย และผู บริ ห ารคณะฯจัด ทํ า
แผนการพัฒนาเครือขายความรวมมือไวในแผนยุทธศาสตรของคณะฯ คณบดีและทีมบริหารถือเปนนโยบายในการสนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือของหนวยงานทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแผน เชน
การสนับสนุนใหมีการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยการเชิญภาคีเครือขายรวมเปน
เจาภาพ มีการมอบหมายใหรองคณบดีผายวิเทศสัมพันธฯ เปนผูประสานการเชิญตางชาติมารวมเปนภาคีเครือขายนอกจากนี้
ยังสนับสนุนใหระดับภาควิชา/หลักสูตรประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายฯ ในดานการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ สนับสนุนใหมีการพัฒนาจัดทําโครงการรวมกัน เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย การเชิญนักวิชาการ
ชาวตางชาติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําโครงการ สอส. และโครงการตางๆ โดยเชิญหนวยงานตางๆ รวมถึงชุมชน
มารวมกิจกรรม คณะฯ มีเครือขายความรวมมือ ดังนี้
1. เครือขาย สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของทั่วประเทศ 19 สถาบันการศึกษา
2. เครือขาย South East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) เปนสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 11 ประเทศ
3.เครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Network (APACPH) เปนสถาบันการศึกษา
ทางการแพทยและสาธารณสุข จํานวน 19 ประเทศ 58 สถาบันการศึกษา
4. บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการจัดระบบจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษารวมกับสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการ
ขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา
5. เครือขายดานการวิจัย ประกอบดวย ศูนยวิจัยและจัดการความรู เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.)
เครือขายสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย เครือขายความรวมมือทาง
วิชาการในการจัดการประชุมวิชาการบันทึกความรวมมือกับกรุงเทพมหานคร
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ซึ่งในปงบประมาณ 2553 คณะฯ มีการดําเนินการ ดังนี้
(1) ไดเจรจาขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ดานการศึกษาและการวิจัยรวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง
ซึ่งเปนภายในประเทศจํานวน 2 เรื่อง และตางประเทศจํานวน 14 เรื่อง โดยตางประเทศนั้น ไดแก ประเทศญี่ปุน ประเทศ
ไตหวัน ประเทศเกาหลี ประเทศมองโกเลีย ประเทศฟนแลนด ประเทศภูฎาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

(2) โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (ตอเนื่อง) ใหแกคณาจารยและบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน จํานวน 12 คน ในระหวาง วันที่
6– 10 ตุลาคม 2552
(3) ไดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Psychosocial Factors at Work: Job Stress Prevention and Work
Ability Promotion”(ปจจัยดานจิตสังคมในงาน:การปองกันความเครียดและการสงเสริมความสามารถในการทํางาน) และ
โครงการ“Excellence Center of Public Health for Health Promotion”(ศูนยความเปนเลิศดานสาธารณสุขเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ) ในระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2552
(4) ดําเนินงานดานภาคีเครือขาย - ไดทําเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศ จํานวน 2 เครือขายและระหวาง
ประเทศเปนจํานวน 2 เครือขาย ดังนี้
-เครือขายความรวมมือในประเทศ ไดแก เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ
(Thai PHEIN) และไดมีการดําเนินงานรวมกับเครือขาย 1 ครั้ง โดยจัดการประชุมวิชาการ The 5th Annual SEAPHEIN
Meeting ระหวางวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวขอ เรื่อง "Reducing health
inequities through the strengthening of health systems and ICT applications in public health education and practice
in PHC"
-เครือขายความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก เครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for Public
Health (APACPH) และเครือขาย South East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) และไดมี
การดําเนินงานรวมกับเครือขายจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
คณะฯ ติดตามประเมินความสําเร็จของเครือขายความรวมมือจากการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ที่ดําเนินการ
รวมกันโดยใชเวทีการประชุมของคณะกรรมการ เชน การประชุมผูบริหารเครือขายสถาบันฯ ปละประมาณ 4 ครั้ง การ
ประชุม SEAPHEIN ปละ 1 ครั้ง การประชุม APACPH ปละ 1 ครั้งในการดําเนินการความรวมมือนั้น มีผลงานที่เกิดขึ้นและมี
การพัฒนาปรับปรุงแนวทางความรวมมือและพัฒนาผลการดําเนินการ ไดแก
1.จัดทํา (ราง) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.......
2.จัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.จัดทํามาตรฐานการศึกษา (Accreditation)
ระดับปริญญาตรี อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอสอบกลางของ
เครือขายสถาบันฯ
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4.การพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรใหเปนองคการสรางเสริมสุขภาพ อยูระหวางดําเนินการแผนงาน
ระยะที่ 2 จะขยายเครือขายไปในชุมชนใกลเคียงและมหาวิทยาลัยอื่น
5.การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในนามสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพแหง
ประเทศไทย
6.โครงการจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา ไดมีการขยายเครือขายไปยังคณะเวชศาสตรเขตรอน คณะ

ทันตแพทยศาสตร และศูนยศาลายา
7.การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
8. การจัดทําวารสารนานาชาติของเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.3
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.4
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.6
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.7

รายงานการประชุมเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข
รายงานการดําเนินการเสนอ (ราง) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..
รายงานสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพแหง
ประเทศไทย
โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ
(สอส.) ระยะที่ 2
ประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
การรายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการระบบขยะรีไซเคิล
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.1.3 ผูนําใหความสําคัญและ
เปนแบบอยางที่ดีในการมีวินัย
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณใน
การปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง วาง
แนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิด
ระบบงานที่ เ ป น ธรรม โปร ง ใส
และตรวจสอบได

1.ผูนําวางนโยบาย/แนวทางการดําเนินการปฏิบัติงานที่จะใหมีวิจัย จริยธรรม
จรรยาบรรณ ความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได (P)
2.การวางตน/ปฏิบัติตนของผูนําในการเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของวินัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (D)
3.วิธีปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรมและโปรงใส (D)
4.การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผูบริหาร
(D)
5.การประเมินความเปนธรรมและโปรงใสของระบบงาน (C)
6,การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทางและระบบงานใหมีความ
เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได (A)
7.การนําผลการประเมินเพื่อปรับ/พัฒนาระบบการนําองคกร และระบบการ
ตรวจสอบ (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3
ผูบริหารทุกระดับ ปฏิบัติตนโดยยึดแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง คือ การรูจัก
ตนเองเขาใจตนเอง และสามารถควบคุมตนเอง มีเปาหมายและแผนการดําเนินชีวิต มีความขยัน อดทน เคารพในความ
สามัคคี เปนผูเครงครัดตอระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม เปน
ผูรูจักเสียสละแบงปนดวยจิตใจโอบออมอารีกับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ การสื่อสารดวยวาจาที่สุภาพ
การวางตนเสมอตนเสมอปลาย การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคน พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหทุกคนปฏิบัติตามกระแสพระราช
ดํารัสของสมเด็จพระราชบิดา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย
เกียรติยศแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพไวใหบริสุทธิ์” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนสงเสริมการขับเคลื่อนใหบุคลากร
ของคณะฯ ปฏิบัติตาม “คานิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล”
ผูบริหารทุกระดับกําหนดแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปน หนึ่งพันธกิจหลักของคณะฯ มีการแบง
โครงสรางการบริหาร โดยมี คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีเปนทีมบริหาร ระดับภาควิชา มีหัวหนาภาควิชา เปนผูบริหาร
สํานักงานคณบดีและหนวยงานในสํานักงานคณบดี มีเลขานุการคณะฯ หัวหนางานและหัวหนาหนวยเปนผูรับผิดชอบ
คณบดีไดมอบหมายและกระจายอํานาจในการบริหารงาน ใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา เลขานุการ
คณะฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนางาน หัวหนาหนวย ผูบริหารทุกระดับนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารงานโดยการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจาก
กระบวนการมีสวนรวมที่ไดจากการประชุมคณะกรรมการ ประชุมสัมมนาบุคลากรประจําป และจากเวทีตางๆ และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ นํามาเปนกลไกในการดําเนินงานและบริหารงาน
นอกจากนี้คณะยังมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกํากับนโยบายของคณะสูการปฏิบัติผานแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะ มีระบบการควบคุมภายใน
คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีแตละฝายกํากับดูแล
ติดตามงานในแตละดานเพื่อใหไดระบบงานที่เปนธรรมและโปรงใส
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คณบดีและทีมบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางประกาศของคณะฯ
รวมทั้ง ดวยการจัดเวที meet the team ชี้แจงเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอจากประชาคมของคณะฯ นอกจากนี้สภา
อาจารยของคณะจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาคมและนําเสนอผูบริหาร
พรอมทั้งเปดโอกาสใหคณาจารยและ
บุคลากรของคณะฯ
เสนอแนะการดําเนินของคณะฯ ทาง e-mail และจัดกระบวนการเสนอขอคิดเห็น ในเวทีการ
ประชุมสัมมนาบุคลากรประจําป และเวที meet the team ดวย

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.1.3.1
PH 1.1.3.2
PH 1.1.3.3
PH 1.1.3.4
PH 1.1.3.5
PH 1.1.3.6
PH 1.1.3.7
PH.1.1.3.8

โครงสรางการบริหารงานของคณะ
ระเบียบขอบังคับตางๆ
คําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ขอเสนอแนะจากประชาคมในการบริหารงานของฝายบริหาร
รายงานตามระบบการประกันคุณภาพ และระบบการควบคุมภายใน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับพันธกิจหลัก
คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง
เอกสาร Meet the Team

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.1.4 ผูนําสรางบรรยากาศให
เกิ ด วั ฒ นธรรมแห ง การเรี ย นรู
และการสร า งบรรยากาศที่ ใ ห
เกิดนวัตกรรม เพื่อกาวไปสูการ
บรรลุ ผ ลตามเป า หมายของ
องคกร

1. ผู นํ า กํ า หนดแนวทาง หรื อ แผนในการ สนั บ สนุ น ให เ กิ ด กิ จ กรรม/
โอกาสที่บุคลากร จะไดมีการเรียนรูและพัฒนางาน ที่เอื้อตอการเกิดวัฒนธรรม
แหงการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม เพื่อกาวไปสูการบรรลุผลตามเปาหมาย
ขององคกร (P)
2.ดํา เนินการจัดกิจ กรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู การพั ฒนางานและการ
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรูและการสราง
นวัตกรรม (D)
3.การติดตาม ประเมินความสําเร็จของการสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมแหงการเรียนรู และสรางนวัตกรรมขององคกร (C)
4.การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทาง กิจกรรมการเรียนรู
ระหวางบุคลากร (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4
คณบดีกระจายอํานาจการบริหารงาน โดยมี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา และเลขานุการคณะฯ
ประธานบริหารหลักสูตร หัวหนางานและหัวหนาหนวย เปนกลไกในการดําเนินงานและบริหารงาน รวมทั้งแกไขปญหา และ
ตัดสินใจตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทําหนังสือ คําสั่งมอบหมายงาน
2. มีแผนงานโครงการที่ชัดเจน
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3. คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทําหนาที่ดําเนินการในแตละภารกิจ โดยใหภาควิชาสงรายชื่อเขา
รวมเปนกรรมการในแตละชุด หรือไดรับการมอบหมายงานจากคณบดีใหเปนกรรมการหมุนเวียนกันไปตามความเชี่ยวชาญ
และชํานาญการ
4.ในที่ประชุมกรรมการสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันโดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกฝายมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน
5.นอกจากนี้คณะสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมการจัดการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นที่ จัดเปน
กลุมเครือขายในแตละวิชาชีพ
6.คณะสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรเขารวมประชุมอบรม เพื่อพัฒนาความรู ผูบริหารใหแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนางาน และสนับสนุนสงเสริมใหปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม
7. มีการจัดการประชุมสัมมนาโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
8. มีการสอนงานโดยเพื่อนรวมงาน
คณะฯ แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูฯ โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เปน
ผูรับผิดชอบ ซึ่งคณะทํางานฯ ทบทวน วิเคราะหสถานการณ เพื่อนํามาปรับและใชวางแผนการดําเนินงานใหเกิดความยั่งยืน
โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การรับรูวิธีการจัดการความรู โดยใชกรณีศึกษาจากโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ระยะที่ 2 ขยายผล สนับสนุน/ผลักดันใหบุคลากรภายในคณะฯ รวมเปนกลุม CoP ดานตาง ๆ และการผลักดัน
ยุทธศาสตร
ระยะที่ 3 วางระบบ/โครงสราง และแผนงานในการจัดตั้งศูนยการจัดการความรูฯ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและ
ความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ซึ่งทางคณะฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเก็บเปนคลังความรู เพื่อใหบุคลากรภายในคณะฯ และ
ภายนอกคณะฯ ไดเขาถึง ในระยะแรกเนนการจัดการความรูดานการสงเสริมสุขภาพ ตอมาเปนการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ตําแหนงวิชาการ การจัดการความรูเพื่อสงเสริมการเขียนตํารา/หนังสือวิชาการ และการจัดการความรูเพื่อผลักดันการตีพิมพ
ผลงานวิจัยสูนานาชาติ
นอกจากนี้ คณะฯ กระตุนใหบุคลากรภายในคณะฯ จัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) และมีเวทีวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน CoP การสรางเสริมสุขภาพ, R2R, CoP การประกันคุณภาพ และ CoP ขยะ Recycle
และทางคณะฯ ประชาสัมพันธกิจกรรมและการเผยแพรองคความรูที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ
โดยมีการเผยแพรในรูป VCD, Newsletter และ Website รวมทั้งจัดเวทีในรูปของหนังสือเพื่อความสะดวกในการคนหาและ
นําความรูมาใชในการพัฒนางาน
คณะฯ สรางเครือขายการจัดการความรูในระดับสถาบันเครือขายสาธารณสุข โดยเริ่มจากคณะสาธารณสุข
ศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา และจัดตั้งศูนยการสรางความรูขึ้นที่คณะฯ เพื่อดําเนินงานการจัดการความรูภายในคณะฯ และ
สรางเครือขาย CoP การสรางเสริมสุขภาพ การเขารวมเปนสมาชิกของ Website Gotoknow ขณะนี้คณะฯ มีองคความรูดาน
การสรางเสริมสุขภาพที่สามารถเผยแพรไดทั้งภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอกกวา 12 เรื่อง และความรูที่
เกี่ยวของกับการพัฒนางาน/ผลักดันยุทธศาสตรอีก 3-4 เรื่อง ประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
ผูบริหารติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และไดกําหนดแนวทางโดยการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบใหผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งคณาจารยตองมีการเรียนรูสิ่งใหมๆ และในสวนของบุคลากรสายสนับสนุน
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คณบดีสงเลขานุการคณะ/หัวหนางานเขารวมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายงานตาง ๆ ของ มหาวิทยาลัย เพื่อมา
ดําเนินการในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในสายวิชาชีพตางๆ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผูบริหารนําผลการประเมินมาประชุมหารือ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนางานและกระบวนการจัดการความรู
โดยการพัฒนาใหมีระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.1 - 1.1.4.5)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.1.4.1
PH 1.1.4.2
PH 1.1.4.3
PH 1.1.4.4

เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.5

คณะทํางานการจัดการความรูฯ
แผนงาน กิจกรรม โครงการที่ประสบผลสําเร็จจากการเรียนรูรวมกัน
กลุมเครือขายวิชาชีพดานตางๆ
หนังสือการจัดการความรูจากทฤษฏีสูการสรางเสริมสุขภาพในคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
Website : http:www.ph.mahidol.ac.th เกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.1
กระบวนการ (Process)
1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
3มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
4.นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
5.มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
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องคประกอบ 1.2

การบริหารเชิงกลยุทธ

Process & Result

หลักการ องคกรกําหนดทิศทาง เปาหมายและยุทธศาสตรหลักขององคกร ติดตาม ควบคุม กํากับ และ
ประเมินผล เพื่อใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน
ทั้งมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของชาติ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.2.1 มีกระบวนการศึกษา
วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพื่อกําหนด
ทิศทาง เปาหมาย ในการทํา
แผนกลยุทธทุกพันธกิจที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
หลักของมหาวิทยาลัยและของ
ชาติ โดยเปดโอกาสใหบุคลากร
ทุกระดับมีสว นรวม

1.แนวทาง วิธีการที่องคกรดําเนินการ เพื่อกําหนดปจจัยตางๆ ในการวิเคราะห
และจัดทําแผนกลยุทธ ใหมีความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธขององคกรกับ
แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรในระดับที่สูงกวา (P)
2.แนวทาง วิธีการที่ดําเนินการ เพื่อกําหนดตัวบงชี้ในแผนกลยุทธ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการพัฒนา/ดําเนินงาน (P)
3.การมีสวนรวมของบุคลากรขององคกรในการจัดทํา/กําหนดแผนกลยุทธ (P)

Process

 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
คณะฯ กําหนดทิศทาง เปาหมาย/ยุทธศาสตรหลักของคณะฯ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางโดยการระดมความคิดเห็นจากประชุมเชิงปฏิบัติการ มีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะกรรมการประจํา
คณะฯ เลขานุการคณะฯ หัวหนางาน/หัวหนาหนวยงาน และผูที่เกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานขององคกร
ตลอดจนนําผลการดําเนินงานจากป 2550 - 2552 มาทบทวนเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ
ปงบประมาณ 2553-2554 โดยมีกรอบแนวคิดการดําเนินงานทบทวนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2550-2551ประกอบดวย
วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ทบทวนวิสัยทัศน/พันธกิจ/แนวทาง/แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
ตลอดจนการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ ในปงบประมาณ 2553-2555 โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และสรุปผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.1)
1. ระยะเตรียมการ
คณะฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทาง/ทบทวนใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ
2. ระยะดําเนินการ
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(1) คณะฯ แตงตั้งกรรมการวางแผนและพัฒนา โดยงานนโยบายและแผนขอความรวมมือจากภาควิชา
ตางๆ ใหสงผูแทนรวมเปนกรรมการเพื่อทําหนาที่วิเคราะหแผนฯ
(2) งานนโยบายและแผนจัดสงแบบสอบถามแกผูบริหารและบุคลากรคณะฯ เพื่อประเมินสถานภาพองคกร
และปจจัยที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนฯ พรอมวิเคราะหผลเพื่อนําไปประกอบการจัดทําแผนฯ
(3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและการวิเคราะหทบทวนแผนฯ ในวันประชุม โดยประกอบดวย
เอกสารประกอบการบรรยายการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร เอกสารนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ ระดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล และผลการประเมิน
คุณภาพตนเอง จากผลการเยี่ยมสํารวจของผูประเมินภายนอก ทั้งนี้ ผูรวมประชุมจะตองใชประกอบการกําหนดประเด็นปจจัย
ในการวิเคราะห SWOT และการกําหนดแนวทางการใหคะแนนในการวิเคราะห SWOT Analysis
(4) คณะฯ จัดการประชุม ผูรวมประชุมประกอบดวยที่ปรึกษาคณะฯ ผูบริหารคณะฯ หัวหนาภาควิชาตางๆ
และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีสวนไดเสียในการดําเนินงานในองคกรเขารวมประชุม การประชุมมีการบรรยายใหความรูวิธีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรจําแนกตามหัวขอเรื่อง เริ่มตั้งแตการวิเคราะห SWOT การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ โดยพิจารณาให
สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัย 1 ใน 100
อันดับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยปรับทบทวนแผนยุทธศาสตรใหมเรียบรอยแลว
(5) การวิเคราะห SWOT Analysis ไดมีการจัดแบงกลุมเปน 5 กลุม พิจารณาประเด็นที่เปนปจจัยสําคัญ
ในการกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการวิเคราะหความปลอดภัยสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาคมคณะ
สาธารณสุขศาสตร ใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง และกําหนดน้ําหนักคะแนน ตอจากนั้นผูวิเคราะหชี้แจงแนวทางการให
คะแนนในแตละประเด็นและการคิดคะแนน ทั้งนี้ ผูรวมประชุมพิจารณาการประเมินสภาพแวดลอม จุดออน/ภาวะคุกคามหลัก
และสถานการณของคณะฯ โดยพิจารณาจากผลการประเมินแบบสอบถามของผูประเมินภายนอก และขอมูลจุดแข็ง/โอกาส
พัฒนาหลักที่วิทยากรนําเสนอเพื่อกําหนดคะแนน
(6) ผูรวมประชุมพิจารณาใหน้ําหนัก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของแตละประเด็น และ
ประเมินวาเปนจุดแข็ง จุดออน ภาวะคุกคามหลัก หรือโอกาส เกณฑการใหคะแนนประเมิน 1 - 5 นําเสนอ เพื่อสรุปความเห็น
รวมกันในที่ประชุมใหญ เพื่อการยอมรับและทราบขอมูลโดยทั่วกัน และสรุปคะแนนรวม พบวาจุดแข็งภาพรวมคะแนนถวง
น้ําหนัก = 8.22 จุดออนภาพรวมคะแนนถวงน้ําหนัก = 1.985 SW = 2.59 โอกาสภาพรวมคะแนนถวงน้ําหนัก = 7.98 ภาวะ
คุกคามภาพรวมคะแนนถวงน้ําหนัก = 1.71 OT = 2.47
(7) งานนโยบายและแผนนําผลการประชุมสรุปจัดทํารางทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ การประเมิน SWOT
โดยสรุปคะแนนในแตละประเด็น ไดจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม อยางละ 7 ประเด็น และใหคะแนนพรอมทั้งนํามา
วิเคราะหเพื่อประเมินตําแหนงองคกร โดยคะแนนในสวนจุดแข็ง เทากับ 41.32 จุดออน 9.98 โอกาส 40.11 และภัยคุกคาม
8.60 เมื่อนํามาวิเคราะหโดยวิธี BCG ไดตําแหนง STAR และตอจากนั้นนําผลมาวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรโดยวิธี
TOWS MATRIC ไดประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําผลการวิเคราะหเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ เพื่อทราบและนําผลไปประชุมกําหนดเปาประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการกําหนดเปนแนวทางการ
พัฒนา โดยนําขอมูลไปใชในการจัดสัมมนาบุคลากรทุกระดับของคณะฯ เพื่อจัดทํายุทธศาสตร ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 21 พฤษภาคม 2552 ผูเขาประชุมประกอบดวยคณะผูบริหารคณะฯ
หัวหนาภาควิชาฯ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้

30

ก. บรรยายเชิงวิชาการวิธีการกําหนดเปาประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาโดยวิทยากร
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. ดําเนินการแบงกลุม 5 กลุม พิจารณาในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพิจารณา ความกาวหนา
ในตําแหนงวิชาการ แผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนคณะฯ และสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
ผลสรุปไดประเด็นยุทธศาสตร จําแนกเปน 4 ประเด็น คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งเครือขายวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและบริการวิชาการสูการแขงขันเชิงพาณิชย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
ค. หลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณากําหนดยุทธศาสตร โดยใชแนวคิด Balanced Scorecard ใน 4 มุมมอง ไดแก
การเงิน กระบวนการภายใน ผูรับบริการ และการเรียนรูและความกาวหนา สรุปผลจากที่ประชุมไดยุทธศาสตร ทั้งหมด 12
ยุทธศาสตร จําแนกเปน
-มุมมองดานการเรียนรูและความกาวหนา
2 ยุทธศาสตร
-มุมมองดานกระบวนการภายใน
7 ยุทธศาสตร
-มุมมองดานการเงิน
2 ยุทธศาสตร
-มุมมองดานผูรับบริการ
1 ยุทธศาสตร
ง. คณะทํางานนํายุทธศาสตรทั้งหมดมากําหนดแผนที่ยุทธศาสตร เพื่อพรรณนาใหเห็นภาพยุทธศาสตรใน
ภาพรวมของคณะฯ รวบรวมวัตถุประสงคของคณะฯ ทั้ง 4 มิติ เพื่อแสดงใหเห็นความเปนเหตุผลของยุทธศาสตรและนําไปสู
ความคิดสรางสรรคในการกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกันทุกระดับตอไป
จ. ที่ประชุมพิจารณากําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนปฏิบัติงาน
5 ป โดยใชแนวทางจากประเด็นยุทธศาสตร และยุทธศาสตรที่กําหนดทั้ง 4 มุมมองรวมกัน
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C1 สรางบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตรใหมีคณ
ุ ภาพและเอกลักษณ
Str.2 พัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขาย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

การเงิน

(F)

ผูรับบริการ

(C)

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิต การวิจัย การพัฒนา IT ของคณะฯ การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลป และภูมิปญญา
ไทย การรวมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการสรางเครือขายวิชาชีพสาธารณสุข
วิสัยทัศน : สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมิภาคเอเซียเอเซีย”

Str.4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

F2 ใชงบประมาณอยางคุมคา

F1 แสวงหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น

กระบวนการภายใน (I)

I4
I3

I7 เพิ่มความคลองตัวในการบริหาร

พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก

I5
สรางความสามารถการแขงขันใหสูงขึ้นโดยใชกลไกตลาด

บาลการบริหาร

การศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ความกาวหนา

การเรียนรู และ

พัฒนาระบบ

บริหารของคณะ

เพื่อการจัดการและบริการวิชาการสูการแขงขันเชิงพาณิชย

I2

เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตรในสังคม

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ประเทศไทยและนานาชาติ

L1

I6

Str.3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยหลักสูตรระบบสารสนเทศ

Str.1 สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและ

I1

สรางธรรมาภิ

และการบริการวิชาการ

เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและวิจัยทั้งใน
ศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตร
และเครือขายในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ

L2

สงเสริมใหมีการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวิชาการ/การวิจัยสูการเรียนการสอน

ฉ. รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “วิธีการกําหนด เปาประสงค
เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาฯ“ ตอจากนั้นแบงกลุมออกเปน 5 กลุม วัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน การพิจารณาความกาวหนาในตําแหนงวิชาการ แผนและยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนคณะฯ และ
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหไดผลสรุปไปดําเนินการจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของคณะฯ ตอไป
3. ระยะสรุปผลการดําเนินงาน
ฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทํารางการปรับแผนยุทธศาสตรเสนอตอทีมบริหารนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา และแจงฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
รวมทั้งจัดทําสรุปเปนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของคณะฯ และจัดพิมพเปนรูปเลมและแจงภาควิชาฯ เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพรตอประชาคมผานทาง Webboard ของการสัมมนาบุคลากรประจําป
กลาวโดยสรุป กระบวนการวิเคราะหปจจัยตางๆ เพื่อกําหนดทิศทาง เปาหมายในการทําแผนยุทธศาสตรทุกพันธกิจ
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยและชาติ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ในการเขารวม
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ประชุมและระดมความคิดเห็นในการประชุมจัดทําแผนฯ โดย ผูรวมดําเนินการ ประกอบดวย ทีมผูบริหารคณะฯ หัวหนา
ภาควิชาฯ กรรมการผูแทนของภาคฯ และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีสวนเกี่ยวของ โดยการวิเคราะหใชเอกสารขอมูลและการ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตรไดนําแนวนโยบายยุทธศาสตรของชาติ
และมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณา
เพื่อให
ยุทธศาสตรมีความสอดคลองในทุกระดับ และนําไปถายทอดสูระดับปฏิบัติโดยผานกลไกการขับเคลื่อนที่ภาควิชาฯ ในการ
จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุภารกิจและประเมินผลผานตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดตอไป

แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2553-2555
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ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
มี/ไมมี
ผลการประเมิน
1.1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน/
มี
ระดับคะแนน : 5
คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน/สวนงาน และ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) (M01034)
1.2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน/สวนงานไปสูทุกหนวยงานภายใน
มี
(M01035)
1.3 มีกระบวนการถายทอดแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4
มี
พันธกิจ คือดานการเรียนการสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม (M01036)
1.4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของ
มี
แตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําป (M01037)
1.5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ (M01038)
มี
1.6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยาง
มี
นอยปละ 2 ครั้งรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา (M01039)
1.7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1
มี
ครั้งและรายงานตอผูบริหาร และสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อ
พิจารณา (M01040)
1.8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบัน/
มี
คณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป
(M01041)
1.9 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด (M01013)
24
1.10 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
15
(M01014)
หมายเหตุ คะแนน 1 : มีการดําเนินงาน 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินงาน 2 หรือ 3 ขอ คะแนน 3 : มีการดําเนินงาน
4 หรือ 5 ขอ คะแนน 4 : มีการดําเนินงาน 6 หรือ 7 ขอ คะแนน 5 : มีการดําเนินงาน 8 ขอ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.1

เอกสารกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรป 2553-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.2.2 มีก ารจั ดทํ าแผนกลยุท ธ
พร อ มทั้ ง กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ของ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ แ ผ น
ปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และ นํ า แผนไปสู ก าร
ปฏิบัติ

1.ระบุแผนกลยุทธขององคกรซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด (corporate KPI) และ
เปาหมาย (Target) ที่ชัดเจน (D)
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และระยะ 3-5 ป ใหสอดคลองกับแผนกล
ยุทธขององคกร (D)
3. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกภารกิจ (D)
4. การประเมินผล “วิธีการจัดทําแผนกลยุทธ” (C)
5. การนําผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2
คณะฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรและกําหนดเปาหมายผลิตและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2553-2555
เปนแผนระยะยาว 4 ป และแผนระยะสั้น 1 ป คณะฯ ไดสื่อสาร ถายทอดแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ/เปาหมายลงไป
เปนลําดับชั้นสูหนวยงานตาง ๆ จากทีมบริหารสูเวทีประชาคมที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯไปยังหัวหนาภาควิชา/
เลขานุการคณะฯ ไปยังที่ประชุมภาควิชา/หัวหนางาน/หัวหนาหนวยงาน และคณบดีไปยังรองคณบดีไปยังการสัมมนา
บุคลากรประจําป รวมทั้งจัดทํา สื่อสิ่งพิมพ และ Website ของคณะฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริหารที่รับผิดชอบงานในแต
ละพันธกิจ นําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหภาควิชา/หนวยงานนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการแลว

แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2553-2555
ถายทอดลงไปสูรายบุคคลตอไป ซึ่งในแตละปงบประมาณ ฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเวียนหนังสือแจงให
ภาควิชา/หนวยงานใหเสนอแผนงาน/โครงการ/เปาหมายตัวบงชี้มายังคณะฯ
และทางฝายแผนพัฒนาฯ จะดําเนินการ
รวบรวมและวิเคราะห แผนงาน/โครงการเสนอตอทีมบริหาร เพื่อพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
เพื่อ
พิจารณาความเปนไปไดของการดําเนินงานในแตละป ทั้งนี้งานนโยบายและแผนฯ จําแนกแผนออกเปน 3 แผน คือ
แผนงานประจํา
แผนพัฒนางานประจํา
แผนผลักดันยุทธศาสตร
และสงใหภาควิชาฯ ทบทวนโครงการ/เปาหมายตัวบงชี้ พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดําเนินการตอไป
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ซึ่งในสวนของแผนงาน/โครงการ งานนโยบายและแผนวิเคราะห รวบรวม และสรุปโครงการทั้งหมดเพื่อนําเสนอ
ทีมบริหารเพื่อพิจารณา
และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปกําหนดแนวทางและ
หลักเกณฑเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณรายไดประจําป 2553
จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยโดยโครงการที่นําเสนอมีหลักเกณฑเงื่อนไข ดังนี้
1. ยึดกรอบประเด็นยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตรสอดคลองกับกรอบประเด็นยุทธศาสตรของหาวิทยาลัยมหิดล
และนโยบายรัฐบาล
2. เปนโครงการที่มีความพรอมดําเนินการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม ผูไดรับประโยชน
ระยะเวลาการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ แผนการใชงบประมาณ การประเมินผล และการบริหารความ
เสี่ยงใหชัดเจน
3. เปนโครงการเสร็จสิ้นการดําเนินการ พรอมการรายงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 (ถาเปนโครงการ
ตอเนื่องผูรับผิดชอบโครงการตองระบุขั้นตอนใหชัดเจน และระบุวาแตละขั้นตอนของแตละปงบประมาณจะมีกิจกรรมใดบางที่
จะดําเนินการใชชัดเจน)
4. ไมเปนโครงการที่ดําเนินการรวมกันระหวาง Clusters
5. ไมเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการผลิตตํารา การจางลูกจางชั่วคราว การตีพิมพหรือการนําเสนอผลงาน
วิชาการ การจัดซื้อครุภัณฑและปรับปรุงสิ่งกอสราง
6. ไมเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนอื่น
7. เปนโครงการที่ขับเคลื่อนหรือผลักดันเพื่อใหบรรลุตาม Performance Agreement ของภาควิชา
8. เปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายฯ และจําเปนตองใชการสนับสนุน
ความเชื่อมโยงและสอดคลอง
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่...
ประเด็นยุทธศาสตรที่...
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ยุทธศาสตรผลักดัน
1.สรางความเปนเลิศในการ 1.เปนการพัฒนาโครงการวิจัยของภาควิชา เพื่อนําไปขอสนับสนุน
1.สรางความเขมแข็ง
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกตอไป เชน การประชุมระดม
ของเครือขายงานวิจัย วิจัย
ความคิดเห็น การทบทวนวรรณกรรม การสํารวจสถานการณ
และการศึกษาใน
เบื้องตนเพื่อวิเคราะหปญหา โครงการนํารองตางๆ เปนตน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.ใชงบประมาณในการสํารวจเบื้องตนเพื่อนํามาสูความเปนมา
และความสําคัญของปญหาการวิจัย และนําไปสูโครงการวิจัยใน
ระดับภาควิชานําไปใชในปงบประมาณตอไป
1.เพื่อกิจกรรมทางวิชาการเปนครั้งคราว/ตอเนื่อง เพื่อสราง
2.พัฒนาวิชาการโดยใช 2.สรางองคกรแหงการ
เรียนรูและความเปนเลิศทาง บรรยากาศทางวิชาการ และพัฒนาวิชาการ เชน บรรยายพิเศษ
กลไกการตลาดผาน
วิชาการ
โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมปฏิบัติการทาง
เครือขายทั้งใน
วิชาการเฉพาะเรื่อง
ระดับชาติและนานาชาติ
2.เปนการเตรียมเขียนโครงการสูการเรียนรู และสรางความ
เปนเลิศทางวิชาการในระดับภาควิชา เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณในปตอไป
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ความเชื่อมโยงและสอดคลอง
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่...
ประเด็นยุทธศาสตรที่...
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สรางความเปนสากล
1.พัฒนาโครงการของภาควิชา เพื่อใหสอดคลองกับโครงการ
1.สรางความเขมแข็ง
ของคณะฯ และตามแผนปฏิบัติการ Performance Agreement
ของเครือขายงานวิจัย
ของภาควิชา
และการศึกษาในระดับ
ชาติและนานาชาติ
2.พัฒนาวิชาการโดยใช
กลไกการตลาดผาน
เครือขายทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรชวยขับเคลื่อนการดําเนินงาน
3.พัฒนาการบริหาร
5.ประสานความหลากหลาย 1.เปนการพัฒนาโครงการของภาควิชา เพื่อใหสอดคลองกับ
จัดการงาน วิจัย
โครงการของคณะฯ ดานการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
6.สรางมหาวิทยาลัยที่ใช
หลักสูตร ระบบ
วิชาการ และตามแผนปฏิบัติการ Performance Agreement
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศเพื่อการ
ของภาควิชา เชน ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
การสื่อสารเปนพื้นฐาน
จัดการและบริการ
วิชาการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร
วิชาการสูการแขงขัน
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
เชิงพาณิชย
4.พัฒนาและบริหาร
7.ใชทรัพยากรใหเกิด
ทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
ประโยชนสูงสุด
ในปงบประมาณ 2553 คณะฯ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและการจัดสรรงบประมาณ และปจจัยเอื้อสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการทั้งหมด 49 โครงการ แบงออกเปน (เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.2-1.2.2.3)
1. โครงการในแผนพัฒนางานพัฒนาประจํา 24 โครงการ เปนเงิน 24,500,100 บาท
2. โครงการในแผนผลักดันยุทธศาสตร
25 โครงการ เปนเงิน 21,690,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,190,100 บาท
แตไดรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จํานวน 13 โครงการ วงเงิน 1,040,000 บาท และมีคาใชจายจริง
จํานวน 403,232.54 บาท คิดเปนรอยละ 38.77 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ในสวนของตัวบงชี้ที่สําคัญ 24 ตัว ตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และตัวบงชี้ตามผลผลิต 15 ตัวชี้วัด งาน
นโยบายและแผนฯ ใชเปนตัวติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.3

แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2553-2555
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553
แผน/รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการตามไตรมาส
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1.2.3 มี ก ารวิ เ คราะห ติ ด ตาม
ควบคุม กํากับ และประเมินผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ มี ก า ร
ทบทวนปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ
เพื่ อ ให เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ สู ทิ ศ ทาง
และเปาหมายขององคกร

1. มีแผนการติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินการตามแผน (P)
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
และการบรรลุผลสําเร็จตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 1 ครั้ง (D-C)
3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ/แผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร
(A)

Process
ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ. 5.4)
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล (สมศ. 5.5)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3
งานนโยบายและแผนติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของภาควิชา/หนวยงาน
กับผูรับผิดชอบทุก 9 เดือน และ 12 เดือน และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามผลผลิตทุกไตรมาส
และมีการรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อทราบความคืบหนาทุกเดือน และแตละฝายที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของ
ไดนําผลดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาในการรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนตอไป
โดยมีรายละเอียดการติดตาม
ประเมินผลดังนี้
1. ติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
(เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3.1)
2. รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามผลผลิตของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
(เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.3)
3. ติดตามรายงานผลการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ (เงินงบประมาณแผนดิน 12 ครั้ง/ป และเงินรายได
คณะฯ 4 ครั้ง/ป)
4. ติดตามรายงานการจัดซื้อ/จัดจาง และปรับปรุงสิ่งกอสราง (12 ครั้ง/ป)
5. ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจางและการใชจายเงิน โครงการไทยเขมแข็ง 2553 ทุกวัน
ศุกรและรายเดือน
(ขอ 3, 4 และ 5 เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3.2)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3
เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.1
เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.2

รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2553 รอบ 9
เดือน และ 12 เดือน
รายงานความคืบหนาในการใชจายเงิน และรายงานการจัดซื้อ/จัดจาง
ปงบประมาณ 2553
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1.2.4 จั ด ทํ า รายงานผลลั พ ธ  การรายงานผลลัพธที่แสดงถึงประสิทธิผลของการดําเนินงานขององคกร
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ในทุกภารกิจ และรายงานผลลัพธของการปฏิบัติงานที่ระบุถึงการบรรลุผลตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ (Result)

Result

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.4
คณะฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุกพันธกิจ โดยมีผูรับผิดชอบแตละฝาย งานนโยบายและแผนรวบรวม
แลวนําเสนอรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง และรองคณบดีฯ
นําเสนอทีมบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการ โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวของ
ไปดําเนินงานวางแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3.1 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามผลผลิตของแผนปฏิบัติการประจําป 2553 รอบ 6เดือน
และ 12 เดือน(เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.3) รายงานการใชจายเงินประจําป รายงานการจัดซื้อ/จัดจางจากเงินงบประมาณ
แผนดิน/เงินรายไดคณะฯ และโครงการไทยเขมแข็ง (เอกสารหมายเลข 1.2.3.2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายงานผลลัพธการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2553 รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน
ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนิน

ประเด็นยุทธศาสตร

ตอเนื่อง

1. สรางความเปนเลิศในการวิจัย

โครงการ
ใหม

พัฒนา

ผลักดัน

งาน

ยุทธ-

ประจํา

ศาสตร

รวม

การ

ดําเนิน

ความ

แลว

การ

สําเร็จ

เสร็จ

ตอ

โครง

เนื่อง

การ

4

2

2

4

6

3

3

92.26

12

13

16

9

25

15

10

86.69

1

2

1

2

3

2

1

93.33

4.สรางความเปนสากล

3

1

-

4

4

1

3

76.00

5.ประสานความหลากหลาย

3

1

2

2

4

2

2

89.41

1

2

-

3

3

2

1

98.33

3

1

3

1

4

3

1

91.67

27

22

24

25

49

28

21

89.67

2.สรางองคกรแหงการเรียนรู และความ
เปนเลิศทางวิชาการ
3.สรางความเปนเลิศในการบริการ
สุขภาพ และบริการวิชาการ

6. สรางมหาวิทยาลัยที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเปนพื้นฐาน
7.การใช ท รั พ ยากรให เ กิ ด ประโยชน
สูงสุด
รวม
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2. รายงานผลลัพธการดําเนินงานตัวชี้วัดตามผลผลิตของแผนปฏิบัติการ ประจําป 2553 รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน
หนวยนับ คาเปาหมาย
ตามแผนฯ

ผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน

คิด

รอบ 12 เดือน

คิด

(1 ตค.52-

เปน

(1 เมย.53-

เปน

31 มีค.53)

รอยละ

30 กย.53)

รอยละ

ผลผลิตและตัวชี้วัด

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(1)จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(2)รอยละผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
(3)รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด
4.คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
(งบดําเนินการ)
-เงินงบประมาณแผนดิน

คน

419

230

54.89

491

117.18

รอยละ

100

100

100

100

100

รอยละ

100

32.54

32.54

73.5945

73.59

ลานบาท

223.8254

51.72

377.17747

160.12

ลานบาท

109.6575

146.2152

133.34

114.1679

212.1632

185.83

-เงินรายได

115.76720

ผลงานการใหบริการวิชาการ
1.จํานวนผูเขารับบริการ

คน

10,800

39,235

363.29

78,499

726.84

2.จํานวนตัวอยางที่วิเคราะห

ตัวอยาง

2,500

2,290

91.60

3,998

159.92

3.รอยละความแมนยําในการวินิจฉัย

รอยละ

97

100

103.09

100

100.00

4.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ

รอยละ

95

100

105.26

100

100.00

100

105.26

ใหบริการ
6.รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม

รอยละ

95

20.85714286 21.95

ระยะเวลาที่กําหนด
7.คาใชจายของการใหบริการวิชาการตามงบประมาณ

ลานบาท

0.2243

0.14237

63.47

0.22326

99.54

ที่ไดรับการจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดิน)
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

20

13

65.00

65

325.00

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

คน/ป

850

541

63.65

1050

123.53

3.รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

รอยละ

98

65

66.33

100

102.04

รอยละ

99

65.00

65.66

100

101.01

ลานบาท

5.6015

0.05922

1.06

0.253

4.52

โครงการ
4.รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
5.คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (เงินรายไดคณะฯ)
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3. รายงานผลลัพธการใชจายเงิน และรายงานผลลัพธการจัดซื้อ/จัดจาง ปงบประมาณ 2553
3.1 รายงานนโยบายและแผน/ผลการใชจายเงินจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะฯ งบประมาณ
2553
ตามที่คณะฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2553 วงเงิน 535,007,900 บาท มี
การใชจายจริง จํานวน 377,400,726.85 บาท ซึ่งใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2553 สูงกวาแผนฯ
ที่กําหนดไว จํานวน 157,607,173.15 บาท คิดเปนรอยละ 70.54 ดังนี้
เงินงบประมาณแผนดินและเงินงบประมาณรายไดคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2553

เงินงบประมาณแผนดิน
หมวดรายจาย

แผน

เงินรายไดคณะฯ

ผล

แผน

รวม

ผล

แผน

รอยละ
รายจายจริง

ผล

เทียบกับแผน
1. งบบุคลากร

48,234,200

56,052,962

2. เงินอุดหนุน

47,956,800

73,140,349.41

13,690,800

17,245,217.99

4. คาครุภัณฑและ 10,000,000

7,626,810.20

4,160,900

3,688,083.08 52,395,100

59,741,044.95

114.02

47,956,800

73,140,349.41

152.51

14,493,800

23,294,020.16 28,184,600

40,539,238.15

143.83

39,656,700

9,856,487.39 49,656,700

17,483,297.59

35.21

356,814,700 186,496,796.75 356,814,700 186,496,796.75

52.27

415,126,100 223,335,387.38 535,007,900 377,400,726.85

70.54

คาใชจายบุคลากร
3. คาตอบแทนใช
สอยวัสดุ
สิ่งกอสราง
5. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

119,881,800 154,065,339.47

3.2

รายงานผลลัพธการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (เงินกู) ปงบประมาณ 2553
ตามที่คณะฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโครงการไทยเขมแข็ง 2555 (เงินกู) งบลงทุน
(รายการครุภัณฑ) วงเงิน 10,000,000.00 บาท (9 รายการ) และดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจางมาอยางตอเนื่อง
โดยไดวางฎีกาเบิกจายเงินเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งหมด จํานวน 9 รายการ (55 ชุด) เปนเงิน 7,626,810.20 บาท (เจ็ดลานหก
แสนสองหมื่นหกพันแปดรอยสิบบาทยี่สิบสตางค) คิดเปนรอยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการครุภัณฑ
เครื่องอะตอมมิคแอบซอรบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอรฯ
ชุดนําเสนอสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย
ชุดระบบสื่อการสอนทางไกล พรอมอุปกรณเชื่อม
ระบบสัญญาณ
เครื่องชั่งความละเอียด 0.1 กรัม
เครื่องชั่งความละเอียด 0.01 กรัม

จํานวน
ผลการดําเนินงาน
บาท
เครื่อง/ชุด วันตรวจรับ
วันวางฎีกา
2,990,000.00
1
28 มิ.ย.53
9 ก.ค.53
720,000.00
150,000.00

10
1

24 พ.ค.53
24 พ.ค.53

2 มิ.ย.53
2 มิ.ย.53

148,302.00
54,484.40

1
1

21 เม.ย.53
21 เม.ย.53

14 พ.ค.53
14 พ.ค.53
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รายการครุภัณฑ
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ

จํานวน
บาท
เครื่อง/ชุด

ผลการดําเนินงาน
วันตรวจรับ
วันวางฎีกา

1,870,000.00

1

16 ก.ค.53

4 ส.ค.53

ชุดควบคุมอุณหภูมิฯ
ชุดโตะปฏิบัติการประจําหองปฏิบัติการ

683,729.80
798,434.00

29
10

26 พ.ค.53
21 มิ.ย.53

20 ส.ค.53
14 พ.ค.53

ตูดูดควันไฟเบอรกลาส พรอมอุปกรณ

211,860

1

27 พ.ค.53

30 ส.ค.53

7,626,810.20

55

รวมทั้งสิ้น

3.3 รายงานผลลัพธการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑเงินกันเหลื่อมป 2552 วงเงิน 25,000,000.00 บาท
ปงบประมาณ 2553
ตามที่คณะไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑประจําอาคาร ประจําปงบประมาณ 2552 จํานวน 12
รายการ วงเงิน 25,000,000.00 บาท ซึ่งคณะฯ ไดขอกันเงินเหลือมป มาดําเนินการตอในปงบประมาณ 2553 เสร็จ
เรียบรอย คิดเปนรอยละ 100 ดําเนินการเบิกจายแลวเสร็จ ระหวางเดือนต.ค.52-ส.ค.53 จํานวน 9 รายการ (380 ชุด) และ
ครุภัณฑที่ขออนุมัติเบิกจายจากเงินเหลือจาย วงเงินรวม 12,012,394.39 บาท คิดเปนรอยละ 48.07 วางฎีกาเบิกจายใน
เดือนกันยายน 2553 (วันที่ 15 กันยายน 2553) จํานวน 3 รายการ วงเงิน 12,979,314 บาท คิดเปนรอยละ 51.93
รายการครุภัณฑ

จํานวน
บาท

ผลดําเนินงาน
เครื่อง/ชุด

วันตรวจรับ

วันวางฎีกา

2,330,000.00

345

8 มี.ค.53

24 มิ.ย.53

500,000.00

4

17 ธ.ค.53

19 ก.พ.53

3. หมอแปลงไฟฟา พรอมอุปกรณ

1,944,190.00

1

6 ก.ค.53

20 ส.ค.53

4.ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 250 กิโลวัตต พรอมอุปกรณ

1,358,900.00

1

6 ก.ค.53

20 ส.ค.53

5. ชุดระบบเสียงหองประชุม พรอมอุปกรณ (345 ที่นั่ง)

1,687,272.30

1

6 ก.ค.53

20 ส.ค.53

6. ชุดระบบภาพหองประชุม พรอมอุปกรณ

2,082,327.00

1

6 ก.ค.53

20 ส.ค.53

7. ชุดเครื่องสูบน้ํา 3 ระบบ พรอมอุปกรณ

828,180.00

1

6 ก.ค.53

20 ส.ค.53

20

27 เม.ย.53

20 ส.ค.53

543,560.00

1

6 ก.ค.53

20 ส.ค.53

10.ลิฟตโดยสาร น้ําหนักขนาด 900 กิโลกรัม

8,025,000.00

3

10 ก.ย.53

15 ก.ย.53

11. ชุดระบบเครือขายสื่อสารและโทรศัพท

3,136,384.00

1

10 ก.ย.53

15 ก.ย.53

12. ชุดเครื่องสูบน้ําดับเพลิง พรอมอุปกรณ

1,817,930.00

1

10 ก.ย.53

15 ก.ย.53

1. ชุดเกาอี้บรรยายชนิดมีที่รองเขียนหองประชุม
2. โตะปฏิบัติการกลางมีซิงคพรอมกอกน้ําและที่แขวนหลอดแกว

8. ชุดควบคุมอุณหภูมิสําหรับหองปฏิบัติการ

621,335.09

และหองเรียนกลุมโรคติดเชื้อและไรเชื้อ ชั้น 10
9. ชุดบําบัดน้ําเสียพรอมอุปกรณ

รวม 24,875,078.39
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ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 99.53

รายการครุภัณฑ

จํานวน
บาท

ผลดําเนินงาน
เครื่อง/ชุด

วันตรวจรับ

วันวางฎีกา

27 พ.ค.53

24 มิ.ย.53

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑเพิ่มเติมจากเงินเหลือจาย จํานวน 7 รายการ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว

1

2. กลองถายภาพดิจิตอล

1

3. เครื่องเลนและบันทึกเสียง

1

4. ชุดไมคลอย

116,630.00

1

5. ชุดเพาวเวอรแอมป

1

6. ลําโพง

2

7. ตู/โตะเก็บอุปกรณเครื่องเสียง

2

รวมจายจริง

116,630.00

รวมทั้งสิ้น

24,991,708.39

9

ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 0.47

389

ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 100

การดําเนินการจัดทํารายงานผลลัพธงานนโยบายและแผนโดยรองคณบดีแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 เพื่อสรุปผลงานและถอดบทเรียนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 เพื่อนํามาใช
ปรับปรุงชวยการวางแผน ในปงบประมาณ 2554 ตอไป

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.4
เอกสารหมายเลข PH 1.2.4.1
เอกสารหมายเลข PH 1.2.4.2
เอกสารหมายเลข PH 1.2.4.3

แผน/รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการตามไตรมาส – ใช
เอกสารเดียวกับ PH 1.2.2.3
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2553 รอบ 9
เดือน และ 12 เดือน –ใชเอกสารเดียวกับ PH 1.2.3.1
รายงานความคืบหนาในการใชจายเงิน และรายงานการจัดซื้อ/จัดจาง
ปงบประมาณ 2553 – ใชเอกสารเดียวกับ PH 1.2.3.2
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.2
กระบวนการ (Process

ผลลัพธ (Results)

 1. มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน
(Plan)

 1.ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและ
เปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target)

 2.มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do)
 3.มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check)
 4.นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)

 2.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย (On Target)
 3.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target)
 4.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการ
ติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better
Trend)
 5.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ
 6.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย
 7.การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับ
โลก

 5.มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิด
การหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง
(Continuous Improvement)
 6. มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการ
ทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม
(Breakthrough/ Innovation)
 7. มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best
Practice)

องคประกอบ 1.3

ทรัพยากรบุคคล

Process

หลักการ คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือก
บุคลากร ทั้งความรู ความสามารถ
จิ ตใจ และอารมณ เข าสู องค กร
ไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับแผนอัตรากําลัง

1. การประเมินความตองการบุคลากร ซึ่งรวมถึงจํานวนและสมรรถนะในแตละ
สายงาน/ตําแหนง เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังที่จะนําไปสูเปาหมายขององคกร (P)
2. ดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรแตละสายงาน เพื่อใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ สภาพ
จิตใจ และอารมณที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน (D)
3. การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนอั ต รากํ า ลั ง และ/หรื อ
แผนงานที่เกี่ยวของ (C)
4. การนําผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว (A)

Process
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 ระดับคุณภาพของอาจารย (สมศ. 5.3)

ตัวบงชี้ท่เี กี่ยวของ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1
การวางแผนอัตรากําลังคณะสาธารณสุขศาสตรมีการวิเคราะหภาระงานและการประเมินความตองการบุคลากรโดย
ใหภาควิชา/หนวยงานประเมินความตองการบุคลากรแตละสายงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และไดทําการ
วิเคราะหภาระงาน/ปริมาณงานที่รับผิดชอบของสายงานที่ตองการ จําแนกประเภทการขออัตรา สาขาวิชาชีพ คุณวุฒิ และ
สมรรถนะที่ตองการ
แลวสงขอมูลใหฝายนโยบายและแผนเพื่อวิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายของคณะฯ เพื่อสําหรับทดแทนตําแหนงที่ถกู ยุบเลิกจากการเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุ
งาน และเพื่อรองรับภาระงานตามโครงสรางใหมของคณะฯ เมื่อคณะไดรับอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัยจะนําอัตราที่ไดรับไวที่
สวนกลาง และจะจัดสรรใหกับภาควิชา/หนวยงานที่มีความตองการอัตรากําลัง
ระบบและกลไกในการสรรหาคัดเลือกเมื่อภาควิชา/หนวยงานไดรับจัดสรรอัตรากําลังแลวจะทําการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรโดยมีขั้นตอนการสรรหานั้นจะดําเนินการจัดทําเปนประกาศคณะสาธารณสุขศาสตรมีการกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางชัดเจน
รวมถึงเกณฑการคัดเลือก
และอัตราคาจางเปนไปตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธการรับสมัครจะทําผานสื่อตางๆ เชน ประกาศผานสื่อหนังสือพิมพ สื่อทางสถานีโทรทัศน
ชองตางๆ รวมทั้งจัดทําหนังสือแจงเวียนไปตามสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรในดานที่เปดรับสมัครในตําแหนงนั้นๆ และ
ประกาศใน Website ของคณะสาธารณสุขศาสตร และของมหาวิทยาลัย เปนตน
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งประกอบดวย คณบดีเปน
ประธาน มีรองคณบดี มีผูแทนจากภาควิชา/หนวยงานผูเสนอขอตําแหนง หรือผูเกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ โดยมีผูแทน
จากหนวยการเจาหนาที่เปนเลขานุการ ซึ่งมีขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนการจัดสรรตําแหนง
ขั้นตอนที่ 1
ภาควิชา/หนวยงานที่มีภาระงานมากกวาอัตรากําลังที่มีอยู จะทําบันทึกโดยแนบภาระ
งานของภาควิชา/หนวยงานเสนอคณบดี เพื่อขออนุมัติตําแหนง
ขั้นตอนที่ 2
คณบดีหรือรองคณบดีที่รับผิดชอบจะพิจารณาภาระงาน/ภารกิจของภาควิชา/หนวยงาน
ที่ขออนุมัติตําแหนง ถามีความเหมาะและจําเปนตอภาระงาน จะจัดสรรตําแหนงใหตามที่เสนอขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อภาควิชา/หนวยงานไดรับการอนุมัติจัดสรรตําแหนง
จะกําหนดรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร เสนอคณบดี/รองคณบดีที่รับผิดชอบ เพื่อสั่งการใหหนวยการเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบดําเนินการสรรหาและคัดเลือก ดําเนินการเปดรับสมัครตอไป
ขั้นตอนที่ 4 หนวยการเจาหนาที่ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก จะดําเนินการดังนี้
-ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัคร พรอมกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เกณฑการคัดเลือก และอัตรา
เงินเดือน
-จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนงที่เปดรับสมัครไปตามสถาบันการศึกษา และตาม
สื่อหนังสือพิมพ
- ทางสถานี โทรทัศนชองตางๆ และประกาศใน Website ของคณะ
- ดําเนินการรับสมัคร
- ดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
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- ดําเนินการสอบและคัดเลือก
- ดําเนินการจัดทําประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกและกําหนดวันรายงานตัวเขาบรรจุการทํางาน
- ดําเนินการบรรจุแตงตั้ง
วิธีการคัดเลือก แยกออกเปน 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 วิธีการคัดเลือกสายวิชาการ ดําเนินการ ดังนี้
(1) ทดสอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ
(2) ทดสอบการสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ
รูปแบบที่ 2 วิธีการคัดเลือกสายสนับสนุนวิชาการ ดําเนินการดังนี้
(1) ทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับความรูทั่วไป ความรูเฉพาะตําแหนง และทดสอบเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยสําหรับ ประกอบสัมภาษณ
(2) ทดสอบภาคปฏิบัติ เชน สอบความรูเกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร
(3) การสอบสัมภาษณ
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในองคกรนั้น คณะฯ มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก โดยไดนํา
การทดสอบเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยเขามาประกอบการสัมภาษณ เพื่อทดสอบสภาพจิตใจและอารมณของ
ผูสมัครประกอบการคัดเลือก เพื่อใหไดบุคลากรที่มีสภาพจิตใจและอารมณที่เหมาะสมกับตําแหนงและทํางานอยูในองคกร
อยางมีความสุข
คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการบรรจุบุคลากรใหม เชน มีการประเมินผลการทดลองงานและคุณภาพ
งานของบุคลากรที่รับเขาทํางานใหมวามีความเหมาะสมกับตําแหนงหรือไม เชน การทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการจะทําการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานอยางนอย 2 ครั้งของระยะการทดลองปฏิบัติงานในทุก 3 เดือนหรือ 6
เดือน แตไมเกิน 1 ป หลังจากการไดรับการบรรจุเขาทํางาน สวนบุคลากรสายสนับสนุนจะทําการประเมินภายใน 6 เดือน
หลังจากไดรับการบรรจุเขาทํางาน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.5
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.6
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.7
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.8

เอกสารภาระงาน/ภารกิจของภาควิชาหรือหนวยงานที่ประกอบการเสนอขอตําแหนง
พรอมกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติและสมรรถนะที่ตองการ
แผนอัตรากําลังบุคลากร
บทบาทหนาที่ของหนวยการเจาหนาที่ในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกและบรรจุ
แตงตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรบรรจุและ
แตงตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขา
ปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร
ตัวอยางแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
ตัวอยางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ขั้นตอนการปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Flow chart)
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.3.2 มี ก ารพั ฒ นาเสริ ม สร า ง
ศั ก ยภาพและความก า วหน า
ของบุคลากรทุกสายงานอยาง
ตอเนื่อง

1. การประเมินความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งรวมถึง
สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานสูวิสัยทัศนขององคกร (P)
2. การจัดทําแผนพัฒนาเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในแตละสายงาน (P)
3. การกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder)
และลักษณะงานของแตละตําแหนง (P)
4. ดําเนินการการพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของ
แตละสายงาน (Career Ladder) (D)
5. ติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการสร า งความก า วหน า แก
บุคลากร (C)
6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาและสราง
ความกาวหนาของบุคลากร (A)

Process

ตัวบงชี้ท่เี กี่ยวของ
1. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)
2. อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3)
3. ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.2
คณะฯ มีแผนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรแตละสายงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี
เปาหมายเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามุงไปสู 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ไดแก
 แผนพัฒนาสายวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารยใหสูงขึ้นตามมาตรฐาน สกอ. เชน สนับสนุนใหอาจารย
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก รวมทั้งการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เชน สนับสนุนการทําวิจัย ใหทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงานวิชาการ / การนําเสนอผลงานวิชาการ และสนับสนุนทุนการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
 แผนพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางาน โดยใหการ
สนับสนุนทุนไปพัฒนาฝกอบรมในสาขาวิชาชีพและหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการทํางาน รวมทั้งการจัดโครงการศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสม
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร คณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝายนโยบายและแผน ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สงใหกับภาควิชา/หนวยงาน เพื่อประเมินความตองการในการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร
รายบุคคลของภาควิชา/หนวยงาน แลวนําเสนอความตองการจะพัฒนาไปยังฝายบริหารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการฝกอบรมและพัฒนา นอกจากนี้ การพัฒนาและเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพ หรือหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของกับหนาที่
ที่รับผิดชอบและสอดคลองกับสมรรถนะหลักที่คณะฯ คาดหวังนั้น บุคลากรก็สามารถเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ
และอนุมัติใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นหรือมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพใหมากขึ้น
การดําเนินการจัดทําโดย
1. ออกแบบประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร โดยใหบุคลากรประเมินตนเองและประเมินโดยผูบังคับบัญชา
2. นําผลการประเมินมาหาชองวาง(GAP)เพื่อนําชองวางที่ต่ํากวาความคาดหวังมาวางแผนปดชองวาง
3. นําผลที่ไดสงผูบังคับบัญชาวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan:IDP)
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4. นําภาพรวมทั้งหมดมาวิเคราะหและวางแผนพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรของคณะ เพื่อใหงานทรัพยากรบุคคล
ของคณะดําเนินการจัดทําหลักสูตรตอไป (เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.1)
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ตําแหนงวิชาการ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ตําแหนงสนับสนุน

1. ความยึดมั่นในคุณธรรม ( Integrity)
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษา
วาจา เชื่อถือและไววางใจไดเสมอ
2. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยใชเกณฑ
วัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนงานหรือมหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่
ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
3. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)
ความทุมเท รับผิดชอบ มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความคุมคาในการใชทรัพยากรและเปน
ประโยชนตอผูรับบริการและองคกร
4. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
ความเขาใจในบทบาท และหนาที่ของตนเองในฐานะที่เปนสมาชิกหนึ่ง
ของทีม รวมทั้งการมีสวนรวมในการทํางาน การแกไขปญหา และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นตาง ๆ กับสมาชิก ในทีม
5.การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (Systematic Job Planning)
ความสามารถในการวางแผน และการวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นไวลวงหนาเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบ
ขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ทั้งของตนเองและผูอื่นได
1. การมีวิถีชีวิตสรางเสริมสุขภาพ (Healthy lifestyle)
การกระทําที่เปนประจําและสม่ําเสมอ จนเปนนิสัยและแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตที่ทําใหมีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
หรือปญญา รวมทั้งการมีสวนรวมในการควบคุมและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอสุขภาพ ทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม
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ตําแหนงบริหาร
(คณบดี, รองคณบดี,
หัวหนาภาควิชา,
เลขานุการคณะ,
หัวหนางาน)

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

3

ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงสนับสนุน

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. การมีวิสัยทัศน (Visioning)
ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายการทํางาน
ของสวนงาน/หนวยงานใหตอบสนองตอวิสัยทัศนและเปาหมายของ
องคกร รวมทั้งความสามารถในการผลักดันและกระตุนจูงใจใหผูอื่น
ทํางานใหตอบสนองตอวิสัยทัศนขององคกร
2. ความเปนผูนํา(Leadership)
ความสามารถในการวางตนและเปนตัวอยางที่ดี การมีศิลปะในการโนม
นาว จูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูรวมงานเพื่อใหเกิดความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน ความตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ ความสนใจ
และความสามารถในการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของทีมงาน
ดวยวิธีการอยางเหมาะสม
3. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Management)
ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุนผลักดันสมาชิกในองคกรให
เกิดความตองการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เปนประโยชนตอองคกร
รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึ้นจริง
4. การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)
ความสามารถในการประเมินสถานการณ การกําหนดกลยุทธ การลด
จุดออนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤตเปนโอกาส และการคิดเพื่อให
ไดรับชัยชนะในทุกสถานการณ
5. การใหอํานาจแกผูอื่น(Empowering Others)
ความเชื่อมั่นในความสามารถของผูอื่น โดยมอบหมายอํานาจและหนาที่
รับผิดชอบให เพื่อใหผูอื่นมีอิสระในการสรางสรรควิธีการของตนเพื่อ
บรรลุเปาหมายในงาน

ตําแหนงบริหาร
(คณบดี, รองคณบดี,
หัวหนาภาควิชา,
เลขานุการคณะ,
หัวหนางาน)

4

4

4

4

3

คณะฯ กําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงานและลักษณะงานของแตละตําแหนง โดยปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550 รวมทั้ง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
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ใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552 โดยแยกการกําหนด
ตําแหนงความกาวหนาตามสายงาน ดังนี้
 สายวิชาการ: สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
 สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ (ข า ราชการ) : สามารถขอกํ า หนดตํ า แหน ง ชํ า นาญการ ระดั บ 6 ระดั บ 7-8
เชี่ยวชาญ ระดับ 9 และเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10
 สายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) : สามารถขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญ
การ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
 ลูกจางประจําเงินงบประมาณ : สามารถสอบเลื่อนระดับชั้นตามตําแหนง เชน ตําแหนงพนักงานพิมพดีด
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และ 4 ตามลําดับ เมื่อระดับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดในตําแหนง
นอกจากนี้ คณะยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
และมีความกาวหนาในสายวิชาชีพของตน โดยสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เชน
 หลักสูตร “การเขียนผลงานอยางไรใหเกิดความกาวหนา” จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
 หลักสูตร “ทํางานอยางไรใหกาวหนา” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 หลักสูตร “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย” จัดโดยโรงพยาบาลจังหวัด จังหวัดรอยเอ็ด
นอกจากนี้ ยังจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับเรื่อง “การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู”
รวมทั้งโครงการอื่นๆ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางดานการใชเทคโนโลยีใหทันสมัยและเหมาะแกการ
ทํางาน ไดแก โครงการอบรมโปรแกรมการใชงาน Windows เบื้องตน Mail Merge, Page Maker เบื้องตน และโปรแกรม
Illustrator
คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยใหหนวยการเจาหนาที่รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบ
เกณฑในการเลื่อนระดับแจงไปยังผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ เพื่อกระตุนใหผูมีคุณสมบัติ ตามเกณฑดําเนินการจัดทําผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนระดับหรือขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ หรือเชี่ยวชาญ หรือกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เปนตน
รายละเอียดตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
 รอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (116 x 100  158 = 73.42) (สกอ. 2.2)
 รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย :
ศาสตราจารย) (44x100158 = 27.85) : (49x100158 = 31.01) : (64x100158 = 40.51) : (1x100158 = 0.63) (สกอ.
2.3)
 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) (ขอมูลมาจาก FIS)
- รอยละ 59.20 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารับการอบรม
- รอยละ 40.13 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมการประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- รอยละ 75.25 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
- รอยละ 46.40 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมการฟงบรรยาย
- รอยละ 22.41 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
- รอยละ 46.19 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมเสวนาวิชาการ

50

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.4

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ขอมูลบุคลากรทุกสายงานเขารับการฝกอบรมและพัฒนา (ขอมูลจาก FIS)
ขอมูลงบประมาณในการพัฒนาอบรมของบุคลากร
(1) ระเบียบ ก.พ.อ.และระเบียบมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑและแนวทางลําดับ
ขั้นความกาวหนาแตละสายงานของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นพ.ศ. 2550
(3) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551
(4) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552
(7) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑความจําเปนเพื่อกําหนดใหมีตําแหนง
ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.5 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.3.3 มี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร อ มบุ ค ลากรด า นความรู
ความสามารถ และทั กษะ เพื่ อ
รองรับตําแหนงบริหาร

1. แผนการสรางบุคลากรเพื่อรองรับตําแหนงบริหาร (P)
2. การประเมินทดสอบความพรอมของบุคลากรที่ไดรับการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับตําแหนงที่สําคัญ (D)
3. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการสรางบุคลากรเพื่อ
รองรับตําแหนงบริหาร (C)
4. การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเตรี ย มความพร อ มบุ ค ลากรด า นความรู
ความสามารถ และทักษะการบริหาร (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3
คณะฯ มีแผนการสรางความพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับตําแหนงบริหารทุกระดับ โดยพิจารณาจากผูที่กําลัง
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา/รองหัวหนาภาควิชา/ผูชวยคณบดี/หัวหนางาน/หัวหนาหนวย โดยสงเขารับการฝกอบรม เพื่อ
เพิ่มทักษะทางการบริหาร เชน สงเขารับการอบรมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกจัดขึ้น ไดแก โครงการ
พัฒนา นักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการพัฒนาผูบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะยังไดพิจารณาบุคลากร
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ที่ไมมีตําแหนงบริหาร แตมีบุคลิกลักษณะและศักยภาพที่มีความพรอมจะเปนผูบริหารระดับตางๆ ในอนาคต ใหเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพความรูในวิชาชีพและทักษะในการบริหารงาน เปนตน
คณะฯ มีการติดตามและประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาความพรอมของบุคลากรในการบริหาร โดยใหปฏิบัติ
หนาที่ในบทบาทรักษาการหัวหนางาน หัวหนาหนวย รวมทั้งการปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่คณะกรรมการตางๆ ที่สําคัญๆ
ของคณะ เปนตน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.2

รายชื่อผูเขารับการอบรมทักษะทางการบริหาร
รายงานสรุปการเขารับอบรมในหลักสูตรการบริหาร

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.3.4 มี ร ะ บ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แ ล ะ ใ ห ผ ล ต อ บ แ ท น
บุคลากรทุกระดับอยางเปน
ธ ร ร ม โ ป ร ง ใ ส แ ล ะ
ตรวจสอบได

1. การกําหนดแนวทาง รอบเวลาการประเมิน องคประกอบของคณะกรรมการการ
ประเมิน หั วข อ การประเมิน แบบฟอรม ฯลฯ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานให
เหมาะสมกับลักษณะงานของทุกสายงาน โดยผูมีสวนไดสวนเสียและผูถูกประเมินมี
สวนรวมในการพิจารณา และมีแนวทางในการสงเสริมความกาวหนาและกําลังใจของ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน (P)
2. ดําเนินงานตามกระบวนการในการประเมินผลงานของบุคลากรแตละสายงาน
และแจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินรับทราบ และมีการสงเสริมความกาวหนาและ
กําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน (D)
3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด (C)
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร” ขององคกรใหเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได รวมถึงการพิจารณา
ปรับปรุงการสงเสริมความกาวหนาและกําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/
ดีเดน (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.4
คณะฯ กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน - 28/29 กุมภาพันธ และครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคมของทุกป โดยมีการจัดทํา
ประกาศหลักเกณฑการประเมินผล ซึ่งผูรับการประเมินจะตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานและเปาหมายกับผูบังคับบัญชาเปน
ลายลักษณอักษรตามแบบมอบหมาย
ที่กาํ หนดไวโดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย ผูบังคับบัญชาชั้นตน,
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และเพื่อนรวมงาน
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อถึงรอบการประเมิน หนวยการเจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําหนังสือแจงไปยังภาควิชา/
หน ว ยงานให ทํา การประเมิน ผลในเบื้ องต น แล ว นํา เสนอคณะกรรมการประเมิ นผลพิ จ ารณา เมื่ อดํา เนิน การประเมิน ผล
เรียบรอยแลว คณะกรรมการการประเมินผล รวมทั้งผูบังคับบัญชาจะตองแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินรับทราบผล
เปนลายลักษณอักษร
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ในการติดตามประเมินผลนั้น คณะกรรมการจะติดตามผลการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับผลการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านต่ํ า กว า เกณฑ โดยการนํ า ผลการปฏิ บั ติ ง านป จ จุ บั น มาเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่
ผูบังคับบัญชาไดเสนอแนะไวในครั้งที่ผานมา
ดานการสงเสริมความกาวหนาเพื่อเปนกําลังใจใหแกบุคลากรนั้น คณะกรรมการฯ สงเสริมความกาวหนาของ
บุคลากรตลอดเวลา โดยใชวิธีการนําผลการประเมินบุคลากรไปประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส เลื่อนระดับของ
ขาราชการ และเลื่อนระดับตําแหนง รวมทั้งนําผลการประเมินไปประกอบการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดนระดับ
คณะฯ และระดับมหาวิทยาลัยดวย

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.4
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.4
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.5

มาตรฐานคุณภาพ

ระเบียบ/ขอบังคับ/หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานของคณะฯ
แบบฟอรมมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑการจัดสรรและรายชื่อผูไดรับเงินโบนัส
คําสั่งการประเมิน
แบบรายงานผลการประเมินปละ 2 ครั้ง

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.3.5 มีระบบการอุทธรณและ 1. การกําหนดองคประกอบหนา ที่ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ร องทุ กข ที่ เป นอิ สระและมี ชองทางที่หลากหลายในการรับขอรองเรียน รองทุกข ขอขัดของ ตลอดจน
ความคิดเห็นจากบุคลากร (P)
ประสิทธิภาพ

Process

2. การดํ า เนิ น การและการรายงานผลการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การรั บ ข อ
รองเรียนฯ ตอผูบริหารองคกร (D)
3. การติดตาม ประเมินผล ระบบการอุทธรณรองทุกข (C)
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบการอุทธรณรองทุกขของ
องคกร (A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.5
ระบบการอุทธรณและรองทุกขของคณะฯดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย(ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวย การอุทธรณและการรองทุกข) โดยคณะจะมีการแจงเวียนระเบียบใหบุคลากรในภาควิชา/หนวยงานทราบ สําหรับการ
รองเรียนนั้น คณบดีเปดโอกาสบุคลากรมีชองทางการรองเรียน รองทุกข หรือความคับของใจหลายชองทาง ดังนี้
ชองทางที่ 1 หากบุคลากรมีปญหากับเพื่อนรวมงาน สามารถรองเรียนผานผูบังคับบัญชาไดโดยตรง
ชองทางที่ 2 หากบุคลากรมีปญหากับผูบังคับบัญชา ในกรณีที่เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมี
ความคับของใจ สามารถรองเรียนผานผูบริหารระดับสูงของคณะอยางเปนทางการ โดยทําหนังสือรายงานตามลําดับชั้น
หรือไมเปนทางการ เชน เขียนขอขอความหรือความคับของใจถึงผูบริหารโดยตรงหรือสงผานชองทางอื่นๆ ไดแก ตูรับความ
คิดเห็น เวทีผูบริหารพบบุคลากร หรือทําหนังสือรองเรียน หรือโทรศัพทถึงคณบดีโดยตรง หรือ สงทาง E-mail เปนตน

53

ในกรณีที่มีผูรองเรียนหรือรองทุกขผานชองทางตางๆ มายังฝายบริหาร ในขั้นตนนั้นฝายบริหารจะดําเนินการ
จัดสงเรื่องตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไขหรือบรรเทาปญหาดังกลาว
ถาหากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการแกไขไมไดจะรายงานตอคณบดีเพื่อพิจารณาแกไขปญหาตอไป โดยคณบดี จะดําเนินการแกไขขอรองเรียน และจะ
รายงานการแกไขปญหาขอรองเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ
สําหรับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับวินัยของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง ในกรณีเปนเรื่อง
รายแรงของคณะฯ จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ประกอบดวย ฝายบริหาร ผูแทนอาจารยประจําคณะฯ และ
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หากคณะกรรมการไดขอเท็จจริงเรียบรอยแลว จะเสนอรายงานขอเท็จจริงตอคณบดีเพื่อ
พิจารณาสั่งการหรือรายงานไปยังมหาวิทยาลัยตอไป
ในชวงระหวางปงบประมาณ 2553 มีการรองเรียน รองทุกข ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 9 เรื่อง
จากภายในคณะฯ 8 เรื่อง และจากภายนอก 1 เรื่อง นอยกวาปงบประมาณ 2552 จํานวน 3 เรื่อง (ปงบประมาณ 2552
จํานวน 6 เรื่อง)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.5
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.2

ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข
เอกสารการรองเรียน รองทุกข (เปนเรื่องลับเปดเผยไมได)

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.3.6
มี การจั ดสวั สดิ การ
สภาพแวดล อม และการสร า ง
เสริมสุขภาวะ ที่ ทําให บุคลากร
ทํ างานได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และอยูอยางมีความสุข

1. การกําหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม การสรางเสริมสุขภาวะ
และสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน (P)
2. การดํ า เนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน แ ก บุ ค ลากรทุ ก สายงาน
ตามแนวทางที่กําหนด (D)
3. การดําเนินการจัดผังกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (D)
4. การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ กาย ใจ และปญญาแกบุคลากร (D)
5. การติดตาม และประเมินผลการ จัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการ
สรางเสริมสุขภาวะ (C)
6. การนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา การจั ด สวั ส ดิ ก าร
สภาพแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาวะ (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6
คณะฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบ/ประกาศของคณะฯที่เกี่ยวของ ไดแก เงินเดือน คาตอบแทนอื่น เชนเงินประจํา
ตําแหนงคาอาหารทําการลวงเวลา คาสอน คาเชาบาน เงินโบนัสเงินสวัสดิการประเภทตางๆ ไดแก คาเลาเรียนบุตร คา
รักษาพยาบาล การจัดทําประกันอุบัติเหตุ สําหรับผูเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต กรุงเทพฯ และตางประเทศ เงิน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพิมพผลงาน การจัดอุปกรณในการทํางาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือ
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วิทยาศาสตร เปนตน คณะฯ ไดจัดสวัสดิการตางๆ เพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนใหบุคลากรทุกสายงานทํางานไดอยาง มี
ความสุข โดยจัดใหมีกองทุนสวัสดิการคณะฯ เพื่อจัดสรรสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกําหนด คณะฯปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล และระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร โดยมีการแตงตั้ง
อนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตรขึ้น และมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลทางดานสวัสดิการ เพื่อจัด
สวัสดิการที่ดีที่สุดใหแกบุคลากรของคณะฯ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ใหแกบุคลากร ทุก
สายงาน ไดแก การใหเงินชวยเหลือกรณีประสบภัยตางๆ การใหเงินชวยเหลือกรณีเจาหนาที่ประสบอุบัติเหตุ หรืออันตราย
ขณะปฏิบัติหนาที่ การเยี่ยมไขเจาหนาที่ การใหเงินชวยเหลือคาฌาปนกิจศพ สวัสดิการพวงหรีด เงินรางวัลใหแกผู
เกษียณอายุราชการ กิจกรรมนันทนาการตางๆ รวมถึงสวัสดิการดานอื่นๆ เชน โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
คณะฯ มีการบริหารจัดการโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
โดยตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร คณะฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายรองคณบดีรับผิดชอบ บริหาร
จัดการการจัดโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย มีการมอบหมายใหหนวยซอมบํารุงทําหนาที่ตรวจสอบ
ประเมินและปรับปรุงอาคารสถานที่ รานอาหารและรานคาใหปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่สะดวกและเอื้อตอการปฏิบัติงาน
มีการดําเนินโครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (โครงการ สอส. คณะ) โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งการดําเนินโครงการดังกลาว จะมีการดําเนินการในทุกมิติ คือ กาย จิต สังคม สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย กิจกรรมของโครงการ ไดแก โครงการอบรมการยศาสตร (Ergonomics) ใหแกบุคลากรภายในคณะฯ
เพื่อปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน การตรวจสุขภาพประจําป
ซึ่งในปงบประมาณ 2553 มีบุคลากรที่เขารับบริการจํานวน 148 คน การสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย
ไดแก ชมรมโยคะ ชมรมปงปอง ชมรมแบดมินตันชมรมธรรมะสุขใจ และชมรม FITNESS การใหคําแนะนําเรื่องการบริโภค
อาหาร ในโครงการหนุมสาวกวาวัยหัวใจดี เปนตน
การจัดทําระบบจัดการขยะรีไซเคิล และในสวนการดําเนินการในการจัดซื้อและซอมแซม ปรับปรุงสิ่งที่สามารถเอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร และสิ่งแวดลอมของคณะฯ สําหรับปงบประมาณ 2553 ดังรายการตอไปนี้
- จางจัดเก็บสายไฟฟาและสายระบบสื่อสาร
- ปรับปรุงวางทอรับน้ําทิ้งเครื่องปรับอากาศ
- ปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสาย
- ปรับปรุงโครงการระบบประปา
- ปรับปรุงหองสารสนเทศ
- ปรับปรุงหองน้ํา หองเตรียมจัดเลี้ยงและหองพักหัวหนา
- จางทําระบบกันซึมรางระบายน้ําดาดฟา
- จางปรับปรุงหองศรีราชพฤกษ
- จางปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัย
- จางปรับปรุงบอน้ําสูบน้ําเสียเดิมเปนบอดักไขมัน
- จางปรับปรุงหองออกกําลังกาย (FITNESS ROOM)
- อุปกรณสํานักงานที่สําคัญตาง ๆ
คณะมีการติดตามประเมินผลการจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร
โดยการประเมินจากผลการตรวจสุขภาพประจําป และการประเมินภายหลังจากกาจัดกิจกรรมโครงการตางๆโดยคณะกรรมการ
หรือผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะนําผลการประเมินมาเปนขอมูลปรับแผนการดําเนินการในครั้งตอๆไป นอกจากนี้ผูบริหาร
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มีการพูดคุยกับประชาคม มีการติดตามประเมินผลจากโครงการตางๆ ที่ดําเนินการ และนําผลมาจัดทําแผนงานโครงการตางๆ ใน
ปตอไป เชน โครงการปรับปรุงสถานที่ทํางาน โครงการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรโครงการ สอส ระยะที่ 2
สรุปผลการจัดกิจกรรม / สวัสดิการบุคลากร ประจําป 2553
คาใชจาย (บาท)
ประเภทสวัสดิการ
จํานวน
1. โครงการ ” วันมุฑิตาจิต แดผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2553 ”
1 รายการ
138,330.00
2. คาเยี่ยมไข
5 รายการ
2,442.00
3. คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต
16 รายการ
7,700.00
4. คาชวยทําบุญงานศพ
9 รายการ
55,000.00
5. คาทางดวน
1 รายการ
420.00
6. คาใชจายเบ็ดเตล็ดโครงการ ” FITNESS ROOM ”
3 รายการ
6,772.75
7. คาใชจายโครงการ ” กูยืมเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อซื้อเครื่อง
19 รายการ
609,542.09
คอมพิวเตอรและหรืออุปกรณ ”
8. คาใชจายโครงการ ” กิจกรรมนันทนาการ ”
3 รายการ
4,414.00
9. คาใชจายงานกีฬาบุคลากร ” มหิดลเกม ”
1 รายการ
68,801.10
รวม
58 รายการ
908,091.94

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.3.6.1
PH 1.3.6.2
PH 1.3.6.3
PH 1.3.6.4
PH 1.3.6.5

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.6
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.7
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.8
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.9

ขอมูลบุคลากรของคณะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสวัสดิการอื่นๆ
คณะกรรมการฯ รับผิดชอบโครงการสอส. ของคณะ
โครงการจัดการระบบขยะรีไซเคิล
รายการเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
สวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2542
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การ
อนุมัติการจายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2542
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการจัดสวัสดิการภายในคณะ พ.ศ. 2536
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ คณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติ ในการเบิกจายเงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2545
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.3
กระบวนการ (Process)
1. มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2. มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
3.มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
4.นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
5.มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
6. มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
7 .มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)

องคประกอบ 1.4 การจัดการความรู
หลักการ

Process & Result

องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง ขอมูลสารสนเทศ และ
สินทรัพยทางความรู เพื่อแบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรูและสรางสรรคสังคม

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.4.1 มีระบบและกลไก 1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล/ เพื่อกํากับ ดูแล วางนโยบาย แผนงานใน
การดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร
ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนการ
ในการจัดการความรู

Process

ดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร (P)
2. การดําเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
จัดการความรู การใชเทคนิคตางๆ ทางดานการจัดการความรูกับกระบวนการทํางาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการความรู และเพิ่มประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการความรู (D)
3. การสรางเครือขายเพื่อรวมดําเนินการดานการจัดการความรูทั้งภายในและภายนอก
(D)
4. การติดตาม ประเมินผลระบบและกลไกการจัดการความรู (C)
5. การปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนองคกรไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (A)

ตัวบงชี้ท่เี กี่ยวของ


การพัฒนาสถาบัน/สวนงานสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1
คณะฯแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพเปนประธานคณะทํางาน
จัดทําแผนงาน/โครงการและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งการกําหนดเปาหมายไวตั้งแต 17 มกราคม 2550 จนถึงปจจุบัน ใน
ปงบประมาณ 2553 คณะทํางานวิเคราะห ปญหาอุปสรรคของงาน รวมทั้งไดขอเสนอแนะจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ
คุณภาพ MUQD ใหมีการบูรณาการการจัดการความรูใหครอบคลุมทุกพันธกิจและกระจายไปในระดับภาควิชา รวมทั้งการ
จัดทําเปนคลังความรูและ CoP นั้น คณะทํางานฯจึงปรับแผนปฏิบัติการสําหรับปงบประมาณ 2553 โดยกําหนดเปาหมายจะ
ดําเนินเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ทั้งนี้จะขอความรวมมือจากภาควิชาตางๆ และฝายวิจัย
ดวย จากการสอบถามไปยังภาควิชาและฝายวิจัย มีภาควิชาและฝายวิจัยใหความรวมมือในการจัดการความรูรวม 10 ครั้ง
นอกจากนี้คณะทํางานฯโดยรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก สอส.ระยะที่ 2 เพื่อ
ดําเนินงานการจัดการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพเพิ่มเติมอีก โดยมีงบประมาณ ในการจัดทําเปนคลังความรู และ
เผยแพรใน website คณะ รวมทั้งใน KM Newsletter (เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.1) ทําใหสามารถบูรณาการครอบคลุม
ในหลายๆ พันธกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธกิจดานการวิจัย ดานการศึกษา/กิจกรรมนักศึกษาและสิ่งแวดลอม (เอกสาร
หมายเลข PH 1.4.1.2) นอกจากนี้ยังผลักดันใหเกิดการรวมกลุมวิจัย เปน CoP ที่สนใจดานวิชาการ/วิจัย โดยเฉพาะดานการ
วิจัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ รวม 7 โครงการศูนยวิจัย
คณะทํางานฯไดดําเนินกิจกรรมเวทีการจัดการความรู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางองคความรู และการเผยแพร
ความรู อยางตอเนื่อง ทั้งในลักษณะ Internal KM (การจัดการความรูโดยบุคลากรภายในคณะ) และ External KM (การ
จัดการความรูโดยเชิญบุคคลภายนอกมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู) ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว รวมทั้งการใหความรวมมือ
กับฝายตางๆและภาควิชา เพื่อดําเนินการจัดการความรูเชิงบูรณาการและการสรางเครือขาย การจัดการความรู มีการ
รวบรวมองคความรูเปนคลังความรูเผยแพรในองคกรและในการบริหารจัดการผลักดันยุทธศาสตรดานการวิจัยและการศึกษา
ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 กอนสิ้นปงบประมาณฝายแผนไดติดตามประเมินผลลัพธ พบวา คณะทํางานฯสามารถดําเนินงานได
มากกวาเปาหมายที่ตั้งไว
อยางไรก็ดียังพบวามีปญหาอุปสรรคอยูบางโดยเฉพาะการบูรณาการดานอื่นๆเชน
ดาน
ศิลปวัฒนธรรมยังมีนอย ซึ่งจะตองปรับแกตอไป ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 การเผยแพรความรูการจัดการความรูผาน website คณะ และ KM Newsletter

58

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1
เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.4

มาตรฐานคุณภาพ

คณะทํางานการจัดการความรูฯ
website คณะ และ KM Newsletter
หนังสือการจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพในคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
Website : http: www.ph.mahidol.ac.th เกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.4.2 การบูรณาการการจัดการ 1. กําหนดแนวทาง หรือแผนในการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ (P)
ความรูกับการดําเนินงานตาม 2. การดําเนินการตามแนวทางหรือแผนในการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับพันธ
กิจตางๆ (D)
พันธกิจตางๆ

Process & Result

3. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับ
พันธกิจตางๆ (C)
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบูรณาการการจัดการ
ความรูกับพันธกิจตางๆ (A)
5. องคความรูที่ไดจากการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ/
เปาหมายของสวนงาน (Result)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.2
ในปงบประมาณ 2553 คณะทํางานฯ จัดทําแผนปฏิบัติและมีการดําเนินการตามแผนฯ โดยขอความรวมมือกับ
ภาควิชาตางๆ ในการดําเนินงานการจัดการความรู เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับพันธกิจตางๆ เชน
1.1 พันธกิจดานการวิจัย ไดมีการจัดการความรูรวมกับฝายวิจัยของคณะดําเนินการจัดการความรูลักษณะเปน
External KM 3 ครั้ง เชน สถานการณไขหวัด 2009 การเขียนตํารา/หนังสือวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยลงวารสาร
นานาชาติ เปนตน เกิดคลังความรู 3 เรื่องเผยแพรผาน website คณะฯ
1.2 พันธกิจดานการศึกษา/กิจการนักศึกษา ไดรวมมือกับภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ และ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ดําเนินการจัดการความรูรวม 3 ครั้ง คลังความรู 3 เรื่องเผยแพรผาน website คณะ
1.3 พันธกิจดานบูรณาการการวิจัย/การศึกษา/บริการวิชาการและสิ่งแวดลอม ไดรับการสนับสนุนจาก สอส. ระยะที่
2 โดยดําเนินการจัดการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดลอม รวม 8 ครั้ง เกิดคลังความรู เรื่อง เผยแพร
ผาน website คณะ และ KM Newsletter นอกจากนี้ยังไดเปนผูนําของเครือขายการจัดการความรูของ โซน 1 อีก 3 ครั้ง ซึ่ง
ประกอบดวย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
และภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ระหวางการดําเนินการการจัดการความรูเกิดปญหาอุปสรรคบางประการจึงไดมีการวิเคราะหและปรับแก เชน
ปญหาความลาชาของการอนุมัติทุน สอส.ระยะที่ 2 ปญหาความไมสงบทางการเมือง ชวง เมษายน – พฤษภาคม 2553
ปญหาดานการสื่อสารกิจกรรม เปนตน และปรับกระบวนการจัดการใหเกิดความเหมาะสม ปรับชวงเวลาการจัดเวทีและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการประชาสัมพันธกิจกรรมผานขาวคณะฯ ออกทุก 2 สัปดาห และไดเริ่มดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.2
เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.3

แผนปฏิบัติการ KM
รายงานผลการดําเนินงาน KM
เอกสารขาวเฉพาะกิจ

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.4
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ (Results)
 1. มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1.ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน
และเปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/
Below Target)
 2.มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม
 2.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับ
(Do)
แผนงานและเปาหมาย (On Target)
 3.มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ  3.ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว
(Check)
(Above Target)
 4.นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
 4.การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
ดีขึ้น (Upward Trend)
 5.มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุน  5.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark)
ของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous
ในระดับประเทศ
Improvement)
 6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว  6.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark)
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
ในระดับภูมิภาคเอเชีย

 7. มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
7.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง(Benchmark)
ในระดับโลก

องคประกอบ 1.5
หลักการ

ระบบคุณภาพ

Process & Result

องคกรมีระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องสูวัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
เพื่อนําไปสูความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.5.1 มีระบบและกลไก
การพัฒนาคุณภาพ
ภายในองคกร ซึ่ง
สามารถรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก
และสูวัฒนธรรม
คุณภาพ

1. การกํ าหนด/มอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุ คคล เพื่ อวางนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ (P)
2. การวิ เ คราะห ส ถานภาพขององค ก ร เพื่ อ กํ า หนดแนวทาง แผนงาน/กิ จ กรรม
กระบวนการหลักที่สําคัญในทุกพันธกิจ (P)
3. กระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการเยี่ยมสํารวจภายใน (D)
4. การสงเสริม ใหบุค ลากรเห็น คุณคา และประโยชนใ นการพัฒ นาคุณภาพงาน เพื่ อ
เสริมสรางคานิยมและความเชื่อในเรื่องความมีคุณภาพของการดําเนินงาน อันจะนําไปสู
การมีวัฒนธรรมคุณภาพ (D)
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5. การประเมินระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ (C)
6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบและคุณภาพในทุกกระบวนงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินภายนอก (A)
7. จํานวนและรายการกิจกรรม/โครงการการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
(Result)
8. ทิศทาง แนวโนม ผลการประเมินตนเอง และการเทียบเคียง (Benchmarking) และผลการ
ประเมินจากองคกรภายนอก (Result)

Process & Result
ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด (สมศ. 6.1)
2. ระดับความสําเร็จในการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพสถาบัน/สวนงาน (สมศ. 6.2)
3. ประสิทธิผลและผลลัพธของการประกันคุณภาพภายใน (สมศ. 6.3)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1
คณะฯ
จัดระบบและกลไกในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของ
คณะฯ โดยคณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพกํากับดูงานงานพัฒนาคุณภาพ และมีงานนโยบาย
และแผนเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และคณะฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน จํานวน 3 ชุด ดังนี้
(1) คณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย เลขานุการภาควิชาและหนวยงานหลักตาม
ภารกิจเปนกรรมการ โดยมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด สมศ. และสกอ. และรวบรวมเอกสาร
SAR รายบุคคลใหกับอาจารยทุกคนในภาควิชา เพื่อในการเตรียมเอกสารประกอบตามภารกิจของภาควิชา
(2) คณะทํางานเตรียมจัดทํา (ราง) รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ คณะสาธารณสุข
ศาสตร มีคณบดีเปนประธานคณะทํางาน รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพเปนรองประธานคณะทํางาน และกรรมการ
ประกอบดวย รองคณบดี/หัวหนาภาควิชา/เลขานุการคณะฯ/หัวหนางาน/หัวหนาหนวยที่เกี่ยวของ โดยมีหนาที่ เตรียมการ
จัดทํา (ราง) รายงานการประเมินตนเองมาตรฐานและองคประกอบ พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ และเตรียมการเกี่ยวกับ
การเยี่ยมสํารวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย
(3) คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายในคณะฯ ทําหนาที่ ในการเยี่ยมสํารวจคุณภาพภายในคณะฯ ตามภาควิชา/
หนวยงาน พรอมใหขอเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพรอมในการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทางคณะฯ จึงปรับแนวทางการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ
โดยมุงเนนการพัฒนางานดานการวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ชั้นนําแหงชาติ และมหาวิทยาลัยระดับโลก ทางคณะฯ จึงควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกพันธกิจใหไดมาตรฐาน
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
โดยมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบในแตละฝายพันธกิจ ประกอบดวย มาตรฐานคุณภาพการศึกษารับผิดชอบโดยฝายวิชาการและนวัตกรรม
การศึกษารวมกับฝายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มาตรฐานคุณภาพการวิจัย รับผิดชอบโดยฝายวิจัยและพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพงานดานการบริหารและเครือขาย รับผิดชอบโดยฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกับฝายบริหารและพัฒนาองคกร และฝายวิเทศสัมพันธ โดยมีงานนโยบายและแผนเปนผูประสานงาน/รวบรวม/สรุปผล
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การดําเนินงานของแตละฝายที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลัก
ตลอดจนไดติดตามผลการดําเนินการพัฒนางานคุณภาพตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย
ในปงบประมาณ 2553 ฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพแจงผลการเยี่ยมสํารวจ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยไปยัง
ผูรับผิดชอบในแตละฝาย / หัวหนาภาควิชา / หัวหนางาน / หัวหนาหนวยที่เกี่ยวของใหดําเนินการพัฒนางานตาม
ขอเสนอแนะ และติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ปละ 1 ครั้ง และกําหนดใหภาควิชา/หนวยงานเขียนรายงาน
ประเมินคุณภาพตนเอง เพื่อใหภาควิชา/หนวยงานไดทราบผลการดําเนินงานของตนเองในแตละป และนําผลการดําเนินงาน
มาวิเคราะห
เพื่อปรับกระบวนการทํางานวามีจุดแข็ง และลดจุดออน และมีโอกาสที่จะพัฒนาภาควิชา/หนวยงานของ
ตนเองไดอยางไร
การดําเนินงานดังกลาวฯ คณะฯดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพื่อใชในการพัฒนางานตนเองใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่จะพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย ตลอดจนจัดทําคูมือเอกสารปฏิบัติงาน หรือเอกสารทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพรหรือสามารถใชเปนเอกสารประกอบการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น และทางคณะฯ ยังใหความสําคัญตอ
การประกันคุณภาพของเครือขายดวยโดยใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการสงบุคลากรของสวนงานไปชวยทําหนาที่เปน
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง จํานวน 11 คน ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

รองศาสตราจารยกุลยา
รองศาสตราจารยเนาวรัตน
รองศาสตราจารยภูษิตา
รองศาสตราจารยพิพัฒน
รองศาสตราจารยสุธรรม
รองศาสตราจารยอุษา
ผูชวยศาสตราจารยขวัญใจ
ผูชวยศาสตราจารยสุคนธา
ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน
อาจารยปยะธิดา
นางนภาพร

ชื่อ-สกุล
นาคสวัสดิ์
เจริญคา
อินทรประสงค
ลักษมีจรัลกุล
นันทมงคลชัย
เล็กอุทัย
อํานาจสัตยซื่อ
คงศีล
ศรีสรฉัตร
ขจรชัยกุล
มวงสกุล

ภาควิชา/หนวยงาน
ระบาดวิทยา
วิศวกรรมสุขาภิบาล
บริหารงานสาธารณสุข
จุลชีววิทยา
อนามัยครอบครัว
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
การพยาบาลสาธารณสุข
บริหารงานสาธารณสุข
โภชนวิทยา
อนามัยครอบครัว
สํานักงานคณบดี
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ซึ่งในปงบประมาณ 2553 ทางคณะฯ มีกระบวนการดําเนินงานดานคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังนี้
ลําดับ
กิจกรรม
1.
จัดทําบันทึกแจงผูรับผิดชอบแตละฝาย/หัวหนาภาควิชา/ประธานบริหารหลักสูตร/หัวหนางาน/หัวหนาหนวย
เพื่อทราบผลการประเมินเยี่ยมสํารวจดวยวาจาจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ ตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2552 (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553)
2.
จัดทําบันทึกแจงผูรับผิดชอบแตละฝาย/หัวหนาภาควิชา/ประธานบริหารหลักสูตร/หัวหนางาน/หัวหนาหนวย
เพื่อทราบผลการประเมินเยี่ยมสํารวจจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปงบประมาณ 2552 อยางเปนทางการ (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553)
3.
จัดทําบันทึกขอความรวมมือจากผูรับผิดชอบแตละฝาย/หัวหนาภาควิชา/ประธานบริหารหลักสูตร/หัวหนา
งาน/หัวหนาหนวยที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยม
สํารวจ ปงบประมาณ 2553 (เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553)
4.
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ ปงบประมาณ
2553 (เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553)
5.
จัดทําหนังสือแจงรายละเอียดและแนวทางในการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ
ปงบประมาณ 2553 รวมกําหนดใหภาควิชาสงรายงานฯ (เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553)
6.

7.

8.

9.
10.
11.

ประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ ปงบประมาณ 2553
(เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553)
6.1 กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ
6.2 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
6.3 ชี้แจงรายละเอียดในการจัดเก็บขอมูลและมอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบ/
มาตรฐานคุณภาพ
ติดตามรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ปงบประมาณ 2553 (เมื่อวันที่ 22 และ 30 กันยายน 2553)
ติดตามขอมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้จากภาควิชา
ติดตามรายงานประเมินคุณภาพตนเองจากคณะทํางานในแตละองคประกอบ/มาตรฐานคุณภาพ
ติดตามรายงานประเมินคุณภาพตนเองจากภาควิชา
จัดทําบันทึกขอความรวมมือจากผูรับผิดชอบแตละฝาย/หัวหนางาน/หัวหนาหนวยที่เกี่ยวของรายงานผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ ปงบประมาณ 2553(เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2553)
จัดทําสรุปรายงานการประเมินคุณภาพตนเองเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ พรอมพิจารณาเอกสารหลักฐาน
ประกอบในแตละองคประกอบ/มาตรฐาน ในวันที่ 1-15 ตุลาคม 2553
ภาควิชา/หนวยงานเตรียมตอนรับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายในของคณะฯ วันที่ 13-17ธันวาคม 2553
คณะกรรมการดําเนินงานทบทวนรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ ระยะที่ 3
ปงบประมาณ 2553 ของคณะสาธารณสุขศาสตรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายใน
คณะฯ ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2553
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ลําดับ
12.
13.

กิจกรรม
คณะฯ จัดสงรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2553 ไปยัง
มหาวิทยาลัย (สํานักคุณภาพ) กลางเดือนธันวาคม 2553
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 10-11 มกราคม 2553

การเยี่ยมสํารวจคุณภาพภายในของสวนงาน
คณะฯ กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพของภาควิชา/หนวยงาน และใน
แตละภาควิชา/หนวยงานใหจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตนเอง พรอมทั้งมีการเยี่ยมสํารวจคุณภาพทุกพันธกิจอยา ง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป และในปงบประมาณ 2553 เนนการเยี่ยมสํารวจระดับคณะฯ และภาควิชา โดยคณะกรรมการเยี่ยม
สํารวจฯ พบคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรับฟงผลการดําเนินงานจากคณบดี และซักถามขอสงสัยจากผูบริหารคณะฯ ที่
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลัก และคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายในดําเนินการเยี่ยมสํารวจภาควิชาในแตละพันธกิจหลัก
เหมือนกับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยมสํารวจฯ คือ พบผูบริหารแตละฝาย/
คณะกรรมการแตละฝาย/สํานักงานคณบดี/ภาควิชาตามภารกิจโดยไมซ้ํากับปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผล
การเยี่ ย มสํ ารวจในภาพรวม และแจ งผลการเยี่ ย มสํารวจการประเมินตนเองดว ยวาจาตอ คณะกรรมการประจํา คณะฯ /
ประชาคม พรอมทั้งจัดทํารายงานการเยี่ยมสํารวจในภาพรวมของคณะฯ เปนรูปเลม เพื่อแจงใหภาควิชา/หนวยงานทราบเปน
ลายลักษณอักษร
และทางคณะฯ ได นํ า ผลการเยี่ ย มสํ า รวจฯ มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให ง านที่ ป ฏิ บั ติ
ดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

การดําเนินการของหนวยงานตาม

พัฒนา

ขอเสนอแนะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ

ดานบริหาร
1. ป 2552 ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลไม
ครอบคลุ มทุ ก พัน ธกิ จ และในหลาย
โครงการ ดั ง นั้ น ในแผนป 2553
ค ว ร มี ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ใ น ก า ร
ประเมินผลแผนการดําเนินการ

ป ง บประมาณ 2553 ทางคณะฯ กํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ภาควิ ช า/หน วยงานรายงานผลการดํ า เนิ น งาน

แผนงาน/โครงการทุกไตรมาส ทุกพันธกิจ

นโยบายและแผนงาน/โครงการรอบ 9 เดือน และ

จํ า นวน 49 โครงการ ผลสํ า เร็ จ ของ

12 เดื อน และได นํ า ผลการดํ า เนิ น งานในแต ล ะ

โครงการ รอยละ 89.67

ครั้งมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
บันทึกผลการดําเนินงานนโยบายและแผนงาน/
โครงการทุ กพันธกิจในระบบ MUFIS

อยา ง

ตอเนื่อง
2. คณะฯ ควรจั ด สรรงบประมาณ ใน คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
การขั บ เคลื่ อ นโครงการเชิ ง รุ ก ของ เ ชิ ง รุ ก จํ า น ว น 2 0 โ ค ร ง ก า ร ว ง เ งิ น
คณะฯ เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจของ 21,690,000
บาท จํ า แนกตามประเด็ น
คณะฯ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ดังนี้
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศใน
การวิจัย จํานวน 3 โครงการ = 380,000 บาท
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางองคกรแหง
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มีโครงการเชิงรุกทีไ่ ดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 13 โครงการ วงเงิน 1,040,000
บาท และมีคาใชจายจริง จํานวน
403,232.54 บาท คิดเปนรอยละ 38.77
จากงบประมาณที่ไดรับ นอกนั้น เปน
โครงการงานประจําและโครงการพัฒนางาน

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

การดําเนินการของหนวยงานตาม

พัฒนา





ขอเสนอแนะ
การเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ
จํานวน 9 โครงการ = 700,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศ
ในการบริการสุขภาพและวิชาการ จํานวน 4
โครงการ = 20,130,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเปน
สากล จํานวน 4 โครงการ= 480,000 บาท

3. ควรมี ก ารจั ด วางระบบการแบ ง ป น คณะฯ จัดกลุมการปฏิบัติงานตามภารกิจอยางไม
ทรั พ ยากรร ว มกั น ของทุ ก ภาควิ ช า
เปนทางการโดยแบงออกเปน 4 กลุมวิชาการ คือ
share resource เพื่อประหยัด
 กลุม วิชาการปองกันโรคและควบคุมโรค
งบประมาณ
 กลุมวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและการ
บริหาร
 กลุมวิชาการสิ่งแวดลอม และอาชีวอนามัย
 กลุมวิชาการสงเสริมสุขภาพ
4. ควรบู ร ณาการระบบการจั ด การ คณะฯ แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู และ
ความรู (KM) ใหครอบคลุมทุกพันธ
ได มีการกระจายไปสู ภาควิ ช าโดยให ภาควิ ช ามี
กิจและกระจายไปในระดับภาควิชา
ส ว นร ว มในการจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข อง
ภาควิชาซึ่งจะรวมกับสวนกลางของคณะฯ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ
ประจํา 36 โครงการ ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหลงทุนอื่น ๆ

แตละกลุมมีการเชิญบุคลากรในกลุมเดียวกัน
มารวมสอน วิจัย และบริการวิชาการ




มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการ
ความรู
มีการจัดเสวนาทางวิชา การเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูจํานวน10 เรื่อง/ป

โดยจัดเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
จํานวน 10 เรื่อง/ป
5. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบการจั ด ทํ า  จัดทําเว็บบอรดของภาควิชาตางๆ ของคณะ - ไดจัดเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน
Knowledge Assets เพื่อนําไปสู
เพื่อเผยแพรงานวิจัยของอาจารย
และ
เรียนรู จํานวน 10 เรื่อง/ป
CoPs เชน โครงการขยะ recycle
นักศึกษาของคณะ และออกไปสูสังคมชุมชน
ภายนอก
 คณะฯ จัดตั้งศูนยวิจัยสูความเปนเลิศทาง -มี CoPs จํานวน 7 กลุมวิจัย
วิชาการ โดยมีการจัดแบงกลุมวิจัยออกเปน
7 กลุม ดังนี้
(1) กลุมโครงการวิจัยนวัตกรรมสุขภาพ

เพื่อ

จัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม
(2) กลุมโครงการวิจัยชีวจิตตาปญญาสังคม
(3) กลุมโครงการวิจัยดานอาหารและโภชนาการ
(4) กลุมโครงการวิจัยปองกันและควบคุม
โรคติดตอนําโดยพาหะ
(5) กลุมโครงการวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ
(6) กลุมโครงการวิจัยสิ่งแวดลอมการทํางานและ
โภชนาการในการพัฒนามนุษย
(7) กลุมโครงการวิจัย Monitoring and
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

การดําเนินการของหนวยงานตาม

พัฒนา

ขอเสนอแนะ


ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ

Evaluation
คณะฯ จัดโครงการ “Reduce ชวยชาติ
Recycle ชวยเรา” เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน
2553 โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขารวม

โครงการไดมีความรูความเขาใจและให
ความสําคัญของการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
คุมคา สรางความตระหนักและปลูกฝง
จิตสํานึกในการชวยกันคัดกรอง แยกขยะ
รีไซเคิล โดยมีกิจกรรมการประกวด
สิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมบนเวที
กิจกรรมตอบคําถามของนักเรียน กิจกรรม
สาธิตสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรม
ออกรานคาอนุรักษสิ่งแวดลอมและการ
ออกบูธนิทรรศการใหความรูจากหนวยงาน
ภายนอก โครงการขยะรีไซเคิล มหกรรม
จําหนาย และประมูลของใชมือสอง สภาพดี
ราคาถูก ตลาดรับซื้อขยะรีไซเคิล หรือ
ธนาคารขยะ โดยใหทุกคนมาเปดบัญชี
ธนาคารรวมใจลดโลกรอน เพื่อเปน
สวัสดิการใหกับบุคลากรและนักศึกษาของ
คณะสาธารณสุขศาสตร

มีธนาคารรวมใจลดโลกรอน เพื่อรับซื้อ
ขยะทุกประเภทจากสมาชิกในเครือขาย
วิทยาเขตราชวิถี โดยเปดใหบริการทุก
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น.

6. ควรนํ า ผลจากการประเมิ น ความ คณะฯ นําผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงมา
เสี่ยงในทุกพันธกิจ มาปรับปรุงตาม
จัดทําแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553
แผนการบริหารความเสี่ยงตอไป
ดังนี้
ดานงานวิจัย
1. การสนับสนุนการทําวิจัย
1.1 กําหนดมาตรการหรือเกณฑเพื่อจัดสรรทุน
สําหรับเงินงบประมาณแผนดิน
1.2 จั ดลํ า ดับการให ทุ นสนับสนุนสํ า หรั บกลุม
อาจารย ใ หม แ ละทุ น การรวมกลุม วิ จัย ให มี
เกณฑการรับทุน China Medical Board
(CMB)
1.3 เพิ่มทุนวิจัยดานการรวมกลุมวิจัย
1.4 เพิ่มชองทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธผาน
E-mail และ Research Club เพิ่มเติมจาก
Website ของหนวยวิจัย
2. การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
2.1 มีการติดตามการดําเนินงานความกาวหนา
และรายงานฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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มีการปรับระเบียบ/ประกาศใหม ดังนี้
 มีประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการ
วิจัยจากกองทุน China Medical Board
(CMB) พ.ศ. 2551
 มีประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง
ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัย เพื่อ
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและ
วิจัย พ.ศ. 2551
 Research Club Webboard รวมพูดคุย
เลาเรื่องและแลกเปลี่ยนประสบการณ
การทําวิจัยในสาขาตาง ๆ
 แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน
CMB (Pre-Evaluation และ PostEvaluation)

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

การดําเนินการของหนวยงานตาม

พัฒนา

ขอเสนอแนะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ

2.2 รวมกลุมวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยขนาดใหญ
2.3 กําหนดมาตรการใหนักวิจัยแจงขอมูลโดย
หนวยงานวิ จัยไดจัดทําหนั งสือเวี ยนไปยั ง
ภาควิชาเพื่อขอขอมูลตามแบบฟอรม RU
2.4 จัดทําแผนประชาสัมพันธผลงานวิจัยทาง
สื่อโดยมี การประชุมปรึ กษาหารือเกี่ย วกับ
การจัดตั้งศูนยวิจัยที่มุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ
ดานการศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความรู
รอบดานสามารถคิดวิเคราะหและเชื่อมโยง
ไดอยางเปนระบบ
1.1 กําหนดใหหลักสูตรทุกระดับจัดการเรียน
การสอนในลักษณะ PBL และบูรณาการ
ความรูระหวางสาขาวิชาชีพตาง ๆ โดย
ผลักดันใหจัดระบบการสอน จํานวน 3
รายวิชา ในระดับปริญญาตรี 1 วิชา และ
บัณฑิตศึกษา 2 วิชา (รายวิชาฝก
ภาคสนามและวิชาสัมมนา)
2. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพทั้งดานวิชาการ จริยธรรมและ
คุณธรรม
2.1 จัดฝกอบรมใหนักศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจคุณธรรมและจริยธรรม
อยางตอเนื่องควบคูไปกับดาน
วิชาการ
2.2 จัดทําเกณฑการประเมินในมิติดาน
จริยธรรมและคุณธรรมใหชัดเจน
3. การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และ
มีความเอื้ออาทรตอกัน
3.1 จัดหองเรียนและอุปกรณการสอนใหมี
บรรยากาศความเปนนานาชาติ
3.2 กระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
สโมสรองคการนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู
4. การเพิ่มจํานวนนักศึกษานานาชาติ
4.1 จัดทําประชาสัมพันธเชิงรุก และสราง
เครือขายระหวางประเทศ
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มีโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยสูความเปน
เลิศทางวิชาการ
มีประมวลรายวิชาฝกภาคสนามและ
วิชาสัมมนา



ใบรับรองการเขารับการฝกอบรมฯ



อยูระหวางดําเนินการ

 นักศึกษาหลักสูตร M.Sc.Health
Informatics ไดรับการคัดเลือกเปนนายก
องคการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
 อยูระหวางดําเนินการ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตาม

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
5. ความลาชาของการออกผลการศึกษา ตองมี  แบบบันทึกผลการเรียนการสอน
การพัฒนาระบบการติดตาม ควบคุมกํากับ
ดูแลนักศึกษา และการทําวิทยานิพนธโดยมี
การดําเนินงานปรับปรุงแบบบันทึกผลการ
เรียน และความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ และกําหนดใหใชกันทุก
หลักสูตร
6. การพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการ  โครงการสาธารณสุขศึกษา
จัดการศึกษานอกเหนือจากความสามารถ
ทางวิชาการ
 พัฒนาอาจารยใหมใหมีความรูดาน
การจัดการศึกษา โดยทางคณะฯ ไดมี
การจัดสัมมนาอาจารยใหม “โครงการ
สาธารณสุขศึกษา”
7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหบริการ  อยูระหวางเตรียมการจัดฝกอบรม
ดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ และจัดทําแผนพัฒนา
8. อยูระหวางเตรียมการจัดทําคูมือการบริหาร
บุคลากรทั้งระยะสั้นละระยาว
หลักสูตรทุกระดับ และจัดทําคูมือการดูแล
นักศึกษาตางชาติ
9. อยูระหวางการจัดเก็บขอมูลดานการศึกษา
ใหเปนระบบและใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดานการบริหารงาน
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 แบบฟอรมการเสนอโครงการ/การติดตาม
โครงการ
 กําหนดแผนและการดําเนินงานการ
รักษาความปลอดภัยในสัญญาวาจางฯ
2. ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
3. พัฒนาแบบฟอรมการจัดทําโครงการให
สะดวกแกภาควิชา/หนวยงานในการจัดทํา
โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย
4. ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องผานสื่อตาง ๆ
ของคณะฯ เชน Website แผนพับ ตลอดจน
ผานทางการประชุม/สัมมนาของคณะฯ
7. ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพเขา 1. คณะฯ แตงตั้งคณะทํางาน และมี
 มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ผูรับผิดชอบใน
สู ง านประจํ า โดยใช เ ทคโนโลยี
ผูรับผิดชอบในแตละ Module เพื่อบันทึก
แตละ Module
สารสนเทศชวยการรวบรวมขอมูล
ขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
(MUFIS) และคัดกรองขอมูลในแตละพันธกิจ
2. ติดตามผลการดําเนินงานหลังการเยีย่ ม
 มีรายงานผลการดําเนินงานหลังการเยี่ยม
สํารวจฯ ปละ 1 ครั้ง
สํารวจฯ
8. ควรนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ 1. ฝายวิจัยและระบบคุณภาพไดแจง
 แจงเรื่องเกี่ยวกับการเยี่ยมสํารวจฯ ตอที่
ภายใน ระดับภาควิชามานําเสนอที่
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2553
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ
เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและ
พัฒนาตอไป

9. ควรมี ร องคณบดี ห รื อ ผู ช ว ยคณบดี
และมี ห นว ยพั ฒนาคุ ณ ภาพรวมทั้ ง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานฯ โดยตรง
เพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจในเกณฑ ก าร
ประเมิ น และนํ า มาพั ฒ นางานได
อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม

10. ควรนํากิจกรรมของคณะฯ
ประชาสัมพันธผานสื่อที่คณะฯ มีอยู
แลว เชน สื่อ TV สื่อสิ่งพิมพ

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ
เมื่อวันศุกรที่ 22 มกราคม 2553 วา
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตรไดมีการเยี่ยมสํารวจ
ระบบคุณภาพการศึกษา จํานวน 6 ภาควิชา
และ 2 สํานักงาน
2. คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะการจัดทํา
รายงานประเมินคุณภาพตนเอง และ
เตรียมการจัดทําเอกสารประกอบทั้งในระดับ
คณะฯ และระดับภาควิชา เพื่อนําไปสูการ
เตรียมความพรอมในการเยี่ยมสํารวจตาม
ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
1.คณะฯ แตงตั้งรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา
คุณภาพเพื่อกํากับดูแลงานประกันคุณภาพ
โดยมีหนวยงานหลักรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คือ หนวยประกันคุณภาพ
การศึกษาอยูภายในงานนโยบายและแผน
2. เดิมมีเจาหนาที่รับผิดชอบเพียง 1 คน ตอมา
ไดมีเจาหนาที่เพิ่มอีก 1 คน (รับโอนมาจาก
มหาวิทยาลัย) รวมมีเจาหนาที่ประจํา 2 อัตรา

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ
1/2553 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553

 มีคําสั่งมอบหมายงานใหรองคณบดีฝาย
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
เปนผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
สวนงาน
 มีคําสั่งใหขาราชการปฏิบัติงานประจํา
หนวยประกันคุณภาพการศึกษา และมี
บุคลากรประจําเพิ่มอีก 1 อัตรา

1. กําหนดการประชาสัมพันธผานสื่อคณะ
 ผลงานทางวิชาการ/ชื่อเสียงของคณะฯ
สาธารณสุขศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล
เปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปโดยผานสื่อ
2. คณะฯ นําผลงานทางวิชาการผานสื่อทาง
โทรทั ศ น สื่ อ วิ ท ยุ และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ข อง
โทรทัศน NBT (ชอง 11 เดิม) ในรายการ
หนาตางสุขภาพ ออกอากาศทุกวันเสารและ
คณะฯ/มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือขาย
อาทิตย เวลา 05.45-06.00 น. และนําขึ้น
post ใน YOUTUBE
3. รายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 92.0 ใน
รายการ “ตามตะวัน” ชวง “พบหมอตาม
ตะวัน” และ IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะฯ มีผลงานวิชาการผานสื่อจุลสาร
สาธารณสุขศาสตร ปละ 4 ฉบับ
5. มีการเผยแพรผานสื่อมวลชนทางสื่อสิ่งพิมพ
เชน หนังสือพิมพรายวัน
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

การดําเนินการของหนวยงานตาม

พัฒนา
11. ควรเพิ่มชองทางการสื่อสาร



จากผูบริหารคณะฯ สูผูปฎิบัติในลักษณะ
two ways- communication






12. เอกสารประกอบการทํา SAR บาง 
ม า ต ร ฐ า น ยั ง ไ ม เ ป น ร ะ บ บ แ ล ะ ไ ม
สอดคลองตามองคประกอบ

1. มี ค วามซ้ํ า ซ อ นในเนื้ อ หารายวิ ช า 
ของแตละหลักสูตร ทําใหมีภาระการ
สอนเพิ่ม และมีจํานวนนักศึกษาใน
บางหลักสูตรนอยจนอาจจะไมคุนทุน
การยุบ รวมกั น จะชว ยลดภาระงาน
สอน และงายตอการบริหารจัดการ

ขอเสนอแนะ
คณบดีกระจายอํานาจไปยังผูที่เกี่ยวของใน
แตละพันธกิจแลวผูรับผิดชอบพันธกิจจะเปน
ผูชี้แนะตามนโยบายรวมถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานโดยตรง และ
ในแตละฝายจะมีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือในการแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ดังนั้น ผูรับผิดชอบในแตละฝายจะทราบผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา/อุปสรรคใน
การทํางานอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ คณบดียังไดสื่อสารใหประชาคม
รับรูในโอกาสตาง ๆ เชน การสัมมนา
บุคลากรประจําป ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เปนตน
หนวยประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการ
จัดแฟมเอกสารประกอบในแตละ
องคประกอบ/มาตรฐานคุณภาพตามระบบ
คุณภาพ
ดานการศึกษา
คณะฯ กําลังปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(สศ)
ฉบับป พ.ศ.2553 จากเดิม 11 หลักสูตร
ลดลงเหลือ 7 หลักสูตร ตาม TQF

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ
 ประชาคมไดรับขาวสารหลายชองทางจึง
ทําใหผูปฏิบัติไดทราบนโยบาย/แนวทาง
ในการปฏิบัติงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

 มีแฟมเอกสารในแตละองคประกอบ/
มาตรฐานคุณภาพตามระบบคุณภาพ

 อยูระหวางดําเนินการยกรางหลักสูตรฯ
และ
 มีแผนจะเสนอเขากลั่นกรองประมาณ
เดือนตุลาคม 2553

2. ค ว ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ทํ า วิ จั ย ด า น 
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย า ง เ ป น รู ป ธ ร ร ม
(นโยบายของมหาวิทยาลัย)


คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนทุนการทํา
วิจัยดานการศึกษา
รองคณบดีฝายวิจัยฯ ไดเชิญอาจารย/
นักวิชาการศึกษาประชุมหารือเรื่องการ
จัดทําโครงการวิจัยปฏิรูปการศึกษา

 อาจารย มี ทุ น สนั บ สนุ น ในการทํ า วิ จั ย

3. ควรมีระบบการติ ดตามประเมิ น ผล 
ส ถ า บั น ส ม ท บ เ พื่ อ ใ ห ไ ด ร ะ ดั บ
มาตรฐาน


คณะแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน
สถาบันสมทบ ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี และ
มีคณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินและ
ควบคุมการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ
ทุกปการศึกษา
มีการเขาตรวจเยี่ยมประเมิน และเก็บขอมูล
เพื่อทําขอตกลงในการปรับปรุงพัฒนาเปน
ลายลักษณอักษร รวมกับสถาบันสมทบ เปน
ประจําทุกป

 สถาบั น สมทบฯ มี แ ผนดํ า เนิ น การตาม
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การศึ ก ษา นั ก วิ ช าการศึ ก ษา กํ า ลั ง
รวมกลุมเพื่อจัดทําโครงการ

ขอตกลงการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีการปฏิบัติจริง

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

การดําเนินการของหนวยงานตาม

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ

พัฒนา
ขอเสนอแนะ
4. ควรนํ า ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รไป  คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  -หลั ก สู ต รฯ มีก ารปรั บปรุ ง กระบวนการ
วิเ คราะหแ ละนํามาปรั บปรุงพัฒนา
ทุกระดับ ซึ่งมีภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา
จั ด การเรี ย นการสอนและมี ก ารพั ฒ นา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
ควบคุมกํากับและประเมินผลหลักสูตร
หลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งตรงตามความ
 รวมถึงทุกปการศึกษา แตละหลักสูตรจะจัด
ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู เ รี ย น แ ล ะ สั ง ค ม
ประชุมสัมมนา โดยนําผลมาประเมินหลักสูตร
ไปวิเคราะห และเชิญผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
ประเทศชาติ
รวมวิเคราะหการจัดการศึกษาในแตละ
หลักสูตร
 ผลจากที่ประชุมไดนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
ดานการวิจัย
1. ควรมี ก ารจั ด การบริ บ ทของคณะฯ 
ใ ห เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ
เทียบเคียงกับการจัด Ranking ใน
ระดับนานาชาติได

คณะฯ ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก
ไมมีระเบียบรองรับในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่จะจางนักวิจัย full time และตออายุ
ราชการแบบ part time

2. ค ว ร เ ร ง รั ด ก า ร จั ด ทํ า ว า ร ส า ร 
ระดั บ ชาติ ให เ ป น วารสารระดั บ
นานาชาติและยกระดับวารสารระดับ
หนวยงานของคณะฯ ใหเปนวารสาร
ระดั บ ชาติ ที่ อ ยู ใ นฐานข อ มู ล ของ
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา (สกว.)

คณะฯ ได รั บ มอบหมายจาก Thai-PHEIN 
ใหเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา e-journal
นานาชาติ คือ Asia Journal of Public 
Health (www.asiaph.org) ฉบับแรก online
ในเดือนกรกฎาคม 2553 ฉบับที่ 2 ภายใน
เดือนธันวาคม 2553 และในป 2554 จะออก
3 ฉบับ โดยเริ่มออกเดือนมีนาคม เมษายน
สิงหาคม และธันวาคม 2554

3. ควรมี แ ผนเพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง ของ 
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนผูชวย

คณะฯ ยังไมมีอัตรากําลังใหมสําหรับ
ตําแหนง “ผูชวยนักวิจัย”
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Asia Journal of Public Health ฉบับ
แรก online ในเดือนกรกฎาคม 2553
โดยฉบับแรกลงตีพิมพทั้งหมด 4 เรื่อง
เปน Original Article ทั้งหมด และมี
Research Highlight อีก 2 เรื่อง

-ป จ จุ บั น มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ เ ป น ”
ผูชวยนักวิจัย” จํานวน 1 อัตราเทานั้น

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

การดําเนินการของหนวยงานตาม

พัฒนา

ขอเสนอแนะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ

นักวิจัย
4. ค ณ ะ ฯ ควรมี ก า รสํ า ร ว จ ค ว า ม 
ตอ งการครุ ภั ณ ฑ วิ จั ย จากภาควิ ช า
ต า ง ๆ เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ
งานวิจัยของคณะฯ ไดในระยะยาว


5. ควรมี ร ะบบการสร า งบั น ไดอาชี พ 
(Career Path) แกนักวิจัยที่ชัดเจน



คณะฯ ไดมีการประชุมสัมมนาบุคลากรและที่ 
สูงเนิน ซึ่งผลการประชุมทางคณะกรรมการ 
วิจัย มีความเห็นเรื่องการปรับปรุงระบบและ 
กลไกดานการวิจัย
โดยจัดประชุมเปนวาระพิเศษเพื่อสรุปความ
คิ ด เห็ น จากประชาคม และสํ า รวจความ
ตองการดานตางๆ รวมทั้งครุภัณฑวิจัย เพื่อ
ผลั ก ดั น ผลลั พ ธ วิ จั ย และการปรั บ สิ่ ง เอื้ อ
ต า งๆ เพื่ อ ให เ อื้ อ ต อ การวิ จั ย คาดว า
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553

มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ
มีรายงานการประชุมฯ
มีการรายงานความเห็นเพื่อจัดรูปแบบ/
กลไกการสนับสนุนงานวิจัยและการ
จัดทําแผนฯ ป 2555

ตั้งแตปงบประมาณ 2553 คณะฯ มีโครงการ 
ส ง เสริ ม ให อ าจารย ใ หม ไ ด รั บ การอบรม
โครงการสร า งนั ก วิ จั ย “ต น กล า วิ จั ย ” จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
โดยจะสงปละ 2 คน
ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มีโครงการจัด
ที่ปรึกษาด านการวิจัย (Mentor) ใหกับ 
นั ก วิ จั ย รุ น ใหม และทํ า หน า ที่ กํ า หนดทิ ศ
ทางการวิจัยของคณะ นอกจากนี้จะจัดใหมี
โครงการพิเศษ เพื่อทําการวิจัยที่เปนไปตาม

ในปงบประมาณ 2553 คณะฯ สง
อาจารยกิตติพงศ พลเสน สังกัด
ภาควิชาอนามัยชุมชน เขารวม
โครงการ “ตนกลาวิจัย” ระหวางวันที่
19 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม 2553
กําลังดําเนินการทาบทามอาจารย
อาวุโสที่มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง

นโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะ ปละ 1  คําสั่ง คณะสาธารณสุขศาสตร ที่
349/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการ โดยใชจากเงินกองทุน CMB ซึ่งจะ
บริหารโครงการศูนยวิจัยเพื่อมุงสูความ
เปนการพัฒนานักวิจัยรุนใหม
เปนเลิศทางวิชาการซึ่งมีโครงการ
 คณะฯ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารโครงการ
ศูนยวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 7 ศูนย
ศูนยวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
(1) โครงการศูนยวิจัยนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อ
ซึ่ง กํ า ลัง ดํ า เนิ นการจั ดให มีแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
พัฒนานักวิจัยรุนใหมดวย
และสิ่งแวดลอม
(2) โครงการศูนยวิจัยชีวจิตตาปญญาสังคม
(3) โครงการศู น ย วิ จั ย ด า นอาหารและ
โภชนาการ
(4) โครงการศู น ย วิ จั ย ป อ งกั น และควบคุ ม
โรคติดตอนําโดยพาหะ

72
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พัฒนา

ขอเสนอแนะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ
(5) โครงการศูนยวิจัยการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
(6) โครงการศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมการทํางาน
และโภชนาการในการพัฒนามนุษย
(7) โครงการศู นย วิ จัย Monitoring

and

Evaluation

ดานการบริการวิชาการ
1. ควรมีการเชื่อมโยงระบบและกลไก 
การบริหารจัดการ ระหวางสวนกลาง
และโครงการในระดั บ ภาควิ ช า
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด า น
การเงินและบุคลากรใหมากขึ้น

คณะฯ จัดตั้งหนวยบริการวิชาการและธุรกิจ 1. การประสานงานกั บ หน ว ยบริ ก าร
วิชาการและธุรกิจสัมพันธ
สั ม พั น ธ ทํ า หน า ที่ เ ป น ศู น ย ก ล างกา ร
ประสานงาน กิ จ กรรมการบริ ก ารวิ ช าการ 1.1โครงการที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
ของสํ า นั ก งานบริ ก ารฯ และภาควิ ช าของ
หนวยงานภายนอก ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะฯ รวมทั้งบริหารจัดการดานการเงินโดย
คณบดี แ ล ว คณบดี จ ะมอบหมายให
จั ด ระบบการจั ด สรรเงิ น ตามระเบี ย บที่
กําหนด
สํ า นั ก งานบริ ก ารฯ รั บ ผิ ด ชอบการทํ า
สั ญ ญาข อ ตกลง และประสานงาน
ระหวางผูใหการสนับสนุน และผูดําเนิน
โครงการ ดูแลการสงงวดงาน และ งวด
เงินสนับสนุนใหเปนไปตาม ขอตกลง
1.2 โครงการฝ ก อบรมของอาจารย /
ภาควิชา/จัดขึ้นโดยการบริหารจัดการ
ของสํานักงานบริการฯ

2. ควรมีระบบการประเมิน เพื่อนําผล กิจกรรมบริการของสํานักงานบริการฯ ดําเนินการ การดําเนินการดานงบประมาณ/รายได
มาปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
1. มี ร ะเบี ย บการจั ด สรรรายได จ ากงาน
ดังนี้
ในทุกโครงการ
บริการวิชาการ โดยรายรับจากกิจกรรม
1. การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประเมินความพึง
บริ
ก ารของสํ า นั ก งานบริ ก ารฯ และ
พอใจทุกสัปดาหๆละ 1 ครั้ง
รายรับจากเงินสนับสนุนโครงการตางๆ
2. บริการเกาอี้เพื่อสุขภาพ และนวดแผนไทย
จะตองแจง/โอน เขาคณะฯทั้งหมดกอน
ประยุกต ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ
แ ล ะ ค ณ ะ ฯ จ ะ จั ด ส ร ร ก ลั บ คื น ใ ห
ใหมทุกคนประเมินการฝกอบรมทุกหลักสูตร
สํ า นั ก งานบริ ก ารฯ ตามระเบี ย บที่
กําหนดไว
2. คาเฉลีย่ ความพึงพอใจผูรับบริการ
(จากคะแนนเต็ม 5 )
3. บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ = 4.6
(จากตัวอยาง2,981 คน)
4. นวดแผนไทยประยุกต = 4.3
(จากตัวอยาง 1,894 คน)
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การดําเนินการของหนวยงานตาม

พัฒนา

ขอเสนอแนะ

2. ควรมี การส งเสริ มให เกิ ดผลิ ตภั ณฑ / 
นวั ตกรรม และจั ดการด านทรั พย สิ น
ทางปญญา เช น ผลงานวิจัยเพื่ อเพิ่ ม
คุณคาของการบริ การวิ ชาการใหมาก
ขึ้น และโดดเดน

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ
5. เกาอี้เพื่อสุขภาพ = 4.1 (จากตัวอยาง
150 คน)
6. การประเมินหลักสูตรฝกอบรม (จาก
คะแนนเต็ม 5 ) ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ย = 4.0

ฝายวิจัยไดจัดเตรียมแบบฟอรมและวิชาการ
เพื่อการเสนอการจดทรัพยสินทางปญญาไว
แลว

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1. เพิ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อที่จะ 
รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา

คณะฯ ได ดํ า เนิ น การจั ด หาบุ ค ลากรสาย มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพิ่ ม ขึ้ น 1 คนใน
สนั บ สนุ น เพิ่ ม ให กั บฝ า ยกิ จการนั ก ศึ ก ษา
หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา
จํานวน 1 คน

2. ควรมี ก ารทบทวนกิ จ กรรมเสริ ม 

ไดมีการยุ บภารกิ จที่ ซ้ํา ซ อ น และมี วิ ธี ก าร ตามแผนกิจการ ป 51 และ ป 52 แสดงให
ประเมินผลโครงการใหม
เห็นแผนการดําเนินงานยุบรวมโครงการ

หลักสูตรที่ ซ้ําซ อนและจัดหมวดหมู
โครงการรวมทั้ ง การประเมิ น ผล
โครงการเชิ ง คุ ณ ภาพให ต อบสนอง
ตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.3

แผนภูมิโครงสรางการพัฒนาคุณภาพ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด
รายงานผลการประเมินคุณภาพตนเองภายในคณะฯ ระดับภาควิชา
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.5
กระบวนการ (Process

ผลลัพธ (Results)

 1. มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน
(Plan)

 1.ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและ
เปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target)

 2.มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do)
 3.มีการประเมินผลการดําเนินงานอยา
เปนระบบ (Check)
 4.นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)

 2.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย (On Target)
 3.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target)
 4.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการ
ติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better
Trend)
 5.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ
 6.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย
 7.การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการ
นําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก

 5.มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิด
การหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง
(Continuous Improvement)
 6 .มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการ
ทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม
(Breakthrough/ Innovation)
 7.มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best
Practice)

องคประกอบ 1.6
หลักการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Process & Result

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถสนับสนุนการ
บริหารองคกรในทุกดาน

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.6.1 มีระบบและกลไกพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ทั้ ง ด า น
โ ค ร ง ส ร า ง hardware,
software และ peopleware

1. การศึกษา/วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน hardware, software และ peopleware รวมถึงการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของฐานขอมูล (P)
2. จัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนองตอบ
ตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจดานตางๆ ขององคกร (P)
3. ดําเนินงานตามแผนและจัดหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง
ของขอมูล (D)
4. การติดตาม ประเมิน ผล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (C)
5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากผล
การประเมิน (A)

Process
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
คณะสาธารณสุขศาสตรกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานสารสนเทศ โดยมีรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับดูแล มีหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ ทําหนาที่ในการประสานงาน
และดูแลงานสารสนเทศของคณะ และกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
2553 ใหสามารถตอบสนองพันธกิจหลักของคณะ(เอกสารหมายเลข 1.6.1.1 และ เอกสารหมายเลข 1.6.1.2)
คณะสาธารณสุขศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีโครงการที่ตอบสนองพันธกิจ
หลักของคณะ ประกอบดวย (เอกสารหมายเลข 1.6.1.3)
(1) Hardware
คณะจัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนไวในแผนปฏิบัติการของคณะ “โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอน” ของบประมาณในการดําเนินการจํานวน 3,430,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพื่อใชงานการเรียนการสอนของคณะ
แตดวยในปที่ผานมาคณะสาธารณสุขศาสตรกําลังกอสรางอาคารใหม ทําใหตองใชงบประมาณในการดําเนินการ จึง
ไมสามารถอนุมัติงบประมาณสวนนี้ได จึงดําเนินการจัดซื้อเรงดวนทดแทนบางรายการที่ตองใชงานจริงเทานั้น เชน วันที่ 17
มิถุนายน 2553 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องฉายภาพขึ้นจอภาพ (LCD Projector) จํานวน 4 เครือ่ ง ในวงเงิน 146,000 บาท เพื่อ
ติดตั้งใชงานในหองเรียน จํานวน 4 หอง คือ (1) หองเรียนอาคาร 6 ชั้น 2 (2) หองเรียน อาคาร 5 ชั้น 2 (3) หองเรียน 3108
และ (4) หองเรียน อาคาร 7 ชั้น 4 ซึ่งหลังจากติดตั้งใชงานในหองเรียนดังกลาว นักศึกษาสามารถใชงานไดเปนอยางดี
(เอกสารหมายเลข 1.6.1.4) การดูแลรักษา Hardware ที่ใหบริการดานการเรียนการสอนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยผลิตสื่อสาธารณสุขศาสตร มีวิธีการดําเนินการดังนี้
1. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบประจําอาคารที่มีการเรียนการสอน เชน อาคาร 3
และอาคาร 4 คุณเอนก และคุณฉัตรชัยดูแล (เอกสารหมายเลข 1.6.1.5) วิธีการคือออกตรวจสอบสภาพของอุปกรณทุก
สัปดาห เชน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ ตรวจสอบวันจันทรและวันอังคาร เครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบวันพุธบายสัปดาหแรก
ของเดือน เนื่องจากจะเปนวันที่นักศึกษาไมมีการเรียนการสอน หลังจากนั้นจะสรุปผลการตรวจสอบและรายงานตอหัวหนา
หนวยงานและรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศทุก 6 เดือน ซึ่งในรอบปงบประมาณ 2553 มีรายงานผล
การดําเนินงานจํานวน 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.6) และดําเนินการแกไขปญหาที่พบประกอบดวย 1. ขออนุมัติ
จัดซื้อเครื่องฉายภาพใหม (LCD Projector) ทดแทนของเดิม เนื่องจากตรวจสอบแลวความสวางไมเพียงพอและติดตั้งใชงาน
ณ หองเรียนจํานวน 4 หองเรียน (ดูรายละเอียดประกอบในเอกสารหมายเลข PH 1.6.1.4 )
2. เพื่ อความสะดวกและรวดเร็วในการให บริ การกรณี มี ป ญหาหน าชั้ นเรี ยน หนวยเทคโนโลยี สารสนเทศติ ดตั้ ง
โปรแกรม ควบคุมที่สามารถเขาไปตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรหนาชั้นเรียนไวทุกเครื่องที่ใหบริการ เพื่อแกไขปญหา
เบื้องตน และลงโปรแกรมเพิ่มเติมกรณีที่อาจารยผูสอนตองการ และเขาไปตรวจสอบเครื่องวามีสภาพพรอมใชงานหรือไม
ทุกวันพุธแรกของเดือน โปรแกรมที่ใชงานคือ Net of school
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3. ศูนยผลิตสื่อสาธารณสุข จัดทําคูมือวิธีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอน ติดไวที่อุปกรณ
หนาชั้นเรียน เพื่อความสะดวกในการใชอุปกรณ

และที่หนา Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอรหนาชั้นเรียนหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําคูมือวิธีการปองกันไวรัสไวหนา
จอคอมพิวเตอร พรอมหมายเลขติดตอกรณีมีปญหาเรงดวน

การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารใช ง านอุ ป กรณ ใ ห ล ดป ญ หาหน า ชั้ น เรี ย น หน ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและศู น ย ผ ลิ ต สื่ อ
สาธารณสุข รวมกับงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ วางแผนจัดทําโครงการโดย 2 หนวยงานรวมกันคือ
งานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ จัดทําโครงการ “โปรแกรมดูแลรักษา Hardware และ Software ของเครื่อง
คอมพิวเตอร” จัดการฝกอบรมใหนักศึกษาจํานวน 1 ครั้ง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ในวันที่ 26 ธค. 52 มีนักศึกษาเขา
รั บ การอบรมจํ า นวน 18 คน วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มฝ ก อบรมสามารถที่ จ ะซ อ มแซมคอมพิ ว เตอร ใ น
ระดับพื้นฐานได อีกทั้งลดปญหาดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร การใช Software และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
ของคณาจารยและบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร ผลจากการฝกอบรมดังกลาว ทําใหมีตัวแทนนัก ศึกษาจากทุก
หลักสูตรชวยประสานงานหนาชั้นเรียน และมอบหมายใหทําหนาที่ชวยเหลืออาจารยผูสอนในแตละวิชา (เอกสารหมายเลข
PH 1.6.1.7)
ศูนยผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข จัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในการใชสื่อการเรียนการสอน เรื่อง
“เทคนิคการใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ” จัดการฝกอบรมใหนักศึกษาและผูสนใจจํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 1 วันที่ 7 กค. 2553
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และรุนที่ 2 วันที่ 14 กค. 2553 มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 40 คน วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาที่สนใจไดมี
โอกาสเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ และการมีสวนรวมในการลดปญหาการบริการสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.8)
โครงการทั้งสองโครงการดังกลาวจัดทําเพื่อพัฒนานักศึกษาที่จะเปนตัวแทนเพื่อน ๆ ชวยเหลืออาจารยเบื้องตนหนา
ชั้นเรียน ทําใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ คณะมีแผนการจัดการฝกอบรมนี้ในทุก ๆ ปเพื่อพัฒนานักศึกษาและเพิ่มจํานวน
ผูเขารวมโครงการใหมากยิ่งขึ้น
(2) Software
จากที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ Software ลิขสิทธิ์เพื่อแจกจายใหใชงานทําใหคณะลดตนทุนงบประมาณในสวนนี้ หนวย
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงดําเนินการคัดลอกแผน CD ตนฉบับ จํานวน 3 ชุด เพื่อใหภาควิชาและหนวยงานยืมใชงาน
เนื่องจากพบปญหาขณะ Download ใชงานจริงหนาเว็บไซต เครื่องคอมพิวเตอรที่ชาจะไมสามารถเขา Download ไดดวย
วิ ธี ก ารนี้ ทํ า ให ค ณาจารย ใ ช ง านสะดวกและรวดเร็ ว ขึ้ น และจั ด ทํ า ระบบ
intranet
ของคณะ ที่
http://www.ph.mahidol.ac.th/virus/ ซึ่งสามารถเขาไป Download โปรแกรมพื้นฐานที่ตองการใชงานอื่น ๆ ได

แผน CD ที่ใหบริการ

เว็บไซตที่ใหบริการ

(3) People ware
คณะมีแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการจัดทําเปนโครงการฝกอบรมตอเนื่องทุกป เพื่อ
จัดการฝกอบรมใหบุคลากรภายในคณะ เพื่อพัฒนาทักษะและนําความรูเกี่ยวกับโปรแกรมจําเปนตองใชงานและโปรแกรม
เสริมใหมๆ ดานกราฟฟก ไปพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2553 จัดทําโครงการ “เสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรดานสารสนเทศ ปงบประมาณ 2553” ขึ้น แผนการฝกอบรมคอมพิวเตอรจํานวน 10 โปรแกรม โดยรวบรวมความ
ตองการฝกอบรมจากแบบประเมินผลหลังการฝกอบรมในปงบประมาณ 2552 ที่ผานมา โดยในรอบป 2553 มีผูเขารับการ
อบรมทั้งสิ้นจํานวน 167 คน (ดูรายละเอียดประกอบใน เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.3))
(4) การดูแลรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของฐานขอมูล
ปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร มีฐานขอมูลที่ใหบริการจํานวนทั้งสิ้น 5 ฐาน ประกอบดวย
4.1 ฐานขอมูลการเรียนการสอนทางไกล หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศใชโปรแกรม Moodle ในการดําเนินการ
ตอเนื่องจากการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล จึงไดพัฒนาโปรแกรมนี้เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายวิชาที่รวมโครงการผลิต
บทเรียนในรอบป 2552 – 2553 เปนตนมา ผลการจัดทําปจจุบันมีรายวิชาอยูในระบบ PH e-Learning จํานวน 14 รายวิชา
เปดสอนที่ไมตองเขาชั้นเรียนจํานวน 1 รายวิชา และอีก 13 รายวิชาเปดใหใชงานบางสวนของวิชา (ดูรายละเอียดประกอบ
เพิ่มเติมในหัวขอ 1.6.2.)
4.2 ฐานขอมูลการจองหองเรียนคอมพิวเตอร http://www.ph.mahidol.ac.th/labcom ซึ่งพัฒนาจากปญหาและ
อุปสรรคในการจองหองเรียนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหภาควิชาในการตรวจสอบวันเวลา
ที่ตองการใชงานหองเรียนคอมพิวเตอรของคณะ (ดูรายละเอียดประกอบเพิ่มเติมในหัวขอ 1.6.2.)
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4.3 ฐานขอมูล Intranet ภายในคณะ (INTRANET.PH.MAHIDOL) ใหบริการ Download โปรแกรมคอมพิวเตอร
และคูมือการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ที่หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ในรอบปที่ผานมา โดย
จัดทําไวที่ระบบ Intranet ภายในของคณะ เพื่อใหบุคลากรภายในไดใชงาน ปจจุบันกําลังพัฒนาหนาเว็บไซตสวนของการ
ใหบริการนี้ใหม ซึ่งฐานขอมูลนี้ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปดใหบริการเปนทางการในปงบประมาณ 2554 นี้

4.4 ฐานขอมูลทะเบียนครุภัณฑ http://ns2.ph.mahidol.ac.th/karupan/ ซึ่งเปนฐานขอมูลที่แจงรายละเอียด
ครุภัณฑของคณะสาธารณสุขศาสตร เชน สถานที่ติดตั้งใชงาน สภาพ ผูรับผิดชอบเปนตน ซึ่งผูใชงานคือหนวยพัสดุ
สํานักงานคณบดี โดยมีการบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑประจําปของคณะสาธารณสุขศาสตร และนําผลการตรวจครุภัณฑ
ประจําปรายงานตอมหาวิทยาลัยและวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑประจําปของคณะ

4.5 ฐานขอมูล FIS ซึ่งรับมอบจากมหาวิทยาลัยในการบันทึกขอมูลเขาระบบ ซึ่งไดมอบหมายใหผูดูแลรับผิดชอบ
บันทึกขอมูลเขาตามโมดูลตาง ๆ โดยการแตงตั้งคณะทํางานแยกตามกิจกรรมหลักของคณะ และมีตัวแทนจากภาควิชาบันทึก
ขอมูลสวนของภาควิชา และตัวแทนจากสํานักงานคณบดีบันทึกขอมูลสวนของบุคลากรในสํานักงานคณบดี และมีเจาหนาที่
ตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลจากงานนโยบายและแผนเขาไปคัดกรองขอมูลอีกครั้ง สวนของการตรวจสอบการดําเนินการจะ
มีผังควบคุมกํากับการปฏิบัติงานประจํางวดเพื่อสงแฟมตนเรื่องใหภาควิชาและหนวยงานตรวจสอบอีกครั้ง (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ 1.6.2.)
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ขั้นตอนการบันทึกขอมูลเขา
ระบบฐานขอมูล FIS

ภาควิชา/หนวยงาน
บันทึกขอมูลเขาระบบ

ตามเมนูที่ไดรบั มอบหมาย

งานนโยบายและแผน

เขาไปคัดกรองขอมล

กําหนดระยะเวลา 3 เดือน
หนวยการเจาหนาที่สงแฟมขอมูลใหภาควิชาเพื่อ

ตรวจสอบ และ Recheck

ฐานขอมูล FIS

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1
เอกสารหมายเลข 1.6.1.1 แผนปฏิ บั ติ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ป 2553 หน ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะ
สาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข 1.6.1.2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน ป 2553 ของหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข 1.6.1.3 แผนปฏิบัติการป 2553 ที่ขออนุมัติ และบรรจุในแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข 1.6.1.4 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติมเพื่อการเรียนการสอน
เอกสารหมายเลข 1.6.1.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนยผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข
เอกสารหมายเลข 1.6.1.6 รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน
เอกสารหมายเลข 1.6.1.7 บันทึกขออนุมัติโครงการ “ดูแลรักษา Hardware และ Software”
เอกสารหมายเลข 1.6.1.8 บันทึกขออนุมัติจัดการฝกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.6.2 มี ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที่ ถู ก ต อ ง ทั น สมั ย
พรอมใชงาน ตอบสนองตอทุก
พั น ธกิ จ ขององค ก ร และผู ใ ช
สามารถเขาถึงขอมูลตามความ
เหมาะสมและรวดเร็ว

1. วิ เ คราะห ค วามต อ งการและจั ด วางระบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ขององคกร รวมทั้งคัดเลือก/กําหนด
ตัวชี้วัดที่สําคัญที่จะใชติดตามผลการดําเนินงาน ชั้นความลับและระดับการเขาถึง
ขอมูล (P)
2. การจัด ทํา ฐานขอมู ล และสารสนเทศที่เ ชื่อ มโยงกับ องคก รที่เ กี่ย วขอ งทั้ ง
ภายในและภายนอก เพื่อใชในการวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน (D)
3. การดูแล บริหารจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ (D)
4. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยเนนเรื่อง
ความถูกตอง ทันสมัย และความรวดเร็วของการเขาถึงขอมูล/สารสนเทศ (C)
5. การนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง และพัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศใหมีความถูกตองทันสมัยและผูใชเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว (A)
6. ฐานขอมูลและสารสนเทศที่ตอบสนองพันธกิจตางๆ (Result)

Process & Result

ตัวบงชี้ท่เี กี่ยวของ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)

 การพัฒนาดานระบบฐานขอมูล ป 2553
คณะพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการใชงานภายในคณะ ในปงบประมาณ 2553 หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดสราง
ฐานขอมูลขึ้นจํานวน 3 ระบบ คือระบบฐานขอมูลการเรียนการสอน ระบบฐานขอมูลการจองหองเรียนคอมพิวเตอร และ
ฐานขอมูล Intranet ของคณะ นอกจากนั้นหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบระบบฐานขอมูลที่ไดรับมอบจาก
มหาวิทยาลัย คือระบบฐานขอมูล FIS และดูแลรับผิดชอบระบบฐานขอมูลที่พัฒนาไวใชงานแลวจํานวน 1 ฐานขอมูล คือระบบ
ฐานขอมูลทะเบียนครุภัณฑของคณะ และจัดทําเว็บไซตของคณะเพื่อการบริการวิชาการและเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยมี
รายละเอียดตอไปนี้
1. ฐานขอมูลการเรียนการสอน
การพัฒนาดานการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเปนนโยบายผลักดันของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานการเรียน
การสอน โดยในรอบปงบประมาณ 2553 คณะสาธารณสุขศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2553 เพื่อดําเนิน
โครงการ 2 โครงการ คือ
1.1
โครงการ “การพัฒนาบทเรียนบนระบบครือขายของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล
(PH e-learning) ระยะที่ 2 ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 (ใชเอกสารเดียวกับ
เอกสารหมายเลข 1.6.1.1)
วัตถุประสงคของโครงการ Phase 2 คือ นํารายวิชาที่มีอยูในระบบ ที่อาจารยเขารวมฝกอบรมกับหนวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ 2552 ที่ผานมา นํามาพัฒนาใหเปนบทเรียนอิเลคทรอนิกดวยโปรแกรม Microsoft
Producer มีอาจารยสมัครเขารวมโครงการจํานวน 8 ทาน ดังนี้
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รศ.สุรินทร กลัมพากร
รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
รศ.ภูษิตา อินทรประสงค
รศ.พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ
รศ.พูนสุข ชวยทอง
รศ.วันเพ็ญ แกวปาน
อ.ชญาภรณ ศรัณพฤฒิ
อ.พรอมลักษณ สมบูรณปญญากุล

รายวิชา PHPN 602
รายวิชา PHAD 601
รายวิชา PHAD 636
รายวิชา PHPN 691
รายวิชา PHFH 605
รายวิชา PHPN 621
รายวิชา PHMI 407
รายวิชา PHNU 315

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการฝกอบรมในปงบประมาณ 2553 จํานวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 มีผู
เขารับการอบรมจํานวน 11 คน
จากผลการดําเนินงานโครงการดังกลาว หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําคูมือวิธีการใชงานโปรแกรม Moodle
ประกอบการสอนจํานวน 100 เลม เพื่อไวใชงานในการฝกอบรมในครั้งตอไปของคณะ และไดจัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับการเรียน
การสอนทางไกล 1 เว็บไซตโดยมีเนื้อหาทั้งหมดของการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล

1.2 โครงการ “สรางคอรสแวรการเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเลคทรอนิกส (PH e-learning)”
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 วันที่สิ้นสุดโครงการ 15 กันยายน 2553
จากนโยบายการเปน 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรให
ความสําคัญในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลเปนอยางมาก จึงสนับสนุนใหจัดทําโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนใหทุก
ภาควิชามีการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกลขึ้น หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดจัดทําโครงการนี้ และเปดรับสมัคร
ผูสนใจเขารวมโครงการ โดยมีภาควิชาสงรายวิชาเขารวมผลิตบทเรียนทั้งสิ้น 9 รายวิช า คณะจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณารายวิชา (เอกสารหมายเลข 1.6.2.1 – 1.6.2.5) เพื่อเขารวมโครงการขึ้น ดังมีรายนามตอไปนี้
รศ.จักรกริช
รศ.ดุสิต
ผศ.ไกรชาติ
ผศ.ลักขณา

หิรัญเพชรรัตน
สุจิรารัตน
ตันตระการอาภา
เติมศิริกุลชัย

กลุมวิชาควบคุมปองกันโรค
กลุมวิชาเทคโนโลยีสาธารณสุขและการบริหาร
กลุมวิชาสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพ
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คณะกรรมการพิจารณารายวิชาคัดเลือกรายวิชาที่ผานเกณฑในการเขารวมโครงการ ภาควิชาที่ไดรับการ
คัดเลือกเขารวมโครงการประกอบดวย
ภาควิชา
หลักสูตร/ชื่อวิชา
ผูรับผิดชอบหลัก
No
1.
2.

วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

PHID 604

รศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา

โภชนวิทยา

PHNU 317 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

ผศ.สุภัทร ไชยกุล

สาขา วิทยาศาสตรการอาหารเพื่อสุขภาพ

3.
4.

อนามัยครอบครัว

PHFH 601 วท.บ.(อนามัยครอบครัว)

รศ.พูนสุข ชวยทอง

อาชีวอนามัยและความ

PHOH 445

รศ.สรา อาภรณ

ปลอดภัย

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5.

การพยาบาลสาธารณสุข

PHPN 628

รศ.อรวรรณ แกวบุญชู

วท.ม.(การพยาบาลสาธารณสุข)
สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
และพิจารณารายวิชาเพิ่มจํานวน 1 รายวิชา
6.

การพยาบาลสาธารณสุข

PHPN 607

ผศ. อาภาพร เผาวัฒนา

หลักเกณฑการคัดเลือกวิชาที่จะนํามาจัดทําบทเรียน E-Leaning ประกอบดวย
No.
หลักเกณฑการคัดเลือก
1.
การคัดเลือกรายวิชาใหกระจายทุกภาควิชาที่สง
2.
หลักสูตรมีความหลากหลาย
3.
เปนรายวิชาที่ผูรับผิดชอบสอนทุกคนใหความยินยอมในการผลิตบทเรียนฯ
4.
เปนรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
5.
มีรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหลัก และรอง (ถามี)ทุกทานทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวาง
การจัดทําบทเรียน E-Learning
6.
เปนรายวิชาที่มีขอมูลเนื้อหาครบทั้งรายวิชา
6.1 มี Course Syllabus
6.2 มี Course Outline
6.3 ในแตละ Topic ของรายวิชามีวัตถุประสงคของบทเรียน มี power point หรือเอกสารประกอบ
หรือสื่อการสอนอื่น ๆ ที่เปนไฟล
6.4มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ตารางสอบเก็บคะแนน (Quiz), Course work
การบาน กิจกรรมถามตอบ ทุก Topic ห รือกิจกรรมอื่นๆ ในการเรียน การสอน
6.5 มีผูรับผิดชอบในแผนการเรียนการสอนชัดเจน

มี












ซึ่งเมื่อไดรายวิชาเขารวมโครงการแลว หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดการฝกอบรมเพื่อทบทวนความรูการใช
งานโปรแกรมสรางการเรียนการสอนทางไกลดวยโปรแกรม Moodle อีกครั้งในวันที่ 21 เมษายน 2553 (เอกสารหมายเลข
1.6.2.1) และไดรับความรวมมือเปนอยางดี และเริ่มดําเนินการรวบรวมขอมูลเขาระบบ และจัดการถายทําวีดีโอประกอบ
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โปรแกรม Microsoft Producter เพื่อพัฒนาเปนวีดีโอใชในการเรียนการสอนดังกลาว
ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร มีรายวิชาที่เขารวมโครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนทางไกลและการพัฒนาคอรสแวร จํานวนทั้งสิ้น กรณีรายบุคคลจํานวน 8 รายวิชา และกรณีผลิตทั้งรายวิชา
จํานวน 6 รายวิชา และเปดใหนักศึกษาใชงานจริงจํานวน 7 รายวิชา สวนรายวิชาที่เหลือจะเริ่มเปดใหใชงานจริงในภาคเรียน
ที่ 2 ของปการศึกษา 2553 เปนตนไป และจัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับ E-learning เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ที่
http://elearning.ph.mahidol.ac.th

ในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร ไดสนับสนุนใหรายวิชาที่รวมในโครงการของคณะ สงรายวิชาเขารวมประกวด
ในงาน “มหิดลรวมผลคนทําสื่อ ป 2553” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
บุคคลภายใน ไดรับเงินรางวัล 25,000 บาทจากมหาวิทยาลัยมหิดล

2. หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร ไดพัฒนาโปรแกรมระบบจองหองเรียนผานเครือขายขึ้น
โดยสามารถเขามาใชงานไดที่หนาเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร http://www.ph.mahidol.ac.th/ เลือก หัวขอ จองหอง
คอมพิวเตอร
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โดยหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดการฝกอบรม วิธีการใชงานโปรแกรมขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เพื่อให
ภาควิชาและหนวยงานที่ตองการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทดสอบใชงานโปรแกรมและใหขอเสนอแนะดานตาง ๆ
ปจจุบัน กําลังอยูระหวางการปรับปรุงโปรแกรมสวนของการแสดงผลแจงยืนยันการเขาใชงาน และจะดําเนินการจัดทําคูมือ
แจกจายใหภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของในปงบประมาณ 2554 (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.2)

3. ฐานขอมูล Intranet ภายในคณะ (INTRANET.PH.MAHIDOL)
ใหบริการ Download โปรแกรมคอมพิวเตอร และคูมือการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ที่หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ในรอบปที่ผานมา โดยจัดทําไวที่ระบบ Intranet ภายในของคณะ เพื่อใหบุคลากรภายในไดใช
งาน ปจจุบันกําลังพัฒนาหนาเว็บไซตสวนของการใหบริการนี้ใหม ซึ่งฐานขอมูลนี้ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปดหบริการ
เปนทางการในปงบประมาณ 2554 นี้

4. ระบบฐานขอมูลคณะ (Faculty information System : FIS)
ฐานขอมูล FIS ซึ่งรับมอบจากมหาวิทยาลัยในการบันทึกขอมูลเขาระบบ ซึ่งไดมอบหมายใหผูดูแลรับผิดชอบ
บันทึกขอมูลเขาตามโมดูลตาง ๆ โดยแตงตั้งคณะทํางานแยกตามกิจกรรมหลักของคณะ และมีตัวแทนจากภาควิชาบันทึก
ขอมูลสวนของภาควิชา และตัวแทนจากสํานักงานคณบดีบันทึกขอมูลสวนของบุคลากรในสํานักงานคณบดี มีเจาหนาที่
ตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลจากงานนโยบายและแผนเขาไปคัดกรองขอมูลอีกครั้ง
การตรวจสอบการดําเนินงานมีแผนการดําเนินการจัดเก็บและบันทึกขอมูล FIS (ตอเนื่อง) เพื่อควบคุมกํากับ
ภาควิชาและหนวยงานใหดําเนินงานตามแผน และมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และเพื่อพัฒนา
งานหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับงานนโบยายและแผนจัดทําโครงการ “พัฒนาแนวทางการจัดเก็บและบันทึกขอมูลตาม
พันธกิจในระบบ MUFIS ใหทันสมัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลอยางไรถึงจะครบถวน
สมบูรณและทันสมัย และทบทวนความเขาใจใหตรงกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บขอมูลและความหมายของคําจํากัดความ
ในแตละดานตามภารกิจ ตลอดจนสอนเทคนิคการบันทึกขอมูลอยางไรใหเร็วและงายตอการปฏิบัติงาน จัดการฝกอบรมใน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 มีผูเขารับการอบรมจากภาควิชาตาง ๆ และสํานักงานคณบดีจํานวนทั้งสิ้น 33 คน
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ผลของการฝกอบรม ทําใหบุคลากรทุกสายงานสามารถใชขอมูลในระบบ MUFIS ไปใชในการขอเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรือเลื่อนระดับใหสูงขึ้น และคณะสาธารณสุขศาสตรสามารถใชขอมูลในระบบ MUFIS เพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการ/รายงานประกันคุณภาพการศึกษาได
และเพื่อใหบุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร มีความเขาใจเรื่องระบบฐานขอมูล FIS มากยิ่งขึ้น จึงได
พัฒนาหนังสือ ชื่อ “คูมือการใชงานระบบฐานขอมูล FIS” ขึ้นเปาหมายผลิตหนังสือจํานวน 50 เลม เพื่อแจกจายใหภาควิชาใช
เปนคูมือในการบันทึกขอมูลเขาระบบ และประชาคมทั่วไปจะไดเขาใจระบบฐานขอมูล FIS มากยิ่งขึ้น ปจจุบันกําลังอยู
ระหวางการปรับปรุงขอมูลภายในเลม คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2554 นี้ (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.3)

5. ระบบฐานขอมูลทะเบียนครุภัณฑ
เปนฐานขอมูลที่มีรายละเอียดครุภัณฑของคณะสาธารณสุขศาสตร เชน สถานที่ติดตั้งใชงาน สภาพของ
ครุภัณฑ และผูรับผิดชอบครุภัณฑเปนตน ซึ่งผูใชงานคือหนวยพัสดุ สํานักงานคณบดี โดยมีการบันทึกผลการตรวจสอบ
ครุภัณฑประจําปของคณะสาธารณสุขศาสตร ขอมูลแสดงรายการครุภัณฑคงเหลือ ครุภัณฑหมดความจําเปน เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินการสงมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.4)

6. การใหบริการเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อเผยแพรขาวสารของคณะ
การเผยแพรขาวสารของคณะทางระบบเครือขายถือเปนงานหลักสวนหนึ่งของหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพราะปจจุบันการเขาถึงขอมูลเบื้องตนมักจะมาจากเว็บไซตของหนวยงานนั้น ๆ ทําใหคณะเห็นความสําคัญของการพัฒนา
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เว็บไซตเปนอยางยิ่ง โดยในรอบปงบประมาณ 2553 หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวยที่จะ
ปรับปรุงหนาเว็บไซตใหทันสมัยอยูเสมอจํานวน 2 ครั้ง และสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด โดยปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 1
มกราคม 2553 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 และเพื่อใหมีความสวยงามยิ่งขึ้น จึงจัดทําโครงการปรับปรุงเว็บไซตโดย
จางบริษัทดําเนินการและขออนุมัติงบประมาณจํานวน 50,000 บาท เพื่อพัฒนาเว็บไซตของคณะและของภาควิชาใหมีรูปแบบ
ทันสมัยขึ้น (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.5)

เว็บไซตเดิม 1

เว็ บ ไซต ใ หม 1

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝกอบรมดานการจัดทําเว็บไซตจํานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 21 มกราคม 2553 และ
14 กันยายน 2553 เพื่อใหตวั แทนจากภาควิชาไดเรียนรูวิธีการใชงานเว็บไซตใหมที่จัดทําขึ้น และพัฒนาทักษะการใชงานดาน
ตาง ๆ ในการจัดทําเว็บไซตของคณะดวยโปรแกรม Joomla





เพื่อใหผลการพัฒนาเว็บไซตมีความถูกตอง ครบถวน หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศสอบถามความพึงพอใจ
โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานหนาเว็บไซต เพื่อนําผลการเสนอแนะไปปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และ
จัดทําแบบสอบถามไปยังภาควิชาตาง ๆ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของธุรการภาควิชา ผลสรุปจากแบบสอบถามที่ไดมีผู
เสนอแนะดานตาง ๆ เชน เว็บไซตหนาแรกยาวเกินไปควรปรับขนาดลง หรือควรปรับเนื้อหาใหมีชองวางเนื่องจากแนน
เกินไป เปนตน โดยไดดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังกลาว
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แบบสอบถามเดิม

แบบสอบถามใหม

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.3
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.4
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.5

บันทึกขออนุมัติโครงการ และผลการดําเนินงานโครงการ
คูมือวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลจองหองเรียนคอมพิวเตอร
รายละเอียดผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูล FIS
ระบบฐานขอมูลทะเบียนครุภัณฑ
ผลการดําเนินการการใหบริการเว็บไซตคณะเพื่อการประชาสัมพันธ
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.6.3 มี ก ารเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพ 1. แผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูที่กาวทัน
บุค ลากรให กา วทัน เทคโนโลยี วิทยาการของโลก (P)
2. แผนพัฒนาบุคลากรผูใชงาน (user) ทุกระดับ เพื่อพรอมตอการเขาถึงและใช
สารสนเทศ

Process & Result

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (P)
3. การจัดกิจกรรม/การส งเสริมใหผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผูใชงานไดรับการเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (D)
4. ติ ดตาม ประเมินผล การเพิ่มพูน/พั ฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเกี่ยวของกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (C)
5. การนําผลการประเมินการเพิ่มพูน/พัฒนาศักยภาพบุคลากรมาปรับปรุงแผนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (A)
6. จํ านวนบุ คลากรที่ เกี่ ยวข องกั บเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ได รั บการเพิ่ มพู น
ศักยภาพใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Result)
7. บุคลากรมีการเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพงาน (Result)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3
 การพัฒนาบุคลากร
คณะฯ
มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งกลุมที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุมผูใชงานทุกระดับ
โดย
กําหนดใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ทุกหนวยงาน และสนับสนุนงบประมาณปละ 5,000 บาทตอคน เพื่อเขารวม
ประชุม/ฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอก สวนการฝกอบรมภายในหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดแผนการพัฒนา
บุคลากร โดยการจัดทําโครงการ “เสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานสารสนเทศ” ขึ้น และไดจัดฝกอบรมในรอบปงบประมาณ
2553 จํานวนทั้งสิ้น 10 โปรแกรม มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน 167 คน ประกอบดวย (เอกสารหมายเลข PH
1.6.3.1)
การวิเคราะหสถิติขั้นสูงดวย Risrel
ผูเขารับการอบรม 15 คน
ซอมและแกไขคอมพิวเตอรเบื้องตน/Search ขอมูล
ผูเขารับการอบรม 9 คน
การใชงาน Amos เพื่อวิเคราะหงานวิจัย
ผูเขารับการอบรม 14 คน
เทคนิคการใชงาน windows/การใชงาน MailMerge
ผูเขารับการอบรม 16 คน
การใชงาน Art work ดวย Illustrator
ผูเขารับการอบรม 15 คน
การใชงาน PageMaker เบื้องตน
ผูเขารับการอบรม 6 คน
การใชงาน Power point เพื่อออกแบบ Posterฯ
ผูเขารับการอบรม 7 คน
การใชงาน Photoshop
ผูเขารับการอบรม 13 คน
การสืบคนขอมูลผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในฐานขอมูล
ผูเขารับการอบรม 32 คน
การใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน
ผูเขารับการอบรม 40 คน
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ในการฝกอบรมทุกครั้งหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ผลการ
วิเคราะหความพึงพอใจ ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจ 84 % และมีผูเสนอแนะใหจัดการฝกอบรมเพิ่มเติมใน
โปรแกรมที่ตองการ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดฝกอบรมเพิ่มเติมอีก 4 โปรแกรมดังนี้
การจัดทําเว็บไซตดวย Joomla 2 ครั้ง
ผูเขารับการอบรม 19 คน
การจัดทํา Personal blog สวนตัว
ผูเขารับการอบรม 22คน
เทคนิคการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล FIS
ผูเขารับการอบรม 33 คน
การใชงานโปรแกรมจองหองเรียนผานระบบเครือขาย
ผูเขารับการอบรม 13 คน
ทั้งนี้ ใชงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 21,864.50 บาท หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแบบสอบถาม
หลังการฝกอบรม เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2553 เพื่อสอบถามความตองการฝกอบรมดานสารสนเทศในปงบประมารณ 2554 มีผู
เสนอแนะโปรแกรมที่ตองการฝกอบรมดังนี้
1. Microsoft Flash
2. การตัดตอวีดีโอ
3. การใชงาน Joomla
4. การใชงาน Word 2007
5. การใชงาน Power point 2007
6. การใชงาน Excel ขั้นสูง เปนตน
ในการนี้ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการจัดทําโครงการในปตอไปและจัดการฝกอบรมตามความ
ตองการของบุคลากรที่ไดแจงมาดังกลาว
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3
เอกสารหมายเลข 1.6.3.1 โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ด า น ส า ร ส น เ ท ศ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 3
และผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.6
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ (Results)
1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย
1 มี แ ผนหรื อ แนวทางในการดํ า เนิ น งาน
หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target)
(Plan)
2 มีการรายงานผลลั พธ ห รือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
2 มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนอย า งเป น
บรรลุเปาหมาย (On Target)
รูปธรรม (Do)
3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
3 มีก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานอย า ง
ดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target)
เปนระบบ (Check)
4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการ
4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
ติ ดตามผลต อเนื่ องแสดงแนวโน มของผลลั พธ ที่ ดี ขึ้ น
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
(Upward/Better Trend)
5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนํ า ผลลั พธ ที่ ดี ขึ้ น เที ยบเคี ยง (Benchmark) ได กั บคู แข ง
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง
(Continuous Improvement)
ระดับประเทศ
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
แนวใหม หรื อนวั ตกรรม (Breakthrough/
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
Innovation)
ระดับภูมิภาคเอเชีย
7 มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เ ป น เลิ ศ ( Best
7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
Practice)
การนํ า ผลลั พ ธ ที่ ดี ขึ้ น เที ยบเคี ยง (Benchmark) ได กั บคู แข ง
ระดับโลก
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องคประกอบ 1.7
หลักการ

การประชาสัมพันธ

Process & Result

มีระบบและกระบวนการการประชาสัมพันธเชิงรุกที่มุงเปาหมาย เพื่อใหผลงานขององคกรและมหาวิทยาลัยเปน
ที่ประจักษทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.7.1 มี ร ะบบและกลไกการ 1.การกํ า หนดแนวทางและจั ด วางโครงสร า ง และผู รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห าร/
ประชาสั ม พั น ธ อ งค ก รและ ดําเนินงานดานประชาสัมพันธและกระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (P)
ผลงานเชิงรุก

Process & Result

2.แผนประชาสั มพั นธ เชิ งรุ กและเชิ งรั บที่ มุ งเป าหมาย และตั วชี้ วั ดที่ สนั บสนุ น
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศนที่วางไว (P)
3. การดําเนินงานตามแนวทางแผนงานดานประชาสัมพันธที่วางไว (D)
4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธเชิงรุกและเชิงรับ (C)
5. นําผลการประเมินการดําเนินงานดานประชาสัมพันธมาปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบโครงสราง แผน วิธีการดําเนินงานสูระดับที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ (A)
6. ผลงานด า นการประชาสั ม พั น ธ เ ชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ ที่ ส นั บ สนุ น หน ว ยงาน/
มหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศนที่วางไว (Result)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1
คณะฯ ไดมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานการประชาสัมพันธ โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับดูแล โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ ผูแ ทนจากภาควิชา/
หนวยงานภายในคณะฯ และจากผูทรงวุฒิดานการประชาสัมพันธภายนอก โดยมีหนวยประชาสัมพันธเปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบงาน ทําหนาที่ในการประสานงานและจัดทําขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะ ไปสูกลุมเปาหมาย
ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ
คณะฯ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลกิจกรรมตางๆ ของ
คณะฯอยางตอเนื่อง โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
1. การประชาสัมพันธภายในคณะฯ
-จัดทําโครงการเสียงตามสาย มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดทราบขาวสารอยางทั่วถึงสําหรับบุคลากร
และนักศึกษา มีชวงเวลาในการดําเนินการ 2 ชวง คือ ชวงเชา เวลา 08.00-08.10 น. และชวงกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
ทุกวันในเวลาทําการ ผูดําเนินรายการจะเปนบุคลากร และนักศึกษาสลับเปลี่ยนกันไป เปนการเพิ่มทักษะการพูดในการ
ดําเนินรายการวิทยุ
-จัดทําโครงการนักขาวมือใหม หัวใจสาธารณสุข ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงคใหบุคลากรและนักศึกษานํา
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชเสียงเพื่อการประกาศขาว และมุมกลองการจัดองคประกอบภาพ มาใชใหเกิดประโยชน
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ เปนการสรางเครือขายของงานประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก เปนโครงการตอเนื่อง
2. การประชาสัมพันธภายนอกคณะฯ ทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดลและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ มี
เครือขายในการดําเนินงานตามคณะฯตางๆ เชน เมื่อมีกิจกรรมคณะฯ จะมีรายชื่อเครือขายในการจัดสงขาวสารและรูปภาพ
ประกอบ หรือชวยจัดทําขาว หรือผานสื่อตางๆ ดําเนินงานเผยแพรขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ทางจุลสารคณะฯ, Website,
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โปสเตอร และวีดิโอแนะนําคณะฯ รวมทั้งประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของคณะฯ ผานสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ เชน
รายการหนาตางสุขภาพทางชอง สทท.11, หนังสือพิมพ, สถานีโทรทัศน และสถานีวิทยุ เปนตน
คณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการติดตามการประเมินผลการประชาสัมพันธจากกลุมเปาหมาย และมีการประชุม
คณะกรรมการประชาสัมพันธในการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ การหาชองทางการสื่อสารเพิ่มเติม รวมทั้งหาภาคี
เครือขายความรวมมือในการหาชองทางการประชาสัมพันธ
มีการดําเนินการแผนประชาสัมพันธแบบบูรณาการ (เชิงรุก) โดยรวบรวมขอมูลผลงานทางวิชาการ, วิจัย,บริการ
วิชาการ และกิจกรรมความกาวหนาของคณะ เผยแพรผานสื่อ โดยมีเปาหมายคือ ประชาชนทั่วไป ใหไดรับขอมูลขาวสารใน
ทุกรูปแบบ อาทิ รายการ “หนาตางสุขภาพ” ทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย สทท.11, “รายการตามตะวัน” ทางคลื่น FM
92.0 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา, บทความที่ตีพิมพในคอลัมภตางๆ, รายงานประจําปและทาง Website เปนตน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.5

โครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธ และเครือขายงานประชาสัมพันธ
และผังหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานประชาสัมพันธ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติการประจําป/ รายงานผลการดําเนินงาน
website: http//www.ph.mahidol.ac.th/pr/,
สื่อประชาสัมพันธตางๆ

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.7
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ (Results)
 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1.ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับ
แผนงาน และเปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย
(No/Inaccurate/ Below Target)
 2.มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม  2.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับ
(Do)
แผนงานและเปาหมาย (On Target)
 3.ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ตั้ง
 3.มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ (Check)
ไว (Above Target)
 4.การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ
 4.นําผลการดําเนินงานมา
ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
ผลลัพธที่ ดีขึ้น (Upward Trend)
 5.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง
 5.มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง
(Benchmark) ในระดับประเทศ
(Continuous Improvement)
 6.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง
 6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางา
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/
(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย
Innovation)
 7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  7.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง
(Benchmark) ในระดับโลก
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องคประกอบ 1.8
หลักการ

การเงินและงบประมาณ

Process & Result

มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ อยา งมีป ระสิทธิภาพ เกิ ดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสิน

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.8.1 มีระบบและกลไกการ
ดํ า เนิ น การด า นการเงิ น และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได

1. คณะกรรมการ บุคคลที่ดูแลดานการเงินและงบประมาณขององคกร (P)
2. แผนกลยุท ธท างการเงิน ที่ สอดคลอ งกั บยุ ทธศาสตร ขององค ก ร เพื่ อ ให
เปนไปตามเปาหมายขององคกรที่วางไว (P)
3. แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (P)
4. การดําเนินการตามระบบโดยมีฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน (D)
5. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย (C)
6. หนวยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย/สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด (C)
7. ผูบริหารนําผลการประเมิน การวิเคราะหคาใชจาย และการวิเคราะห
ตรวจสอบสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคกรไปปรับปรุงระบบและ
กลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ (A)
8. รายงานทางการเงิน และงบประมาณขององคกร ที่เสนอตอผูกํ ากับดูแล/ผูบังคับ
บัญชาอยางเปนระบบ สม่ําเสมอตามความเหมาะสม อยางนอยปละ 2 ครั้ง (Result)
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ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1
คณบดี ไดมอบหมายให รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาองคกรรับผิดชอบในการ อนุมัติ ควบคุมกํากับการเบิก
จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนงบประมาณ มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณประจําปเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายผลผลิต
คณะฯ มีการจัดผังโครงสรางองคกรฯ มีระบบกลไกในการดําเนินการ โดยงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี มี
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบในดานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ รวมกับ
งานนโยบายและแผน มีการจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ เพื่อใหผูบริหารคณะและมหาวิทยาลัยรับทราบผลการ
ดําเนินงาน ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การซอมบํารุง
การจําหนายครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ การจัดทําบัญชีการเบิกจายพัสดุ ระบบทะเบียนครุภัณฑของคณะ และการคํานวณคา
เสื่อมราคาสะสมประจําป ตลอดจนการมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานควบคุมภายในของคณะ
คณะฯได จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ตามพันธกิจหลักของคณะ และตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร มีการ
จัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย เชน หมวดเงินเดือนคาตอบแทนของบุคลากร งบพัฒนาบุคลากร หมวดคาใชสอย วัสดุ
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ครุภัณฑ การใชจายเงิน มีการมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบในการดําเนินการแตละขั้นตอน ชัดเจน การใชจายเงินมี
ระเบียบและแนวทางการเบิกจายตามที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด มีการจัดทําแผนการใชจายเงินตามราย
ไตรมาส และการควบคุมการใชจายเงินในแตละระดับ มีการกํากับตรวจสอบจากทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
การเสนอขออนุมัติเบิกจายทุกครั้งตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ และมีหลักฐานในการเบิกจายอยางถูกตอง เพื่อความ
โปรงใส
คณะมีจัดทํารายงานขอมูลการทางการเงินแสดงรายรับ รายจาย และ แหลงที่มาเพื่อเปนขอมูลในการบริหาร
การเงิน นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลทางการเงินที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว ซึ่งฝายบริหารสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานนะทางการเงิน และการติดตามควบคุมกํากับ
ในแตละปหนวยตรวจสอบภายในจะมาทําการตรวจสอบการบริหารงานของคณะ และมีการจัดทํารายงานเสนอ
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการใชจายเงิน คณะไดมอบหมายผูแทนรวมเปนคณะกรรมการงาน
คลังและพัสดุจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเสนอฝายบริหารทุกสิ้นเดือนและฝายบริหารนําเสนอที่ประชุมคณะฯ
คณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ 2 ครั้ง ในการจัดทําแผนงบประมาณทางการเงินประจําป ฝายบริหารจะนําขอมูล
รายงานทางการเงินมาวิเคราะหสถานการณทางการเงิน เพื่อวางแผนในการจัดหารายไดและแผนการใชจาย
คณะฯ ใชแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป เปนกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดย การ
วิเคราะหคาใชจาย นอกจากนี้มี การตรวจสอบรายงานการเงิน และงบประมาณ เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหนวยงานและผูรับผิดชอบ

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 1.8.1
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.8.1.1
PH 1.8.1.2
PH 1.8.1.3
PH 1.8.1.4
PH 1.8.1.5
PH 1.8.1.6
PH 1.8.1.7

ผังโครงสรางสํานักงานคณบดี
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ
แผนงบประมาณรายจายประจําป
รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําป
รายงานทางการเงินที่เสนอตอผูบริหาร
ฐานขอมูลทางการเงินของคณะ และของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.8.2 มี ก ารจั ด ระบบการใช
ทรัพยากรและทรัพยสินใหเกิด
คุณคาและประโยชนสูงสุด

1. คณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลการใชทรัพยากรและทรัพยสิน (P)
2. การศึกษา/วิเคราะหความตองการและจัดทําแผนการใชทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อสนองตอบตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจ
ดานตางๆ (P)
3. ดําเนินการตามแผนการใชทรัพยากร (D)
4. ติด ตามประเมิน ผลการประหยัด งบประมาณที่เกิด จากการใช ทรัพยากร
ภายในและภายนอกองคกรรวมกัน (C)
5. การปรับปรุง พัฒนา ระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสิน (A)
6. ผลการดํ า เนิ น การจั ด การทรั พ ยากรและทรั พ ย สิ น ให เ กิ ด คุ ณ ค า และ
ประโยชนสูงสุด (Result)

Process & Result
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.2
คณะฯ ไดมอบหมายใหหัวหนาภาควิชา/หนวยงานเปนผูดูแลการใชทรัพยสิน อุปกรณเครื่องของภาควิชาและ
หนวยงาน
การเบิกจายวัสดุจะมีการควบคุมการเบิกจายและการจัดทํารายงานขอมูลการใช มีการจัดทําทะเบียนควบคุม
ครุภัณฑและการตรวจสอบประจําป เพื่อเปนขอมูลในการบํารุงรักษา และการวางแผนจัดหา
คณะฯ มอบหมายใหภาควิชา/หนวยงานเสนอแผนความตองการทรัพยากร เพื่อจัดทําเปนแผนงบประมาณการจัดหา
งบประมาณประจําป ซึ่งคณะจะมีคณะกรรมการงบประมาณเปนทีมกลั่นกลอง เพื่อจัดสรรใหสอดคลองกับเปาหมายของพันธกิจ
งบประมาณป 2553
รายการ

หนวย : บาท

เงินงบประมาณ

เงินรายได

เงินทุน

แผนดิน

คณะฯ

ภายนอก

รวม

สัดสวน
รอยละ

1. งบบุคลากร

96,191,220

4,160,900

100,351,900

18.44

2. งบดําเนินการ

13,690,800

14,493,800

28,184,600

5.18

6,220,800

13,243,800

19,464,600

3.58

7,470,000

1,250,000

8,720,000

1.60

356,814,700

365,881,495

67.25

2,050,000

2,050,000

0.37

11,094,700

11,094,700

2.04

339,766,795

73.47

12,970,000

12,970,000

2.38

10,000,000

39,656,700

49,656,700

9.13

- คาครุภัณฑ

10,000,000

7,857,500

17,857,500

3.28

- สิ่งกอสราง

-

31,799,200

31,799,200

5.84

120,248,020

415,126,100

544,074,695

100

- คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
3. เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนการ
พัฒนาบุคลากร
- เงินอุดหนุนการ
พัฒนาหลักสูตร
- เงินอุดหนุนดานการ

330,700,000

9,066,795

วิจัยและบริการ
วิชาการ
- เงินอุดหนุน
โครงการเชิงรุก
4. งบลงทุน

รวม

9,066,795

คณะฯ ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ และจัดทํารายงานเสนอผูเกี่ยวของตามลําดับ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งในปงบประมาณ 2553 ทางคณะฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน วงเงิน 535,007,900
บาท มีการใชจา ยจริง จํานวน 377,400,726.85 บาท ซึ่งใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2553 สูงกวาแผนฯ ที่กําหนดไว
จํานวน 157,607,173.15 บาท คิดเปนรอยละ 70.54 ดังนี้
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เงินงบประมาณแผนดินและเงินงบประมาณรายไดคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2553

เงินงบประมาณแผนดิน
หมวดรายจาย

แผน

ผล

เงินรายไดคณะฯ
แผน

ผล

รวม
แผน

รอยละ
ผล

รายจายจริง
เทียบกับแผน

1. งบบุคลากร

48,234,200

56,052,962

เงินอุดหนุนคาใชจาย 47,956,800

73,140,349.41

4,160,900

3,688,083.08 52,395,100

59,741,044.95

114.02

47,956,800

73,140,349.41

152.51

บุคลากร
3. คาตอบแทนใช

13,690,800

17,245,217.99

14,493,800

23,294,020.16 28,184,600

40,539,238.15

143.83

4. คาครุภัณฑและ 10,000,000

7,626,810.20

39,656,700

9,856,487.39 49,656,700

17,483,297.59

35.21

356,814,700 186,496,796.75 356,814,700 186,496,796.75

52.27

415,126,100 223,335,387.38 535,007,900 377,400,726.85

70.54

สอยวัสดุ
สิ่งกอสราง
5. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

119,881,800 154,065,339.47

หมายเหตุ ในสวนของงบประมาณวิจัย ทางคณะฯ ไดมีการใชจายจริงเต็มจํานวน 9,066,795 บาท
และในสวนของการประหยัดพลังงาน ทางคณะฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานและมีการ
เผยแพรทางสื่อตางๆ
มีการจัดทํารายงานผลการประหยัดงบประมาณในหมวดคาสาธารณูปโภคเสนอมหาวิทยาลัยมีการ
จัดทําโครงการขยะรีไซเคิล รวมทั้งการจัดระบบดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 1.8.2
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.8.2.1
PH 1.8.2.2
PH 1.8.2.3
PH 1.8.2.4
PH 1.8.2.5

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปฏิทินการเบิกจายและแบบฟอรมคาใชจายในการบํารุงรักษา
แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/หนวยงาน
รายงานการใชพลังงาน
สื่อเผยแพรการรณรงคการประหยัดพลังงาน
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.8
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ (Results)
 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1.ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน และ
เปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ Below
Target)
 2.มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม  2.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับ
(Do)
แผนงานและเปาหมาย (On Target)
 3.ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ตั้ง
 3.มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ (Check)
ไว (Above Target)
 4.การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของ
 4.นําผลการดําเนินงานมา
ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
ผลลัพธที่ ดีขึ้น (Upward Trend)
 5.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง
 5.มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง
(Benchmark) ในระดับประเทศ
(Continuous Improvement)
 6.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง
 6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางา
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/
(Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย
Innovation)
 7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  7.มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง
(Benchmark) ในระดับโลก

องคประกอบ 1.9
หลักการ

การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

Process

เพื่อให องคกรมีระบบการบริห ารความเสี่ยง ในการลดมู ลเหตุข องแต ละโอกาสที่จะทําใหองคกรเกิ ดความ
เสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการกําหนด
1.9.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก (P)

Process

2. การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และการ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงเหลานั้น (P)
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจและดําเนินงานตามมาตรการ หรือ
แผนปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (D)
4. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยง (C)
5. การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ความเสี่ยง (A)
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ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ


ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.9.1
คณะฯ ไดนํานโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดลมาเปนแนวทางการดําเนินการ โดยคณบดี
ไดมอบหมายใหรองคณบดีรับผิดชอบบริหารงานเรื่องในพันธกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งมอบหมายใหหัวหนาภาควิชา/หัวหนา
หนวยงาน เปนผูรับผิดชอบ บริหารความเสี่ยงในภาควิชา/หนวยงาน และมีการวิเคราะหระบุปจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในทุกพันธกิจหลัก
คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดี และเลขานุการคณะ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ โดยการนําขอมูล
ปจจัยเสี่ยงจากภาควิชา/หนวยงาน มาวิเคราะหจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ไดจัดสงผูบริหาร/ผูที่เกี่ยวของเขารับ
การฝกอบรมในการบริหารความเสี่ยง และแจงแผนบริหารความเสี่ยงใหภาควิชา/หนวยงานผูเกี่ยวของดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
คณบดีติดตามและประเมินผลบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามประเมินผลขอมูลจากภาควิชา/หนวยงานและมีการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปถัดไป และจัดทําเปนรายงานการควบคุมภายใน
1. มีผูรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและมีการอบรมใหความรู
2. มีการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนลดความเสี่ยง (ดานการศึกษา ดานกิจการนักศึกษา ดานการ
วิจัยและบริการวิชาการ ดานนโยบายและยุทธศาสตร ฯลฯ)
3. มีการติดตามประเมินผลแผนการลดความเสี่ยง(รายงานการควบคุมภายใน) ปละ 1 ครั้ง

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอ 1.9.1
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.3

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผูเขารับการอบรมการวิเคราะหความเสี่ยง
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (รายงานการควบคุมภายใน)
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 1.9
กระบวนการ (Process)
1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
4.นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
5.มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/Innovation)
7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 1 : มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร
สรุปผลการดําเนินการ
ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการนําองคกร โดยไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย กรอบแนวทางและ
เปาหมายการดําเนินงาน ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยไดใชผลการประเมินตามระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการประเมินตนเอง นอกจากนี้ ยังไดนํา
ประสบการณในบทบาทของประธานเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ,
ประธาน
เครือขาย SEAPHEIN และสมาชิกเครือขาย APACPH มาประยุกตใช ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งประชาคมมีสวน
รวม มีการกําหนดแนวทางความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการกําหนดเปาหมายตามตัวชี้วัด/ขอตกลง มีการกํากับ
สนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะฯ และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปน 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ผูบริหารไดดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ
ดานการบริหารครอบคลุมในทุกองคประกอบ
โดยมีผลสําเร็จของการดําเนินการในภาพรวมสวนใหญเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล
จุดแข็งและแนวทางการพัฒนา
1. ผูบริหารมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนผลสัมฤทธิ์ในแตละตัวชี้วัด
และมีระบบการบริหาร
จัดการ และสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน รวมทั้งมีโครงสรางการบริหารงานโดยมีการกระจาย
อํานาจ และปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อใหการบริหารงานมีความโปรงใส ตลอดจนมีเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2. คณะฯ มีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งมีการกํากับนโยบายของคณะไปสูการปฏิบัติ
สูภาควิชา/หนวยงาน
3. คณะฯ มีการแบงโครงสรางการบริหาร มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ มีบุคลากรที่เขมแข็ง
4. คณะมีการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรทุกระดับ เชน การตรวจสุขภาพประจําป และมีโครงการสรางสุขภาพ
(สอส) เพื่อสนับสนุนใหบุคคลากรมีการออกกําลังกาย และรูจักการปองกันเกี่ยวกับการบริโภคอาหารใหถูกสุขลักษณะ มี
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การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รวมทั้งการจัดหาอุปกรณในการ
ทํางาน ไดแกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จําเปนอื่นๆ
5.คณะฯ มีรองคณบดีรับผิดชอบ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการสอนงานโดยเพื่อนรวมงาน การจัดอบรมใน
หนวยงาน
6. คณะฯ มีรองคณบดี/หนวยงาน/คณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบคุณภาพ รวมทั้งมีการจัดทํารายงานฯ
การตรวจประเมินฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส (กพร. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ) ตลอดจนมี
ระบบการควบคุมภายใน
7. คณะฯ มีรองคณบดีรับผิดชอบ/คณะกรรมการประชาสัมพันธรับผิดชอบงาน โดยมีการประชาสัมพันธผลงาน
ผานทางสื่อตางๆ เชนโทรทัศน NBT ฯลฯ
8. คณะฯ มีหนวยงานรับผิดชอบ/เจาหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบงบประมาณ รวมทั้งการเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามผลผลิต รวมทั้งมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

จุดออน/แนวทางแกไข
1. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน
2. การพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการความรูใหทั่วถึง และกระตุนใหบุคลากรเขา
รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากกวานี้
3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและรักษามาตรฐานการประเมินและรายงานการประเมินตนเอง ใหนํา
ประโยชนมาใชในการพัฒนางานใหมากขึ้นและตอเนื่อง
4. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5. การพัฒนาระบบการบริหารการเงิน งบประมาณและการบริหารทรัพยสิน ใหกระจายไปสูภาควิชาไดอยาง
เปนระบบและเปนธรรม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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มาตรฐานคุณภาพที่ 2

มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา

หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษทีม่ ีความโดดเดน
กวาสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน และสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่
บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ

องคประกอบ 2.1
หลักการ

ระบบและกลไก

Process

มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบวงจร ทั้งการกําหนดนโยบายและ
แผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและ
กลไกแตละระดับ อาจมีรูปแบบแตกตางกันได

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.1.1 อ ง ค ก ร มี ก า ร กํ า ห น ด
โครงสราง ผูรับผิดชอบ ทิศทาง
นโยบาย เป า หมาย แผนงาน
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การศึกษาที่ สอดคลองกับ แผน
ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย
และของชาติ

1. โครงสร า งและการกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาและ
กระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานระหวางองคกรและมหาวิทยาลัย (P)
2. การศึ ก ษา วิ เ คราะห ป จ จั ย ต า งๆ เพื่ อ กํ า หนดแผนกลยุ ท ธ แผนงาน/
แผนปฏิบัติการดานการศึกษา ตามบริบทขององคกร(P)
3. แผนการดําเนินการ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยง ดึงศักยภาพของผูมีสวนได
สวนเสียทุกภาคสวน ทั้งภายใน ภายนอกระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา (P)
4. แผนการสรางเครือขายวิชาการ (Academic Network) ทั้งในและตางประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ทรัพยากรและความรวมมือตางๆ (P)
5. แผนกลยุ ท ธ ซึ่ ง ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย แผนงาน/แผนปฏิบัติ ตัวบงชี้ดานการศึกษา (P)
6. การถายทอดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการไปสูผูเกี่ยวของ/ผูปฏิบัตงาน
อยางทั่วถึง (D)
7. การจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อการพัฒนางานดานการศึกษา ที่จะ
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด (D)
8. การติดตาม ประเมินผล การถายทอดแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงานไปสู
ผูปฏิบัติงาน และผลการจัดสรรทรัพยากร (C)
9. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว (A)

Process

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
2. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) (สกอ.10.1)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1
ก. โครงสราง และระบบการบริหารจัดการดานการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดระบบและกลไกในการบริหารการศึกษา ภายใตหลักการ
ขอกําหนด/นโยบาย เพื่อการวางแผนการดําเนินงาน ใหสอดคลองพันธกิจดานการศึกษา และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมทั้งใหมีมาตรฐานคุณภาพตามที่คณะฯ กําหนด ทั้งดานมาตรฐานหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา รวมถึงปจจัยเกื้อหนุน เพื่อการเรียนรูของนักศึกษา
คณะฯ มีการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําคณะเปนผูรับผิดชอบกําหนดนโยบาย
ทิศทางการพัฒนา และมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา รับผิดชอบผลักดันและดําเนินงานดาน
การศึกษาโดยภาพรวมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนด (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.1) โดย
มีคณะกรรมการวิชาการและบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยประธานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ทําหนาที่เชื่อมโยงนโยบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติไปยังหลักสูตรตางๆ ที่มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเฉพาะในแตละหลักสูตร/สาขาวิชา เนื่องจากคณะฯ มีความหลากหลายในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน การ
บริหารการศึกษาจึงใชรูปแบบการกระจายอํานาจและการบริหารแบบสวนกลาง ทั้งนี้เพื่อใหการวิเคราะหปจจัยตางๆ ตาม
แผนกลยุทธของแตละหลักสูตรถายทอดสูผูเกี่ยวของ ทั้งในระดับภาควิชา หลักสูตร หนวยงานสนับสนุนตางๆ อาจารยไดอยาง
ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงคของแตละหลักสูตร (ตารางที่ 2.1.1.1 แผนภูมิระบบและกลไกดานการจัดการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี คณะฯ เปดสอน จํานวน 3 หลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH
2.1.1.2) ทําหนาที่กํากับดูแลการจัดการศึกษา ตลอดจนรวบรวมปจจัยตางๆ เพื่อทบทวน และปรับแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับ
สถานการณและบริบทที่เปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา อนึ่งคณะฯ มีสถาบันสมทบ 1 แหง คือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี ดําเนินการจัดการศึกษา โดยใชหลักสูตร ส.บ. 4 ป ในการนี้คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรสถาบันสมทบ เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ ตามหลักเกณฑขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2534 ปจจุบันปรับปรุงเปน ขอบังคับป 2553 (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.3)
ระดับปริญญาโท คณะฯ เปดสอน จํานวน 19 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรวท.ม. และวท.ม.(สศ) จํานวน 17
หลักสูตร และหลักสูตร ส.ม. จํานวน 2 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.4)
เนื่องจากคณะฯ มีหลักสูตรในระดับปริญญาโทมากถึงทั้ง 17 หลักสูตร จึงมีการจัดระบบการบริหารการศึกษาแบบ
กระจายอํานาจใหภาควิชาดําเนินการรับผิดชอบวางแผน ติดตาม ประเมินปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาในแต
ละหลักสูตร ในการนี้คณะฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งประกอบดวยประธานหลักสูตร
ของหลักสูตร วท.ม. ทั้ง 17 หลักสูตร เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหลักสูตร และทําหนาที่ประสานการดําเนินการ
ระหวางหลักสูตร ใหมีการจัดการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปอยางสอดคลองกับทิศทางและนโยบายที่
คณะฯ กําหนดในภาพรวม
สวนหลักสูตร ส.ม. จํานวน 2 หลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และฝายประสานงานหลักสูตรส.ม.
รับผิดชอบวางแผน ติดตาม ประเมินปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษา โดยขึ้นตรงตอคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร อนึ่งตั้งแตปการศึกษา 2553 คณะฯ เขาใชระบบงานทะเบียนและประมวลผลกับบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.5) มีการระบบการบริหารการศึกษาแบบกระจาย
อํานาจใหภาควิชาดําเนินการรับผิดชอบวางแผนติดตามประเมินปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาในแตละหลักสูตร
ดานกิจการนักศึกษา คณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ รับผิดชอบ บริหารงาน
ผานคณะกรรมการ หรือคณะทํางานชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อถายทอดนโยบาย ทิศทางเปาหมายในการดําเนินงานสูผูที่
เกี่ยวของ
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผนกลยุทธ ในการผลักดันให
นักศึกษาจบการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด เชนการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรประจําป ซึ่งเปนเวทีระหวางคณะกรรมการ
หลักสูตร ผูสอน นักศึกษา ผูใชบัณฑิต ไดรวมกันเสนอขอคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ
ของแตละหลักสูตร อีกทั้งบางหลักสูตรฯยังมีการประเมินวาจา ตรวจสอบความพึงพอใจและขอเสนอแนะจากผูเรียน ระหวางเรียน
เพื่อนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง
ตารางที่ 2.1.1.1 โครงสรางบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมิหล
แผนภูมิโครงสรางบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

- อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝายการศึกษา
-ทีมบริหารคณะ/รองคณบดี

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร - คณบดี/ที่ปรึกษา/รองคณบดี/หน.ภาค
สภาคณาจารย..

คณะกรรมการบริหารการศึกษา
บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย

งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

- รองคณบดีฝายการศึกษาฯ/ ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตรตรี โท เอก

บริหารจัดการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร

กก.หลักสูตร วทม. ที่คณะฯแตงตั้ง
ระดับ ป.โท
-กก.หลักสูตร วทม 6 สาขาวิชา
-กก.หลักสูตร วทม(สศ) 11 สาขาวิชา
-หลักสูตร สม. ดานงานทะเบียนฯ

ประสานงานหลักสูตร 12 ภาควิชา

ระดับ ป.ตรี

ระดับป.เอก
-กก.หลักสูตร สด 6 สาขา
-กก.หลักสูตร ปร.ด.
ประสานงานหลักสูตร สด

-กก.หลักสูตร วท.บ.(สศ) 5 สาขา
-กก.หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยฯ)
-กก.ควบคุมคุณภาพสถาบันสมทบ
-กก.หลักสูตร สบ
ประสานงานหลักสูตร สบ
ณ สูงเนิน และ กรุงเทพ

งานบริการการศึกษา

ระดับ ป.โท
-กก.หลักสูตร สม. ไทยและนานาชาติ
ประสานงานหลักสูตร สม
งานบริการการศึกษา

หมายเหตุ เสนทึบ หมายถึงอยูในสายงานบริหารจัดการ และบังคับบัญชา
เสนปะ หมายถึงไมอยูในสายงานบริหารจัดการ และบังคับบัญชา
หมายถึงหนวยงานสนับสนุน

By EduUnit

ตารางที่ 2.1.1.2 หลักการบริหารงานดานการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอกําหนด/นโยบายเพื่อการวางแผนดําเนินงาน
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545
2. ขอกําหนดตางๆ ไดแก
 เกณฑมาตรฐานทางการศึกษาของสกอ.
 พรบ. และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 ระเบียบแพทยสภาสภาการพยาบาลและสภาวิชาชีพอื่นๆ
 พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ
 มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ
60 ป
 ผลการประเมินตนเองประจําป
 ผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดลและองคกร
ภายนอก

แผนงานประจําและแผนงาน
1. การจัดการศึกษาโดยมุงการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ
2. มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา
 มาตรฐานหลักสูตร ประมวลรายวิชาและแผนการสอน
 มาตรฐาน/คุณภาพของการประเมินผล
3. การประกันคุณภาพการศึกษา
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การประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในคณะฯ
การประเมินคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
การประกันคุณภาพภายนอก
(สมศ. และ องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ)

ข. ทิศทาง/เปาหมายดานการศึกษา
คณะฯ ทบทวนเปาหมาย และผลการดําเนินงานที่ผานมา โดยการวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนด
แนวทางในการดําเนินงาน ใหมีความสอดคลองเปนระบบกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 ซึ่งในพันธกิจ
ดานการศึกษากําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด เพื่อทําใหการปฏิบัติงาน และการ
สนับสนุน เปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร (ตารางที่ 2.1.1.3 และเอกสารอางอิง PH 2.1.1.1 หนาที่ 8-12)
ตารางที่ 2.1.1.3 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และตัวชี้วัดดานการศึกษา ปพ.ศ. 2552-2553
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
แนวทางการพัฒนา
1. สรางความเขมแข็งฯ และการศึกษา 1. เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร 1 สรางระบบสนับสนุนการตีพิมพ และ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
เพิ่มผลงานที่ตีพิมพของบัณฑิตศึกษา
2 สงเสริมใหทํางานหลายสาขา และมี
2. เสริมสรางความแข็งแกรงทาง
วิชาการฯ และบูรณาการระหวางศาสตร เวทีในการแลกเปลี่ยนความรู
และเครือขายในสังคมประเทศไทยและ
นานาชาติ
2. พัฒนาวิชาการโดยใชกลไก
3.สรางความสามารถการแขงขันให
3.1ลดขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรและ
สูงขึ้นโดยใชกลไกตลาด
พัฒนาหลักสูตรเดิมใหทันสมัย
การตลาดผานเครือขายทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.2 จัดรวมรายวิชาที่มีลักษณะคลายคลึง
กันใหมีอยูในการเรียนการสอนรวมกัน
3. พัฒนาการบริหารจัดการงานฯ เพื่อ 4. สรางบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร 4.1 กําหนดเอกลักษณและคุณภาพของ
ใหมีคุณภาพและเอกลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค
การจัดการและบริการวิชาสูการ
แขงขันเชิงพาณิชย
4.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
เอกลักษณฯที่กําหนด
4.3 ปลูกฝงเอกลักษณและสงเสริม
คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค
ค. การสรางเครือขายการศึกษา ภายในประเทศ (ตารางที่ 2.1.1.4)
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมือระหวางสถาบันและเครือขายวิชาการในการดําเนินนโยบายการ
เปนองคกรสรางเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง และการสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
ดานสาธารณสุข เพื่อเปนตนแบบในการสรางเสริมสุขภาพองคกรอยางยั่งยืนและขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริหารเครือขาย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของ อีกทั้งคณะฯ ยังเปนสถานที่ตั้งของสํานักงานแผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (สอส.) ซึ่งคณาจารยของคณะฯไดรับการแตงตั้งเปนประธาน
โครงการตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
คณะฯ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตอํานาจเจริญ เพื่อเปนการสงเสริม
ใหโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การจัดการความรูใหแกประชาชนในพื้นที่
คณะไดลงนามความรวมมือกับ
สํานักงานหลักประกันคุณภาพแหงชาติ และมูลนิธิแพทยชนบท เพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผูบริหารเครือขายบริการปฐมภูมิ
จัดฝกอบรบผูบริหาร จํานวน 231 คน และมีโครงการตอเนื่องสงผูบริหารเครือขายบริการปฐมภูมิ เขาศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2552 เปนตนไป
อีกทั้งคณะยังมีความรวมมือกับสถาบัน การศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน เฉพาะสาขาวิชาในระดับภาควิชาดวย
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ตารางที่ 2.1.1.4 การสรางเครือขายภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ
เครือขายภายในประเทศ
- เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร
และสาขาที่เกี่ยวของ
- องคกรการสรางเสริมสุขภาพ (สอส.)
- สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
- สํานักงานหลักประกันคุณภาพแหงชาติ
- มูลนิธิแพทยชนบท
- สถาบัน/หนวยงาน ของรัฐและเอกชน

ความรวมมือ
- พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
- ความรวมมือระหวางสถาบันสาธารณสุขศาสตร ของประเทศไทย ในการดําเนินงาน ดาน
การบริหารงานจัดการศึกษา การบริการและการวิจัยรวมกัน
- พัฒนาและสงเสริมการศึกษาสาธารณสุข
- สงเสริมการศึกษาสาธารณสุข
-พัฒนาหลักสูตรผูบริหารเครือขายบริการปฐมภูมิ
-พัฒนาหลักสูตรผูบริหารเครือขายบริการปฐมภูมิ
- ความรวมมือดานการผลิตบัณฑิต และสนับสนุนดานการจัดกาเรียนการสอน

ง. การสรางเครือขายการศึกษาตางประเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสมาชิกและสถานที่ตั้งของสํานักงานเครือขาย South East Asia Public Health
Education Institutes Network เปนสมาชิกเครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Networking
และเปนสถานที่ตั้งเครือขายประสานงานศูนยวิชาการรวมองคการอนามัยโลก และศูนยชํานาญการระดับชาติในประเทศไทย
เพื่อเปนแหลงทุนสนับสนุน/รวมจัดหลักสูตรฝกอบรม/ศึกษาดูงานใหแกประเทศสมาชิกตางๆ และมีการประสานงานแลกเปลี่ยน
ขอมูล องคความรู ขาวสารตางๆในระดับภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐ
และเอกชน แตละสาขาวิชาในระดับภาควิชา เชนTulane University; School of Public Health and Tropical Medicine ,
มหาวิทยาลัยโอตาวาระ ประเทศญี่ปุน เปนตน
ตารางที่ 2.1.1.5 การสรางเครือขาย ในระดับตางประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ
ระดับ
1. คณะฯ

เครือขายภายในประเทศ

สมาชิกเครือขาย Asia-Pacific Academic
Consortium for Public Health Networking
สํานักงานเครือขาย South East Asia Public
Health Education Institutes Network

ความรวมมือ
- พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
- พัฒนาและสงเสริมการศึกษาสาธารณสุข

-ดานการเรียนการสอน และงานวิจัย สง
2. ระดับหลักสูตร/ภาควิชา - Hokkaido University, Japan
- มหาวิทยาลัยวากายามา ,มหาวิทยาลัยตาวาระ ประเทศญี่ปุน L นักศึกษาระดับ ปริญญาโทไปทําวิจัย และเรียน
Trobe, UNC, U mass, UCSF
ตอระดับปริญญาเอก
- Vic Health, Latrobe University Australia
- การศึกษาดูงาน E-learning
- Norwegian University of Life Sciences, Dept of Medical ดานการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาการ
Science and Technology, Norway
งานวิจัย (รับ Ph.D. student’s project)_mi
- Saraya Ltd., Japan
แหลงเงินทุนการวิจัย / สถาบันเพื่อแลกเปลีย่ น
- Vic Health, Latrobe University Australia
ความรูดานการวิจัย

จ. งบประมาณดานการศึกษา
ผูบริหารมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหแกงานดานการศึกษา โดยหลักสูตรกลาง คือหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และหลักสูตรส.ม. ผานกลไกของคณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สวนหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบบริหารการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ เพื่อใหเกิดความคลองตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ ผานกลไกของภาควิชาตางๆ ที่เปนผูดําเนินการหลักสูตร
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ตารางที่ 2.1.1.6 งบประมาณดานการศึกษา
งบประมาณ
งบประมาณป 2551
งบประมาณการศึกษา
200,376,600
งบประมาณทั้งหมด
211,068,200
สัดสวน (รอยละ)
94.93

งบประมาณป 2552
173,037,900
189,379,100
91.37

งบประมาณป 2553
262,105,600
535,007,900
48.99

คณะฯ มีแผนการการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ฝกอบรมสําหรับคณาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนงานดานการจัดการศึกษา รวมถึงการดําเนินงานติดตามผล การปฏิบัติงาน และจัดทําเปนรายงานการปฏิบัติงาน
และมีระบบการติดตามความกาวหนาในการพัฒนา และดําเนินงานตามแผนที่วางไว ทุกไตรมาส และมีการจัดทําการประเมิน
และควบคุมความเสี่ยงทุกป

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2 .1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH
เอกสารหมายเลข PH
เอกสารหมายเลข PH
เอกสารหมายเลข PH

2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5

มาตรฐานคุณภาพ

นโยบาย แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานดานการบริหารจัด
การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานสถาบันสมทบ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.1.2 มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น 1. ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการกําหนดนโยบาย และแนวทางการดํานินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในองคกร (P)
คุณภาพการศึกษา

Process

2. การใหความรู ทักษะ ดานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร (D)
3. กระบวนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใหขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา (D)
4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในปที่ผานมา (C)
5. การนําขอมูลการประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพดาน
การศึกษา (A)

ตัวบ
วบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 9.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2
ก. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ จัดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณบดีแตงตั้งรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา
คุณภาพ เปนผูรับผิดชอบและควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้คณะฯ จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในจากผูตรวจเยี่ยมสํารวจภายใน
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ของคณะฯ และผูตรวจเยี่ยมประเมินภายนอกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯ ไดนําผลการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ ดาน
การศึกษา จากคณะผูเยี่ยมสํารวจทั้งจากภายในและภายนอกมาดําเนินการเพื่อพัฒนา ดังนี้
ตารางที่ 2.1.2.1 การดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมสํารวจ ดานการศึกษา ปการศึกษา 2552
ขอเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมป 2552
1. จุดที่ตองแกไข
1. 1 ควรมีการสรางสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา และบุคลากรดวย นอกเหนือจาก
งานวิชาการ

2.โอกาสในการพัฒนา
2.1 มีความหลากหลายในสาขาวิชา ทําให
การบริหารเปนแบบกระจายอํานาจ ที่มี
ความจําเพาะในแตละหลักสูตร อาจทําใหใน
ระดับคณะฯ เกิดปญหาการบริหารจัดการ

การดําเนินการ

การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และมีความเอื้อ  นักศึกษาหลักสูตร M.Sc.
อาทรตอกัน
Health Informatics ไดรับการ
- จัดหองเรียนและอุปกรณการสอนใหมีบรรยากาศความ
คัดเลือกเปนนายกองคการ
เปนนานาชาติ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
- กระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสโมสรองคการ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู

- เฉพาะหลักสูตรวท.ม.(สศ) และหลักสูตรวท.ม. จํานวน
17 หลักสูตร ที่มีการบริหารการศึกษาแบบกระจายอํานาจ
ซึ่งตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา คณะฯ มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม. ซึ่งประกอบดวย
รองคณบดีฝายที่เกี่ยวของ และประธานหลักสูตรสาขา
ตางๆ รวมเปนกรรมการ ทั้งนี้เพื่อเปนแกนกลางในการ
การประสานระหวางหลักสูตร เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการตางๆ สอดคลอง
กับนโยบายและทิศทางที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล
กําหนด
2.2 มีความซ้ําซอนในเนื้อหารายวิชาของแต - คณะฯ อยูระหวางการยกรางหลักสูตร วท.ม. (สศ)หลักสูตร
ละหลักสูตร ทําใหมีภาระการสอนเพิ่ม และมี ปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึ่งจากเดิมคณะฯ มีหลักสูตรวท.ม. (สศ)
จํานวนนักศึกษาในบางหลักสูตรนอยจน
ทั้งหมดจํานวน 11 หลักสูตร เมื่อปรับปรุงแลวเสร็จจะเหลือ
อาจจะไมคุมทุน การยุบรวมกันจะชวยลด
หลักสูตร วท.ม. (สศ) เพียง 5 หลักสูตร ตาม TQF
ภาระงานสอน และงายตอการบริหารจัดการ
2.3 ควรสนับสนุนการทําวิจัยดานการศึกษา
อยางเปนรูปธรรม (นโยบายของ
มหาวิทยาลัย)

2.4 ควรมีระบบการติดตามประเมินผล
สถาบันสมทบ เพื่อใหไดมาตรฐาน

ผลการดําเนินการ

- จํานวนหลักสูตรฯ ลดลง
เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรยุบ
รวมกัน ในกลุมวท.ม.(สศ)
- มีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ
การเรียน และการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา
- มีกิจกรรมในการจัดการเรียน
การสอนรวมกัน บางรายวิชา เชน
วิชาสัมมนา
- มีการแชรทรัพยากรรวมกัน
- สามารถลดจํานวนหลักสูตรลงได
- สามารถจัดสอนรวมกันได
- อยูระหวางดําเนินการยกราง
หลักสูตรฯ และ
- มีแผนจะเสนอเขากลั่นกรอง
ประมาณเดือนตุลาคม 2553
- อาจารยมีทุนสนับสนุนในการทํา
- คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนทุนการทําวิจัยดาน
วิจัยการศึกษา นักวิชาการศึกษา
การศึกษา
- รองคณบดีฝายวิจัยฯ ไดเชิญอาจารย/นักวิชาการศึกษา กําลังรวมกลุมเพื่อจัดทําโครงการ
ประชุมหารือเรื่องการจัดทําโครงการวิจัยปฏิรูปการศึกษา - มีโครงการของบประมาณบรรจุ
- ออกแบบโปรแกรม เพื่อจัดเก็บขอมูล ซึ่งเปนสวนหนึ่ง ในแผนปฏิบัติการคณะฯ เพื่อ
จัดทําการวิจัยฯ เพื่อศึกษา
ในการเริ่มดําเนินการทางดานวิจัยการศึกษา
- มีการรณรงค และจัดประชุมเพิ่มใหความรูในการทําวิจัย ความกาวหนา/การจบการศึกษา
ดานการศึกษา
ของนักศึกษา ระดับปริญญาโท
- มีการจัดงบประมาณใหการสนับสนุนการทําวิจัย
- คณะแต ง ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม มาตรฐานสถาบั น - สถาบันสมทบฯ มีแผน
สมทบ ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี และ
ดําเนินการตามขอตกลงการ
- มีคณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินและควบคุมการ ปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนและมีการ
จัดการศึกษาของสถาบันสมทบ ทุกปการศึกษา
ปฏิบัติจริง
- มี ก ารเข า ตรวจเยี่ ย มประเมิ น และเก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ ทํ า - สถาบันสมทบ มีการจัด
ข อ ตกลงในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร การศึกษาตามเกณฑมาตราฐาน
รวมกับสถาบันสมทบ เปนประจําทุกป
ของมหาวิทยาลัย และมีการจัดทํา
- มีการดําเนินการตามขอบังคับวาดวยสถาบันสมทบและ รายงานการดําเนินการจัด
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑการประเมิน
การศึกษา ประจําปสงใหคณะฯ
ความพรอมและการดําเนินงานของสถาบันสมทบ โดยใน
เพื่อตรวจสอบทุกป
การควบคุมและกํากับสถาบันสมทบ อธิการบดี แตงตั้ง
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ขอเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมป 2552

การดําเนินการ
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตรสถาบันสมทบ เพื่อ
ทําหนาที่ควบคุมและกํากับสถาบันสมทบ ซึ่งจะมีการ
ตรวจเยี่ยมประเมินปการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.5 ควรนําผลการประเมินหลักสูตรไป
- คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกระดับ
วิเคราะห และนํามาปรับปรุงพัฒนาอยางเปน ซึ่งมีภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา ควบคุมกํากับและ
ระบบและตอเนื่อง
ประเมินผลหลักสูตร
- รวมถึงทุกปการศึกษา แตละหลักสูตรจะจัด
ประชุมสัมมนา โดยนําผลมาประเมินหลักสูตรไปวิเคราะห
และเชิญผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อรวมวิเคราะหการจัด
การศึกษาในแตละหลักสูตร
- ผลจากที่ประชุมไดนาํ ไปเปนขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
2.6 สงเสริมความรวมมือของศิษยเกาใหมี
- เชิญศิษยเกา เขารวมในการประชุมพัฒนาการจัดการ
สวนรวมเปนกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
เรียนการสอนของหลักสูตร
หลักสูตร
- มีผลการติดตามบัณฑิตเปนประจําทุกป เพื่อประเมิน
ความสามารถในการนําความรู ทักษะไปใชในการทํางาน

ผลการดําเนินการ

- หลักสูตรฯ มีการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และมีการพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคลองตรงตามความตองการ
ของผูเรียน และสังคมประเทศชาติ

- ไดผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะมาเปนขอมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการ
จัดการศึกษา

ข. ระบบ และกลไกในการใหความรู และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษาไดจัดโครงการฝกอบรม “การประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล” แกผูแทนนักศึกษา ไดแกองคกรนักศึกษา ประธานชั้นป และกรรมการบานมหิดล ใหมี
ความรูความเขาใจ แนวคิดหลักการของการประกันคุณภาพ และมีทักษะในการดําเนินงานประกันคุณภาพ รวมทั้งนํา
กระบวนการคุณภาพมาใชในการทํากิจกรรม พัฒนาโครงการ/กิจกรรมโดยใชระบบ Plan, Do, Check, Act

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.1

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552 และผลการตรวจ
เยี่ยมจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการประเมินตนเองตามองค
นตนเองตามองคประกอบ 2.1
กระบวนการ (Process)
 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
 2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
 4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
 6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
 7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
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องคประกอบ 2.2

หลักสูตร

Process & Result

หลักการ หลักสูตรที่เปดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมในระดับชาติ/นานาชาติ และ
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.2.1 มีระบบและกลไกในการ
สราง ประเมินและปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรที่มีความคลองตัว และ
ตอบสนองทันเหตุการณ

1. โครงสร า งและผู รั บ ผิ ด ชอบในการสร า ง ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
หลักสูตร (P)
2. กระบวนการสราง และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (D)
3. การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ และตัวบงชี้ของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร(C)
4. การนําผล/ขอมูลจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาหรือบริหารหลักสูตร
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (A)

Process

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1
คณะฯ มีการกําหนดหนาที่ในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ใหคณะกรรมการทุกหลักสูตร
มีหนาที่รับผิดชอบในการสรางประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน และมีคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา ทําหนาที่กลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณฯ ใหความเห็นชอบในการสราง ประเมิน และปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ใหไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณะฯ มีแผนปฏิบัติการ ในการดําเนินการปรับปรุง/เปดหลักสูตรใหม
คณะฯ มีการประเมินรายวิชาเมื่อจบการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงบริหารวิชาการ และมีการประเมินหลักสูตรของ
นักศึกษาหลังจบการศึกษา
ทุกหลักสูตรของคณะฯ นําผลการประเมินขอมูลในการดําเนินการของหลักสูตร ไปวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร และการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ในที่ประชุมสัมมนาหลักสูตร เปนประจําทุกปการศึกษา
คณะฯ มีกระบวนการสรางหลักสูตร ครบถวนทุกประเด็นตามเกณฑมาตราฐาน
ทุกรายวิชาที่คณะฯ เปดสอน มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2552
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวนหลักสูตรที่ครบวงรอบ
จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุงกอนป 2552
จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุงยอยในรอบป 2552
รอยละที่ปรับปรุง......(ตอจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน)
รอยละที่ปรับปรุง.......(ตอจํานวนหลักสูตรที่ครบวงรอบ)
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3
0
3
0
100
100

19
7
8
0
36.84
42.10

2
1
1
0
50
50

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.3

แผนภูมิการเปด/ปรับปรุงหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร
สรุปรายงานการกลั่นกรองหลักสูตร และรายงานการประชุมหลักสูตร
แผนภูมิการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.2.2 มี ก ารจั ด /สร า งหลั ก สู ต ร
นานาชาติที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ในจํานวน/สัดสวนที่สอดคลอง
กั บ ทิ ศ ท า ง น โ ย บ า ย แ ล ะ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย

1. ทิ ศ ทาง นโยบายและเป า หมายขององค ก รในการเป ด สอนหลั ก สู ต ร
นานาชาติ (P)
2. กระบวนการสรางและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนานาชาติ (D)
3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตรนานาชาติ รวมถึง
ความสอดคลองของจํานวนและคุณภาพของหลักสูตรนานาชาติ (C)
4. การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.2
คณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เปนหลักสูตรแรก
เปดรับนักศึกษารุนที่ 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบันผลิตบัณฑิตไปแลว จาก 40 กวาประเทศทั่วโลก
คณะฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการเปดหลักสูตรนานาชาติ ที่สอดคลองกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่จะเปนหนึ่งในรอยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเนนการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา มีมาตรฐานสากล เนนการวิจัย การศึกษา
บริการวิชาการ และเปนศูนยเครือขายการเรียนรู โดยในปการศึกษา 2553 คณะฯ เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา
จุลชีววิทยาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเปนหลักสูตรเปดใหม ตามเกณฑมาตรฐาน TQF
ปจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 8
สาขาวิชา
ตารางที่ 2.2.2.1 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่คณะฯ เปดสอน
ปที่เปดสอน

หลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต
6 สาขาวิชาเอก
- สาขาโภชนาการสาธารณสุข
- สาขาวิทยาการระบาด
- สาขาบริหารสาธารณสุข
- สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
- สาขาปรสิตวิทยา
- สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
2548-ปจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
เปดรับป 48 รุน1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ป2550
เปาหมาย รับจริง

ป 2551
จบ

เปาหมาย

รับจริง

ป 2552
จบ

เปาหมาย

รับจริง

จบ

3
5
5
งดรับ
5
5
-

1
4
2
2
9
-

0
0
0
1
0
4
0

3

69
0

2545-ปจจุบัน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต
รับนักศึกษารุนที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
ปการศึกษา2552 บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรทางสุขภาพ

5
งดรับ
5
งดรับ
5
5
2

0
งดรับ
0
งดรับ
0
2
3

0
3
0
0
0
1
-

3
5
5
5
5
5
2

2
3
1
4
1
5
1

-

20

33

33

20

63

58

2519-ปจจุบัน

110

70
3

- รอยละของหลักสูตรนานาชาติที่ไดมาตรฐานทั้งหมด = 100
- ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
- มีระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทุกปการศึกษา
- มีความรวมมือกับตางประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.2

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา และประเทศที่เขาศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
สัญญาความรวมมือกับตางประเทศที่ สกอ. ใหความเห็นชอบ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.2.3 ห ลั ก สู ต ร ( ป ก ติ แ ล ะ
นานาชาติ) ที่เปดสอนมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ/
อ ง ค ก ร วิ ช า ชี พ แ ล ะ เ ป น ที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

1. รายชื่อหลัก สูตรปกติและนานาชาติทั้งหมด และขอมูลรายละเอียดของ
หลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ/
องคกรวิชาชีพ (รายละเอียดใหครอบคลุมถึงจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ จํานวนที่
รับจริง และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในชวง 3 ปการศึกษาที่ผานมา) (Result)
2. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Result)

Result
ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ (สกอ. 2.13)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.3
หลักสูตรที่คณะฯ เปดสอน ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
1. ระดับปริญญาตรี
จํานวน 4 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) มี 5 สาขาวิชา
1.1.1. สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร
1.1.2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
1.1.3. สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
1.1.4. สาขาวิชาอนามัยชุมชน
1.1.5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อสุขภาพ
ปการศึกษา
จํานวนที่นักศึกษาที่เปดรับ(คน) จํานวนนักศึกษาที่รับจริง(คน) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา(คน)
2550
120
124
120
2551
120
126
215
2552
120
147
137
2553
120
144
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1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ปการศึกษา
จํานวนที่นักศึกษาที่เปดรับ จํานวนนักศึกษาที่รับจริง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(คน)
(คน)
(คน)
2550 รุนที่1
60
56
2551
60
61
2552
60
60
2553
60
57
1.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ 2 ป
- เปดสอน ณ สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
- เปดสอน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร กรุงเทพมหานคร (เปดปการศึกษา 2550 เปนปแรก)
จํานวนนักศึกษาที่รบั จริง
จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(คน)
(คน)
(คน)
ปการศึกษา
2550
2551
2552

กรุงเทพฯ

สูงเนิน

กรุงเทพฯ

สูงเนิน

วสส.ชลบุรี งดรับนศ.ตัง้ แต
ป 2550

สูงเนิน

70
70
70

50
50
50

70
71
102

25
29
35

67
52
45

29
35
11

หมายเหตุ: - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 4 ป
เปดสอน ณ ส ถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
จํานวนนักศึกษาที่รบั จริง
จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ
ปการศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(คน)
(คน)
(คน)
2540-2548
55 คน x 9 รุน
469
469
2549-2552
รุนละ 55 คน
รุนละ 55 คน
2. ระดับปริญญาโท
จํานวน 19 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย )
จํานวนนักศึกษาที่รบั จริง
จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ
ปการศึกษา
(คน)
(คน)
2550
30
21
2551
30
18
2552
30
17

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(คน)
21
18
17

2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ จํานวนนักศึกษาที่รบั จริง
ปการศึกษา
2550
30
49
2551
30
63
2552
30
69

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
49
58
68
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2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science จํานวน 6 หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ

จํานวนนักศึกษาที่รบั จริง

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2550

(คน)
2551

2552

2550

(คน)
2551

2552

2550

(คน)
2551

2552

5
5

5
5

5
10

4
6

5
4

6
9

1
8

3
8

4
3

15
15

15
15

15
15

8
9

13
3

22
6

7
3

8
11

10
3

15

15

15

9

6

17

5

7

7

55

55

3
63

36

31

3
63

16

37

27

ชื่อหลักสูตร
วท.ม. (ไทย-ภาคปกติ)
สาขาชีวสถิติ
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
วท.ม. (ไทย/ภาคพิเศษ)
สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
วท.ม. (นานาชาติ)
สาขาวิชาสนเทศศาสตรทาง
สุขภาพ (เปดใหม ป2552)
รวม

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) จํานวน 11 หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ

จํานวนนักศึกษาที่รบั จริง

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2550

(คน)
2551

2552

2550

(คน)
2551

2552

2550

(คน)
2551

2552

10

10

10

7

8

6

2

10

3

10
5
10

10
5
10

10
10
10

8
5
7

8
5
7

5
10
9

4
11
12

5
7
6

6
4
8

15
10

15
10

15
10

12
7

12
6

20
10

26
5

19
12

17
6

10
7

10
4

10
6

7
6

6
6

6
6

14
7

10
5

10
5

5
15

10
10

15
15

5
11

7
9

17
14

1
1

15
3

10
20

15
112

15
109

15
126

12
87

11
85

10
113

5
88

3
95

9
98

ชื่อหลักสูตร
วท.ม.(สศ) ไทย-ภาคปกติ
สาขาการบริหารโรงพยาบาล
สาขาบริหารกฎหมายการแพทย
และสาธารณสุข
สาขาบริหารสาธารณสุข
สาขาพยาบาลสาธารณสุข
สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาด
สาขาโภชนวิทยา
สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร
สาขาอนามัยครอบครัว
ภาคพิเศษ
สาขาบริหารสาธารณสุข
สาขาพยาบาลสาธารณสุข
สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร
รวม
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3. ระดับปริญญาเอก
จํานวน 2 หลักสูตร
3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ป2550
ป 2551
ปที่เปด
สอน

หลักสูตร

2545- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ปจจุบัน ดุษฏีบัณฑิต
6 สาขาวิชาเอก
- สาขาโภชนาการสาธารณสุข
- สาขาวิทยาการระบาด
- สาขาบริหารสาธารณสุข
- สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
- สาขาปรสิตวิทยา
- สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
2548หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ปจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

กําหนด
รับ

รับจริง

จบ

กําหนด
รับ

รับจริง

5
งดรับ
5
งดรับ
5
5
2

0
งดรับ
0
งดรับ
0
2
3

0
3
0
0
0
1
-

3
5
5
5
5
5
2

2
3
1
4
1
5
1

ป 2552
จบ

-

กําหนด
รับ

รับจริง

จบ

3
5
5
งดรับ
5
5
-

1
4
2
2
9
-

0
0
0
1
0
4
0

เปดรับป4
รุน1

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร ที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปการศึกษา 2550 = 73.91
ปการศึกษา 2551 = 79.35
ปการศึกษา 2552 = 82.16
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2550 = 61.49 (99:161)
ปการศึกษา 2551 = 66.45 (103:155)
ปการศึกษา 2552 = 69.62 (110:158)
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ปการศึกษา 2550 = 0:62:99
ปการศึกษา 2551 = 0:52:103
ปการศึกษา 2552 = 0:47:110

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.3
เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.2

หลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร ที่เปดสอน
ขอมูลคุณวุฒิการศึกษา อาจารยประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.2
กระบวนการ (Process
ผลลัพธ (Results)
 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน  1 ไม มี ก ารรายงานผลหรื อ ผลลั พ ธ ไ ม ต รงกั บ แผนงานและ
(Plan)

 2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน  2
รูปธรรม (Do)
 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง  3
เปนระบบ (Check)
 4 นํ า ผลการดํ า เนิ น งานมาปรั บ ปรุ ง /  4
พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)

 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิด  5

เปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below
Target)
มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย (On Target)
มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target)
มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการ
ติ ดตามผ ล ต อเนื่ องแสดงแนวโน มของผลลั พธ ที่ ดี ขึ้ น
(Upward/Better Trend)
มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ

การหมุนของวงจร PDCA
อยา ง
ต อ เ นื่ อ ง ( Continuous
Improvement)
 6 มี การพั ฒนางานจนเกิ ดรู ปแบบการ  6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ทํ างาน แนวใหม หรื อนวั ตกรรม
มี ก ารนํ า ผลลั พ ธ ที่ ดี ขึ้ น เที ย บเคี ย ง (Benchmark) ได กั บ
(Breakthrough/ Innovation)
คูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย
 7 มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เ ป น เลิ ศ (Best  7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการ
นําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับ
Practice)
โลก

องคประกอบ 2.3
หลักการ

กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล

Process

มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทั้ง
ดานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และความสามารถ/ทักษะดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการเรียนรูตลอดชีวิต และการ
ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.3.1 มีกระบวนการเรียนการสอน
และการประเมิ น ผลสอดคล อง
กับหลักการการศึกษาที่เนนการ
เรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning
Centered Education)

1. การนําขอมูลตางๆ เชน ขอมูลพื้นฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา
มากําหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนรู (P)
2. ระบบ/กระบวนการ/ขั้นตอนชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน(P)
3. กระบวนการจัดการศึกษาที่เนนใหผูเรียนใชการเรียนรูเปนศูนยกลาง (D)
4. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด สงเสริม
การดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ/คุ ณ ธรรม/จริ ย ธรรม เช น ค า ยอาสาพั ฒ นา
กิจกรรมฝกสมาธิ เปนตน (D)
5. การประเมินผลนักศึกษาตามหลักการการเรียนรูเปนศูนยกลาง (C)
6. การติดตามประเมินวาไดมีการใชกระบวนการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู และประเมินผลนักศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (C)
7. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอนที่เนน
การเรียนรูเปนศูนยกลาง (A)

Process

115

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2)
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 2.4, สมศ.6.2)
3. กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (สมศ. 6.6)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1
ทุกหลักสูตรของคณะฯ ที่เปดสอนมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา จากเกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษากอนเขา
ศึกษาในหลักสูตร ประสบการณในการฝกงาน/การทํางาน การอบรม และมีการแจงขอมูลใหอาจารยผูสอนไดนําไปใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งหลักสูตร ยังไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหความชวยเหลือ/
สนับสนุนตางๆ เพื่อชวยใหนักศึกษาเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง โดยวิธีการสนทนา การติดตามผลการเรียนรูแตละ
บุคคล รวมถึงพฤติกรรมตางๆของนักศึกษาในระหวางเรียนดวย อีกทั้งคณะฯ มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ทั้งในระดับ
คณะฯ ภาควิชา และหลักสูตร (แยกตามสาขา) เพื่อชี้แจงวิธีการเรียนการสอน และการวางแผนการเรียนการสอนในแต
หลักสูตร โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะถึงการเรียนการสอนที่นักศึกษาคาดหวัง
ทุกหลักสูตรของคณะฯ เนนใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่
สอดคลองกับหลักการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning Centered Education) และเนนความเปนสหวิทยาการ
การบูรณาการการสอน การใชกลยุทธของกระบวนการวิจัยเพื่อการสอน ซึ่งประกอบดวยวิธีการสอนแบบการบรรยาย การ
อภิปรายโดยใชตัวอยางจากสภาพการณจริงในชุมชน การจัดสัมมนากลุมเพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการสรุป การวิเคราะห
สังเคราะหบนพื้นฐานของการใชขอมูล การศึกษาดูงานเพื่อใหนักศึกษาไดเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและการเรียนรูที่ไดจาก
หองเรียน นอกจากนี้คณะฯ ยังพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา ผานระบบการศึกษาทางไกล ดวย
โปรแกรม Web & Video Conferencing (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.1) และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทาง
หองปฏิบัติการโดยใชบทเรียน e-Lab (http://www.ph.mahidol.ac.th/elab)
ในทุกปการศึกษาคณะฯ จะจัดใหมีการออกฝกภาคสนามของนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับในชั้นปสุดทาย
เพื่อสรางการคิดวิเคราะหที่เปนระบบ ภาวะผูนํา คุณธรรมและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพสาธารณสุข ที่ถือเปนสิ่งที่คณะฯ ใหความ
สําคัญที่สุด การลงไปฝกปฏิบัติภาคสนามในชุมชนจริงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา
และบุคคลในชุมชนเปนแนวรวมในการปฏิบตั ิ สิ่งที่นักศึกษาไดรับจากการปฏิบัตินอกเหนือจากความรู การเรียนรูจากสถานการณจริง และการไดทดลองนําความรูไปใชแลว นักศึกษายังเกิดความเขาใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญตอ
ไปในการทํางาน (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.2)
คณะสาธารณสุขศาสตร พัฒนาบทเรียนบนระบบเครือขายของคณะสาธารณสุขศาสตร ดวย Moodle Open Source
สําหรับคณาจารย เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะคณาจารยสายการเรียนการสอนใหมีความรู ความเขาใจเรื่องการ
พัฒนา e-Learning เพื่อใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนตอไป
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หลักสูตรของคณะฯมีกระบวนการประเมินผลที่สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาการของนักศึกษาดวยวิธีหลากหลาย
ซึ่งผูรับผิดชอบวิชาไดกําหนดไวในประมวลการเรียนการสอน เชน การประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน การทํารายงาน
บุคคล/กลุม การนําเสนอผลงาน การจัดสัมมนา และการจัดสอบวัดผล ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะฯ มีระบบชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน ระดับปริญญาตรี ก็มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร และ
อาจารยที่ปรึกษาใหขอแนะนําวางแผนการเรียนใหนักศึกษา โดยใชตรวจสอบวานักศึกษามีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม
ในแตละภาคอยางไร เพื่อวางแผน/ใหขอแนะนําในการปรับปรุงวิธีการเรียนตอไป
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ระดับปริญญาโท คณะฯ ไดจัดทําแบบฟอรมและสมุดบันทึกรายงานความกาวหนา การเรียน การทําภาคนิพนธ
และวิทยานิพนธ เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยผูควบคุมกํากับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.3) ในการนี้
คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เพื่อชวยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.4)
คณะฯ โดยฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตางๆ เชนโครงการ
ธรรมะสุขใจ โครงการโยคะ ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของ
นักศึกษา อีกทั้งยังชวยสงเสริมการดําเนินชีวิตใหนักศึกษาอีกดวย
(1) จํานวนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง
- ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
(2) จํานวนหลักสูตรที่ใหความรู ความเขาใจเรื่องวัตถุประสงคและเปาหมาย การออกแบบ การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสอน
- ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
(3) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
- ภาคการศึกษาที่1/2551 = 3.76 ภาคการศึกษาที่2/2551 = 3.70
- ภาคการศึกษาที่1/2552 = 3.08 ภาคการศึกษาที่2/2552 =
(4) จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
- ภาคการศึกษาที่1/2551 = 4.64 ภาคการศึกษาที่2/2551 = 3.98
- ภาคการศึกษาที่1/2552 =4.59 ภาคการศึกษาที่2/2552 =

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.3
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.4

โปรแกรม web & Video Conferencing
คูมือการออกฝกภาคสนาม
สมุดติดตามผลการเรียนระดับปริญญาตรี และแบบติดตามการทําวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา
คําสั่งคณะกรรมการวิทยานิพนธฯ และรายงานการประชุมฯ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.3.2 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียน
การสอนและการประเมิ น ผล
อยางเปนระบบ

1. แผนการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา รวมทั้งตัว
บงชี้ที่แสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน (P)
2. การดําเนินงานประเมินการเรียนการสอนตามแผน (D)
3. การติดตามประเมินผลการประเมิน เชน ผลการประเมินการเรียนการสอน
โดยผูเรียน เพื่อนอาจารย (Peer Evaluation) ผูเชี่ยวชาญ และผูใชผลผลิต ผลการ
วิเคราะหขอสอบ เปนตน (C)
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลนักศึกษา (A)

Process
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.2
คณะฯ กําหนดใหทุกรายวิชาที่เปดสอน ตองมีการประเมินผลการเรียนการสอน และการประเมินผลนักศึกษา หลัง
จบการเรียนการสอน โดยตั้งแตปการศึกษา 2551 คณะฯ เริ่มกําหนดใหใชการประเมิน 2 วิธี คือ 1. การประเมินดวยแบบ
ประเมิน บส.1 ซึ่งรับผิดชอบโดยงานบริการการศึกษา ทําหนาที่ประมวลผล และรายงานผลตอรองคณบดีฝายวิชาการและ
นวัตกรรมการศึกษา และสงรายงานแจงภาควิชา/หลักสูตร เพื่อรับทราบขอมูล นําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข และวิธีที่ 2 เปน
การประเมินแบบสนทนาแลกเปลี่ยน (วาจา) โดยเปนการพูดคุยกันระหวางผูแทนจากฝายวิชาการ ฝายบริหาร เพื่อรับฟง
ขอเสนอแนะ และความตองการของนักศึกษา ซึ่งผลการประเมิน หลักสูตรไดนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การวางแผนตารางเรียน และการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.1) ในการนี้มีบางหลักสูตรที่มีการประเมิน
ระหวางคอรส เพื่อใหอาจารยและนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมกัน
ในการประเมินนักศึกษามีความเปนอิสระในการประเมิน โดยมีเจาหนาที่ภาควิชาดําเนินการรวบรวมผลการประเมินสง
มายังงานบริการการศึกษาเพื่อวิเคราะหผล หลังจากนั้นงานบริการการศึกษาจะสงผลการประเมินกลับไปยังหลักสูตร/ภาควิชาเพื่อ
ใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และใชเปนขอมูลในการจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรประจําป
ผลการดําเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
ระดับปริญญาตรี
อยูในระดับ 4 (ดี)
ระดับปริญญาโท
อยูในระดับ 4-5 (ดี –ดีมาก)
ระดับปริญญาเอก
อยูในระดับ 4-5 (ดี –ดีมาก)
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ระดับปริญญาตรี
อยูในระดับ 4 (ดี)
ระดับปริญญาโท
อยูในระดับ 4 (ดี)
ระดับปริญญาเอก
อยูในระดับ 4 (ดี)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข
ณภาพขอ 2.3.2
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.3

ผังขั้นตอนการประเมินการจัดการศึกษา
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2552 ภาคการศึกษาที่1/2553
ผลการประเมินการประเมินวาจา

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.3.3 มี ก ารส ง เสริ ม สนับ สนุ น
การทํ า วิจั ย ทางด า นการศึก ษา
(Education Research) เพื่อพัฒนา
การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา

1. การจั ด ทํ า แผน/วางแนวทางการส ง เสริ ม /สนั บ สนุ น การวิ จั ย ทางด า น
การศึ ก ษา โดยเน น เพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล
นักศึกษา (P)
2. การดําเนินงานสงเสริม/สนับสนุนใหอาจารย/นักการศึกษาทําวิจัยทางดาน
การศึกษา (D)
3. การติดตาม ประเมินผลวา มีการทําการวิจัยทางดานการศึกษา ตามแผน
หรือไมและมีการนําผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนหรือไม (C)
4. การนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา และแผนการสงเสริม/สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา (A)

Process
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ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.3
คณะฯ เปดโอกาสใหอาจารยทําวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงการทําวิจัยทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและการประเมินผล โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัยใหแกอาจารย และมีแหลงทุนที่ให
การสนับสนุนการทําวิจัย
คณะฯ สงอาจารย และเจาหนาที่เกี่ยวของ เขารับอบรมในเรื่อง Routine to Research ที่จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล และการอบรมเรื่องการวิจัยทางการศึกษา ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
คณะฯ มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา คือ ทุน China
Medical (CMB) และมีนโยบายใหการสนับสนุนอาจารยใหมในการทํางานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (เอกสาร
หมายเลข PH 2.3.3.1)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.3
เอกสารหมายเลข PH 2.3.3.1

ประกาศการใหทุน China Medical (CMB)

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.3
กระบวนการ (Process)
 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
 2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
 4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
 6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
 7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)

120

องคประกอบ 2.4 นักศึกษา
หลักการ

Process

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความพรอมดานความรู สติปญญา อารมณ จิตใจ สุขภาพ สังคม และมี
ความตั้งใจในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ศักยภาพของนักศึกษา และการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา

1. แผนการรับนักศึกษาโดยมีการกําหนดกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตร (P)
2. วิธีการ/กระบวนการ ในการแนะแนวและประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลของแต
ละหลักสูตร ไปยังกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ ในการรับนักศึกษาในแตละ
หลักสูตร (P)
3. กระบวนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกกลุม (P)
4. การดําเนินงานรับนักศึกษาทุกระดับ/กลุม (D)
5. การวิเคราะห ติดตาม ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา (C)
6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบการรับนักศึกษา (A).

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1
ทุกหลักสูตรที่เปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการประชุม กําหนดกลุมเปาหมาย และคุณสมบัติของ
ผูสมัคร วิธีการออกแนะแนวและประชาสัมพันธในทุกปการศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี คณะฯ จะรับผิดชอบทําสื่อการ
ประชาสัมพันธ ทั้งแผนพับและวิดีทัศน ในการเผยแพร สวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบกระจาย
อํานาจ และเนื่องจากมีกลุมเปาหมายและคุณสมบัติของผูสมัครที่หลากหลาย หลักสูตรจึงรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการ
ในการจัดทําสื่อเผยแพรหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ไดจัดทําสื่อสิ่งพิมพในสวนกลาง รวมออกเผยแพรประชาสัมพันธรวมกับบัณฑิต
วิทยาลัยตามกิจกรรม และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด คณะฯ ดําเนินการเผยแพรหลักสูตรทางเวปไซค 3 ชองทาง
ระดับปริญญาตรีใชรวมกับมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษาใชรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย และทุกระดับ คณะฯ ดําเนินการจัดทํา
การเผยแพรไวที่ชองทาง www.ph.mahidol.ac.th/edu
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การสอบคัดเลือกมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทําหนาที่ดําเนินการ
และกําหนดกระบวนการสอบ
คัดเลือก วิธีการพิจารณาและตัดสินคัดเลือก (เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.1)
มีการเผยแพรระเบียบการรับสมัคร ที่เปนขอกําหนด วิธีการ และกระบวนการรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร ทางเวป
ไซค www.ph.mahidol.ac.th
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คุณลักษณะของผูเขาศึกษาในหลักสูตรที่คณะเปดสอนเปนไปตามขอกําหนดในเลมหลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH
2.4.1.2) ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการรับสมัคร
นักศึกษาเขาศึกษาในแตละปการศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดมีการทบทวนคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
จํานวนและประเภทที่จะเปดรับ (เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.3) และประกาศผานคูมือการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ขั้นตอนการรับเขาศึกษา
การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะฯ มีระบบรับเขานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ 4 ป 2 ระบบคือ การรับเขาผานระบบโควตา ซึ่ง
ดําเนินการสอบขอเขียนวิชาสามัญโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ ระบบ Admission ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการรับเขาผานระบบโควตามีการกระจายโอกาสใหกลุมผูสนใจเขาศึกษาอยางหลากหลาย ไดแก โควตา
พื้นที่ โควตาความถนัดทางวิชาชีพ โควตาผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ โควตาโครงการพัฒนาสาธารณสุขสู
ทองถิ่น โควตาโครงการพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนน
ผลจากการทบทวนการดําเนินการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มีขอสรุปวายังมี
อัตราการลาออกระหวางการศึกษาของนักศึกษาสวนหนึ่งเพื่อสอบเขาใหม (เอกสารหมายเลขPH2.4.1.4) และสวนหนึ่งเกิด
จากไมเขาใจบทบาทของวิชาชีพสาธารณสุข จึงไดกําหนดใหมีการ (1) ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ (2) การปรับความ
เขาใจกับผูสมัครผานกระบวนการสอบสัมภาษณ และ (3) การจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข ผาน
กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมพบปะอาจารยที่ปรึกษาปลายทาง เปนตน ผลจากการดําเนินการพบวา อัตราการลาออกของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา มีแนวโนมลดลง
คณะฯ มีระบบการรับเขานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง(ภาคพิเศษ) เปนไปตามขอกําหนดของ
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.5)โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในแตละปเปนผูพิจารณาคุณสมบัติและ
เงื่อนไขการรับเขานําเสนอผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยไดมีการประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑการ
รับเขาศึกษาในคูมือการสมัครสอบคัดเลือกฯ
การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะฯ รับเขานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.6)โดยมี
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาที่แตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยในแตละป คณะกรรมการฯ เปนผูพิจารณาคุณสมบัติ และ
เงื่อนไขการรับเขานําเสนอผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
และประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑการรับเขา
ศึกษาในคูมือการสมัครสอบคัดเลือกฯ เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทางเวปไซตบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรที่ไดรับการเผยแพร ในปการศึกษา 2550-2553 จํานวน 25 หลักสูตร

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.3
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.4
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.5
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.6

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา
ระเบียบการรับนักศึกษาใหม หลักสูตร วท.บ. ป2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 ระดับ
ปริญญาตรี
คํารองขอลาออกของนักศึกษา หลักสูตร วท.บ. ระหวางปการศึกษา 2552-2553
ระเบียบการรับนักศึกษาใหม หลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ ปการศึกษา
2553
ระเบียบการรับนักศึกษาใหม หลักสูตร ส.ม.ไทย และบัณฑิตศึกษา
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.4.2 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม
หลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักศึกษาดานความรู ความสามารถ
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยโครงการ/กิ จ กรรมนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในด า นที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร เชน โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา
สิ่ ง แวดล อ ม โครงการบรรพชาภาคฤดู ร อ น โครงการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ
ตางประเทศ ฯลฯ (P)
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (D)
3. การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (C)
4. การนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรอยางตอเนื่อง (A)

Process

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (สกอ. 3.2)
2. รอยละของนักศึกษาปจจุบันหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (สกอ. 2.12)
3. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา
(สมศ.1.5)
4. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา (สมศ. 6.8)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2
คณะสาธารณสุขศาสตรมีแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรู ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการปฏิบัติธรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําป 2552
ซึ่งดําเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรโดยมุงเนนพัฒนาจิตตปญญา สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมนักศึกษาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร รวมทั้งการฝกฝนความรับผิดชอบที่มีตอสังคมสวนรวม กลุมเปาหมาย
จะเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 เปนสําคัญเนื่องจาก จะตองเตรียมความพรอมในการปรับตัวเกี่ยวกับดานการศึกษา
การใชชีวิตในสถานศึกษาใหม การใชชีวิตใหถูกตองตามคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีนักศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สนใจเขารวมโครงการพัฒนาจิตตปญญา สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมนักศึกษาไดทุกระดับ อีกทั้งบุคลากรทุกกลุมของคณะสาธารณสุขศาสตรก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจากมีสวน
สําคัญในการหลอหลอมบัณฑิตที่ดีสูสังคม บุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตรจะตองมีการดูแลและสงเสริมสุขภาพในทุกมิติ
เพื่อดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ มีวัฒธรรมองคกรในการสรงเสริมสุขภาพที่ดี และเปนแบบอยางในการปฏิบัติใหหนวยงาน
อื่น ๆ โครงการพัฒนาจิตตปญญาเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจะสรางความเขมแข็งทางสุขภาพจิตและจิตวิญญาณ อีก
ทั้งสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถเผชิญกับอุปสรรคในการดํารงชีวิตและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในยุคโลกาภิวัฒน
ไดตามอัตตภาพ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหกับบุคลากรทุกระดับที่สนใจเขารวมโครงการ
การดําเนินงานตามโครงการ คือ มีการประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครบุคลากรที่สนใจเขารวมทุกหลักสูตร
ทั้งบุคลากรของภาควิชาและหนวยงานสามารถสมัครเขารวมโครงการไดทุกระดับโดยดําเนินงานเปนระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม 3 เดือน
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การติดตามประเมินผลโครงการจากแบบประเมินกอนฝกปฏิบัติธรรมและหลังปฏิบัติธรรมรวมทั้งแบบแสดงบรรยาย
ความรูสึกในการไดเขารวมโครงการ
การนําผลการประเมินโครงการจัดทําเปนรูปเลมนําเสนอคณะสาธารณสุขศาสตร
และสรุปผลโครงการเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพัฒนาการจัดโครงการตอไป และมีการนําขอคิดเห็นและบทเรียนตางๆ ในการดําเนินกิจกรรม
มาปรับใชอยางตอเนื่อง เชน การประเมินสุขภาพจิตผูเขาโครงการเพื่อรับทราบปญหาและดําเนินโครงการสนับสนุนตอไป การ
ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสโมสรนักศึกษาประจําป 2552
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาที่เปนแกนนํานักศึกษาคือสโมสรนักศึกษาเพราะนอกจากการเรียนภายในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสามารถ
นําไปปรับใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตในสังคม และเปนการถายทอดประสบการณทํางานจริงจากการถอดบทเรียน
ของทีมสโมสรนักศึกษารุนเกา เพื่อถายทอดเปนประสบการณใหมใหกับสโมสรนักศึกษารุนใหมไดเขาใจถึงการวางแผนการ
ทํางาน การติดตอประสานงานภายในองคกรและภายนอกองคกร การสรางระเบียบวินัย ความซื่อสัตย สรางความรักความ
สามัคคีในการทํางานเปนทีมรวมกัน
การบริหารงานภายในสโมสรนักศึกษาเอง รวมถึงสอดแทรกการพัฒนาทักษะของ
แกนนํานักศึกษาในการเปนผูนํามีความรู ความสามารถ ที่จะถายทอดความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส และยาเสพติด ได
อยางถูกตอง เปนการพัฒนาและสรางเสริมภูมิคุมกันใหกับนักศึกษาตอไป
การดําเนินงานตามกิจกรรมที่วางแผนงาน คือ การจัดทําโครงการจัดทําสรุปบทเรียนของแกนนําสโมสรนักศึกษา
รุนพี่ที่ไดดําเนินกิจกรรมและถายทอดประสบการณการเรียนรูจากการทํางาน รวมทั้งมีคณาจารย เจาหนาที่ ของกิจการ
นักศึกษาเปนที่ปรึกษาและใหความรูดานวิชาการ ปลูกฝงความรัก ความสามัคคี เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค
การติดตามประเมินโครงการ ติดตามจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในการเขารวมกิจกรรม
เพื่อเปนแนวทาง ในการจัดกิจกรรมในรุนตอไป และนําบทเรียนตาง ๆ มาประยุกตและปรับใชในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
3. โครงการคายยุวชนสาธารณสุข Health Camp 5 โดยโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาผูจัดทํา
โครงการสามารถพัฒนาทักษะของการดําเนินชีวิตและการทํางานไดมากขึ้น
และสามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพ
สาธารณสุขได และเปนการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําทางดานการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาผูจัดทําโครงการทุกคน ใหสามารถเติบโตและกาวสูอาชีพนักสาธารณสุขที่ดีได และพัฒนาระดับความสามารถ
ทางดานอารมณของนักศึกษาผูจัดทําโครงการ ทําใหสามารถดําเนินชีวิตและทํางานไดอยางมีคุณภาพและประสบความสําเร็จ
อีกทั้งเพื่อใหผูเขารวมโครงการทราบถึงภัยสุขภาพใกลตัว และปจจัยเสี่ยงตางๆทางดานสุขภาพและทางสังคมในปจจุบันที่
สงผลใหเกิดปญหาตางๆเหลานี้สงผลใหเกิดปญหาตางๆเหลานี้ กอใหเกิดผลกระทบตอเยาวชนทั้งทางตรงและทางออม
การคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 200 คนจากทั่วประเทศเพื่อเขารวมโครงการ โดยมีแกนนําสโมสร
นักศึกษาดําเนินการคัดเลือกจากใบสมัครที่นักเรียนไดกรอกแบบประเมินวัดความรู ซึ่งนักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถนํา
ความรูดานการดูแลและสงเสริมสุขภาพไปเผยแพรแกบุคคลใกลชิด และสามารถเปนผูนําดานการสงเสริมสุขภาพของชุมชน
ตนเองได อีกทั้งสามารถรับทราบปญหาเยาวชนตางๆ ที่เปนปญหาของสังคม เพื่อใหเยาวชนผูเปนกลุมเสี่ยงสามารถเขาใจ
ถึงปญหาและหางไกลจากปญหาตางๆ
มีกจิ กรรมการอบรมเสวนาความรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพ และความรูเรื่องปญหา
เยาวชนตาง ๆ เชน ปญหายาเสพติด (บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล) , ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาโรค
เอดส สําหรับการสงเสริมสุขภาพทางจิตใจ ไดจัดใหมีการบรรยายธรรมเทศนา โดยคณะของพระนักพูดในประเด็นสุขภาพที่
เกี่ยวของกับเยาวชน รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนมีความรูคูคุณธรรมและกิจกรรมสันทนาการตางๆ และมีกลวิธีดําเนินการ
ตามแผนกิจกรรม คือ
เมษายน 2552
พฤษภาคม 2552
มิถุนายน 2552

ประชุมวางแผน
แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการในฝายตางๆ
จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ พรอมทั้งลงประกาศตาม website ตางๆ อาทิ
เชน www.dekdee.com / www.eduzone.com และตามเว็บบอรดของ
สถาบันการศึกษาตางๆ
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กรกฎาคม 2552
1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2552

21 ตุลาคม 2552

14 - 16 พฤศจิกายน 2552
17 - 30 ธันวาคม 2552

ดําเนินการขอใชสถานที่ตางๆ และติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และจัดทําหนังสือขอสนับสนุนการจัดทําโครงการไปยังบริษัทตางๆ
ประกาศรับสมัครผูเขารวมกิจกรรมทาง Internet ทาง www.ph.mahidol.ac.th/student
และ www.smophmu.com รวมทั้งสงเอกสารการรับสมัครพรอมโปสเตอร
ประชาสัมพันธโครงการไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตางๆ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม “คายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ ๕
(Health Camp # 5)” ทาง www.ph.mahidol.ac.th/student
พรอมแจงกําหนดวันยืนยันและการเตรียมเขารวมโครงการ
กิจกรรมโครงการ“คายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 5 (Health Camp # 5)”
สรุปกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ“คายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 5
(Health Camp # 5)” พรอมทั้งจัดทําเปนรูปเลมสรุปโครงการ และปดโครงการ

มีการติดตามประเมินผลกอนกิจกรรมคาย ระหวางกิจกรรมคาย และผลหลังกิจกรรมคายเพื่อนําไปปรับปรุงใหกับ
การจัดกิจกรรมครั้งตอไปของนักศึกษา อยางตอเนื่อง และมีการประเมินประสิทธิผลดวยการสํารวจนักศึกษาใหมที่ผานการเขา
รวมกิจกรรมคายนี้

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.2
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.3

เอกสารโครงการ
ภาพประกอบกิจกรรม
แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.4
กระบวนการ (Process)
 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
 2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
 4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
 6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
 7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
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องคประกอบ 2.5
หลักการ

ปจจัยเกื้อหนุน

Process

มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดลอม และระบบสารสนเทศ เพื่อสงเสริมสนับสนุนพันธกิจในการจัดการศึกษา และ
นักศึกษาอยางเพียงพอ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.5.1 มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการคนควาดวย
ตนเองอยางเพียงพอ

1. ศึกษาความตองการของผูใช นํามาประมวลและวิเคราะห เพื่อวางแผนการ
จัดสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (P)
2. วิธีการดําเนินงานเพื่อจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (D)
3. ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (C)
4. นํา ขอมูล/ผลการประเมิ นมาใชการวางแผนการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศ
สําหรับการเรียนการสอนขององคกร (A)

Process
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.1
ในทุกรายวิชาของคณะที่เปดสอน มีการจัดทําประมวลรายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดสารสนเทศที่นักศึกษาจําเปนตอง
ทราบในการเรียนการสอน
นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ สามารถเขาใชบริการหองสมุด ของสํานักหอสมุดที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการซึ่ง
มีสถานที่ตั้งอยูภายในวิทยาเขตราชวิถี นักศึกษายังสามารถสืบคนระบบสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต ในพื้นที่สวนตางๆทั้ง
สวนที่มีการจัดการเรียนการสอน และพื้นที่พักผอนเชน หองพักนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หองอาหาร เปนตน เนื่องจาก
คณะฯ ไดดําเนินการติดตั้งสัญญาณเครือขายไวโดยรอบ ทั้งนี้ยังมีการเปดใหบริการคอมพิวเตอร ในหองเรียนขนาดความจุ
100 คน และขนาด 10-15 คน ในสวนกลางอีก จํานวน 5 หอง และในแตละภาควิชาที่นักศึกษาอยูก็มีการจัดใหบริการ
คอมพิวเตอร และหองสมุดยอยเฉพาะสาขาวิชา เพื่อการสืบคนขอมูลดวย
คณะฯ มีหองปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตร Environmental Information and Internet (GIS) เพื่อจัดสอนใน
รายวิชา ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใหนักศึกษาคนหาเขาสูการใชสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรทาง
สิ่งแวดลอม การจัดการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การทําแผนที่สิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยง ภาพถายจาก
ดาวเทียมและการแปรผล
คณะฯ ไดนําผลจากการประเมินนักศึกษา ซึ่งโดยสวนมากอยูในระดับ 4 คือดี จากคะแนน 5 ระดับ แตมีบาง
หลักสูตรที่มีปญหาในเรื่อง หองเรียน โตะ เกาอี้ เนื่องจากตั้งแตปการศึกษา 2549 คณะฯ ตองรื้อถอนตึก 1 เนื่องจาก
เสื่อมสภาพการใชงาน ทําใหในปการศึกษาตอมาหองเรียนลดนอยลง ตั้งแตปการศึกษา 2551 คณะฯ ไดดําเนินการวางแผน
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ โตะ เกาอี้ สื่อการสอนและปรับปรุงพื้นที่ ใหมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง
การวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกภาคการศึกษา

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.3

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร ป2552
ขอมูลรายการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน
ขอมูลรายการอุปกรณ สื่อการจัดการเรียนการสอน
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.5.2 มี ก ารพั ฒ นาห อ งสมุ ด
แ ห ล ง เ รี ย น รู ใ ห ทั น ส มั ย
หลากหลาย และเพี ยงพอตาม
ความตองการของผูใชบริการ

Process

1. แผนการพัฒนาหองสมุด และแหลงเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่สงเสริมการ
เรียนรู/คนควาตามอัธยาศัย (P)
2. การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูตามแผนการที่ตั้งไว (D)
3. การประเมินการใหบริการหองสมุด ดานการสื่อสาร/ใหการเรียนรู ทั้งดาน
ปริมาณ และคุณภาพ (C)
4. การประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาและผูใชบริการที่
มีตอแหลงเรียนรูที่จัดไวทั้งดานคุณภาพและปริมาณ (C)
5. การนํ า ผลการประเมิ น มาวิ เ คราะห เ พื่ อ พั ฒ นาและดํ า เนิ น การจั ด หา
ทรัพยากรและแหลงเรียนรูที่ตอบสนองผูใชบริการ รวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุง
การบริการของหองสมุด (A)

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ. 2.5)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.2
คณะฯ มีหองสมุดกลาง ที่อยูในบริเวณคณะฯ และมีหองสมุดเขตพญาไท หองสมุดเขตราชวิถี และหองสมุด
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ที่นักศึกษาสามารถไปใชบริการขอมูลทุกรูปแบบแกนักศึกษา ทุกหลักสูตร
และที่ภาควิชา/หลักสูตร ยังมีหองสมุดขนาดเล็กที่ใหบริการ เพื่อการศึกษาคนควาแบบเฉพาะสาขาไวบริการนักศึกษาดวย
ในทุกปการศึกษา คณะฯและบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําการสอบถามความตองการในการจัดหาหนังสือหรือสื่อการเรียนรู
เพื่อใหบริการทุกป
คณะฯ มีการดําเนินการในการจัดทํามุมหองสมุดในแตละสาขาวิชา ณ ภาควิชา สําหรับนักศึกษาตามหองเรียน
นักศึกษาสามารถเขาใช internet ไดทั้งหมด ทําใหสามารถคนหาขอมูลตางๆไดตลอดเวลา โดยไมตองเขาหองสมุด
คณะฯ ใชคอมพิวเตอรที่มีการตอเชื่อมอินเตอรเน็ต เพื่อเปนแหลงเรียนรู และศึกษาคนควาตลอดเวลาที่นักศึกษา
ตองการ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.2.1

ตรวจสอบไดจากการที่ใชงานจริง

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.5.3 มี ก ารบริห ารจั ด การสื่ อ
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ แ ล ะ ส ถ า น ที่
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ

1. ศึกษา วิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดสื่อ อุปกรณ และสถานที่สําหรับการ
เรียนการสอน/การจัดการศึกษา (P)
2. การดําเนินงานบริหารจัดการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ และสถานที่ เพื่อการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (D)
3. ประเมิ น ผลความเพี ย งพอในการใช ง าน ความคุ ม ค า และศึ ก ษาความ
ตองการของผูใช (C)
4. การนําขอมูล/ผลการประเมินมาใชการวางแผนการจัดหา/พัฒนา การจัดสื่อ
อุ ป กรณ และสถานที่ สํ าหรั บการเรี ยนการสอน/การจั ดการศึ กษาขององค กร
อยางตอเนื่อง (A)

Process
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.3
คณะฯ มีการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน การจัดการศึกษาทุกปการศึกษา ซึ่ง
ภาควิชา/หลักสูตร สามารถขอเสนอจัดซื้อเพิ่มสื่อ /อุปกรณ ทั้งในสวนของหองเรียนบรรยาย หองเรียนปฏิบัติการและหอง
เรียนรูดวยตนเอง
ทุกภาคการศึกษา งานบริการการศึกษา จะดําเนินการสํารวจสถานที่ของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพสื่อ
โตะ เกาอี้ในชั้นเรียน แสงสวาง และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน และนําเสนอรายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ที่มีการจัดสื่อการสอน สถานที่ ฯลฯ นําเสนอรายงานใหฝายบริหารรับทราบ เพื่อวางแผนจัดงบประมาณ และ
ดําเนินการปรับปรุงเตรียมความพรอมกอนการเปดเรียนทุกปการศึกษา
คณะฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายทอดสัญญาณฯ เครื่องฉายภาพ
แผนทึบ เครื่องเสียง เพียงพอตอการสนับสนุนการจัดการศึกษา อยูในระดับควรปรับปรุง ถึงพอใช (ผลจากการประเมินวาจา และสังเกต สอบถามโดยตรงจากอาจารย และนักศึกษา)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.3
เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.2

บันทึกการใชหองเรียน และสื่อการศึกษา
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อการสอน สื่ออุปกรณการ
สอนและการบริหารจัดการสื่อ และอุปกรณ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.5.4 มี การสร างสภาพ
แวดล อม บรรยากาศและ
นันทนาการ ที่สงเสริมใหเกิด
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

1. แผนการดําเนินงานสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู (P)
2. การดําเนินงานสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอ มที่สงเสริม การเรียนรู เช น ชมรม
วิชาการตางๆ เวทีวิชาการที่อาจารยและนักศึกษามาพบปะกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน
ทางวิ ช าการ การประชุ ม วิ ช าการประจํ า ป โ ดยเป ด โอกาสให อ าจารย นั ก วิ ช าการ
นักศึกษา ศิษยเกาขององคกร ตลอดจนผูสนใจเขารวม ฯลฯ (D)
3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลตอผูดูแลรับผิดชอบ (C)
4. การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4
คณะฯ มีหนวยงานฯ เพื่อรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการสื่อ อุปกรณ และสถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ ทั้งในระดับภาควิชา และคณะฯ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี คณะฯ รับผิดชอบการประเมินความตองการ จัดหาและกํากับดูแลการ
ใชงานสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้มีรองคณบดีฝายการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา
รับผิดชอบเสนอของบประมาณ บริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรสวนกลาง ที่จําเปนในการศึกษาภาคปฏิบัติ
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินความตองการอุปกรณ ดานการเรียนการสอนและการทําวิจัย ดําเนินการผาน
ภาควิชา คณะฯ มีสํานักงานปฏิบัติการกลาง โดยมีรองคณบดีฝายการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ทําหนาที่ดูแลการใชหองและ
อุปกรณในหองปฏิบัติการวิจัย เพื่อใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน และการทําวิจัย
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ในรอบปงบประมาณ 2552 ไดมีการวางแผนเพื่อจัดหาอุปกรณ สนับสนุนการเรียนการสอน อาทิเชน...อุปกรณทาง
หองปฏิบัติการ เปนจํานวนเงิน 17,857,500 บาท (เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.1) และในปการศึกษา 2553 คณะฯ ไดรับ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนจากงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดคณะฯ เปนจํานวน
เงิน 20,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2552 จํานวน 2,642,500 บาท คิดเปนรอยละ 14.80 (เอกสารหมายเลข
PH 2.5.4.2)
คณะฯ จัดใหมีพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และจัดใหมีอุปกรณอํานวยความสะดวก และ
โสตทัศนูปกรณ ไดแก คอมพิวเตอร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมอุปกรณ ในปริมาณที่เพียงพอตอการใชงาน ภายใต
การกํากับดูแลของรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะฯ ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัย และอยูระหวางการกอสรางอาคารเรียนและหองปฏิบัติการดานสาธารณสุข
ศาสตร ซึ่งจะสามารถใชงานไดในปการศึกษา 2553
คณะฯ มีการปรับปรุงหองประชุมราชพฤกษ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมที่สงเสริม
บรรยากาศ การมีสวนรวมและการไดแลกเปลี่ยน พบปะกันระหวางอาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ของคณะฯ อีกทั้งคณะฯ
ยังมีการจัดกิจกรรม Lunch and Learn ซึ่งเปนเวทีวิชาการที่เปดโอกาสใหอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ศิษยเกาของคณะฯ
ตลอดจนผูสนใจ ซึ่งทําใหเกิดเครือขายทางวิชาการที่มีความสัมพันธที่ดีตอกันดวย
มีการปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสายเพื่อใหบริการทางวิชาการ และแจงขอมูลตอบุคลากร นักศึกษา
จากผลการประเมินความเพียงพอของสื่อและอุปกรณ การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ดําเนินการผานระบบ
ประเมินออนไลน สวนระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ดําเนินการผานภาควิชา โดยเปนสวนหนึ่งของการประเมินรายวิชาที่เปด
สอนในแตละหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในรอบตอไป
ในรอบการดําเนินงานที่ผานมาผลการประเมิน พบวาความเพียงพอของสื่อ และอุปกรณอยูในระดับ 4.37 (เอกสาร
หมายเลข PH 2.5.4.3) และพบวาหนังสือตําราบางสวนที่มีอยูไมทันสมัย ควรมีการปรับปรุงแกไข เอกสารประกอบการเรียน
การสอนและการสาธิต มีปริมาณไมเพียงพอ ในการนี้ไดมีการเสนอขอมูลใหผูรับผิดชอบรายวิชารับทราบพัฒนาปรับปรุง ใน
การนี้มีรายวิชาที่จัดทําสื่อการสอนและการสาธิต E-lab ที่จัดไวใหนักศึกษาเขาไปศึกษาและทบทวนทักษะการทําแลป ใน
รายวิชา โรคติดเชื้อ ภาควิชาจุลชีววิทยา
ในระดับภาควิชา/หลักสูตร ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูตางๆ หลากหลายวิธีการ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4
เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.3

แผนการตั้งงบประมาณ จัดหาอุปกรณในการเรียนการสอน ประจําป 2552
แผนการตั้งงบประมาณ จัดหาอุปกรณในการเรียนการสอน ประจําป 2553
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสื่ออุปกรณการสอน
ปการศึกษา 2553

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.5.5 มี ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร
สิ่งอํานวยความสะดวก การให
คําปรึกษาและความชวยเหลือที่
เอื้ อ ต อ การเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพ
ชีวิตของนักศึกษา

1. ระบบการจัดสวั สดิ ก ารดา นตางๆ เช น การรัก ษาพยาบาล การสงเสริ ม
สุขภาพ หอพัก สนามกีฬา นันทนาการ รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนํา และ
การใหความชวยเหลือ เชน การใหทุน การหางานใหทํา เปนตน (P)
2. การดําเนินใหสวัสดิการนักศึกษาในดานตางๆ (D)
3. การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษาและ
รายงานผลตอผูรับผิดชอบ (C)
4. การนํ า ผลการประเมิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษาต า งๆ ไปใช ใ นการ
พัฒนาการดําเนินการตอไป (A)

Process
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5
คณะฯ มีการจัดปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจง และสอบถามความตองการ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก
การใหคําปรึกษาและการใหความชวยเหลือที่เอื้อตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระหวางศึกษาอยูที่คณะฯ อีกทั้ง
กอนจบยังมีการจัดปจฉิมนิเทศ เพื่อใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาจบ
นักศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะฯ มีระบบการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน การรักษาพยาบาล และการสงเสริม
สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ มีระบบการใหคําปรึกษาแนะนํา และการใหความชวยเหลือ เชนการใหทุนการศึกษา การ
เปดสายดวนกรณีนักศึกษามีปญหาฉุกเฉิน โดยเฉพาะนักศึกษานานาชาติ มีการกํากับดูแลอยางใกลชิดจากผูประสานงาน
หลักสูตร แตละหลักสูตรทั้งเรื่องของความปลอดภัยและการประสานการติดตอหนวยงานอื่นๆที่นักศึกษาตองการติดตอ
ทุกหลักสูตรมีการกําหนดใหมีการจัดอาจารยที่ปรึกษา สําหรับดูแลนักศึกษา ทั้งเรื่องการวางแผนการเรียน การใช
ชีวิต เพื่อเปนผูพูดคุย สังเกต และรายงานตอคณะกรรมการหลักสูตร แตละหลักสูตร เพื่อนําไปพิจารณาหาแนวทางปองกัน
ในอนาคต หรือหาแนวทางชวยเหลือในกรณีตางๆ
คณะฯ มีพื้นที่สําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง และการทํากิจกรรมกลุมยอย ตามอัธยาศัย โดยอํานวยความ
สะดวกดานสถานที่ ชองทางการเชื่อมตอกับระบบ Internet บริเวณอาคารเรียน หองอาหาร หองสมุด โถงใตอาคาร
คณะฯ สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ภายใตโครงการดังนี้
1. โครงการปฏิบัติงานพิเศษสําหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับสมัครนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4
ที่ตองการหารายไดพิเศษระหวางการศึกษาเพื่อเปนการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน การเรียนรูประสบการณ
ทํางานจริง และไดรับความรูในการทํางานดานธุรการเอกสาร และดานเทคโนโลยีที่เปนประโยชนสําหรับนักศึกษา โดยมีการ
ดําเนินงานตามโครงการคือ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในชวงเวลาเลิกเรียน หรือเวลาวางจากการศึกษา โดยลงชื่อการ
ปฏิบัติงานที่ งานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคิดเปนจํานวนชั่วโมง ชั่วโมงละ 25 บาท และมีการประเมินผลใหกับ
นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสวนของคณะสาธารณสุขศาสตร
และสวนของมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีงบประมาณในสวนของ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนในชวงปดภาคการศึกษา
2. โครงการจัดทําเว็บไซตงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ http://www.ph.mahidol.ac.th/student โดยมี
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเปนที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งเจาหนาที่งานพัฒนานักศึกษาเปน webmaster โดยเฉพาะ
รวมทั้งมีนักศึกษาสโมสรที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี และดานกราฟฟค สมัครเขารวมโครงการเพื่อหารายได
และเพิ่มพูนประสบการณความรูในการทําเว็บไซตของงานพัฒนานักศึกษาเปนการชวยปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลา กลวิธีใน
การดําเนินโครงการเบื้องตนจะมีแบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา ทีมบริหาร และคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา ในดานการจัดทํารูปแบบการทําเว็บไซต เพื่อจะไดปรับปรุงเนื้อหาเพื่อใหเหมาะสมกับนักศึกษาทุกระดับ
รวมถึงเตรียมพัฒนาสําหรับศิษยเกา และบุคคลทั่วไป มีการติดตามและประเมินผลการเขาดูเว็บไซตของงานพัฒนานักศึกษา
หลังจากมีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบเว็บไซตของงานพัฒนานักศึกษาฯ โดยมีแบบสอบถามความพึงพอใจใหนักศึกษา
ในระดับชั้นปที่ 1 – 4 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตใหตรงกับกลุมเปาหมายและใหนักศึกษาไดรับประโยชน
สูงสุดตอไป
3. โครงการพัฒนาผูนําดานการออกกําลังกาย
และสงเสริมการออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิคโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนผูนําเตนแอโรบิคในการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ และเพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานทางดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เมื่อสําเร็จการศึกษา
ไปปฏิบัติหนาที่เปนนักสาธารณสุข จะไดมีประสบการณและสามารถทํางานรวมกับชุมชนไดดียิ่งขึ้น
และโครงการนี้ยัง
เปดโอกาสใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ได
ออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค เพื่อเปนการสงเสริม ดูแล และปองกันสุขภาพใหหางไกลจากโรค อีกทั้งการเตนแอ
โรบิคยังคงเปนการออกกําลังกายที่ไดขยับรางกายเกือบทุกสวน ทําใหรางกายกระชับ และบุคลิกภาพดูดีตามไปดวย โดย
มีกลวิธีในการดําเนินการคือ การออกกําลังกายในชวงเวลาเย็น คือ ตั้งแตเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวันจันทร พุธ และ
ศุกร ณ หอประชุมราชพฤกษ คณะสาธารณสุขศาสตร โดยมีสถิติการออกกําลังกายประจําวันที่ใหผูเขารวมโครงการลงชื่อ
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เขารวมออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน โดยจะนําสถิติที่ไดมาปรับปรุงและประชาสัมพันธโครงการรวมทั้งกลวิธีในการดึงดูด
ความสนใจใหผูเขารวมโครงการมากยิ่งขึ้นตอไป
4. โครงการสงขอมูลขาวสาร SMS ทางมือถือกับระบบ G-mail ของงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
จัดทําเปนสวัสดิการสงขอมูลขาวสารแจงเตือนการจัดกิจกรรม / โครงการ
ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน การ
ประชาสัมพันธโครงการจากหนวยงานภายนอก ขาวสารที่สําคัญและดวน ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว
โดยนักศึกษาสามารถรับขอมูลขาวสารโดยตรงผานมือถือของนักศึกษาโดยไมเสียคาใชจายในการรับขอความ
ซึ่งระบบ
SMS ดังกลาวปจจุบัน (นับถึงป 2552)ไดจัดทําใหกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษาจํานวน 18 คน และนักศึกษาชั้นปที่
3 จํานวน 179 คน และนักศึกษา ชั้นปที่ 4 จํานวน 136 คน อีกทั้งยังสามารถแยกเปนสาขาวิชา 6 สาขาวิชา
และพัฒนาแจงขอมูลขาวสารใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คือประธานชั้นป และประธานชั้นปที่ 2 ไดรับขอมูลขาวสารเพื่อแจง
ใหกับนักศึกษาในชั้นปไดรับทราบตอไป และจะพัฒนาระบบในการสมัครใหนักศึกษาสามารถรับขอมูลขาวสารไดทุกคนใน
ระดับตอไป อีกทั้งมีระบบการติดตามในการรับขอมูลขาวสารคือการแจกแบบสอบถามในการไดรับขอมูล SMS หรือการ
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทใหนักศึกษาแจงปญหาเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบการรับขอมูลขาวสารตอไป
5. การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกดานการจัดหองตูยาสามัญใหนักศึกษา ซึ่งสามารถเบิกไดฟรีเพื่อ
ลดคาใชจายในการซื้อยาของนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยเบื้องตน โดยนํายาที่เหลือใชจากโครงการตาง ๆ และการ
ขอรับความอนุเคราะหจากองคการเภสัชกรรมมาจัดบริการใหนักศึกษา
มีอาจารยและนักศึกษาภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขใหคําปรึกษาและบริการ
6. คณะฯ มีระบบการดําเนินการใหคําปรึกษาและแนะนํา และการใหความชวยเหลือกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตั้งแตชั้นปที่ 1- 4 โดยมีรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และเจาหนาที่งานพัฒนานักศึกษา ฯ เปนผูให
คําปรึกษาผานโทรศัพท Hotline 24 ชั่วโมง จํานวน 2 หมายเลข คือ 089-456-9157 และ 081-908-3229 ให
คําปรึกษาในดานการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษาทุกโครงการ ใหคําปรึกษาดานทุนการศึกษาของนักศึกษา
รวมทั้งใหคําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับคํารองทุกขในเรื่องตาง ๆ จากผลการดําเนินงานการใหคําปรึกษากับนักศึกษา
นักศึกษา ผูปกครอง และบุคคลตาง ๆ สามารถที่จะติดตอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรม และปญหาตาง ๆ ได
ตลอดเวลา ทําใหนักศึกษาสามารถแกปญหาดานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง รวมทั้งดําเนินโครงการการชวยเหลือใหคําปรึกษา
อื่นอยางตอเนื่อง เชน กรณีนักศึกษารองเรียนเรื่องความไมเปนธรรมจากผูดําเนินธุรกิจหอพัก งานพัฒนานักศึกษาฯไดชวย
ดําเนินการจนลุลวง ประสบความสําเร็จในการรองเรียนกับสํานักงานคุมครองผูบริโภค เปนตน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.5
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.3
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.4
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.5
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.6

เอกสารประกอบโครงการปฏิบัติงานพิเศษสําหรับนักศึกษา
เอกสารประกอบโครงการจัดทําเว็บไซตงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ภาพประชาสัมพันธการติดหมายเลข
โครงการพัฒนาผูนําดานการออกกําลังกาย
โครงการระบบ SMS
ภาพหองสวัสดิการตูยา
ภาพการประชาสัมพันธโทรศัพท Hotline 24 ชัว่ โมงใหนักศึกษาไดรับขาวสารทุกอาคาร
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.5
กระบวนการ (Process)
 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
 2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
 4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
 6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
 7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)

องคประกอบ 2.6
หลักการ

บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา

Process

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถประยุกตใช
ความรูในการตอบสนองความตองการ/แกปญหา/ชี้นําและพัฒนาสังคม

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.6.1 มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม 1. ผูรับผิดชอบ/กระบวนการ ในการติดตามประเมินผลและพัฒนาคุณภาพ
ประ เมิ นผลและการพั ฒนา บัณฑิต (P)
2. วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานติ ด ตามประเมิ น ผลคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ทั้ ง ด า นคุ ณ ธรรม
คุณภาพบัณฑิต

Process

จริยธรรม ความรู ความสามารถในการเรียนรู ทักษะตางๆ รวมทั้งความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต (D)
3. การติดตามและจัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์/สําเร็จของนักศึกษาในสาขาตางๆ (D)
4. กระบวนการในการนําผลการติดตามมาวิเคราะหเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และการใหขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง (D)
5. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการติ ด ตามและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
บัณฑิต และการใหขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง (C)
6. การนําผลการวิเคราะห ประเมินผลมาปรับปรุง พัฒนาระบบการดําเนินการ
การติ ด ตามและพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และการให ข อ มู ล ย อ นกลั บ เพื่ อ การ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง (A)

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป (สกอ. 2.9, สมศ.1.1)
2. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ. 2.10, สมศ.1.3)
3. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11, สมศ.1.4)
4. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.1.2)
5. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา
(สมศ. 1.6)
6. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (สมศ.1.7)
7. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด (สมศ.1.8)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1
คณะฯ มีการดําเนินการดานการติดตามผลของบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา มีระบบการติดตามประเมินผล และ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตภายใตโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยมีงานบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร รวมกับ
กองแผนงานของมหาวิทยาลัย และงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาที่วางแผน และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต หลังสําเร็จการศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยติดตามภาวะการไดงาน
ทําของบัณฑิต และการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ซึ่งในรอบปที่ผานมาไดรับความรวมมือจากผูใชบัณฑิตใหขอมูลกลับมายังคณะฯ
จึงไดมีการรายงานผลของ
ขอมูลของผูใชบัณฑิต จึงไดมีกระบวนการทํางานและปญหาที่ไมไดขอมูลตอบกลับมายังคณะฯ และคณะฯไดดําเนินการสง
จดหมายถึงผูใชบัณฑิตและไดโทรศัพทสอบถามติดตามทาง E-mail ทําใหไดรับขอมูลจากบัณฑิต/ผูใชบัณฑิต ระดับปริญญา
ตรี ตอบกลับมามากขึ้น รอยละ 20 ในป 2551 เปน รอยละ 20.46 ในป 2552
งานบริหารการศึกษาฯ เปนผูเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
ใชขอมูลนําเสนอใหหลักสูตร ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยาง
ตอเนื่อง
จากการติดตามบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พบวาบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ..............ในหลักสูตร...... (เอกสาร.........
จากการติดตามรายไดของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (7,940 บาท) พบวาบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีรวมทั้งหมดที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนเทากับเกณฑจํานวน ......คน คิดเปนรอยละ...........และสูงกวาเกณฑ
คิดเปนรอยละ.............
บัณฑิต ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ .........
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต อยูในเกณฑดี ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2551 มีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตหลักสูตร..................... ทั้งโดยภาพรวม และในแตละสาขา
ไดแกดานความรูความสามารถทางวิชาชีพ ดานคุณลักษณะทั่วไป การสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ ดานเจตคติ
คุณธรรมจริยกรรม อยูในระดับ...........(เอกสาร
ระดับบัณฑิตศึกษา
 ในรอบปที่ผานมาพบวารอยละ 100 ของบัณฑิต ในระดับบัณฑิตที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป
 รอยละ 100 ของบัณฑิตไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑของสกอ.2.10 และ สมศ. 1.3
 จํานวนวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในปที่ผานมา
จากการติดตามผลงานการตีพิมพในวารสารทั้งในประเทศและตางประเทศ ของบัณฑิตในรอบปที่ผานมาพบวาใน
ระดับปริญญาเอกมีจํานวน.............เรื่อง และระดับปริญญาโท มีผลงานตีพิมพ จํานวน .............เรื่อง
 ในระยะเวลา 3 ป ที่ผานมาบัณฑิตของคณะฯ ไดรับรางวัลตางๆ ไดแก รางวัลวิทยานิพนธดีเดนจาก....... และ
รางวัลวิทยานิพนธ จาก.............. (เอกสาร..
 รอยละ ของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท ทั้งหมดคิด
เปนรอยละ .... (เอกสาร
 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด มี
มากกวารอยละ............... โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวนหนึ่งมีผลงานตีพิมพเผยแพรมากกวา...........
เรื่อง (เอกสาร.......
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คณะฯ รวมกับกองแผนงานของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต และกระบวนการ
ในการนําผลการติดตามมาวิเคราะหเพื่อการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําในระดับบัณฑิตศึกษา ใน
การดําเนินการประเมินผลคุณภาพบัณฑิต และนําผลการประเมินที่ไดรับรายงาน มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
และกําหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริมคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว
 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป
= 78
 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
= 100
 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
= ดี
 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
= 88
 จํานวนภาคนิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ
นําเสนอในตางประเทศ จํานวน 1 เรื่อง คือ
Antinta S, Arphorn S, Boontaveeyuwat N. Change of life style to cope with chronic muscular pain among jar makers. Oral
presentation in 39th Asia Pacific Academic Consortium for Public Health, Kagawa Nurition University, Japan., 2008
ตีพิมพในวารสารตางประเทศ จํานวน 2 เรื่อง คือ
1. สรรเพชร ชางเชื่อง ทัศนีย ศิลาวรรณ อรนุช ภาชื่น คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อและผูปวยเอดสที่เปดเผยภาวการณติดเชื้อ ในเขต
กิ่งอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วารสารสาธารณสุขศาสตร 2551;38(2):165-173.
2. ขวัญทวี มั่งมีทองอยู นัยนา บุญทวียุวัฒน ประสิทธิภาพของสารซีโอไลทเคลือบทีมีฟอสในการปองกันลูกน้ํายุงลายใน
ภาชนะบรรจุน้ําใช วารสารสาธารณสุขศาสตร 2551;38(3):376-384.
ไดรับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 รางวัล
 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา
= 2 เรื่อง คือ
 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
= นักศึกษารหัสป 2549 จบทั้งหมด จํานวน 17 คน ตีพิมพ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยะ 58.82
 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด = 100

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.2

รายงานผลการติดตามการมีงานทําของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายชื่อวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ประจําปการศึกษา
2550-2552

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.6.2 สร า งกลไกเพื่ อ ให ศิ ษ ย
ป จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต / ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา/ศิษยเกา มีสวนรวม
ในการพัฒนาสถาบัน เพื่อสราง
ความรัก ความผูกพันอยางตอเนื่อง

1. แนวทาง/แผนการดําเนินงานการสรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา/
บัณ ฑิ ต ขององค ก ร และความเชื่ อ มโยงกับ ศิ ษย ป จ จุ บั น ให มี ส ว นร วมในการ
พัฒนาองคกร และเกิดความรักความผูกพันตอองคกร (P)
2. กระบวนการ/กิจกรรม/กลไกการดําเนินการเพื่อใหศิษยปจจุบัน บัณฑิต/
ผูสําเร็จการศึกษา/ ศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน (D)
3. การติดตาม ประเมินผลกลไกการดําเนินการ ในดานการสรางความสัมพันธ
และการใหบริการดานตางๆ แกศิษยปจจุบันและศิษยเกา (C)
4. การนําผลการประเมินกลไกมาปรับปรุง พัฒนา (A)

Process

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.2
คณะฯ สรางกลไกใหศิษยปจจุบัน บัณฑิต และศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันเพื่อสรางความรักความ
ผูกพันอยางตอเนื่อง มีแนวทางและการดําเนินงานสรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา/บัณฑิตขององคกร โดย
1. การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญศิษยเกาเปนอาจารยพิเศษในรายวิชาตางๆ
ที่คณะฯ จัดขึ้น และเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในการทําภาคนิพนธของนักศึกษาบางสาขา
2. การฝกงานปฏิบัติงานของนักศึกษา มีศิษยเกาเปนผูประสานงานในการสนับสนุนแหลงฝกงาน และศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนบางครั้งยังเปนผูดูแลและสอนนักศึกษาในระหวางฝกงานนอกสถานที่
3. การเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักศึกษาปจจุบันในกิจกรรมตางๆที่หลักสูตรจัดขึ้น
4. การจัดกิจกรรมเพื่อยกยอง และประกาศเกียรติคุณแกศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
5. การเชิญศิษยเกาเปนวิทยากร ในงานประชุมวิชาการที่คณะฯ จัดขึ้น
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีการติดตาม ประเมินผล และนํา
ผลมาปรับปรุงพัฒนา โดยการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
การสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
คณะฯ จัดบริการแกนักศึกษา ซึ่งอยูในสวนปจจัยเกื้อหนุนในการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา และการลงพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
ในสวนของการบริการแกศิษยเกา ศิษยเกาสามารถติดตอขอรับบริการงานดานหลักฐานเอกสารการศึกษา ไดจาก
งานบริการการศึกษา นอกจากนี้คณาจารยทุกทานมีความยินดีและเต็มใจในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาทางวิชาการ ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมามีศิษยเกา ทุกสาขาวิชาที่คณะฯ เปดสอนติดตอมาที่คณาจารยเพื่อขอคําปรึกษาเสมอ
คณะฯ มีการสรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา โดยการเชิญเขารวมงานประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่
คณะฯ จัดขึ้น เชน งานประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ /งานประชุมเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมชนในหลักสูตรส.บ.
(ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ / งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร/ งานแสดงความยินดีบัณฑิต เปนตน
อนึ่งในระดับภาควิชา/
หลักสูตร มีการดําเนินการจัดประชุม/รวมกลุมพบปะศิษยเกา

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.2
เอกสารหมายเลข PH 2.6.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.6.2.2

รายชื่อศิษยเกาที่ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
ตารางแหลงรายการฝกงาน ที่มีศิษยเกาประสานงาน

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 2.6
กระบวนการ (Process)
 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
 2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
 4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
 6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
 7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 2 : มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา
ในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยม
สํารวจ ประจําปการศึกษา 2552 กลาวคือ คณะฯ ไดทบทวนการดําเนินการที่ผานมากับเปาหมายและทิศทางของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยที่จะมุงไป แลวจัดทําแผนกลยุทธคณะฯ โดยแผนกลยุทธิ์ดานการศึกษาบรรจุอยูในแผนกลยุทธเปาหมายที่ 1
(ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบดาน) และไดถอดออกมาเปนแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัด
ของแตละป สําหรับรอบป 2552 คณะฯ ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมตาม
เปาหมายที่กําหนดเปนระยะ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ ดําเนินการตามตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่กําหนดโดย สกอ. สมศ.
สําหรับปริญญาตรี ทั้ง 3 หลักสูตร และใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สําหรับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่ดําเนินการอยูตามแผนกลยุทธของคณะฯ
คณะสาธารณสุขศาสตรบริหารการศึกษา ที่มุงเนนใหบัณฑิตมีความรูสหวิทยาการ โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสงเสริมการสรางระบบเครือขายความรู การ
ใชทรัพยากรทุกประเภทรวมกัน การพัฒนาแหลงการเรียนรู แหลงใหบริการการศึกษา และการเสริมสรางบรรยากาศในการ
เรียนรู เชน พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย หองสมุด หองปฏิบัติการ การปรับปรุงพื้นที่ที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษาและบุคลกร
คณะฯ กําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนินการดานการศึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตดวย
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสิ่งเอื้ออํานวยตางๆ โดยใชผลจากการประเมินความตองการของผูใช
บัณฑิต และความสอดคลองของนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และสังคม

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
คณะฯ มีหลักสูตร
1. หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร มีความหลากหลายและเปดสอนทุกระดับ และเปนหลักสูตรตนแบบของ
เครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข
2. การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติงานภาคสนาม เอื้ออํานวยใหบัณฑิตมีประสบการณจริง
ทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความมั่นใจในการเขาสูวิชาชีพ
3. คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาเรื่องการเรียนการสอนภายในใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และ
กําลังมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบอยางเปนระบบ
4. คณะฯ มีการสรางเครือขายและเปนผูนําเครือขายทางวิชาการสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. คณะฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการฝกภาคสนามซึ่ง
สามารถประสานและบูรณาการความรวมมือกันทั้งในระดับภาควิชา
คณาจารยจากหลากหลายสาขาวิชา
นักศึกษาและบุคลากรได
6. คณะฯ มีการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดทุกองคประกอบดานการจัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทางติดตามประเมิน
เยี่ยมสํารวจสถาบันสมทบ ใหไดมาตรฐานเดียวกับคณะฯ
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จุดออน / แนวทางแกไข
ในรอบปงบประมาณ 2553 เนื่องจากคณะฯ มีภารกิจที่ตองรีบเรงดําเนินการหลายดาน ประกอบกับมีการประกาศให
หลักสูตรปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ คณะฯ จึงตองทบทวนรางหลักสูตร ที่ไดดําเนินการบางสวนไป
แลวอีกครั้ง เปนผลใหไมสามารถรางหลักสูตรใหเสร็จไดตามแผนที่กําหนด จึงทําใหไมสามารถนําเขาสูกระบวนการพิจารณ/
พิจารณาของผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งคณะฯ จะตองเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณในปงบประมาณ 2554
ดานการวิจัยทางการศึกษา ถึงจะมีการสนับสนุนแหลงทุนจากคณะฯ แตเนื่องจากแรงจูงใจใหอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาดําเนินการวิจัยดานนี้มีไมมากพอ จึงทําใหไมสามารถดําเนินการใหเกิดผลงานวิจัยดานการศึกษาที่เปนรูปธรรม
คณะกรรมการบริหารการศึกษานาจะ ;
1. เรงรัดการปรับปรุงระบบขอมูลดานการศึกษาจากแบบ Manual เปน MIS โดยใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดทั้ง
ในระดับหลักสูตร ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย คณะฯ และมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาอาจารย ดานการจัดการศึกษา และมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย ที่ชัดเจนตอเนื่อง
3. พัฒนาจัดสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น พรอมทั้งใหความสําคัญในการจัดสรรการ
ใชพื้นที่ที่เหมาะสมกับภารกิจของฝายงานตางๆ ที่พักผอนสําหรับนักศึกษา และบุคลากร
สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้ (เทียบเคียงกับหนวยงานในลักษณะใกลเคียงกัน-ถามี)
หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตรที่เปดสอน ไดมาตรฐาน และมีกลไกการควบคุมคุณภาพ อาจารย
รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับภาควิชา คณะฯ มหาวิทยาลัย สกอ.
ในปการศึกษา 2552 คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิต ใหจบการศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละสาขาวิชาเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในรุนเดียวกัน รอยละ 97.5 และนักศึกษาที่จบออกไปมีงานทําหรือไมก็ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งยังเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตดวย หลักสูตรนานาชาติ ไดรับการยอมรับใหเปนหลักสูตรตนแบบ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใน
ประเทศตางๆ อีกทั้งคณะฯ มีเครือขาย และเปนประธานเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขในระดับประเทศ และ
เปนสมาชิกเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขในระดับนานาชาติ
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มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย

มาตรฐานคุณภาพที่ 3
หลักการ

มหาวิ ทยาลั ยมหิดลมี นโยบายในการสงเสริมและสนับสนุ นการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ
ควบคุมคุณภาพงานวิจัย เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ได
มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

องคประกอบ 3.1
หลักการ

ระบบและกลไก

Process

มีระบบและกลไก ที่สงเสริมใหเกิดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชนตอประเทศชาติ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.1 มี น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ง า น วิ จั ย ซึ่ ง ต อ บ ส น อ ง ต อ
เ ป า ห ม า ย /วิ สั ย ทั ศ น ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย สอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรของชาติ

1. การกําหนดนโยบายดานการวิจัยขององคกร ที่สอดคลองและตอบสนองตอ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย/ของชาติ สถานการณ/ความตองการของประเทศ
ฯลฯ (P)
2. การวิเคราะหปจจัยตางๆ เชน จุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรคดานการ
วิ จั ย ขององค ก ร เพื่ อ นํ า มาใช ป ระกอบการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ และแผน
ดําเนินงานดานการวิจัยขององคกร (D)
3. การติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานดาน
การวิจัยตามแผนงานขององคกร (C)
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงานดาน
การวิจัย (A)

Process
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.1
เนื่องจากคณะฯ ไดมีการปรับระบบและกลไกของการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยของคณะชวงตนปงบประมาณ
2552 โดยกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหาร คณะกรรมการวิจัยซึ่งมีผูแทนของทุกภาควิชา เพื่อรองรับใชผลักดันตาม
แผนยุทธศาสตรของคณะที่มีการปรับใหม ใหเกิดความเขมแข็งของการวิจัยและการศึกษา ตามที่ไดนําเสนอไวในรายงาน
การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2552 แลวนั้น (เอกสารหมายเลข PH
3.1.1.1) ซึ่งประกอบดวย 4 โครงการหลัก ไดแก
โครงการที่ 1 การสรางระบบสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มผลงานตีพิมพในวารสารแบบครบวงจร (ประกอบดวย 8
โครงการยอย โดยฝายวิจัยรับผิดชอบโครงการยอยที่ 1-6 สําหรับโครงการยอยที่ 7 และ 8 ฝายวิเทศสัมพันธและฝาย
วิชาการเปนผูรับผิดชอบหลัก)
โครงการที่ 2 การจัดตั้งศูนยวิจัยที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการที่ 3 การจัดทําวารสารนานาชาติ (e-journal)
โครงการที่ 4 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย (เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.2)
ทั้งนี้ไดกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดานการวิจัยของคณะฯ โดยมีตัวชี้วัด คือ
จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร ปปฎิทิน 2551
= 0.6 เรื่อง/คน/ป
จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร ปปฎิทิน 2552
= 0.7 เรื่อง/คน/ป
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จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร ปปฎิทิน 2553
= 0.8 เรื่อง/คน/ป
จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร ปปฎิทิน 2554
= 0.9 เรื่อง/คน/ป
จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร ปปฎิทิน 2555
= 1 เรื่อง/คน/ป
เมื่อ คณะฯ โดยรองคณบดี ฝา ยวิจั ย และพัฒ นาคุณ ภาพ และคณะกรรมการวิจั ย ได เริ่ ม ดํา เนิ น การตามแผน/
โครงการที่เสนอไวตั้งแต มกราคม-กันยายน 2552 โดยมีหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยของคณะเปนหนวยงานสนับสนุน
และประสานงานใหเกิดกิจกรรมตามโครงการ
เมื่อเริ่มปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) คณะกรรมการวิจัย โดยรองคณบดีฝายวิจัยฯ
ได มี ก ารประชุ ม วิ เ คราะห จุ ด แข็ ง -จุ ด อ อ น โอกาส-อุ ป สรรค ของระบบและกลไกตามโครงการดั ง กล า วในการประชุ ม
คณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 22 มีนาคม 2553 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3) ประกอบกับขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา จากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจคุณภาพ ตามระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2552
เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ 2553 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4)
คณะไดมีการประชุมเพื่อปรับแนวทาง/ระบบและกลไก ของการสนับสนุนการวิจัยของคณะเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง จาก
โครงการพัฒนาผูบริหาร สูการจัดทําโครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร (ดานการวิจัย) เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ
2553 ณ สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท และในการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําป 2553 เมื่อ 1012 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมมีความเห็นใหปรับแผนยุทธศาสตรของ
คณะดานการวิจัยใหม และใหเริ่มดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีตัวชี้วัดตางๆ
(ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการ
วิจัย และมีความสอดคลองกับเปาหมายความตองการของ วช. ซึ่งเปนหนวยงานการวิจัยระดับชาติ (เอกสารหมายเลข PH
3.1.1.1)
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของเครือขายงาน วิจัยและการศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ
ความสอดคลอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร
ประเด็น
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่
เปาประสงค
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ยุทธศาสตรที่
1.1 เพิ่มบทบาทคณะ 1.1.1 จํานวนบทความ
1. จํานวนบทความ
1. สราง
1. สรางความ
สาธารณสุขศาสตร วิจัยตีพิมพใน
ตีพิมพในวารสาร
ความเปน
เขมแข็งของ
ในสังคมประเทศ วารสารวิชาการระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
เลิศในการ
เครือขายงาน
ไทยและนานาชาติ และนานาชาติเฉลี่ย
เฉลี่ย 1 บทความ
วิจัย
วิจัยและ
ตอบุคลากรสาย
0.7 เรื่อง/คน/ป (ป 2552)
การศึกษาใน
วิชาการตอป
0.8 เรื่อง/คน/ป (ป 2553)
ระดับชาติและ
2. จํานวนดัชนีการ
0.9 เรื่อง/คน/ป (ป 2554)
นานาชาติ
อางอิง(Citation
1 เรื่อง/คน/ป (ป 2555)
Index) เพิ่มขึ้น
1.1.2 จํานวนดัชนีการ
10% ตอป
อางอิง เพิ่มขึ้น 10% ตอป
3. รายไดที่เกิดจาก
1.1.3 จํานวนงานวิจัยที่
ทรัพยสินทาง
จดทรัพยสินทางปญญา 1
ปญญาของ
ชิ้นงาน / ป
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มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเด็น
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่
มหาวิทยาลัย
มหิดลเพิ่มขึ้น 5%
ตอป

ความสอดคลอง
คณะสาธารณสุขศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่
เปาประสงค
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1.1.4 จํานวน
ผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนในระดับ
ประเทศ รอยละ 10 ของ
ผลงานวิจัย
1.2.1 จํานวนโครงการ
1.2 เสริมสรางความ
แข็งแกรงทางวิชา ความรวมมือทางวิชาการ /
การและวิจัยทั้งใน วิจัย ระหวางศาสตรและ
เครือขายในประเทศและ
ศาสตรเดียวกัน
และการบูรณาการ ตางประเทศ 5 โครงการ
ระหวางศาสตรและ ตอป
เครือขายในสังคม
ประเทศไทยและ
นานาชาติ

หมายเหตุ ในปงบประมาณ 2553 และ 2554 จะเนนตัวชี้วัด 1.1.1 และ 1.1.2 เทานั้น
สําหรับระบบและกลไก การสนับสนุนการวิจัยของคณะ ในชวงปงบประมาณ 2552 ตอเนื่องมาถึงปงบประมาณ
2553 พบปญหา-อุปสรรคหลักๆ คือ มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับ Contract Research เปนงานบริการวิชาการ ทําใหงบประมาณ
ดานการวิจัยของคณะฯ ซึ่งเดิมรวม Contract Research ไวดวย ลดลงกวารอยละ 70 (งบประมาณการวิจัยของคณะฯ กอน
ปงบประมาณ 2552 Contract Research เปนงบหลักกวารอยละ 70 ของงบวิจัยทั้งหมด) ในขณะที่ผลงานวิจัยตีพิมพใน
วารสารเพิ่มขึ้นทุกป ผลลัพธการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายที่คณะฯ ตั้งเปาไว (ปปฏิทิน 2552 ที่ 0.7 เรื่อง/คน/ป) ทําได
จริง 0.77 เรื่อง/คน/ป รองคณบดีฝายวิจัยฯ และคณะกรรมการวิจัย จึงไดเสนอโครงการสนับสนุนการวิจัยตอเนื่อง แตได
ปรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในสวนของคณะเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ลานบาท/ป เปน 3 ลานบาท/ป รวมทั้งการรวมทุน
(co-funding) กับแหลงทุน อยางตอเนื่อง การปรับหลักเกณฑการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร
นานาชาติ โดยไดเพิ่มเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และฐานขอมูลตางๆ จาก
เดิมดวย และมีการประชุมกลุมยอยตางๆ เพื่อผลักดันใหอาจารย/นักวิจัยของคณะฯ มีการรวมกลุมเพื่อเสนอโครงการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก นอกจากนี้ไดพยายามผลักดันใหเกิดการรวมกลุมนักวิจัย ใหเปน
ศูนยวิจัยที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง มีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการบริหารโครงการ
ศูนยวิจัย 7 ศูนย ไดแก โครงการศูนยวิจัยนวัตกรรมสุขภาพเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม /
โครงการศูนยวิจัยชีวจิตตาปญญาสังคม / โครงการศูนยวิจัยดานอาหารและโภชนาการ / โครงการศูนยวิจัยปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอนําโดยพาหะ / โครงการศูนยวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ / โครงการศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมการทํางาน
และโภชนาการในการพัฒนามนุษย / โครงการศูนยวิจัย Monitoring and Evaluation (M&E) ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนยวิจัยฯ มีบทบาทสวนหนึ่งเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม เปนการสราง Career Path สําหรับนักวิจัย รวมทั้งการ
แสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมดวย สําหรับการปรับระบบและกลไกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ
คุณภาพ MUQD ปงบประมาณ 2552 ฝายวิจัยมีการปรับในหลายประเด็น เชน การเรงจัดทําวารสารระดับนานาชาติ การ
สราง Career Path และการเปดรับความคิดเห็นความตองการครุภัณฑการวิจัยจากภาควิชา
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ฝายวิจัยฯ ไดดําเนินการจัดทําวารสารนานาชาติ Asia Journal of Public Health ซึ่งเปน e-journal ได online ฉบับ
แรก ในเดือน กรกฎาคม 2553 สามารถ Download บทความวิจัยไดจากเวบไซด (http://www.asiaph.org) สําหรับฉบับที่ 2
จะ online ในเดือน ธันวาคม 2553
การสราง Career Path ฝายวิจัยฯ ไดจัดสรรทุนวิจัยสําหรับอาจารยใหม จัดสงอาจารยใหมไปอบรมโครงการสราง
นักวิจัย “ตนกลาวิจัย” กําหนดหนาที่ในโครงการศูนยวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2554 ฝายวิจัยฯ
ไดวางแผนใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา Mentor เพิ่มเติมดวย สําหรับความตองการดานครุภัณฑการวิจัยจากภาควิชา
คณะฯ ไดขอใหภาควิชาจัดทํางบประมาณครุภัณฑเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งฝายวิจัยจะจัดประชุมเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยอยางตอเนื่อง

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพข
ณภาพขอ 3.1.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.1

เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4

(1) แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
(2) แผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
(3) แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2550-2554
(4) แผนยุทธศาสตรดานการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2550-2554
(1) แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2553
(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ปงบประมาณ 2552
(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจคุณภาพ
ปงบประมาณ 2552
(2) รายงานผลการดําเนินการพัฒนางานจากผลประเมินคุณภาพภายใน
ปงบประมาณ 2552
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.2 มีระบบและกลไกบริหาร 1. โครงสราง การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล
จัดการงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อ วางนโยบาย/แนวทางกํ า กั บ ดูแ ล ติด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิน การ
งานวิจัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร (P)
ประสิทธิผล

Process

2. ระบบบริหารงานวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานวิจัยขององคกร
เชน ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติการขอทุนของบุคลากร และการบริหาร
เงินทุนวิจัย (D)
3. ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย (D)
4. ระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน (D)
5. ระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวา งนัก วิจัยกั บองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม (D)
6. ระบบและกลไกเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกันเพื่อให
เกิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (D)
7. ระบบการบริหารจัดการงานประจําสูงานวิจัย Routine to Research (R2R) (D)
8. ประเมินผลลัพธของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (C)
9. การนําผลจากการติดตาม ประเมินผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิจัย (A)

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2
คณะสาธารณสุขศาสตรมีโครงสราง การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
1. มีคณะกรรมการวิจัย ซึ่งมีอาจารยซึ่งเปนผูแทนจากทุกภาควิชาเปนกรรมการ
2. มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ที่มีองคประกอบครบถวนตามนโยบายการกํากับดูแล
โครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
3.มีคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อกําหนดแนวทาง / แผนปฏิบัติ
งานในการมุงสูศูนยความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะดาน เพื่อการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
และ การสรางนักวิจัยรุนใหม
4.มีคณะกรรมการพัฒนาตํารา และหนังสือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนใหอาจารย บุคลากรเขียนตําราและ
หนังสือวิชาการจากผลงานวิจัยของอาจารย
5.มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
6.มีคณะกรรมการจัดทําวารสารสาธารณสุขศาสตร ซึ่งเปนวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง ดําเนินงานภายใตการดูแลของรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ มีกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุข
ศาสตร มี Peer Reviewer สําหรับคัดกรองผลงานวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานดานการวิจัย
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7.มีคณะกรรมการจัดทําวารสารนานาชาติเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร (e-journal) ซึ่งเปนวารสาร
ระดับนานาชาติ มีกองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of Public Health มี Peer Reviewer สําหรับคัดกรองผลงาน
วิชาการเพื่อเผยแพรผลงานดานการวิจัย
8. มีคณะทํางานจัดทําวารสารฉบับพิเศษเทียบเทาวารสารนานาชาติ

โครงสรางการบริหารงานวิจัย
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝายวิจัย
และพัฒนาคุณภาพ
ผูแทนภาควิชาตางๆ

คณะกรรมการ
วิจัย

หนวยบริหาร
และพัฒนาการ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย และชมรม Research Club

คณะกรรมการ
วารสาร
สาธารณสุขศาสตร

จัดสิ่งเอื้อ

คณะกรรมการ
วารสารนานาชาติ
(Asia Journal of
Public Health)

แผน/โครงการ
ประสานงานเปน
ผูชวยเลขาทุก
กรรมการ
- ทุนวิจัย CMB
- ทุนรวมกลุมวิจัย
- ทุนการวิจัย
การศึกษา/R2R
-ทุนการนําเสนอ
ผลงาน
-ทุนการตีพิมพ
- co-funding

จัดทํา CV
จัดทําฐานขอมูลการวิจัยของ

คณะอนุกรรมก
ารกลั่นกรอง
โครงการที่
เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

คณะกรรมการ
พัฒนาตํารา และ
หนังสือวิชาการ
คณะทํางานจัดทํา
วารสารฉบับพิเศษ
เทียบเทาวารสาร
นานาชาติ

คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย

(Journal of the Medical
Association of Thailand)

(EnvironmentAsia)

ติดตาม ประเมินผล
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คณะกรรมการ
QA และ
เครือขาย QA,
คณะกรรมการ
KM และ
เครือขาย KM

คณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนยวิจัยเพื่อ
มุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ

ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย : ของคณะสาธารณสุขศาสตร ประกอบดวยคณะกรรมการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1. คณะกรรมการวิจัย ซึ่งมีรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพเปนประธาน มีอาจารยซึ่งเปนผูแทนจากทุก
ภาควิชาเปนกรรมการ และมีรักษาการหัวหนาหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัย เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบ
1. ดําเนินตามนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยและการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจยั ของคณะ
2. กําหนดเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนที่เกี่ยวของกับการวิจัยของคณะ
3. พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานวิจัยของคณาจารยของคณะ
4. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามจรรยาบรรณนักวิจัย
5. พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย/ผลงานวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ
6. ประสานงานการจัดหาแหลงทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกคณะ
7. ประเมินผลการดําเนินงานประจําปดานการวิจัย
8. ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการวิจัยมีระบบและกลไกในการพิจารณาทุน CMB : ทุนอุดหนุนการวิจัย/ทุนอุดหนุนการตีพิมพ
บทความวิจัย/ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัย/ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัย ดังนี้
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ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

* ในปงบประมาณ 2553 มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 1) ทุน CMB สนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารยใหม
2) ทุน CMB สนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารยทั่วไป 3) ทุนสงเสริมการวิจัยการศึกษา/R2R 4) ทุนสนับสนุนการรวมกลุม
วิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย 5) ทุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารนานาชาติ 6) ทุนการนําเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ 7) การรวมทุน (co-funding) กับแหลงทุน
147

ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย : มีการจัดสรรทุนใหอาจารยใหมเปนกรณีพิเศษ และ
จัดหา Mentor ให (หากตองการ) มีการสงอาจารยใหมไปรับการอบรมดานการวิจัย เชน อบรมตนกลาวิจัย และมีทุน
สําหรับอาจารยทั่วไป สําหรับทุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย เหมาะสําหรับอาจารยที่มี
ประสบการณวิจัยมารวมกันทําวิจัยที่จะมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
ระบบการสรางขวัญกําลังใจนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย : มีทุน CMB สนับสนุนใหไปนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมีทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารนานาชาติ หากบทความวิจัยไดรับการ
ตีพิมพในฐานขอมูล ISI จะไดรับเงินรางวัลเพิ่ม ซึ่งการพิจารณาใหเงินรางวัลเพิ่มนี้ขึ้นอยูกับคา Impact Factor ของวารสาร
ที่ตีพิมพบทความวิจัย ในปงบประมาณ 2553 ฝายวิจัยฯ ไดปรับหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย
โดยเพิ่มเงินรางวัลการตีพิมพในฐานขอมูล ISI ซึ่งการพิจารณาใหเงินรางวัลนี้ขึ้นอยูกับคา Impact Factor โดยเริ่มคา Impact
Factor ที่ 0.05-5.00 ขึ้นไป จากเดิม 3,000 – 15,000 บาท ปรับเพิ่มเงินรางวัลเปน 5,000 – 18,000 บาท และไดเพิ่มเงิน
รางวัลการตีพิมพในฐานขอมูลตางๆ หรือ ในกรณีที่วารสารนั้นยังไมมีการคํานวณคา Impact Factor หรือมีคา Impact
Factor ต่ํากวา 0.05 ใหไดรับเงินรางวัล 3,000 บาทตอหนึ่งบทความวิจัยดวย
นอกจากนี้ไดจัดทําโครงการพิเศษ ใหมีการใหทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus ในกรณีขอลงตีพิมพเร็ว (Fast Track) โดยบทความวิจัยตองตีพิมพ
ในชวงวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีจํานวนการตีพิมพผลงานวิจัย
ของคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งสนับสนุนใหมีการตีพิมพวารสารเพิ่มขึ้น ในป 2552
เห็นไดจากการ Call for article ของวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย ฉบับพิเศษ (จพสท.) โดยมีผูสงบทความเพื่อลง
ตีพิมพจํานวน 35 เรื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน สามารถผานเกณฑ Accept หลังปรับแก 25 เรื่อง สําหรับในป 2553 มี
การ Call for article ของวารสาร EnvironmentAsia ฉบับพิเศษ ในชวงเดือน กันยายน 2553 ไดจํานวน 26 เรื่อง ซึ่งคาด
วาจะผาน Peer review ไดไมนอยกวา 20 เรื่อง และวารสารจะออกประมาณเดือน ธันวาคม 2553
ระบบและกลไกส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งนั ก วิ จั ย กั บ องค ก รภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และ
อุตสาหกรรม : ในปงบประมาณ 2553 คณะฯ ไดมีการ Co-funding กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเปน
ทุนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสนับสนุนใหทําวิจัยเพื่อตอบสนองความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาครัฐ/เอกชน
ที่ตองการใชผลงานวิจัย นอกจากนี้ฝายวิจัยมีแผน/โครงการจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคเอกชนและนักวิจัยของ
คณะในงบประมาณป 2554
ระบบและกลไกสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ :
คณะ/ภาควิชา มีเครือขา ยกับตางประเทศ เพื่อจัดทําโครงการวิชาการ/วิจัยรวมกัน ตามนโยบายของคณะฯ ประธาน
คณะกรรมการวิจัย (รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ) ไดจัดประชุมหารือการรวมกลุมวิจัยเกือบ 10 ครั้ง เพื่อใหเกิด
โครงการศูนยวิจัย ในเบื้องตนประกอบดวยคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยวิจัย 7 ศูนย คือ ศูนยวิจัยนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม / ศูนยวิจัยชีวจิตตาปญญาสังคม / ศูนยวิจัยดานอาหารและ
โภชนาการ / ศูนยวิจัยปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยพาหะ / ศูนยวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ / ศูนยวิจัย
สิ่งแวดลอมการทํางานและโภชนาการในการพัฒนามนุษย / ศูนยวิจัย Monitoring and Evaluation (M&E) เพื่อสงเสริมความ
รวมมือการวิจัยเชิงบูรณาการและมุงสูศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้รองคณบดีฝายวิจัยฯ ซึ่งเปนประธาน
คณะทํางาน KM และที่ปรึกษาชมรม Research Club ซึ่งมีผูชวยคณบดีฝายวิจัยดําเนินงาน Research Club เพื่อกระตุนให
เกิดการรวมกลุมวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัยตามนโยบาย
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แนวทางการผลักดันงานประจําสูงานวิจัย Routine to Research : จากแผนงาน/โครงการของฝายวิจัย ที่มีการ
จัดสรรทุนสนับสนุน R2R ไดตั้งเปาหมายวา จะมีบุคลากรสายสนับสนุนทํา R2R ในปงบประมาณ 2553 หนวยบริหารและ
พัฒนาการวิจัยไดทํา R2R 1 เรื่อง ซึ่งมีการไปนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ” ระหวางวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
และผลงาน R2R เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ” ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ม.มหิดล ไดผานการคัดเลือกจากกรรมการ โดยติด 1 ใน 10 สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวโนมวาจะมี Good Practice
โดยคณะกรรมการใหไปนํ าเสนอผลงานดวยวาจา ในวันที่ 5 พฤศจิก ายน 2553 เพื่อดํา เนินการประกวดและคัดเลือก
สถาบันอุดมศึกษาที่มี Good Practice ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท รังสิต
2. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ประกอบดวย รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
เปนประธาน มีอาจารยอาวุโส อาจารยรุนกลาง และอาจารยรุนใหมจากหลายสาขาทั้งดานแพทย วิทยาศาสตร สังคมศาสตร
ชีวสถิติ และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ทาน ทานหนึ่งเปนอาจารยที่เกษียณและมีความรูดานกฎหมาย อีกทานหนึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่จบปริญญาเอกดานที่เกี่ยวของกับจริยศาสตร/ศาสนา คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบ
1. ประเมินโครงการวิจัยของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
2. ประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยที่ดําเนินการโดยบุคคลภายนอกที่ตองการ
เก็บขอมูลการวิจัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
3. ปรับปรุงระเบียบขอบังคับเรื่องการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของคณะสาธารณสุขศาสตร
4. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานสําหรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหเหมาะสมและทันสมัย
5. จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
6. ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมีระบบและกลไก ในการพิจารณาจริยธรรมฯ ดังนี้
ขั้นตอนการเสนอโครงการกอนเริ่มดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยเสนอโครงรางการวิจัย
เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ
หนวยบริหารและพัฒนาการวิจัย
ตรวจเอกสารถาครบถวนจึง
ลงทะเบียนรับ ใหรหัสโครงการ
สงเรื่องใหประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณาเบื้องตน

กรณีเปนโครงการวิจัย
ที่เขาขายสามารถขอรับ
การยกเวนการรับรอง

กรณีตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
เสนอชื่อกรรมการ 3 คน ทําหนาที่อาน

ออกจดหมายแจงผล
และออกหนังสือยืนยัน
การยกเวนการรับรอง

นําเรื่องเขาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(ประชุมเดือนละ 1-2 ครั้ง)
และกรณีมีโครงการจํานวนมากจะประชุมทุกสัปดาห

ผลเปน 1
สมควรรับรอง
โดยไมมีการแกไข

ผลเปน 2
สมควรรับรอง
โดยปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ

ผลเปน 3
สมควรปรับปรุงโครงการ
แลวเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาใหม

ผลเปน 4
สมควรปรับปรุงโครงการ
แลวเสนอใหนําเรื่องเขาที่
ประชุมพิจารณาใหม

ออกจดหมายแจงผล
และออกเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย
(COA)

ออกจดหมายแจงผล
การพิจารณา
ใหผูวิจัยทราบ

ออกจดหมายแจงผล
การพิจารณา
ใหผูวิจัยทราบ

ออกจดหมายแจงผล
การพิจารณา
ใหผูวิจัยทราบ

ผูวิจัยเสนอโครงรางการ
วิจัยที่ปรับแกไขแลว
ประธานจะพิจารณา
-หากแกไขถูกตองเหมาะสม
จึงจะออกเอกสารรับรองโครง
การวิจัย (COA)
-หากยังไมเหมาะสมตองสง
แกไขอีกจนกวาจะรับรอง

ผูวิจัยเสนอโครงรางการ
วิจัยที่ปรับแกไขแลว
จะสงใหกรรมการพิจารณา
อยางนอย 2 ใน 3 ทาน
-หากกรรมการไมมีขอเสนอ
แนะเพิ่มเติมจึงจะออก
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
(COA)
-หากยังไมเหมาะสมตองสง
แกไขอีกจนกวาจะรับรอง

ผูวิจัยเสนอโครงรางการ
วิจัยที่ปรับแกไขแลว
จะสงใหกรรมการพิจารณา
อยางนอย 2 ใน 3 ทาน
และจะนําเขาพิจารณา
ในที่ประชุม
-หากกรรมการไมมีขอเสนอ
แนะเพิ่มเติมจึงจะออก
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
(COA)
-หากยังไมเหมาะสมตองสง
แกไขอีกจนกวาจะรับรอง

เริ่มดําเนินการวิจัยได
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ผลเปน 5
ไมสมควรรับรอง

ออกจดหมายแจงผล
ไมรับรองโดยมีเหตุผล
ตามที่แจงใหผูวิจัยทราบ

หมายเหตุ
-ผลการพิจารณาเปนประเภท 1 มีมติเห็นสมควรรับรองโดยไมมีการแกไขโครงการ
-ผลการพิ จ ารณาเป น ประเภท 2 มี ม ติ เ ห็ น สมควรให ก ารรั บ รองโดยให แ ก ไ ขตามข อ เสนอแนะ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหหัวหนาโครงการแกไขโครงการตามที่คณะกรรมการเสนอแนะโดยไมตองผาน Reviewer อีก
รอบ และเมื่อหัวหนาโครงการแกไขสงกลับมา ประธานคณะกรรมการสามารถรับรองในหลักการไดเลยโดยไมตองนําเรื่อง
เขาที่ประชุมอีก (ขั้นตอนการดําเนินการจะเสร็จภายใน 1 เดือน)
-ผลการพิจารณาเปนประเภท 3 มีมติเห็นสมควรปรับปรุงโครงการ แลวเสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหม
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหหัวหนาโครงการแกไขโครงการตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ เมื่อหัวหนาโครงการแกไข
สงกลับมาจะสงกลับให Reviewer พิจารณาอีกรอบ และประธานคณะกรรมการสามารถรับรองในหลักการไดเลยโดยไมตอง
นําเรื่องเขาที่ประชุมอีก (ขั้นตอนการดําเนินการจะเสร็จภายใน 2 เดือน)
-ผลการพิจารณาเปนประเภท 4 มีมติเห็นสมควรปรับปรุงโครงการ แลวเสนอใหนําเรื่องเขาที่ประชุมพิจารณาใหม
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหหัวหนาโครงการแกไขโครงการตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ โดยจะสงกลับให Reviewer
พิจารณาอีกรอบ และใหนําเรื่องเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหมอีกครั้ง (ขั้นตอนการดําเนินการจะเสร็จภายใน 3 เดือน)
-ผลการพิจารณาเปนประเภท 5 มีมติเห็นไมสมควรรับรอง
3. คณะกรรมการอื่น ที่สนับสนุนการวิจัย เชน คณะกรรมการจัดทําวารสารสาธารณสุขศาสตร คณะกรรมการ
จัดทําวารสารนานาชาติเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร (e-journal) คณะทํางานจัดทําวารสารฉบับพิเศษ
เปนตน มีสวนชวยใหการสนับสนุนการวิจัยใหเกิดการวิจัยแบบครบวงจร
ในปงบประมาณ 2553 วารสารนานาชาติ Asia Journal of Public Health ฉบับแรก online ในเดือน กรกฎาคม
2553 โดยฉบับแรกลงตีพิมพทั้งหมด 4 เรื่อง เปน Original Articles ทั้งหมด และมี Research Highlights อีก 2 เรื่อง ดังนี้
Original Articles
1. Effect of a Training Program to Enhance Knowledge and Practice of Mothers and the Development of
Children Aged One to Three Years
Sutham Nanthamongkolchai* Chuchart Meerod** Chokchai Munsawaengsub* Poonsuk Shuaythong* Piyatida
Khajornchaikul*
Volume 1 No. 1, June 2010
2. Intention to Accept Vasectomy among Married Men in Kathmandu, Nepal
Kishori Mahat* Oranut Pacheun** Pimsurang Taechaboonsermsak***
Volume 1 No. 1, June 2010
3. Factors Influencing Health Promoting Behaviors among the Elderly Under the Universal Coverage
Program, Buriram Province, Thailand
Kanittha Chamroonsawasdi* Sukanya Phoolphoklang** Sutham Nanthamongkolchai* Chokchai Munsawaengsub*
Volume 1 No. 1, June 2010
4. Current Situation of Biosafety Practices in Selected Hospital Laboratories, Bangkok
Pipat Luksamijarulkul * Nuchanard Kiennukul ** Fuangfa Utrarachkij * Pisit Vatanasomboon ***
Volume 1 No. 1, June 2010
Research Highlights
1. Molecular Detection and Genetic Analysis of Enteric Viruses in Foods and Environmental Water
Leera Kittigul *
Volume 1 No. 1, June 2010
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2. Polycyclic Aromatic Hydrocarbon in Ambient Air from Burning Tires
Pornpimol Kongtip* Napat Yaowabut* Kannika Lamoonphak* Aunshulee Karndee*
Volume 1 No. 1, June 2010
4. หน ว ยบริ ห ารและพั ฒ นาการวิ จั ย เป น ฝ า ยประสานงานทุ ก กรรมการและทํ า หน า ที่ ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการวิจัย รองรับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการวิจัย และบริหารจัดการตามระบบการบริหารงานวิจัย
รวมทั้งเปนผูชวยเลขานุการ และดําเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และบริหารจัดการ
ตามกระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
อยางไรก็ตามจากการประเมินผลระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัย หนวยบริหารและพัฒนาการวิจัย ยังมีสิ่งที่
ตองปรับปรุงอยางตอเนื่อง เชน
(1)ความไม สะดวกในการบริหารทุนวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ งทุนงบประมาณแผน ดิน ไดมีการปรับเกณฑก าร
จัดลําดับโครงการวิจัย
(2)ความลาชาในการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และไดปรับชวงเวลาของการประชุมเพื่อใหการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนประชุมทุกสัปดาหในชวงที่มีโครงการวิจัยเสนอเขามาจํานวนมาก
(3)การสื่อสารแหลงทุนลาชาและไมครอบคลุมเนื่องจากบางภาควิชาไมไดประชุมภาคทุกเดือน จึงไดปรับแกโดยให
ชมรม Research Club ชวยประชาสัมพันธผาน e-mail ของสมาชิกทุกคนโดยตรง เปนตน
(4)การกระตุนใหอาจารยใหมขอทุนวิจัย CMB สําหรับอาจารยใหม รวมทั้งการกระตุนใหมีการวิจัยการศึกษาและ
R2R เปนตน

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.1

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.3

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.6

(1) คําสั่งแตงตั้งรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
(2) คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายวิจัย
(3) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 54/2552 เรือ่ งแตงตั้งรักษาการหัวหนาหนวย
บริหารและพัฒนาการวิจัย ลว. 10 กุมภาพันธ 2552
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 574/2551 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย
ลว. 25 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 189/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย (เพิ่มเติม) ลว. 9 เมษายน 2552
(2) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 577/2551 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลว. 26 พฤศจิกายน 2551
(3) คํ า สั่ งคณะสาธารณสุ ข ศาสตร ที่ 582/2551 เรื่อ งแตง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลว. 28 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 455/2549 เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาประจําคลินกิ
วิชาการและวิจัย ลว. 17 พฤศจิกายน 2549
(1) คํา สั่ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร ที่ 518/2550 เรื่อง แต งตั้งกองบรรณาธิก าร
วารสารสาธารณสุขศาสตร ลว. 19 ตุลาคม 2550
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 151/2553 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการ
วารสาร Asia Journal of Public Health ลว. 30 มีนาคม 2553
(2) ชื่อเวบไซดของวารสารนานาชาติออนไลน (Asia Journal of Public Health)
www.asiaph.org
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.2 (ตอ)

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.7
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.8

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.9

(3) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 579/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวารสาร
นานาชาติเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ ลว.
27 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 580/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ตําราและหนังสือวิชาการ ลว. 27 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 12/2553 เรือ่ ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจยั ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.13
มกราคม 2553
(2) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 14/2552 เรือ่ ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.15 มกราคม 2552
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 349/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนยวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ลว. 11 สิงหาคม 2553

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.3 มี ก ารสนั บ สนุ น ทางด า น
การเงิ น และป จ จั ย เกื้ อ หนุ น
ในการทําวิจัย เพื่อผลิตนักวิจัย
รุนใหมและผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

1. แผนสนับสนุนดานการเงินและปจจัยเกื้อหนุนแกงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัย
ประยุกตและ R2R (P)
2. รูปแบบและจํานวนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่องคกรจัดสรรและ
แหลงทุนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต และ R2R (D)
3. ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น ที่ อ งค ก รจั ด ไว เ พื่ อ การวิ จั ย เช น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ที่
เหมาะสม ครุภัณฑ บุคลากรสนับสนุนการวิจัย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนตน (D)
4. การติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของ
องคกร และปจจัยเกื้อหนุนในการทําวิจัย (C)
5. การนําผลการติดตาม ประเมินผลมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การ
วางแผนสนับสนุนดานการเงินและปจจัยเกื้อหนุนงานดานการวิจัย (A)

Process

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3
คณะสาธารณสุขศาสตร จัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของคณะสาธารณสุขศาสตร และจากรายไดเงินกองทุน
China Medical Board (CMB) เพื่อสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจรสําหรับบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อเสริมสรางความรูและ
ทักษะของผูวิจัย แตเดิมจัดสรรงบประมาณไวปละ 1,000,000 บาท ในปงบประมาณ 2553 คณะฯ ไดเพิ่มงบประมาณเปน
ปละ 3,000,000 บาท โดยแบงสัดสวนการสนับสนุนการวิจัยเปน
i. ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB สําหรับอาจารยทั่วไป
ii. ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB สําหรับอาจารยใหม และการวิจัย R2R รวมถึงการวิจัยการศึกษา
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iii.
iv.
v.
vi.

ทุนอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (มีการปรับระเบียบให
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่ม ผลงานที่ตีพิมพในฐานขอมูล ISI ดวย)
ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ทุนอุดหนุนการรวมกลุมวิจัย
(ทั้ง 5 ทุนรวมงบประมาณไมเกิน 2,000,000 บาท)
ทุน Co-Funding สําหรับการรวมทุนกับ สกว. (งบประมาณไมเกิน 1,000,000 บาท)

คณะฯ มีการสนับสนุนใหบุคลากรเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผนดิน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ
จากแหลงทุนภายนอกอื่นๆ เชน ทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และทุน สอส. ระยะที่ 2 ฯลฯ
จากการจัดปจจัยเอื้อภายในโดยรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ทําใหในปงบประมาณ 2553 บุคลากรใน
คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 23 โครงการ จําแนกเปนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในจํานวน 12 โครงการ =
4,885,940 บาท และเปนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกจํานวน 11 โครงการ = 8,716,795 บาท จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายในตอจํานวนอาจารยประจํา (158 คน) = 30,923.67 บาท จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา (158 คน) = 55,169.59 บาท
1. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา = 86,093.26
บาท/คน (13,602,735 บาท/158 คน)
2. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบัน (ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) ตอจํานวนอาจารยประจํา =
30,923.67 บาท/คน (4,885,940 บาท/158 คน)
3. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ตอจํานวนอาจารยประจํา = 55,169.59
บาท/คน (8,716,795 บาท/158 คน)
4. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา =
7.59% (12 คน x 100/158 คน)
5. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา =
5.70% (9 คน X 100/158 คน)
คณะฯ มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย เชน อบรม เรื่อง Systematic Reviews for Research /
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการไทยและนานาชาติ / การบรรยายพิเศษ เรื่อง
การเขียนผลงานวิจัยเพื่อใหไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ / อบรม เรื่อง การสืบคนขอมูล
ผลงานวิจัยดานการตีพิมพและการอางอิงผลงาน จากฐานขอมูลสากล และอบรม เรื่อง การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย เปนตน
คณะฯ ไดจัดปจจัยเอื้อ มีหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยเปนผูประสานงาน โดยประชาสัมพันธทุนวิจัย/แหลงทุน
ใหกับบุคลากร ผานทาง Hard Copy ทาง e-mail และทางเวบไซดของหนวยวิจัยฯ และทําหนาที่ประสานงานกับแหลงทุน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสงขอเสนอโครงรางวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีชมรม Research Club เพื่อจัด
กิจกรรม Research Talk ในหัวขอเรื่องงานวิจัยตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําไปสูการรวมกลุมทํางานวิจัย
รวมกัน มีคลินิกวิชาการใหคําปรึกษาดานสถิติแกผูสนใจ เปนตน
คณะฯ ไดวางแนวทางปฏิบัติวิธีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ที่ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยจากทุน CMB
เพื่อใหการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากทุน CMB ดําเนินไปอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ ควบคุมและตรวจสอบได
คณะฯ จึงใหผูรับทุนทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย โดยนําเงินที่ไดรับไปเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชยตามชื่อ
โครงการวิจัย และกําหนดผูมีอํานาจสั่งจายเงินไมนอยกวา 2 ใน 3 คน และกําหนดใหรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
เปนผูรวมลงนามในบัญชีเงินทุนวิจัยนั้นดวย
คณะฯ มีระบบการติดตามโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย CMB คือ กําหนดการจายเงินอุดหนุนการวิจัย
เปน 3 งวด คือ งวดที่ 1 รอยละ 60 งวดที่ 2 รอยละ 30 และงวดที่ 3 รอยละ 10 ตามลําดับ ของวงเงินอุดหนุนการวิจัยที่
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ไดรับอนุมัติ การเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 หัวหนาโครงการวิจัยจะเบิกไดเมื่อสงรายงานความกาวหนาการวิจัย และ
รายงานการใชจายเงินโครงการ / การเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 หัวหนาโครงการวิจัยจะเบิกไดเมื่อสงรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ พรอมรายงานการใชจายเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ กรณีสิ้นสุดโครงการวิจัยแลว ปรากฏวามีเงินทุนวิจัยคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหหัวหนาโครงการวิจัยนําเงินคงเหลือพรอมดอกผล (ถามี) สงคืนคณะฯ
จากการประเมินระบบและกลไกในการสนับสนุนดานทุนวิจัยและปจจัยเกื้อหนุน พบวาหลังจากคณะฯ ไดเพิ่มทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เปน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) โดยเฉพาะทุนการ
รวมกลุมวิจัยและทุน co-funding ยังมีการเสนอขอรับทุนนอย สําหรับปจจัยเอื้อสวนใหญสามารถรองรับใหเกิดบรรยากาศ
ทางวิชาการและวิจัยดีขึ้น ซึ่งฝายวิจัยจะตองปรับเพื่อกระตุนใหมีการเสนอขอรับทุนเพิ่มขึ้น

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.1

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.2

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.7

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.8

(1) ประกาศ เรือ่ งหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China
Medical Board พ.ศ. 2551
(2) ประกาศ เรือ่ งหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน
China Medical Board พ.ศ. 2549
(1)ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552
(2) ประกาศ เรือ่ งหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
และวิจัย พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทาง
วิชาการ พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรเงินรายไดจากการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรเงิน
คาธรรมเนียมในการพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียมการพิจารณา
โครงการเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2551
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3.1.4 มี ร ะบบสารสนเทศ และ
ฐ า น ข อ มู ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป น
ป จ จุ บั น สามารถใช ป ระโยชน
ในการบริ ห ารจั ด การ และการ
สรางงานวิจัย

1. แผนการประมวลและรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทําสารสนเทศงานวิจัยของ
องคกร (P)
2. การจัดทําขอมูลสารสนเทศงานวิจัยและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ (D)
3. การติดตาม ประเมินผลของระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลที่เกี่ยวกับ
งานวิจัย (C)
4. การนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบสารสนเทศและฐานข อ มู ล
เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใหเปนประโยชนและสนับสนุนงานวิจัยอยางแทจริง (A)

Process
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4
คณะสาธารณสุขศาสตร โดยรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ มีนโยบายใหหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัย
จัดทํา Website ของหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัย http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/ และจัดทําฐานขอมูล
สารสนเทศงานวิจัยของคณะฯ ไดแก ฐานขอมูลดานผลงานวิจัยที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และจัดเก็บ
ผลงานวิจัยที่มีคา Impact Factor / h index / citation พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มการจัดเก็บขอมูลผลงานตีพิมพของคณาจารยที่
ลงในฐานขอมูล Scopus ตั้งแตป 1960 ถึงปจจุบัน และปรับปรุงคา citation ทุกๆ 6 เดือน พรอมทั้งเก็บ link abstract ที่อยู
ใน Journal นั้นโดยตรง สามารถคัดกรองขอมูลในดานตางๆ เพื่อใหรายงานผลขอมูลในมิติตางๆ ไดมากขึ้น
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php (เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1)
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หนวยบริหารและพัฒนาการวิจัย จัดระบบการเก็บรวบรวมขอมูลดานการวิจัยของคณะฯ โดยมีการจัดเก็บขอมูล
จาก 13 ภาควิชาทุก 3 เดือน โดยใชแบบฟอรม RU เปนแบบฟอรมเก็บขอมูลดานการวิจัยซึ่งมีจํานวน 8 แบบฟอรม คือ
RU10-D-1 ถึง RU10-D-8 เพื่อนําขอมูลดานการวิจัยของอาจารยจากทุกภาควิชามาจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัยของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.2)
1. แบบฟอรม RU10-D-1 แบบสํารวจโครงการวิจัยที่ไดรับทุนตามปปฏิทิน
2. แบบฟอรม RU10-D-2 แบบสํารวจผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. แบบฟอรม RU10-D-3 แบบสํารวจบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. แบบฟอรม RU10-D-4 แบบสํารวจการนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ
5. แบบฟอรม RU10-D-5 แบบสํารวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ไมไดตีพิมพวารสารวิชาการ โครงการ/ผลงานวิจัย
ที่มีการนําไปใชประโยชน ถายทอดเทคโนโลยี
6. แบบฟอรม RU10-D-6 แบบสํารวจผลงานวิจัยที่จดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
7. แบบฟอร ม RU10-D-7 แบบสํา รวจการไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ การยกยอ งในระดับ ชาติแ ละระดับ
นานาชาติ
8. แบบฟอรม RU10-D-8 แบบสํารวจความเชี่ยวชาญ/ชํานาญการเฉพาะดานของบุคลากร
คณะฯ ไดใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาว เพื่อใชในการอางอิง การวิเคราะห เพื่อจัดทํา Ranking สาขาวิชาของ
สกอ./สกว. ในปงบประมาณ 2553 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดประเมินคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการประจําป
2552 ไดประกาศผลการประเมินเมื่อ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ผลการประเมินของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งอยูในสาขาสาธารณสุขศาสตร ไดคา TRF-Index 3.3 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเมื่อจัด Rating ได Rate 3 หมายความวาอยูใน
“ระดับดี” มีคุณภาพเทียบเทาระดับชาติ หากคณะฯ มีวิสัยทัศนมุงสูความเปนนานาชาติระดับภูมิภาค ควรได Rate 4 หมายถึง
“ระดับดีมาก” และถามีวิสัยทัศนมุงสูระดับโลก ควรได Rate 5 หมายถึง “ระดับดีเยี่ยม” ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร จัดอยู
ในสาขาสาธารณสุ ขศาสตร สํ าหรั บหนวยงานที่ได Rate 5 คือ หนวยวิ จัยทางระบาดวิทยา มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.3)
นอกจากนี้รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพไดนําเสนอในที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาปรับปรุง
แนวทางการสนับสนุนใหเพิ่มจํานวนและคุณภาพของงานวิจัยตอไป โดยเสนอใหมีการจัดทํา Performance Agreement
(PA) ในระดับภาควิชาตามสัดสวนผลงานการตีพิมพวารสารเพื่อใหไดตามเปาหมายที่คณะฯไดจัดทํา PA ไวกับมหาวิทยาลัย
และใชเพื่อการผลักดันการรวมกลุมวิจัยเพื่อเพิ่มผลลัพธการวิจัย

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.3

http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php
ขอมูลตามแบบฟอรม RU10-D-1 ถึง RU10-D-8
ประกาศผลการประเมินคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการประจําป 2552 ของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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3.1.5 มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ 1. คณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณการทําวิจัย เชน
งานวิ จั ย ให เ ป น ที่ ย อมรั บ ใน การคัดลอก การละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา การสรางขอมูลเท็จ (P)
2. คณะกรรมการ/กลุ ม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาความถู ก ต อ งและเข ม แข็ ง
ระดับสากล
ทางวิชาการของโครงการวิจัย (P)
3. ระบบ กลไก และการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล (D)
4. ระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน/สัตว
ตามมาตรฐานสากล (D)
5. การติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจัยขององคกร (C)
6. การนํ า ข อ มู ล การประเมิ น ผลมาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
งานวิจัย (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5
คณะสาธารณสุขศาสตร มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยเพื่อดูแลเรื่องจรรยาบรรณการทําวิจัย ดังนี้
(1)คณะกรรมการวิจัย มีการพิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุน CMB โดยทุกโครงการวิจัยจะผาน
กระบวนการประเมินโครงการวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการนั้นๆ ซึ่งตองผานการประเมิน
โครงการ (Pre-Evaluation) จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 3 ท า น โดยพิ จ ารณาทั้ ง ในเรื่ อ งมาตรฐานทางวิ ช าการ ความ
เหมาะสมในเรื่องของงบประมาณ ความมีคุณคาสมควรไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงานวิจัยตามขอเสนอโครงการ รวมทั้ง
การพิจารณาวาโครงการวิจัยนั้นสมควรผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย หรือจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง
หรือไม ทั้งนี้จะตองมีการสงรายงานความกาวหนา และสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และจะมีการประเมินรายงานการ
วิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ (Post-Evaluation) เพื่ อ พิ จ ารณาว า โครงการวิ จั ย นั้ น ดํ า เนิ น งานวิ จั ย เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนหรือไม
คณะกรรมการวิจัย มีการพิจารณาทุนอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ
ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยไดตรวจสอบคุณสมบัติ ขอมูลที่เกี่ยวของและ
การละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และการระบุ Acknowledgements ในกิตติกรรมประกาศวา “This study was
partially supported for publication by the China Medical Board (CMB), Faculty of Public Health, Mahidol University,
Bangkok, Thailand” (เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1)
จํานวนโครงการวิจัยที่สงเขามาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุน CMB คณะสาธารณสุขศาสตร
ประเภท

การประเมินโครงการวิจัยตาม
มาตรฐานทางวิชาการ (PreEvaluation)

ปงบประมาณ
2550

ปงบประมาณ
2551

ปงบประมาณ
2552

ปงบประมาณ
2553

อนุมัติ 4
โครงการ
= 249,892 บาท

อนุมัติ 1
โครงการ
= 50,000 บาท

อนุมัติ 6
โครงการ
= 556,650 บาท

อนุมัติ 8
โครงการ
= 685,940 บาท
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(2)คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มีการดําเนินการตาม SOP และตามนโยบายการ
กํากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ
คณะสาธารณสุขศาสตรผานการรับรองมาตรฐาน เลขทะเบียน Mahidol U IRB# 5 IRB Number 00005262 มีจํานวน 12
คน มีองคประกอบตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีความหลากหลายในคุณวุฒิ, มีทั้งเพศชายและหญิง, มีความ
หลายหลากในวัยวุฒิ, มีบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ ทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ทั้งที่เปนโครงการวิจัยของอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะ
สาธารณสุขศาสตร แตละโครงการจะไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ จํานวน 3 ทาน และนําเรื่องเขาที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาเดือนละ 1-2 ครั้ง เมื่อโครงการวิจัยผานการพิจารณาเรียบรอย ประธานคณะกรรมการฯ จะออกเอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มีกําหนดวันหมดอายุคือ 1 ป นับจากวันที่ออก
ใบรับรองให และมีการติดตามผลการดําเนินการวิจัยประจําป กรณีที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหหัวหนาโครงการขอตอ
อายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย หรือกรณีที่ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวใหหัวหนาโครงการสรุปผลโครงการวิจัยประจําป
และแจงปดโครงการวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2)
จํานวนโครงการวิจัยที่สงเขามาขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ของคณะสาธารณสุขศาสตร ในระยะ 5 ปยอนหลัง (นับตามปปฏิทิน 2549-2553) ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ประเภท

ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550
(โครงการ)
(โครงการ)
บุคลากรสายวิชาการ
12
11
นักศึกษาหลักสูตร ส.ด.
นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.
นักศึกษาหลักสูตร ส.ม.
62
38
นักศึกษาหลักสูตร ส.บ.
80
90
บุคคลภายนอก
1
รวม
155
139
หมายเหตุ : *ขอมูลของป 2553 นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553

ป พ.ศ. 2551
(โครงการ)
24
1
53
62
96
236

ป พ.ศ. 2552
(โครงการ)
34
7
105
49
62
257

ป พ.ศ. 2553
(โครงการ)
20*
7*
106*
35*
52*
220*

(3)คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อดูแล
เรื่องความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ในปงบประมาณ 2553 มีการพิจารณาตาม SOP ดังนี้
1. คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและใหคํารับรองการขอรับการยกเวนของงานวิจัยประเภทที่ 1 (Risk
Group 1) แลวแจงใหคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดลทราบและออกหนังสือ
รับรอง
2. พิจารณากลั่นกรองงานวิจัยประเภทที่ 2 (Risk Group 2) โดยพิจารณาใหความเห็นเสนอตอคณะอนุกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาออกหนังสือรับรอง
3. หากคณะฯ มีงานวิจัยประเภทที่ 3 (Risk Group 3) และประเภทที่ 4 (Risk Group 4) ใหพิจารณากลั่นกรอง
และใหความเห็นเสนอตอคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณา และ
เสนอคณะกรรมการเทคนิค ดานความปลอดภัยทางชีว ภาพ สํานักงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาใหคํารับรองตอไป (เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3)
กรณีที่ตองขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอการรับรองจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง คณะฯจะสงโครงการไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง ของมหาวิทยาลัยมหิดล
(4)คณะสาธารณสุขศาสตร มีวารสารสาธารณสุขศาสตรเปนวารสารระดับชาติ ซึ่ง สกอ. รับรอง สําหรับการ
ประเมินผลงานเพื่อการตีพิมพในวารสาร มี Peer Review อานเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลงาน นอกจากนี้ในปงบประมาณ
2553 ไดมีการจัดทําวารสารฉบับพิเศษเปนวารสารเทียบเทาวารสารระดับนานาชาติ Journal of the Medical Association
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of Thailand Volume 92 Suppl. 7 December 2009 และในปงบประมาณ 2554 กําลังทําวารสารฉบับพิเศษ
EnvironmentAsia ไดดําเนินการประเมินผลงานตามเกณฑของวารสารนานาชาติ มีผลงานเสนอขอตีพิมพ 26 เรื่อง คาดวา
ผานเกณฑการพิจารณาและปรับปรุงเรียบรอยไมต่ํากวา 20 เรื่อง จะตีพิมพในเดือนธันวาคม 2553 นี้ (เอกสารหมายเลข
PH 3.1.5.4)
กลาวโดยรวมคณะกรรมการวิจัย และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รวมถึงคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ มีการปรับกระบวนการทํางานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพของการวิจัย โดยเฉพาะในชวงปลายป
งบประมาณ 2553 คณะกรรมการวิจัยไดปรับใหมีเกณฑสําหรับจัดลําดับโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณแผนดิน เพื่อให
การประกัน คุณภาพของการวิจัย ครบวงจรตั้งแตเริ่ม ขอรับทุนจนถึง การตีพิม พผลงานวิจัยในวารสารวิช าการ สํา หรับ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มีการปรับระบบการทํางานในเชิงรุกมากขึ้น ไดเพิ่มเติมคลินิกการขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหบริการปรึกษาดานจริยธรรมการวิจัยฯ ตั้งแตปงบประมาณ 2554 เปนตนไป

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1

เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2

เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.4

(1) แบบฟอรมขอทุน CMB / ตีพิมพ / เสนอผลงาน
(2) แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Pre-Evaluation)
(3) แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Post-Evaluation)
(1) หนังสือรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยประจํา
คณะสาธารณสุขศาสตร
(2) แบบฟอรมขอจริยธรรม จธ.1-จธ.4
(3) แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
(4) แบบติดตามผลการดําเนินการวิจัยประจําป
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยทางชีวภาพ ปงบประมาณ 2552
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.6 มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ผลการวิ จั ย และนวั ต กรรม ที่
ก อ ให เ กิ ด มู ล ค า และนํ า ไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย

1. วางแผนและกํ า หนดแนวทางการนํ า ผลงานวิ จั ย ไปขยายผลให เ กิ ด
มูลคาเพิ่มและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย (P)
2. การดําเนินงานการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพิ่มและนําไปใช
ใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย (D)
3. ติดตาม ประเมินผลลัพธของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพิ่ม
และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย (C)
4. การปรับปรุงแนวทาง รูปแบบของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิด
มูลคาเพิ่มหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยนําขอมูลจากขอ 3
มาประกอบการพิจารณา (A)

Process
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6
คณะฯ มีการสรางเครือขายวิจัยและการบริหารจัดการที่เอื้อตอการสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยรวมกับภาครัฐ และ
เอกชนรวมทั้งไดมีการประสานงานกับสํานักงานบริการวิชาการของคณะฯ และศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดยการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพิ่มตามหนวยงานใน
ภาครัฐและเอกชน โดยมีผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ ในรอบ 5 ป ที่ผานมา (2548-2552) ดังนี้
1. ชื่อสิ่งประดิษฐ Conbert ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค อาจารยเยาวลักษณ เงินวิวัฒนกุล (ภาควิชาระบาดวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 108092 ณ วันที่ 7 กันยายน 2548
2. ชื่อสิ่งประดิษฐ OH.Survey ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค อาจารยเยาวลักษณ เงินวิวัฒนกุล (ภาควิชาระบาดวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 108093 ณ วันที่ 7 กันยายน 2548
3. ชื่อสิ่งประดิษฐ CD ดร.สมารท พิฆาตโรคอวน ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท
(ภาควิชาโภชนวิทยา) ลิขสิทธิ์ เลขที่ 159112 ณ วันที่ 18 เมษายน 2550
4. ชื่อสิ่งประดิษฐ CD บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียน สนุกกับโภชนาการ ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค
รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท (ภาควิชาโภชนวิทยา) ลิขสิทธิ์ เลขที่ 214855 ณ วันที่ 29 กันยายน 2552
5. ชื่อสิ่งประดิษฐ DATACLIENT 1.0.7 (Software) ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค อาจารย นพ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา
(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) ลิขสิทธิ์คุมครองทันที
และอยูระหวางการจดลิขสิทธิ์ ดังนี้
1. ผลงานเพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดี๊ดี” เจาของผลงาน รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท
(ภาควิชาโภชนวิทยา) มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการใหความรูดานการสรางเสริมสุขภาพและการสรางวินัยกับเด็ก
นอกจากนี้มีคูมือ “แมครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก” ซึ่งเปนชุดความรูสําหรับแมครัว ผูประกอบการ ครู ในการพัฒนา
ทักษะดานการเตรียมการปรุง การตักอาหารที่ไดปริมาณและสัดสวนตามธงโภชนาการ ไดมีการแจกไปยังโรงเรียนตางๆ
อยูระหวางการจดสิทธิบัตร ดังนี้
1. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องควบคุมไอระเหยของน้ํามันและนํากลับมาใช เจาของผลงาน รองศาสตราจารย
วิทยา อยูสุข รองศาสตราจารยพรพิมล กองทิพย และอาจารยสุทธินันท ฉันทธนกุล (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
ผลลัพธ
มีผลงานวิจัยที่ขยายผลใหเกิดมูลคาเพิ่ม จํานวน 5 ผลงาน และอยูระหวางดําเนินการ 2 ผลงาน
สํา หรั บ การติด ตามประเมิน ผลของระบบการจัด การผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ก อ ให เ กิด มู ลค า และนํ า ไปใช
ประโยชน ทางคณะไดประสานงานและเห็นวายังไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจัดตั้ง หนวยบริการวิชาการ
และธุรกิจสัมพันธและให OPHETS ชวยบริการในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการนํางานวิจัยสูเชิงพาณิชยตอไป
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.5

CD ผลงาน ดร. สมารทพิฆาตโรคอวน (อยูที่เจาของผลงาน)
CD บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียน สนุกกับโภชนาการ
(อยูที่เจาของผลงาน)
Software DATACLIENT 1.0.7 (อยูที่เจาของผลงาน)
ผลงานเพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดี๊ดี” (อยูที่เจาของผลงาน)
คูมือ “แมครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก” (อยูที่เจาของผลงาน)

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.7 มี ก ล ไ ก ก า ร เ ผ ย แ พ ร
ผลงานวิ จั ย และกระบวนการ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ทั้ ง ภายใน
และภายนอก

1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุ ค คล เพื่ อ วางนโยบาย แนวทาง
แผนงาน การกํา กับ ดูแ ล และการติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานในการ
เผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ทั้งในวงการวิชาการ การนําไปใชประโยชน (P)
2. กําหนดกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ (D)
3. ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห และจัดการความรูจากงานวิจัย
และนวัตกรรม ที่เชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน (D)
4. การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปยังผูเกี่ยวของทั้ง
ภายใน และภายนอกองคกร (D)
5. ติด ตาม ประเมินผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม และ
กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ (C)
6. มีการนําผลการติดตามฯ มาปรับปรุงเพื่อพัฒนา (A)

Process

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7
รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ไดวางนโยบาย แผนงาน/โครงการ ในการประชาสัมพันธกิจกรรมดานการวิจัย
แหลงทุน รวมทั้งผลงานวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมถึงดําเนินงาน KM นอกจากนี้ยังมี
ชมรม Research Club ซึ่งรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ไดมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายวิจัยดําเนินงานจัดขึ้น
เพื่อ ใหอ าจารยม ารว มแลกเปลี่ย นความรูที่ เกี่ยวขอ งกับ การวิจัย / วิช าการภายในองคก ร สํา หรับ การประชาสัม พัน ธ
ผลงานวิจัย มีหนวยประชาสัม พัน ธทําหนา ที่ป ระชาสัม พัน ธกิจ กรรมของคณะในภาพรวม และไดชวยประชาสัม พัน ธ
ผลงานวิจัยบางสวนในวาระที่เหมาะสม ผานสื่อทางชอง NBT ในรายการหนาตางสุขภาพ จุลสารของคณะ และผาน
ทางการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร มีนโยบายสงเสริมและใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ตามที่วารสารเรียกเก็บจริง แตไมเกิน 20,000 บาทตอหนึ่งบทความวิจัย และมีนโยบายใหเงินอุดหนุนเพิ่มแก
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐาน ISI และมีคา Impact Factor ตั้งแต 0.05-5.00 ขึ้นไป ให
ไดรับเงินรางวัลเพิ่มตั้งแต 5,000-18,000 บาทตอหนึ่งบทความวิจัย เพื่อสงเสริมใหอาจารยตีพิมพบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
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เพิ่มมากขึ้น ในปงบประมาณ 2553 ฝายวิจัยฯ ไดปรับหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย โดย
เพิ่มเงินรางวัลการตีพิมพในฐานขอมูลตางๆ หรือ ในกรณีที่วารสารนั้นยังไมมีการคํานวณคา Impact Factor หรือมีคา
Impact Factor ต่ํากวา 0.05 ใหไดรับเงินรางวัล 3,000 บาทตอหนึ่งบทความวิจัยดวย (ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH
3.1.3.2)
คณะฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีรอง
คณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการวิจัย รวมทั้งหนวยบริหารและพัฒนาการวิจัยเปนผูประสานงานในการ
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนในการเผยแพรงานวิจัย เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรูใน
งานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมไปถึงตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและ
วิชาการไปยังผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน APACPH, Thai-PHEIN, SEAPHEIN, ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), Collaborating Center for
Tobacco Control (CCTC), WHO เปนตน
คณะทํางานการจัดการความรูไดเชื่อมโยงความรูจากการวิจัย และกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ เผยแพรผาน
website และสรางเครือขายกับหลายคณะใน Thai-PHEIN นอกจากนี้ยังเผยแพรในวารสารนานาชาติ Asia Journal of
Public Health วารสารสาธารณสุขศาสตร และวารสารอื่นๆ ของภาควิชา เชน วารสารการพยาบาลสาธารณสุข วารสารสุข
ศึกษา เปนตน (ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.2.6)

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7
เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1

ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.3.2

เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.2

ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.2.6

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.8 มี ร ะ บ บ ก า ร ส ร า ง แ ล ะ 1. มีแผนงานการสรางและพัฒนานักวิจัย (P)
2. กระบวนการดําเนินการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย (D)
พัฒนานักวิจัย

Process

3. มีระบบพี่เลี้ยง ระบบจูงใจ หรือสนับสนุนนักวิจัย (C)
4. มีการนําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาระบบการสรางและพัฒนานักวิจัยตอไป
(A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.8
ในปงบประมาณ 2553 มีแผนการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยอยางตอเนื่องจากปงบประมาณ 2552 และไดสง
อาจารย ใ หม ไ ปร ว มอบรมต น กล า วิ จั ย ของ วช. จํ า นวน 3 คน นอกจากนี้ ยั ง ได กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหารโครงการศูนยวิจัย 7 ศูนย ชวยในการพัฒนาอาจารยใหม รวมทั้งการขอทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารยดวย
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.8
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.6

โครงการอบรม เรื่อง Systematic Reviews for Research
โครงการอบรม เรื่อง การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การเขี ย นผลงานวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการไทยและนานาชาติ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อใหไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการอบรม เรื่อง การสืบคนขอมูลผลงานวิจัยดานการตีพิมพและการอางอิง
ผลงาน จากฐานขอมูลสากล
โครงการอบรม “ตนกลาวิจัย” ของ วช.

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 3.1
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.
6
7

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)

องคประกอบ 3.2
หลักการ

ผลงานวิจัย

Result

ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor มีประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และกอใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีนวัตกรรมและ
ทันสมัย

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.2.1 มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถ  จํานวนและรายงานผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหา/
นํ า ไ ป ใ ช แ ก ป ญ ห า / กํ า ห น ด กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ (Result)
นโยบายสาธารณะของประเทศ

Result
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.1
ตามนโยบายและแผนด า นการวิ จั ย ของคณะ ที่ เ น น ให เ กิ ด งานวิ จั ย เชิ ง บูร ณาการที่ ส ามารถนํ า ไปชี้ นํ า สั ง คม/
แกปญหา และกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ โดยนําไปบรรจุในแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ.
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2550-2554 โดยระบุตัวชี้วัด/เปาหมาย ขอที่ 4 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในระดับประเทศ รอยละ 10 ของ
ผลงานวิจัย
ในป พ.ศ. 2552 มีโครงการวิจัย 34 เรื่อง มีจํานวนและรายงานผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
แกปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 21 เรื่อง ดังนี้
ชื่องานวิจัย
1. โครงการสรางเสริมสุขภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
-โรงอาหารตนแบบเพื่อสุขภาพ
-เสริมสรางชีวิตแบบไทยๆ จิตผอง กายพรอม สิ่งแวดลอมเปนสุข
-การจัดการความรู การสรางเสริมสุขภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และการถายทอดความรูสูสถาบันเครือขายและชุมชน
-การจัดการความรู สรางกระแสสังคมและการชี้แนะสาธารณะ
-นวัตกรรมสุขภาพชุมชน
2. การกระตุนภูมิคุมกันการติดเชื้อมาลาเรีย โดยการบําบัดดวยยารักษา
มาลาเรีย หรือแอนติบอดีรวมกับซีพีจีโอลิโกนิวคลีโอไทด
3. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมเยาวชน
4. โครงการพัฒนารูปแบบการคัดกรองความผิดปกติสายตาในเด็กกอนวัย
เรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
5. การประเมินหาศักยภาพเชิงชีววิทยาตามแบบจําลองสมดุลคารบอน
เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทย: การศึกษาการถายเทคารบอน
ในการเพาะปลูกของประเทศไทย
6. การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาล
เพื่อสรางความเชื่อมั่น ตอระบบสุขภาพของประเทศไทย นําไปสูการเปน
ศูนยกลาง (HUB) ดานสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย
7. ผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราสวนอะซิติกตอโพรพิโอนิกตอการ
กําจัดธาตุอาหารฟอสฟอรัสทางชีวภาพ
8. การใชฝุนจากการหลอมเหล็กดวยเตาอารคไฟฟารวมกับไฮโดรเจน
เปอรออกไซดในการยอยสลายฟอรมอลดีไฮด
9. การพัฒนาวิธีการวิเคราะหกรดฟนอลิกในน้ําผลไม
10. โครงการประเมินผลโครงการประกันสังคมรวมพลังลดน้ําหนักปองกัน
โรค ในสถานประกอบการ
11. การพัฒนานวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12. การประเมินคุณภาพชีวิตของครอบครัวทหารในสังกัดกองทัพบกที่
ปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนภาคใต
13. โครงการศักยภาพการปองกันและดูแลโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศ
ไทย:วิเคราะหสถานการณนโยบายและเครือขายความรวมมือ
14. การพัฒนาความเขมแข็งในการปองกันความรุนแรงและการบาดเจ็บ
ระดับชาติ
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ผูรับผิดชอบ

ผศ.ดร.สุภัทร ไชยกุล
รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
รศ.พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล
ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน
ผศ.เสริมพันธ นิตยนรา
รศ.ดร.จักรกริช หิรัญเพชรรัตน
รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา
ผศ.สุมาลี สิงหนิยม
ผศ.ดร.จงจินต ผลประเสริฐ

รศ.ดร.วิทยา อยูสุข

ผศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย
ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล
อ.ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ
รศ.ดร.สุนีย ละกําปน
ผศ.ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
รศ.ดร.วันเพ็ญ แกวปาน
ผศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

ชื่องานวิจัย
15. โครงการวิเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
16. โครงการ การประเมินความตองการพัฒนาทีมบุคลากรสาธารณสุข
ดานหนาเพื่อการบริการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.อาภาพร เผาวัฒนา

17. โครงการ สรางพลังกายใจ เสริมพลังกาย พัฒนาเครือขาย ปองกันภัย
โรคอวน
18. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยสมวัย

อ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท

19. Formulation core capacity and strategies in ono-communicable รศ.ดร.อรวรรณ แกวบุญชู
diseases prevention in Thailand.
20. ผลของสารแซนโธนจากมังคุดตอการยับยั้งการอักเสบและภาวะดื้อตอ อ.ดร.เอกราช บํารุงพืชน
อินสุลินในเซลลแมคโครฟาจส และเซลลไขมันมนุษย
21. Capacity Building for non-communicable disease prevention
รศ.ดร.อรวรรณ แกวบุญชู
among Core Stakeholders in Thailand: A pilot study

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.1
เอกสารหมายเลข PH

3.2.1.1 เอกสารอยูในแตละภาควิชาที่รับผิดชอบโครงการวิจัยฯ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.2.2 มีผลงานวิจั ย/นวัตกรรม
ที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
ชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย

1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมที่ มี การนํา ไปใช
ประโยชนในชุมชน/สังคม (Result)
2. จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมที่ มีการนํา ไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย (Result)

Result
ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน (สมศ. 2.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.2
เมื่อไดรวบรวมและวิเคราะหผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย พบวา
1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา = 0.77 เรื่อง/คน/ป (118 เรื่อง/154 คน) เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว (ปปฏิทิน 2552 =
0.7 เรื่อง/คน/ป)
- งานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ = 73 เรื่อง (0.474 เรื่อง/คน/ป)
- งานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ
= 45 เรื่อง (0.292 เรื่อง/คน/ป)
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หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.2
เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.1

http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.2.3 มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพใน
วารสารที่มีผปู ระเมิน (PeerReviewed Journals /
Refereed Journals) หรืออยูใน
ฐานขอมูลระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพจําแนกตามประเภทของวารสาร เชน Peerreviewed Journals/Refereed Journals ในฐานขอมูลระดับนานาชาติเชน
ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอ มูล Ei Compendex
ฐานข อ มูล INSPEC ฐานขอ มูล Science Direct ฐานขอ มูล PUBMED
ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRI Cultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC
(Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE ระดับชาติ หรือ
ฐานขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง (Result)
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมินตอจํานวนบุคลากรดาน
การวิจัย (Result)
3. จํ า นวนผลงานวิ จั ย ขององค ก รต อ จํ า นวนผลงานวิ จั ย ทั้ ง หมดของ
มหาวิทยาลัย (Result)
4. ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพตอบุคลากรดานการวิจัยใน
สายวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ เดี ย วกั น กั บ องค ก รอื่ น ๆ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ/
ตางประเทศ (Result)

Result

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ. 2.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.3
ในป พ.ศ. 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมิน
(Peer Reviewed Journals/Refereed Journals) จํานวนรวมทั้งสิ้น 118 เรื่อง คิดเปน 0.77 เรื่อง/คน/ป (118 เรื่อง/154
คน) เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในปปฏิทิน 2552 (0.7 เรื่อง/คน/ป) โดยอยูในฐานขอมูลระดับชาติ จํานวน 45 เรื่อง
และอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ จํานวน 73 เรื่อง เชน ฐานขอมูล ISI Web of Knowledge, ฐานขอมูล Scopus และ
ฐานขอมูลสากลอื่นๆ ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป 2549 เปนตนมา
จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพจําแนกตามประเภทของวารสาร ป พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) โดยจําแนกได ดังนี้
ประเภทของบทความ
อยูในฐานขอมูลสากล ISI และ/หรือ ฐานขอมูลสากล Scopus
อยูในฐานขอมูลสากลอื่นๆ เชน PubMed
เปนวารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลใดๆ
อยูในฐานขอมูลระดับชาติ
รวม
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จํานวน
(เรื่อง)

คิดเปนรอยละ

43
25
5
45
118

37
21
4
38
100

อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพในวารสาร
วารสารระดับนานาชาติ
วารสารระดับชาติ
สัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติ/จํานวน
อาจารยประจํา (คน)
สัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ/จํานวน
อาจารยประจํา (คน)
สัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร/จํานวนอาจารยประจํา
(คน)
จํานวนอาจารยประจํา (คน)

2548
(2005)
33
26

2549
(2006)
39
37

2550
(2007)
43
40

2551
(2008)
46
49

2552
(2009)
73
45

0.202

0.242

0.265

0.291

0.474

0.160

0.230

0.247

0.310

0.292

0.362

0.472

0.512

0.601

0.766

163

161

162

158

154

รวมจํานวนผลงานตีพมิ พในวารสาร
ระดับนานาชาติและระดับชาติ (เรื่อง)

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ ในระยะ 5 ป ยอนหลัง (2548-2552)

150

118

100
59

76

83

95

50
0
2548 2549 2550 2551 2552
ป พ.ศ.

ผลงานตีพิมพในวารสาร

จํานวนผลงานวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตรตอจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผูประเมิน และ
ปรากฏอยูในฐานขอมูลชนิดตางๆ ในป พ.ศ. 2552 จํานวน 73 บทความ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณกับจํานวนผลงานวิจัย
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล และบางคณะ โดยใชวิธีการสืบคนจํานวนผลงานวิจัยจากฐานขอมูล Scopus (คัดเลือก
เฉพาะ Document type ประเภท Article เทานั้น) คณะสาธารณสุขศาสตร มีผลงานวิจัยคิดเปนรอยละ 3 ของจํานวน
ผลงานวิจัยทั้งมหาวิทยาลัย ในฐานขอมูลเดียวกัน
ที่อยูของผูแตง
Mahidol University
Faculty of Public Health,
Mahidol University

คําสําคัญที่ใชในการสืบคน
Affiliation=(Mahidol University) AND Year
Published=(2009)
Affiliation=(Faculty of Public Health,
Mahidol University) AND Year
Published=(2009)
168

จํานวนบทความ
1,301

คิดเปนรอยละ
100

h index
16

37

3

3

ที่อยูของผูแตง

คําสําคัญที่ใชในการสืบคน
Affiliation=(Faculty of Tropical Medicine,
Mahidol University) AND Year
Published=(2009)
Affiliation=(Faculty of Dentistry, Mahidol
University) AND Year Published=(2009)
Affiliation=(Faculty of Nursing, Mahidol
University) AND Year Published=(2009)

Faculty of Tropical Medicine,
Mahidol University
Faculty of Dentistry,
Mahidol University
Faculty of Nursing,
Mahidol University

จํานวนบทความ
151

คิดเปนรอยละ
12

h index
12

26

2

4

10

1

1

การเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในระดับประเทศ
ผลการเที ย บเคี ย งจํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ นป พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) ของคณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับประเทศ โดยใชวิธีการสืบคนจํานวนผลงานวิจัย
จากฐานขอมูล Scopus (คัดเลือกเฉพาะ Document type ประเภท Article เทานั้น) คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มีสัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติ/จํานวนอาจารยประจํา คิดเปน 0.24 เรื่อง/
คน/ป เปนอันดับที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับคณะสาธารณสุขศาสตรของสถาบันอื่นๆ ในฐานขอมูลเดียวกัน ดังนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

คําสําคัญที่ใชในการสืบคน

Affiliation=(Faculty of Public Health,
Khon Kaen University) AND Year
Published=(2009)
Affiliation=(Faculty of Public Health,
Mahidol University) AND Year
Published=(2009)
Affiliation=(Faculty of Public Health,
Thammasat University) AND Year
Published=(2009)
Affiliation=(Faculty of Public Health,
Mahasarakham University) AND Year
Published=(2009)
Affiliation=(Faculty of Public Health,
Naresuan University) AND Year
Published=(2009)
Affiliation=(Faculty of Public Health,
Burapha University) AND Year
Published=(2009)

จํานวน
จํานวน
บทความ
บทความที่ไดรับ
(ป พ.ศ. 2552) /
การอางอิง
จํานวนอาจารย (ป พ.ศ. 2552)
ประจํา (คน)
24 เรื่อง:47 คน
2
(0.51:1)

จํานวนครั้งของ
การอางอิง
(ป พ.ศ. 2552)

4

37 เรื่อง:154 คน
(0.24:1)

5

6

5 เรื่อง:26 คน
(0.19:1)

1

1

3 เรื่อง:24 คน
(0.13:1)

0

0

2 เรื่อง:29 คน
(0.07:1)

0

0

2 เรื่อง:34 คน
(0.06:1)

0

0

หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.3
เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.1

เอกสารผลงานวิจัยที่ปรากฏบน ฐานขอมูล ISI ที่เว็บไซด isiknowledge.com/wos
เอกสารผลงานวิจัยที่ปรากฏบน ฐานขอมูล Scopus ที่เว็บไซด www.scopus.com
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3.2.4 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการ 1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ในระยะ 5 ปยอนหลัง (2548-2552) และไดรับ
างอิงในวงวิชาการ (Citation) (Result)
อางอิงในวงวิชาการ (Citation) การอ
2. จํานวนบทความวิจัย ที่ไ ดรับ การอา งอิง (Citation) ใน Peer-reviewed
Journals/Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต อ บุ ค ลากรด า นการวิ จั ย เที ย บเคี ย งกั บ องค ก รอื่ น ๆ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ/
ตางประเทศ (Result)
3. จํานวนบทความวิ จั ยที่ ได รั บการอ างอิ งต อจํ านวนบทความวิ จั ยที่ ตี พิ มพ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Result)

Result

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 2.3)
 รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สมศ. 2.5)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.4
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและ
ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล Scopus ในระยะ 5 ปยอนหลัง (คัดเลือกเฉพาะ Document type ประเภท Article เทานั้น)
ในป พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) มีจํานวนทั้งสิ้น 107 บทความ ไดรับการอางอิงจากบทความอื่น มีจํานวนทั้งสิ้น 355 ครั้ง
(สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล Scopus ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่ถูก Citation (5 ปยอนหลัง) จากฐานขอมูล Scopus
ป ค.ศ. ที่ตีพิมพ
2006
2007
2008
2009
2010
รวม

จํานวนผลงานวิจัย
100
112
117
107
122
558

จํานวนครั้งที่ถูกอางอิง
231
286
224
355
473
1,569

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.4
เอกสารหมายเลข PH 3.2.4.1

ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.2.3.1
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3.2.5 มี ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป น
ตนแบบ(Prototype)/ตนความคิด
( Originality) / น ว ั ต ก ร ร ม
(Innovation)

1. ระบุจํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรม
ใหมๆ ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2548-2552) (Result)
2. ผลการเทียบเคียงผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรมใหมๆ
ในรอบ 5 ป ที่ ผ า นมา (2548-2552) กั บ องค ก รอื่ น ๆ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ/
ตางประเทศ (Result)

Result
ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (สมศ. 2.6)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.5
จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุ
สิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2548-2552)
1. ชื่อสิ่งประดิษฐ Conbert ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค อาจารยเยาวลักษณ เงินวิวัฒนกุล (ภาควิชาระบาดวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 108092 ณ วันที่ 7 กันยายน 2548
2. ชื่อสิ่งประดิษฐ OH.Survey ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค อาจารยเยาวลักษณ เงินวิวัฒนกุล (ภาควิชาระบาดวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 108093 ณ วันที่ 7 กันยายน 2548
3. ชื่อสิ่งประดิษฐ CD ดร.สมารท พิฆาตโรคอวน ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท
(ภาควิชาโภชนวิทยา) ลิขสิทธิ์ เลขที่ 159112 ณ วันที่ 18 เมษายน 2550
4. ชื่อสิ่งประดิษฐ CD บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียน สนุกกับโภชนาการ ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค
รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท (ภาควิชาโภชนวิทยา) ลิขสิทธิ์ เลขที่ 214855 ณ วันที่ 29 กันยายน 2552
5. ชื่อสิ่งประดิษฐ DATACLIENT 1.0.7 (Software) ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค อาจารย นพ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา
(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) ลิขสิทธิ์คุมครองทันที
อยูระหวางการจดลิขสิทธิ์
1. ผลงานเพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดี๊ดี” เจาของผลงาน รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท
(ภาควิชาโภชนวิทยา) มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการใหความรูดานการสรางเสริมสุขภาพและการสรางวินัยกับเด็ก
นอกจากนี้มีคูมือ “แมครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก” ซึ่งเปนชุดความรูสําหรับแมครัว ผูประกอบการ ครู ในการพัฒนา
ทักษะดานการเตรียมการปรุง การตักอาหารที่ไดปริมาณและสัดสวนตามธงโภชนาการ ไดมีการแจกไปยังโรงเรียนตางๆ
อยูระหวางการจดสิทธิบัตร
1. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องควบคุมไอระเหยของน้ํามันและนํากลับมาใช เจาของผลงาน รองศาสตราจารย
วิทยา อยูสุข รองศาสตราจารยพรพิมล กองทิพย และอาจารยสุทธินันท ฉันทธนกุล (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.5
เอกสารหมายเลข PH 3.2.5.1

ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.6.1-3.1.6.5

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 3.2
ผลลัพธ (Results)
1.ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน และเปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target)
2.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและบรรลุเปาหมาย (On Target)
3.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target)
4.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่
ดีขึ้น (Upward Trend)
5.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark)
ไดกับคูแขงระดับประเทศ
6.มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark)
ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย
7.การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark)
ไดกับคูแขงระดับโลก

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 3 : มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย
สรุปผลการดําเนินการ (ควรระบุใหครอบคลุมการดําเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไวในปที่ผานมา)
ในปงบประมาณ 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร โดยรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
และคณะกรรมการวิจัย ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
สงเสริมสนับสนุนการวิ จัยแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาการวิจัยของบุค ลากรสายวิ ชาการ และพั ฒนางานประจําของสาย
สนับสนุนวิชาการ รวมทั้งภาคนิพนธ สารนิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธของนักศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพ
คณะฯ มีการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย 1) ทุน CMB สนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารยใหม 2) ทุน CMB
สนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารยทั่วไป 3) ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย 4)
ทุนสงเสริมการวิจัยการศึกษา/R2R 5) ทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารนานาชาติ 6) ทุนการนําเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ 7) ทุน (co-funding) กับแหลงทุน 8) ทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและ
หนังสือทางวิชาการ และ 9) ทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล
ISI และ Scopus ในกรณีขอลงตีพิมพเร็ว (Fast Track)
คณะฯ มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อประกันคุณภาพงานวิจัยวาไดดําเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย ที่ใหความเคารพและคุมครองสิทธิของผูยินยอมตนใหทําการวิจัย และปกปองผลประโยชนและผลกระทบที่มี
ตอสวนรวมใหถูกตองตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนหลักเกณฑสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้มีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อดําเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
คณะฯ มีวารสารสาธารณสุขศาสตร ซึ่งเปนวารสารระดับชาติที่ สกอ. รับรองแลว มีวารสารนานาชาติ Asia
Journal of Public Health ซึ่งเปน e-journal และกําลังจัดทําวารสารนานาชาติฉบับพิเศษ EnvironmentAsia นอกจากนี้มี
คลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
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คณะฯ มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย เชน จัดอบรมการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, จัด
บรรยายพิเศษ เรื่อง Systematic Reviews for Research, จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารวิ ช าการไทยและนานาชาติ , จั ด บรรยายพิ เ ศษ เรื่อ ง การเขีย นผลงานวิ จั ย เพื่ อ ใหไ ด รับ การตีพิ ม พเ ผยแพร ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ, จัดอบรม เรื่อง การสืบคนขอมูลผลงานวิจัยดานการตีพิมพและการอางอิงผลงาน จาก
ฐานขอมูลสากล และสงอาจารยใหมไปอบรมโครงการสรางนักวิจัย “ตนกลาวิจัย” ของ วช.
คณะฯ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัย ที่เปนปจจุบัน อางอิงไดใน Website ของคณะฯ ไดแก
ฐานขอมูลดานผลงานวิจัยที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และจัดเก็บผลงานวิจัยที่มีคา Impact Factor /
h index / citation พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มการจัดเก็บขอมูลผลงานตีพิมพของคณาจารยที่ลงในฐานขอมูล Scopus ตั้งแต
ป 1960 ถึงปจจุบัน และปรับปรุงคา citation ทุกๆ 6 เดือน พรอมทั้งเก็บ link abstract ที่อยูใน Journal นั้นโดยตรง
คณะฯ มี ชมรม Research Club เพื่อสนับสนุนดานการประชาสัมพันธทุนวิจัย และกระตุนใหเกิดการรวมกลุม
วิจัย และสรางบรรยากาศทางวิชาการ และมีการจัดทํา Research Club Webboard เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานวิจัยในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ผานกระดานขาว เพื่อนําไปสูการรวมกลุมทํางานวิจัยรวมกัน สรางงานวิจัย
แบบบูรณาการ
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจร
2. คณะฯ มีแหลงทุนสนับสนุนใหอาจารยใหมทําวิจัย อีกทั้งจัดใหมีนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยใหมของคณะ
3. คณะฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการวิจัย อาจารยสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ดานการวิจัยได
4. คณะฯ มี เ ครื อ ข า ยการทํ า งานวิ จั ย ในหลายระดั บ ทั้ ง เครื อ ข า ยชุ ม ชน หน ว ยงานราชการ และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งเครือขายความรวมมือการวิจัยในระดับนานาชาติ
5. คณะฯ มีงานวิจัยดานการสาธารณสุข ที่สามารถนําไปสูการแกไขปญหาของชุมชนและการสาธารณสุขของ
ประเทศได
6. คณะฯ มีภาพลักษณเปนสถาบันการศึกษาดานการสาธารณสุขที่มีชื่อเสียง มีโอกาสแขงขันการขอเงิน
สนับสนุนจากแหลงทุนวิจัยภายนอกได
จุดออน / แนวทางแกไข
1. คณะฯ ควรเปดหลักสูตรระดับปริญญาเอกขึ้นอีกตามแผนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 30 โอกาสที่
จะเพิ่มงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาเพื่อตีพิมพในวารสารตางประเทศจะมีมากขึ้น
2. คณะฯ ควรจัดใหมี/ประสานงานผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหชวยบรรณาธิกรผลงานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อ
สงเสริมใหมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น
3. คณะฯ ควรจัดใหมีครุภัณฑวิทยาศาสตร ทดแทนเครื่องเกาที่เสื่อมสภาพ เพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนในการทํา
วิจัย
4. คณะฯ ควรมีการปรับกระบวนทัศนในการทํางานของอาจารยใหมุงเนนงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และวิธีการ
ทํางานโดยการวางแผนกําหนดเปาหมาย ดําเนินการ ประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหครบ
วงจร (PDCA)
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มาตรฐานคุณภาพที่ 4
หลักการ

มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ก ารวิ ช าการ โดยถื อ เป น ภารกิ จ หลั ก ประการหนึ่ ง
มุ ง เน น การเพิ่ มพู น ความรู การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต แก ป ระชาชน และสอดคล อ งกั บ ความ
ตองการของสังคม ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู

องคประกอบ 4.1
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ

ระบบและกลไก

Process

การใหบริการวิชาการที่หลากหลายเปนระบบที่เชื่อมโยงทั้งองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยาง
ครอบคลุม ครบวงจร ทั้งการกําหนดเปาหมายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.1.1 มี ร ะบบและกลไกการ
ดํ า เนิ น การบริ ก ารวิ ช าการที่
หลากหลายสู เ ป า หมายของ
องคกร

1. โครงสราง/คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล
เพื่อ วางนโยบาย แนวทาง กํา กับ ดูแ ล ติด ตาม ประเมิน ผลการดํา เนิน การ
บริการวิชาการขององคกร (P)
2. นโยบาย แผนกลยุ ทธ และแผนดําเนิน งาน/แผนปฏิบัติง านด านบริก าร
วิชาการตามเปาหมาย ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธดานอื่นๆ ขององคกร และ
สอดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ก ารบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย /อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ (P)
3. การจัดทําหลักเกณฑ/ระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการวิชาการแกสังคม
(D)
4. การติดตาม และประเมินผลระบบและกลไกการดําเนินการบริการวิชาการ (C)
5. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการ (A)

Process

่ ยวของ
ตัวบงชี้ที่เกียวข
1. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1)
2. ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานบริการวิชาการแกสังคม (สมศ. 3.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
คณะฯ มีสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS) เปนหนวยงานกลางของคณะฯ เปน
หนวยงานกลางเพื่อรวบรวมงานบริการของภาควิชา/บุคลากรใหเปนระบบและใหบริการแบบครบวงจร ในการบริหารจัดการ
ของคณะฯ
เชน การจัดการฝกอบรม การบริการตรวจสุขภาพและสิ่งแวดลอม การประชุมวิชาการ การเปนที่ปรึกษาและ
วิทยากรการฝกอบรม ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพของคณาจารย และภารกิจของภาควิชาและหนวยงานในการใหการบริการ
วิชาการ โดยคณบดีไดมีการแตงตั้งคณะผูบริหารของสํานักงานบริการฯ ในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ คณะฯ มีนโยบายให
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ทุกภาควิชา งานวิเทศสัมพันธและการประชาสัมพันธ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหการบริการวิชาการได
โดยตรงกับหนวยงานที่มาขอรับการบริการวิชาการโดยการเสนอขอความเห็นชอบจากคณบดีไดโดยตรงอีกทางหนึ่ง
ซึ่งแตละภาควิชา/หนวยงานมีการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
 ภาควิชา : หัวหนาภาควิชาดูแลกํากับ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ กํากับดูแลดานการ
จัดฝกอบรม การเปนวิทยากร ที่ปรึกษา และคณะกรรมการตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก
 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ มีรองคณบดีฝายวิเทศและการประชาสัมพันธ กํากับดูแลในการจัดฝกอบรม ดู
งานทั้งในและตางประเทศ
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีรองคณบดี กํากับดูแลในการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคคลภายนอก
 สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีคณะกรรมการบริหารฯ และผูอํานวยการสํานักงาน
บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่ควบคุม กํากับดูแลการบริการวิชาการประจํา
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ ใหสอดคลอง
กับนโยบายของคณะฯ โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2551-2554 และแปลงยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการ
ป 2552-2554 ดังนี้
วิสัยทัศน
“เปนองคกรชั้นนําในการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสงเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สากลใหเอื้อตอการมีสุขภาพดีของคนไทย”
พันธกิจ
“พัฒนาสมรรถนะ และบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสงเสริมสุขภาพประชาชนดวยความรวดเร็ว
มีคุณภาพมาตรฐานสากล ถูกตองตามหลักวิชาการ”
นโยบาย
1. เพื่อจัดการบริการทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล
2. ขยายบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของสังคม ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของในการใหบริการ
4. ใหมีหนวยงานวิชาการเฉพาะกิจเคลื่อนที่ เพื่อคลี่คลายปญหาสาธารณสุข
5. มีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อวางแผนควบคุมปองกันปญหา
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
นโยบายคุณภาพ
“มุงการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดวยระบบคุณภาพและเปนธรรม ตรวจสอบได
รวดเร็ว ครบวงจร สอดคลองกับเหตุการณ และความตองการของผูใชบริการ พรอมปรับปรุงแกไขระบบคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง”
เปาหมายและวัตถุประสงคคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการบริการ ในภาพรวมเฉลี่ยตอปไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0
2. ระยะเวลาในการจัดสงรายงานผลการตรวจสุขภาพเฉลี่ยตอปไมมากกวา 14 วันทําการ
3. จํานวนขอรองเรียนรวม เฉลี่ยไมมากกวา 12 ครั้ง/ป
ยกเวน - จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรมไมมากกวา 3 ครั้ง/ป
- จํานวนขอรองเรียนดานความนาเชื่อถือหรือคุณภาพของผลการตรวจ ไมมากกวา 3 ครั้ง/ป
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ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาบริการวิชาการและการวิจัย
กลยุทธที่ 1.1 การเพิ่มศักยภาพและการขยายบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1.2 การขยายงานวิจัยและฝกอบรมเชิงลึกและบูรณาการ
กลยุทธที่ 1.3 การพัฒนาและขยายบริการดานการแพทยทางเลือกแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานเพื่อสนับสนุนการตลาดและการขาย
กลยุทธที่ 2.1 การจัดระบบการตลาดเชิงรุก (การสรางสัมพันธภาพ แรงจูงใจ ทีมการตลาดและประชาสัมพันธ)
กลยุทธที่ 2.2 การขยายการตลาดในกลุมเอกชนและจัดการสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2.3 การปรับปรุงองคกร กฎระเบียบใหเอื้อตอการดําเนินงานดานการตลาดและการขาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธภาคีเครือขาย
กลยุทธที่ 3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการใหบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 3.2 การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูประบบบัญชีและพัสดุ
กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาขอมูลเครือขายตรวจสุขภาพ
ซึ่งสํานักงานบริการฯ ไดจัจดั กิจกรรมงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการองค
รณาการองคความรูสาธารณสุขจากบุคลากรที่มีมี
ความเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ ของคณะฯ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ดังนี้
1. หนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ใหบริการตรวจสุขภาพประจําปแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งเปนการ
นการ
อํานวยความสะดวกตามความตองการของทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. คลินิกนวดแผนไทยประยุกต และเกาอี้เพื่อสุขภาพ เปนบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนทั่วไป จาก
สถิติพบวาผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกตมีความตองการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3.บริการตรวจประเมินและเปนที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ตามความจําเปนสําหรับการปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดลอมที่
สอดคลองกัน
4. การฝกอบรม จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถแกผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สาขาที่
เกี่ยวของ
5. ประสานความรวมมือกับภาควิชา ในการจัดทําโครงการศึกษาดานการสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวของ และ
รวมกันจัดหาทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
กิจกรรมในขอ 1-3 เปนบริการประจําของสํานักงานฯ โดยบริการในขอ 2 เปนบริการในสถานที่ เปดบริการทุกวัน
เวลา 08.00-18.00 น. และกิจกรรมในขอ 1,3 เปนบริการนอกสถานที่ตามกําหนดนัดหมาย ที่ผูรับบริการตองการ
กิจกรรมในขอ 4,5 เกิดขึ้นเปนครั้งคราว ตามแผนการจัดฝกอบรมและตามที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก
มีการบูรณาการวิชาการแกสังคมในกิจกรรมการดําเนินงานโครงการบางโครงการ โดยใชกระบวนการจัดเวที
ประชาชน ไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับโครงการ และสามารถนํามาใชอางอิงในการเรียนการสอนได
ในดานการเงิน สํานักงานบริการฯ ดําเนินการทางการเงินอยางเปนระบบตามที่คณะฯ กําหนดโดยประสานงานกับ
หนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธของคณะ และมีระเบียบหลักเกณฑการเบิกจายและการจัดสรรรายได ของสํานักงาน
บริการฯ ที่สอดคลองกับระเบียบของคณะฯ
สํานักงานบริการฯ จัดใหมีการประชุม เจาหนาที่ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติ พรอมทั้ง
ปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ เปนการพัฒนางานอยางตอเนื่อง เชน ไดประเมินความตองการในการใชเครื่องมืออัตโนมัติ
สําหรับตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิก และอนุมัติการจัดเชาซื้อเครื่องดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2553
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.4
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.6
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.7
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.8
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.9
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.10
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.11

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.12

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของสํานักงานบริการฯ
คําสั่งแตงตั้ง ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูจัดการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ป 2551-2554
แผนปฏิบัติงานสํานักงานบริการฯ ป 2552-2554
ระเบียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานบริการฯ
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินในการปฏิบัติงาน ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
ประกาศสํ า นั ก งานบริ ก ารฯ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ อั ต ราค า ตอบแทน และการเบิ ก
จายเงิน โครงการศึกษา ประชุม ฝกอบรมและสัมมนา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรรายไดโครงการภายใต
ขอตกลงการบริหารจัดการของสํานักงานบริการฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสวัสดิการ ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2550
รายงานการประชุมสํานักงานบริการฯ เดือนละ 1 ครั้ง
ขอมูลผลการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการฯ (รายงานการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน
ป 2552 และรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550-2551 คณะ
สาธารณสุขศาสตร
ขอมูลการจัดหาเครื่องมืออัตโนมัติสําหรับตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิก

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.1.2 มี ร ะ บ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ต น ทุ น ต อ หน ว ยการบริ ก าร
วิ ช าการ/สร า งผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ
ก า ร กํ า ห น ด ร า ค า แ ล ะ ใ ช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม

1. โครงสรางการบริหารงานและการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการจัดวาง
ระบบการวิเคราะหตนทุน (P)
2. วิธีการและการดําเนินงานในการวิเคราะหตนทุน ซึ่งรวมถึงการจําแนก
ประเภทกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่คิดคาบริการและไมคิดคาบริการ
และการศึกษาตนทุนตอหนวยของการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ (D)
3. มีกระบวนการติดตาม และประเมินผล (C)
4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.2
ในการใหบริการวิชาการที่มีการจัดเก็บรายได คณะฯ ไดมีการออกระเบียบในการจัดสรรคาจางบริการใหคณะฯ ได
จัดตั้งหนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ เพื่อดูแลและประสานงานเรื่องการเสนอราคา/การจัดเก็บรายรับ-รายจายเงิน
โดยสงขอมูลใหสํานักงานบริการฯ (OPHETS)
ดําเนินการ และผูอํานวยการสํานักงานบริการฯ มอบหมายใหหัวหนา
หนวยงานดําเนินการ ใชโปรแกรมการวิเคราะหตนทุนบริการเพียงบางกิจกรรม ไดแก ตนทุนการจัดฝกอบรม ตนทุนการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา
1. การวิเคราะหตนทุนการฝกอบรม โดยใชฐานขอมูล ระเบียบ หลักเกณฑวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมมา
คํานวณคาบริการตอหัวตอปริมาณขั้นต่ําของผูเขารับการฝกอบรม
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2. การวิเคราะหตนทุนคาบริการการตรวจทางหองปฏิบัติการตอ parameter โดยใชฐานขอมูลจากการเสนอราคา
วัสดุของหนวยงานจัดซื้อจัดจางภายนอก
3. สํานักงานบริการฯ ใชขอมูลคาบริการดานสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังประกอบการกําหนดราคา
คาบริการ
4. จากการที่เปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติสําหรับตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิกใหม ขณะนี้อยูระหวางเก็บรวบรวม
ข อมูลคา ใช จา ย เพื่อนํา มาวิเ คราะหตน ทุน จริ งตอหนวยบริก าร และจะนํา ผลการวิเ คราะหม าใชใ นการประมวลการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสมตอไป
สรุปยอดรายรับ-จาย จากงานบริการวิชาการของสํานักงานบริการเทคโนโลยีฯ ซึ่งในปงบประมาณ 2553 ทาง
สํานักงานบริการฯ มีรายไดสูงกวาปงบประมาณ 2552 จํานวน 69,908,560.80 บาท คิดเปนรอยละ 91.91 (ป 53 145,971,401, ป 52 - 76,062,840.20) โดยมีรายละเอียดของรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2553 ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทรายรับ
คาบริการตรวจสุขภาพ
คาจัดฝกอบรมและที่ปรึกษา
คาบริการตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม
คาบริการวิชาการอื่น ๆ
คาบริการนวดแผนไทยประยุกต
คาบริการเกาอี้สุขภาพ
รวมรายรับ

จํานวนเงิน
18,784,350
1,302,000
9,404,365
103,365,236
12,367,100
748,350
145,971,401

รอยละ
12.87
0.89
6.44
70.81
8.47
0.51
100

ลําดับ
ประเภทรายจาย
จํานวนเงิน
รอยละ
1. คาใชจายดําเนินงาน
116,161,383.50
97.14
2. คาบริการจัดสรรใหคณะสาธารณสุขศาสตร
3,422,614.36
2.86
รวมคาใชจาย
119,583,997.86
100
รายไดสูงกวาคาใชจาย (145,971,401-119,583,997.86)
26,387,403.14
22.06
และยังมีงานบริการวิชาการที่รับผานหนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ จํานวน 70,171,700 บาท ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน
1
รับจัดทํางานวิจัย (ภาครัฐ และเอกชน) จํานวน 10 โครงการ
29,826,829
2
รับเปนที่ปรึกษาใหแกหนวยงานภาครัฐ จํานวน 20 โครงการ
33,849,509
3
งานบริการฝกอบรม จํานวน 1 หนวยงาน
4,500,000
4
งานอื่นๆเชน พัฒนาเครื่องมือ ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ
1,995,500
รวมรายรับ
70,171,700

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.4

ขอมูลวิเคราะหตนทุนการฝกอบรม
ขอมูลวิเคราะหตนทุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา
สรุปขอมูลโครงการรับทําวิจัย และที่ปรึกษาผานหนวยบริการวิชาการและธุรกิจ
สัมพันธ
ขอมูลการใหบริการศึกษาดูงานจากตางประเทศ
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.1.3 มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ /
ฐ า น ข อ มู ล ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร
บริการวิชาการที่เชื่อถือได และ
ทันสมัย

1. การวางแนวทางและแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
วิชาการ (P)
2. การนําขอมูลมาจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการวิชาการของ
องคกร (D)
3. การติดตาม และประเมินผลระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่สนับสนุนการ
บริการวิชาการ (C)
4. การนําผลการประเมินการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงาน
ดานระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลของการบริการวิชาการ (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.3
สํานักงานบริการฯ มี Website www.ph.mahidol.ac.th/ophets เชื่อมโยงเครือขาย Website ของคณะฯ /ภาควิชา /
หนวยงานภายในคณะและมหาวิทยาลัย มีฐานขอมูลและจัดทําเอกสารในการดําเนินการใหบริการ ดังนี้
งานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
1. บันทึกขอมูลการใหบริการตามระบบ F I S ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. จัดทําเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประกอบดวย
1) คูมือคุณภาพ
2) ระเบียบปฏิบัติของทุกกิจกรรมในงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
3) เอกสารที่ใชในการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
4) เอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพ
3. ฐานขอมูลหนวยงานที่รับบริการ
4. ฐานขอมูลรายชื่อผูรับบริการ
5. ฐานขอมูลผลการตรวจสุขภาพ
6. มีเอกสารเผยแพรความรูดานสุขภาพทั่วไป และผลการตรวจสุขภาพงาน
งานฝกอบรม
1. มีฐานขอมูลโครงการฝกอบรม
2. มีฐานขอมูลวิทยากร
3. มีฐานขอมูลในการคํานวณการวิเคราะหตนทุนการฝกอบรม
งานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ฐานขอมูลหนวยงานที่รับบริการ
2. ฐานขอมูลผลการตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
งานบริการสรางเสริมสุขภาพในคลินิก
1. ฐานขอมูลผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต และเกาอี้เพื่อสุขภาพ ปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบขอมูล
ผูรับบริการใหสามารถจัดทําใบเสร็จรับเงินไดโดยไมตองใชวิธีเขียน
2. มีเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ การนวดแผนไทยประยุกต และเกาอี้เพื่อสุขภาพ
สําหรับการประมวลผลงานบริการแตละประเภท จะใชระบบ Manual รวบรวมขอมูลรายเดือน นําเสนอตอที่ประชุม
สํานักงานบริการฯ (เดือนละ 1 ครั้ง วันพุธสัปดาหสุดทายของเดือน)
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การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใน Website
1. ขอมูลประชาสัมพันธสํานักงานบริการฯ ทาง Website ซึ่งจัดทํา Artwork เปลี่ยนแปลงใหนาสนใจปละ 2 ครั้ง
2. ขอมูลประชาสัมพันธการจัดอบรม มีผูสนใจเขาดูขอมูลในป 2553 จํานวน 1,875 ครั้ง

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.4
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.6
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.7
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.8

ขอมูลการลงทะเบียนฝกอบรม
ขอมูลหนวยงานตรวจสุขภาพประจําป
ขอมูลผูตรวจสุขภาพประจําป
ขอมูลผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต
ขอมูลการตรวจสิ่งแวดลอมทั่วไป สถานประกอบการ
การตรวจปลองโรงงาน ขอมูลโครงการฝกอบรม / วิทยากร
โครงการฝกอบรม
วิทยากร

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.1.4 มี ก ารบู ร ณาการระหว า ง
การบริ การทางวิ ชาการกั บการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดลอม

1. การวางแผนเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับภารกิจดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒ นธรรมและสิ่งแวดลอม
หรืองานดานอื่นๆ ตามภารกิจขององคกร (P)
2. การดําเนินการตามแผนบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจตางๆ (D)
3. การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของการบริการวิชาการที่มีตอการเรี ยนการสอน
การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรืองานดานอื่นๆ ตามภารกิจของ
องคกร (C)
4. การนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการกับภารกิจดานอื่นๆ ขององคกร (A)

Process

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอนและ

การวิจัย (สมศ. 3.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4
สํานักงานบริการฯ มีนโยบายการพัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับการเรียน การสอน การวิจัยและงาน
ดานอื่นๆ โดยใหความรวมมือกับอาจารยในคณะฯ และเครือขายหนวยงานภายนอกที่ตองการในการใชกิจกรรมบริการของ
สํานักงานบริการฯ เพื่อการจัดการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัยแกนักศึกษาตามที่พิจารณาเห็นสมควร
1. กิจกรรม/โครงการฯ ที่สํานักงานบริการฯ ไดรวมมือกับอาจารย/ภาควิชาตางๆ และหนวยงานของคณะฯ
1.1 หนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ มีอาจารยที่เปนแพทยจากภาควิชาตางๆ รวมเปนทีมงานในการใหบริการ
1.2 การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโดยสํานักงานบริการฯ ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางสงตรวจดังนี้
- ภาควิชาจุลชีววิทยา ตรวจวิเคราะหดานชีวภาพ เชน แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส
180

- ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจวิเคราะหดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
เชน การตรวจสภาพแวดลอมดานแสงสวาง เสียง ความรอน การตรวจคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลองควัน การตรวจ
คุณภาพบรรยากาศ
- ภาควิชาโภชนวิทยา ตรวจวิเคราะหดานชีวเคมี/ คุณภาพอาหาร
- หนวยปฏิบัติการกลางของคณะฯ ตรวจวิเคราะหดานคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา รวมถึงการตรวจวิเคราะห
โลหะหนักจากแหลงตางๆ
1.3 การฝกอบรม เชนอาจารยจากภาควิชารวมเปนวิทยากร
- ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนวิทยากรหลักสูตรการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 2 รุน
1.4 โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึ่งมีอาจารยภาควิชาตางๆ เปนหัวหนาโครงการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
1. โครงการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคูมือการดํา เนินงานโครงการ หลักเกณฑการ
ประกวด และการประเมินผล โครงการประกันสังคม รวมพลัง ลดน้ําหนัก ปองกันโรคในสถานประกอบการ
ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
2. โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. การศึกษาพัฒนาจัดทําชุดแบบทดสอบพรอมกระดาษคําตอบเพื่อใชประเมินผลความรูดานสุขาภิบาล
อาหาร โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
4.โครงการกํากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
การใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของคลินิกชุมชนอบอุน กรุงเทพมหานคร ป 2553
ภาควิชาชีวสถิติ
5. โครงการสํารวจสถานะสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ.2553
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ป 2553
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
7. โครงการติดตามและประเมินผลการสรางกลไกที่ยั่งยืนของการมีสวนรวมและการเปนเจาของของ
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันเอดส
8. โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการ ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลการสรางกลไกที่ยั่งยืนของการมี
สวนรวมและการเปนเจาของของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันเอดสในพื้นที่ภาคกลาง
2. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
สํานักงานบริการฯ คํานึงถึงความสําคัญในการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ดังนี้
2.1 ประเมินผลการดําเนินโครงการโดยหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุน
2.2 ประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการตางๆ ที่สํานักงานบริการฯ จัดให
1. การตรวจประเมินโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนโดยหนวยงานภายนอก จํานวน 3 โครงการ ผลการประเมิน
พบวาทั้งดานการบริหารจัดการโดยรวมและดานวิชาการอยูในเกณฑดี
2. การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผูรับบริการสุขภาพ ดังนี้ (จากเกณฑไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0)
ผูรับบริการหนวยสุขภาพเคลื่อนที่
=
4.6
ผูรับบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพ
=
4.1
ผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต
=
4.3
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3. การประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมเฉลี่ย = 4.0
4. ผลการตรวจประเมินคุณภาพอากาศภายในคลินิกนวดแผนไทยประยุกต และเกาอี้เพื่อสุขภาพไดคาอยูใน
เกณฑปกติ
5. เกี่ยวกับการนําขอมูลบริการของสํานักงานบริการฯไปใช พบวาตองระมัดระวังในเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงมี
ความจํากัดที่จะใชขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตามผูเกี่ยวของที่ตองการใชขอมูลของสํานักงานฯ ก็สามารถนําไปประยุกตใชได
ตามความเหมาะสม

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.4
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.4
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.6
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.7
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.8

หนังสือเชิญอาจารยรวมใหบริการของสํานักงานฯ
แบบฟอรมการประเมินการดําเนินโครงการที่ไดรับทุนจากหนวยงานภายนอก
การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่
การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต
การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพ
โครงการฝกอบรม
โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึ่งมีอาจารยภาควิชาตางๆ
เปนหัวหนาโครงการ
ผลการตรวจคุณภาพอากาศคลินิกนวดแผนไทยประยุกตและเกาอี้เพื่อสุขภาพ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.1.5 ให บ ริ ก ารวิ ช าการหรื อ
สร า งผลิ ตภั ณฑ ด วยจริ ยธรรม
ม นุ ษ ย ธ ร ร ม แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอสาธารณะ

1. กรรมการ กลุ ม บุ ค คล หรื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบที่ กํ า กั บ ดู แ ลด า นจริ ย ธรรม
มนุษยธรรม และความรับผิดชอบตอสาธารณะในการใหบริการวิชาการ (P)
2. ขั้น ตอน และวิ ธีดํ า เนิน งานที่ สอดคลอ งกั บข อกํ า หนดของวิ ช าชีพ จารี ต
ประเพณี และจริยธรรมของวิชาชีพ (D)
3. การติดตาม ประเมินผลความมีจริยธรรม มนุษยธรรม ความรับผิดชอบตอ
สาธารณะในการใหบริการวิชาการ (C)
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการใหบริการวิชาการที่มีจริยธรรม
มนุษยธรรมและความรับผิดชอบตอสาธารณะ (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.5
ผูบริหารสํานักงานบริการฯ และหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ดูแลพฤติกรรมดานจริยธรรมของผูปฏิบัติงานทุกหนวย
ติดตามดูแลโดยการสังเกต และประมวลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการซึ่งรวบรวมสรุปและนําเสนอที่ประชุม
สํานักงานบริการฯ เดือนละ 1 ครั้ง หากพบประเด็นปญหาจะดําเนินการชี้แจงคนหาสาเหตุ และปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. สํานักงานบริการฯ ดําเนินการระบบคุณภาพ ISO 9000 : 2001 (ตั้งแตป 2547-2552) และพัฒนาเปน ISO
9000 : 2008 (ป 2553) ในการใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ อันเปนภารกิจหลักหนึ่งของสํานักงานบริการฯ ซึ่งเปนระบบ
ที่ควบคุมคุณภาพของบริการ ไมใหเกิดผลเสียอันไมพึงประสงคแกผูรับบริการนับเปนความรับผิดชอบตอสาธารณะดวย
จริยธรรมและคุณธรรม มีการติดตามกํากับงานตามคูมือระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังนี้
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่ขอรับบริการ โดยจดหมาย โทรศัพท โทรสาร IT เพื่อนัดหมายวันเวลา
ใหบริการที่แนนอน
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- จัดทําแผนการตรวจสุขภาพหนวยงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด
- จัดเตรียมอุปกรณและดําเนินการใหบริการตามระเบียบปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนอยางเปน
ระบบตามคูมือคุณภาพ
- สํารวจความพึงพอใจ โดยการสุมตัวอยางหนวยงานผูรับบริการสัปดาหละ 1 หนวยงาน มีตูเก็บแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ และผูจัดการสํานักงานบริการฯ จะตรวจสอบขอมูลในแบบสํารวจกอน แลวจึงนําไปวิเคราะห
- นําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจในการประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งจะมีการประชุมเดือนละ 1
ครั้ง รวมกันพิจารณา
2. ตรวจสภาพสิ่งแวดลอมในคลินิกนวดแผนไทยประยุกตและเกาอี้เพื่อสุขภาพ โดยการตรวจคุณภาพอากาศ
ภายในคลินิกตามขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินคุณภาพฯ ป 2552 เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมใหสะอาดปลอดภัยแก
ผูรับบริการ
ผลการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการสุขภาพเคลื่อนที่เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคคุณภาพในการ
ใหบริการวิชาการ ดังนี้
1. ความพึงพอใจในการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในภาพรวมเฉลี่ยตอป = 4.6 (เกณฑไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0)
2. ระยะเวลาในการจัดสงรายงานผลการตรวจสุขภาพเฉลี่ย 13.04 วัน/ป (เกณฑไมมากกวา 14 วันทําการ)
3. ไมพบขอรองเรียนใดๆ (เกณฑจํานวนขอรองเรียนรวมเฉลี่ยไมมากกวา 12 ครั้ง/ป โดยขอรองเรียนดาน
จริยธรรมและ/หรือขอรองเรียนดานความนาเชื่อถือหรือคุณภาพของผลการตรวจไมมากกวา 3 ครั้ง/ป)
- สํานักงานบริการฯ จัดบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพแกสาธารณชน โดยไมคิดคาบริการในโอกาสการจัดประชุม
วิชาการของคณะฯ 1 ครั้ง และการจัดงานของมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง
- สํานักงานบริการฯ ไดรับการรับรองคุณภาพบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (ISO 9001:2000) ตอเนื่องมา 5
ป โดยสิ้นสุดการรับรองในเดือนกันยายน 2552
- สํานักงานบริการฯ ไดรับการรับรองคุณภาพบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ระดับสูงขึ้น (ISO 9001:2008)
เมื่อเดือนตุลาคม 2552 จนถึงปจจุบันโดยจะรับการตรวจประเมินประจําป 2553 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.2

เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตอเนื่องตั้งแตป 2547-2552
เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 ตัง้ แตตุลาคม 2552 ถึงปจจุบัน

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 4.1
กระบวนการ (Process)
1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
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องคประกอบ 4.2
หลักการ

ผูรับบริการ

Process

ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.2.1 มีระบบการศึกษาความ
ต อ งการ ความคาดหวั ง และ
ความคิ ด เห็ น จากผู รั บ บริ ก าร
ผู เ กี่ ย วข อ ง ให เ ป น ที่ ต อ งการ
ของผูรับบริการ

1. การศึกษา วางแผน สํารวจความตองการของผูรับบริการกลุมเปาหมาย
กลุมตางๆ (P)
2. กํ า หนดช อ งทาง/แนวทาง การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู รั บ บริ ก าร/
ผูเกี่ยวของ (P)
3. การดําเนินงานการจัดบริการ/ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ (D)
4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการบริการวิชาการตางๆ/การรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ (C)
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ รูปแบบ กระบวนการ และปจจัย
ตางๆ เพื่อพัฒนาใหการดําเนินงานการบริการวิชาการบรรลุตามเปาหมายของ
องคกรและผูรับบริการ (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.1
โดยที่สํานักงานบริการฯ ทําหนาที่เปนหนวยงานบริการวิชาการของคณะฯ งานบริการจึงมี 2 ลักษณะ คือ
1. งานบริการวิชาการที่สํานักงานฯ ไดจัดขึ้นตามนโยบาย และวัตถุประสงคที่กําหนดไว นับเปนงานประจําโดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตางๆ คือ
(1) การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
(2) การตรวจสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(3) การฝกอบรมและวิจัย
(4) นวดแผนไทยประยุกต
(5) เกาอี้เพื่อสุขภาพ
2. งานบริการวิชาการในลักษณะโครงการที่สํานักงานบริการฯไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโดยตรง
และโครงการซึ่งอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร รับผิดชอบเปนหัวหนาโครงการโดยการบริหารจัดการของสํานักงาน
บริการฯ
ดังนั้น กระบวนการในการศึกษาความตองการของผูรั บบริการ จึงไม สามารถจัดทําใหเปนระบบไดค รบถวน
สมบูรณ
อยางไรก็ตามสํานักงานบริการฯ ไดจัดใหมีตูรับความคิดเห็นจากผูรับบริการติดตั้งไวที่คลินิกสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น
1 และไดกําหนดกระบวนการในการศึกษาความตองการ ความคาดหวัง และความคิดเห็นของผูรับริการ ดังนี้
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดําเนินการตามคูมือและขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 1900:2008
- จัดทําแผนใหบริการโดยติดตอประสานงานกับหนวยงานผูรับบริการ ตามระเบียบปฏิบัติคูมือระบบบริหาร
คุณภาพฯ
- จัดทําขอตกลง กําหนดหมายวันเวลาการใหบริการตามที่ผูรับบริการตองการ
- สํารวจความพึงพอใจภายหลังการใหบริการโดยใชแบบสอบถาม
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งานนวดแผนไทยประยุกตและเกาอี้เพื่อสุขภาพ
- สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชแบบสอบถาม สุมตัวอยางจากผูรับบริการใหมทุกคน
งานฝกอบรม
- สํารวจความพึงพอใจ และความตองการของผูเขาอบรมทุกหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามประมวลผลขอมูล
นําเสนอผูบริหารและผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่เปนความตองการ
ตอไป
1) ผลการสํารวจความพึงพอใจ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดําเนินการโดยสุม ตัวอย างผูรับบริการสัป ดาหละ 1
หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 40 หนวยงาน
จํานวนตัวอยาง 2,981 คน คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ป 2553 เทากับ 4.6 (จาก
คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกตจากจํานวนตัวอยาง 1,894 คน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 4.3 (จากคะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของผูรับบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพ จากจํานวนตัวอยาง 150 คน ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ
4.1 (จากคะแนนเต็ม 5)
2) ปรับปรุงวิธีการใหบริการคลินิกนวดแผนไทยประยุกตและเกาอี้เพื่อสุขภาพ โดยจัดทําปายระบุกิจกรรมการเขารับบริการ
เปนขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแกผูรับบริการ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.3
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.4

เอกสารและจดหมายติดตอหนวยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการนวดแผนไทยประยุกต

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสราง
ความสัมพันธในการใหบ ริการ
วิชาการ

1. การมอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบและแผนการดํ า เนิ น การสื่ อ สาร และสร า ง
ความสัมพันธกับผูรับบริการผูเกี่ยวของในปจจุบันและอนาคต (P)
2. รูป แบบ/วิ ธี ก าร/กิจ กรรมในการดํ า เนิ น งานติ ด ต อ สื่ อ สาร แจ ง ข า วสาร
ติดตาม รักษาความสัมพันธอันดี เชน แผนพับประชาสัมพันธการอบรม บัตร
อวยพรตามเทศกาลตางๆ เปนตน (D)
3. การติดตาม ประเมินผลรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในขอ 1 และ 2 โดยดูวา
การดําเนินการสงผลใหมีแนวโนม ที่จะคงจํานวนผู รับบริการเดิ มที่ใ ชบริการ
อยางตอเนื่อง และจํานวนผูรับบริการใหมที่เพิ่มขึ้น/มีรายไดจากการบริการ
เพิ่มขึ้น (C)
4. การปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดานการสื่อสารและ
สรางความสัมพันธ (A)

Process
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.2
สํา นัก งานบริ ก ารฯ มี ร ะบบสื่ อ สารและสรา งความสัม พั น ธ กับ ผู รับ บริ ก ารโดยมอบหมายให ห น ว ยลูก ค า สั ม พั น ธ
รับผิดชอบ ทําหนาที่ติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูรับบริการ วิธีการในการติดตอสื่อสาร คือ จดหมาย โทรศัพท โทรสาร
แผนพับ ของขวัญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลขาวสาร จูงใจ และสรางความสัมพันธกับเครือขายบริการวิชาการ และ
ผูรับบริการตามกิจกรรม ดังตอไปนี้
1. การติดตอสื่อสารขอมูลประชาสัมพันธบริการทั่วไป
- มีเอกสาร Booklet ประชาสัมพันธบริการของสํานักงานบริการฯ
- เผยแพรขอมูลสํานักงานบริการฯ ทางระบบสารสนเทศโดยผูสนใจสามารถเขาดูไดจาก Website :
WWW.ph.mahidol.ac.th/ophets และ email : teunn @ mahidol.ac.th. โดยมีการ Update ขอมูลเปนระยะๆ เทาที่จําเปน
2. การติดตอกับผูใชบริการของสํานักงาน
- จัดทําแบบฟอรมในการสง – ตอบรับ กับผูใชบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามระบบคุณภาพที่กําหนดไว
- สํารวจความตองการและความพึงพอใจจากผูใชบริการ
- จัดทําของขวัญเปนอภินันทนาการแกผูใชบริการในโอกาสปใหมเปนประจําทุกป
โดยกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานไว ดังนี้
- สงจดหมายเชิญชวนผูรับบริการตรวจสุขภาพ 250 ฉบับ
- จํานวนการเขา Website ของสํานักงาน
- การสํารวจความพึงพอใจจากผูรับบริการตรวจสุขภาพ สัปดาหละ 1 หนวยงาน
- การสํารวจความพึงพอใจจากผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต จากผูรับบริการใหมทั้งหมด
- การสํารวจความพึงพอใจจากผูรับบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพจากผูรับบริการใหมทั้งหมด
1. ประชาสัมพันธบริการของสํานักงานบริการฯ โดยเผยแพร Booklet สํานักงาน แกหนวยงาน และ
ผูสนใจในโอกาสจัดบูธประชุมวิชาการ รวมทั้งผูศึกษาดูงานสํานักงาน จํานวนประมาณ 600 ฉบับ
2. การสงจดหมายเชิญชวนหนวยงานใหรับบริการตรวจสุขภาพไดสงจดหมายใหหนวยงานภาครัฐจํานวน
300 แหง ตอบรับใชบริการ 159 แหง และสงจดหมายใหหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 30 แหง ตอบรับใชบริการ 14
แหง
3. จัดทําสมุด Diary ป 2553 เปนของขวัญแกผูบริการหนวยงานที่รับบริการ ผูรับบริการตรวจสุขภาพ
ประจําป และตรวจสิ่งแวดลอม เครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกอบรมประชุมและสัมมนา จํานวนทั้งสิ้น 2,000 เลม

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.2
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.3
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.4
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.5

เอกสารประชาสัมพันธสํานักงานบริการ
ขอมูลที่เผยแพรทาง Website ในป 2552
จดหมายและเอกสารแบบฟอรมที่ใชติดตอกับผูใชบริการ
แบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ
ภาพตูรับความคิดเห็น
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 4.2
กระบวนการ (Process)
1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)

องคประกอบ 4.3
หลักการ

บริการ/ผลิตภัณฑ

Process & Result

บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติ/นานาชาติ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.3.1 มี บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร /
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพ ที่ ไ ด รั บ
การยอมรับ/รับรองในวงวิชาการ
หรื อ อ ง ค ก ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑทั้ง
ในระดับชาติ/นานาชาติ

1. วางแผน พัฒนาขั้นตอนการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการมี
การพั ฒ นาจนถึ ง ระดั บ ที่ มี ก ารได รั บ คํ า รั บ รองจากมาตรฐานทั้ ง ระดั บ ชาติ /
นานาชาติ (P)
2. ดํ า เนิ น การตามแผนการให บ ริ ก ารวิ ช าการด ว ยมาตรฐานระดั บ ชาติ /
นานาชาติ (D)
3. การติดตาม ประเมินผล การดําเนินการใหบริการวิช าการตามแผนและ
ขั้นตอนที่กําหนดไว (C)
4. การนํ า ผลการประเมิ น มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาบริ ก ารวิ ช าการ/
ผลิตภัณฑใหไดรับการรับรองหรือยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ (A)
5. รายการและจํานวนบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับ/รับรองใน
วงวิ ช าการหรื อ องค ก รตามมาตรฐานวิ ช าชี พ /มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ (Result)

Process & Result

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1
คณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯ ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแกสังคมชุมชนในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยการรับเชิญเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ และวิชาชีพ เปนวิทยากรและอาจารย
พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะฯ มีการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่อยางเปนระบบ มีการคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญ
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและลักษณะงานที่กําหนดไว มีการพัฒนาความรูแกเจาหนาที่และจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนา
งานอยางสม่ําเสมอ
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คณะฯ ไดดําเนินการงานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสํานักงานบริการฯ ไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001
: 2000 ตอเนื่องมาตั้งแต ป 2545 จนถึงปจจุบัน ซึ่งได Upgrade เปน ISO 9001 : 2008 จึงกลาวไดวาเปนงานบริการที่มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานทั้งระดับชาติและสากล
คณะฯ ไดจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนที่ยอมรับของสังคมทั้งหลักสูตรไทย
และนานาชาติ ประชาสัมพันธผานองคกรเครือขายที่เกี่ยวของ หลักสูตรการฝกอบรมและการประชุมวิชาการในป 2553
คณะฯ ยังไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานในระดับชาติและนานาชาติ โดยไดรับเชิญใหเปนวิทยากร กรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ และที่ปรึกษาอื่น ๆ เปนรอยละ 72.78 (จํานวน 115 คน ของอาจารย
ประจํา จากอาจารยทั้งหมด 158 คน)
ดังนั้น ในรอบปงบประมาณ 2553 สามารถสรุปผลการใหบริการวิชาการได ดังนี้
1. รับทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหแกหนวยงานภายนอก จํานวน 30 โครงการ
จําแนกเปน
หนวยงานภาครัฐ 22 แหงและหนวยงานภาคเอกชน 8 แหง
2. ใหบริการตรวจวิเคราะหน้ํา อากาศ กากตะกอน ใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
- ตรวจวิเคราะหน้ํา 2,646 ตัวอยาง
- ตรวจวิเคราะหอากาศ 1,213 ตัวอยาง
- ตรวจวิเคราะหกากตะกอน 139 ตัวอยาง
3. ใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ใหแกบุคลากรภาครัฐและเอกชน จํานวน 28,012 คน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.1
เอกสารหมายเลข 4.3.1.1
เอกสารหมายเลข 4.3.1.2
เอกสารหมายเลข 4.3.1.3

มาตรฐานคุณภาพ

เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
สรุปจํานวนงานบริการวิชาการ (วิทยากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธฯลฯ)
สรุปจํานวนโครงการบริการวิชาการ (จัดฝกอบรม/รับทําวิจัย)

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.3.2 มี บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร / 1. วางแผน พัฒนาขั้นตอนการใหบริการวิชาการ ซึ่งมีการนําองคความรูของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ องคกรมาใชเพื่อตอบสนองความตองการ เสริมสรางความเขมแข็งและสราง
ประโยชนใหกับชุมชน/สังคม (P)
ชุมชน/สังคม

Process & Result

2. การดําเนินการตามแผนขั้นตอน และกระบวนการที่วางไว (D)
3. การติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน (C)
4. การนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากผลการประเมิ น มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ใหบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน/
สังคม (A)
5. จํานวนและรายชื่อ/รายการการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่เปนประโยชน
หรือสรางความมั่นคง ความเขมแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนตอชุมชน/สังคม
(Result)

ตัวบงชี้ที่เกีย่ วของ
1. กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2)
2. ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (สมศ. 3.3)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2
1. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีแบบแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการ พัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
สรางความเชื่อถือ เปนที่ยอมรับ จึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนตางๆ
2. สํ า นั ก งานบริ ก ารเทคโนโลยี ส าธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม มี บ ริ ก ารวิ ช าการด า นสาธารณสุ ข หลากหลายที่
ตอบสนองความตองการดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ไดแก การตรวจสุขภาพ นวดแผนไทยประยุกต เกาอี้เพื่อ
สุขภาพ การตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเผยแพรความรูโดยการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการสาธารณสุข งานบริการ/โครงการตางๆ มีการติดตามประเมินผล
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แกหนวยงานผูรับบริการป 2552 จํานวน 27,017 คน ป 2553 จํานวน
28,012 คน
2. การใหบริการนวดแผนไทยประยุกตแกผูรับบริการ
- ปงบประมาณ 2552 จํานวน 41,435 ราย ปงบประมาณ 2553 จํานวน 44,129 ราย
3. การใหบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพแกผูรับบริการ
- ปงบประมาณ 2552 จํานวน 18,124 ราย ปงบประมาณ 2553 จํานวน 11,581 ราย
4. ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการตางๆ จาก
1. สํานักงานประกันสังคม
2. สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3. มูลนิธิรามาธิบดี
4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
5. จังหวัดปทุมธานี
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5. งานบริการวิชาการระดับนานาชาติไดมีการใหบริการวิชาการ ดังนี้
งานวิเทศและการประชาสัมพันธมีการดําเนินงานในดานตางๆ ไดแก การจัดฝกอบรมระยะสั้น ศึกษาดูงาน การ
เจรจาความรวมมือกับตางประเทศ และการทําเครือขาย ดังนี้
การจัดอบรมระยะสั้นและศึกษาดูงาน
หนวยวิเทศสัมพันธไดตอนรับและทําการจัดอบรมรมศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศทั้งสิ้น 9 เรื่อง ใหกับผูอบรม
จํานวน 50 คน จากตางประเทศ 8 ประเทศ ไดแก ประเทศภูฏาน ประเทศสหภาพพมา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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โครงการ/หลักสูตร
การฝกอบรมเรื่อง "Health Information
and Biostatistics "
การฝกอบรม เรื่อง "Occupational
Health and Safety Management"
การฝกอบรม เรื่อง "Operational
Research"
การฝกอบรม เรื่อง "Health Promotion"

ประเทศ
(ผูรับการอบรม)
ประเทศอินโดนีเซีย

จํานวนผูอบรม (คน)
13

ประเทศภูฏาน
1
(Mr. Karma Wangdi)
ประเทศสหภาพพมา
3
(ผูรับทุนจากองคการอนามัยโลก)
ประเทศเวียดนาม
4
(ผูรับทุนจากองคการอนามัยโลก)
1
การฝกอบรม เรื่อง "Environmental
ประเทศมาเลเซีย
(Dr. Sumitra Sithamparam, Medical
Health Impact Assessment
Management and Communication"
Research Officer and Head of
Research Management Unit, Institute
of Medical Research)
การฝกอบรม เรื่อง "Hospital
ประเทศเนปาล
1
Management Program"
(Mr. Shyam Prasad Rupakheti)
การฝกอบรม เรื่อง "Extramural Elective ประเทศสหรัฐอเมริกา
4
in International Health"
(นักศึกษาแพทย จาก University of
Wisconsin, Madison)
การฝกอบรม เรื่อง " Curriculum Design ประเทศจีน
18
and Evaluation"
(คณะแพทยจาก Kunming Medical
University)
การฝกอบรม เรื่อง "Health Hygiene and ประเทศไทย
5
Sanitation in the School in Thailand" (อาจารยและเจาหนาที่จาก
กระทรวงศึกษาธิการ)
การเจรจาขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)
คณะฯ ไดทําการเจรจาขอตกลงตางๆ ดานการศึกษาและการวิจัยรวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง ซึ่งเปนภายในประเทศ
จํานวน 2 เรื่อง และตางประเทศจํานวน 14 เรื่อง โดยตางประเทศนั้น ไดแก ประเทศญี่ปุน ประเทศไตหวัน ประเทศเกาหลี
ประเทศมองโกเลีย ประเทศฟนแลนด ประเทศภูฎาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา
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เรื่อง

หนวยงาน/สถาบัน

ประเทศ

วันที่ลงนาม
(วัน/เดือน/ป)

Jointly develop academic and Research Institute of Health
educational cooperation
and Welfare Sciences,
International University of
Health and Welfare

ญี่ปุน

23/7/50

Jointly develop academic and School of Medicine,
educational cooperation
Soonchunhyang University

เกาหลี

23/10/50

Agreement for scholarly
exchange and collaboration

ไตหวัน

6/12/50

College of Public Health,
National Taiwan University

Jointly develop academic and Graduate School of Health and ญี่ปุน
educational cooperation
Nursing Science, Wakayama
University, Japan

7/10/51

Jointly develop academic and Hokkaido University Research
educational cooperation
Center for Zoonosis Control

ญี่ปุน

26/11/51

Jointly develop academic and North-Chiang Mai University,
educational cooperation
Thailand

ไทย

12/12/51

Cooperate research and other University of Massachusettes
forms of academic
Lowell, School of Health and
collaboration
Environment Lowell, MA

สหรัฐอเมริกา

5/1/52

Jointly develop activities to
enhance their academic
educational programs

Faculty of Public Health,
Airlangga University

อินโดนีเซีย

5/1/52

Cooperate for the
development of innovative
expertise obtained by the
integration of health and
engineering technology

Faculty of Engineering,
Kasetsart University

ไทย

31/3/52
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เรื่อง

หนวยงาน/สถาบัน

ประเทศ

วันที่ลงนาม
(วัน/เดือน/ป)

Ministry of Health and Royal
Institute of Health Sciences,
Royal Government of Bhutan

ภูฎาน

25/5/52

China Medical University
College of Public Health

ไตหวัน

8/12/52

Collaborative activities in
higher educational
Academic exchange and
cooperation

Taipei Medical University

ไตหวัน

25/1/53

Health Sciences University of
Mongolia

มองโกเลีย

23/2/53

Jointly develop educational
programmes, studies, and
other activities.

Helsinki Metropolia University
of Applied Sciences Faculty of
Health Care and Nursing

ฟนแลนด

29/4/53

Jointly develop educational
programmes, studies, and
other activities.

Bina Husada College of Health
Sciences

อินโดนีเซีย

7/7/53

Measure environmental
concentrations of tobacco
smoke in youth venues.

National Poison Centre,
Universiti Sains Malaysia

มาเลเซีย

10/3/53

Cooperate in launching the
Bachelor of Public Health
Programme at the Royal
Institute of Health Sciences,
Royal Government of Bhutan
Agreement for academic
exchange and collaboration

การเยี่ยมชมคณะ (International Visitors)
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดตอนรับผูมาเยี่ยมชมคณะฯจากประเทศตางๆรวมทั้งสิ้น 9 ประเทศ ไดแก ประเทศ
เยอรมัน ประเทศสวีเดน ประเทศไตหวัน ประเทศฟนแลนด ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศเนปาลและประเทศภูฎาน
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อาคันตุกะ
Institute of Ergonomics, Technical
University of Munich, Germany

กิจกรรม
Visit and Discussions for future
collaboration

เยอรมัน

Malmo University Sweden

Discussions and academic links

สวีเดน

Institute of Epidemiology, National
Taiwan University

Discuss about infectious disease

ไตหวัน

Helsinki Metropolia University of
Applied Sciences, Faculty of
Health Care and Nursing

Discuss about "Health Care and
nursing"

ฟนแลนด

Bina Husada College of Health
Sciences

Discuss about "Benchmarking"

อินโดนีเซีย

Dr. Dhamija Navneet Kumar from
WHO - SEARO, India

Discuss about "THAI - PHEIN"

อินเดีย

Dr. John Loike, Columbia
University

สหรัฐอเมริกา
Discuss about Bioethics include stem
cells, cloning, neuroethics, bioterrorism,
and the interface of science and religion

Pokhara University

Visit and Discuss for future collaboration เนปาล

Dr. Biraj Karmacharya, Kathmandu Discuss about "Community based
University
primary health care management"

ประเทศ

เนปาล

Lyonpo(Minister) Zangley Dukpa,
Ministry of Health and Royal
Institute of Health Sciences Royal
Government of Bhutan

visit and speak on "Gross National
Happiness" for faculty staff and Thai International students

ภูฎาน

Dr. Bruce A. Wilcox, APACPH
Secretariat

Discuss “Collaborative opportunities to
advance the APACPH mission and the
Regional Office simultaneously”

สหรัฐอเมริกา
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โครงการความรวมมือระหวางประเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตรไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ใหแกคณาจารยและบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน จํานวน 12
คน ในระหวางวันที่ 6– 10 ตุลาคม 2552
ประชุมวิชาการนานาชาติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตรไดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Psychosocial Factors
at Work: Job Stress Prevention and Work Ability Promotion”(ปจจัยดานจิตสังคมในงาน:การปองกันความเครียดและ
การสงเสริมความสามารถในการทํางาน) และโครงการ“Excellence Center of Public Health for Health Promotion”(ศูนย
ความเปนเลิศดานสาธารณสุขเพื่อการเสรางเสริมสุขภาพ) ในระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2552
การดําเนินงานดานภาคีเครือขาย
หนวยวิเทศสัมพันธไดทําเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศ จํานวน 2 เครือขายและระหวางประเทศเปนจํานวน
2 เครือขาย ดังนี้
 เครือขายความรวมมือในประเทศ ไดแก เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (Thai
PHEIN) และไดมีการดําเนินงานรวมกับเครือขาย 1 ครั้ง โดยจัดการประชุมวิชาการ The 5th Annual SEAPHEIN
Meeting ระหวางวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวขอ เรื่อง "Reducing
health inequities through the strengthening of health systems and ICT applications in public health
education and practice in PHC"
 เครือขายความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก เครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
(APACPH) และเครือขาย South East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) และไดมี
การดําเนินงานรวมกับเครือขายจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
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ชื่อเครือขาย
เครือขาย South East Asia Public Health
Education Institutes Network (SEAPHEIN)

เครือขาย Asia-Pacific Academic Consortium for
Public Health (APACPH)

การดําเนินงานรวมกับเครือขาย
ไดจัดการประชุมวิชาการ The 5th Annual SEAPHEIN Meeting
ระหวางวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ ในหัวขอ เรื่อง "Reducing health inequities through
the strengthening of health systems and ICT applications in
public health education and practice in PHC"
ไดจัดการประชุม ครั้งที่ 41 ณ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน ใน
หัวขอ "University Role in Education for Globalization and
Health" ในระหวางวันที่ 3-6 ธ.ค.52

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 4.3.2
เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.2

ขอมูลการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการฯ
โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 4.3
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ (Results)
1 มี แ ผนหรื อ แนวทางในการดํ า เนิ น งาน
1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย
หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target)
(Plan)
2 มีก ารรายงานผลลั พธ ห รื อ เครื่อ งชี้ วัด ที่ต รงกั บ แผนงานและ
2 มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนอย า งเป น
บรรลุเปาหมาย (On Target)
รูปธรรม (Do)
3 มีก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานอย า ง
3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
เปนระบบ (Check)
ดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target)
4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend)
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง
การนํ า ผลลั พธ ที่ ดี ขึ้ น เที ยบเคี ยง (Benchmark) ได กั บคู แข ง
(Continuous Improvement)
ระดับประเทศ
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
แนวใหม หรื อนวั ตกรรม (Breakthrough/
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
Innovation)
ระดับภูมิภาคเอเชีย
7 มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เ ป น เลิ ศ ( Best
7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
Practice)
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 4 : มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ
จากการประเมินผลงานในป 2553 ไดมีการประเมินผลงานเปนระยะ เฉพาะอยางยิ่งคื
งคือบริการสุขภาพเคลื่อนที่
ซึ่งมีการแขงขันสูง ซึ่งพบวามีหลายหนวยงานเปลี่ยนไปใชบริการกับคูแขงของเรา แตหนวยการตลาดและประชาสัมพันธก็
สามารถรักษาสมดุลจํานวนหนวยงานของลูกคาได คือ จํานวนหนวยงานที่ใชบริการในป 2552 และป 2553 เทากัน (174
หนวยงาน) และจํานวนผูรับบริการป 2553 มากกวาป 2552 ประมาณ 1,000 คน ผูรับบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพลดลงแต
ผูรั บบริการนวดแผนไทยประยุก ตเพิ่มขึ้นมาก โดยที่ผ ลการฝก อบรมลดลงทั้งหลัก สูตรไทยและนานาชาติ เนื่องจาก
เครือขายจากนานาชาติมีงบประมาณสนับสนุนนอยลง อยางไรก็ตามสํานักงานบริการฯก็ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกใหดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้น (9 โครงการ) ทําใหมีอาจารยในคณะจํานวนมากไดรวมโครงการพรอมทั้งทําใหมี
รายได สู ง ขึ้ น มากและสู ง กว า เป า หมาย คื อ ป 2552 รายได 76,062,840.20 บาท และป 2553 รายได เ พิ่ ม ขึ้ น เป น
145,971,401.00 บาท
สํานักบริการฯไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัย คือไดทําการตรวจ
อากาศในคลินิกนวดแผนไทยประยุกตและเกาอี้เพื่อสุขภาพ เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมใหปลอดภัยแกผูรับบริการ ผลการ
ตรวจวิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐาน และวางแผนวาจะตรวจทุก 6 เดือน
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
สํานักงานบริการฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร ในการรวมใหบริการ
สุขภาพเคลื่อนที่และการเปนวิทยากรในการฝกอบรม
รวมทั้งความรวมมือประสานงานเครือขายภายนอกที่ใหทุน
สนับสนุนโครงการตางๆจึงทําใหสามารถจัดบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตามความตองการของ
ผูใชบริการ
จุดออน / แนวทางแกไข
1. งานบริการวิชาการในลักษณะโครงการที่กลุมอาจารยของคณะเปนผูรับผิดชอบ โดยการบริหารจัดการ
ของสํานักงานบริการฯ ยังมีนอย จึงควรรวมกันพัฒนาใหเกิดโครงการดังกลาวมากขึ้น
2. ไมสามารถหาขอมูลจากหนวยงานอื่นมาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสํานักงานบริการวิชาการได
จึงเปรียบเทียบไดเฉพาะผลงานของสํานักงานบริการที่ผานมา
3. งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่มีการแขงขันสูง จึงไดกําหนดระบบการตลาดเชิงรุก สรางแรงจูงใจทีม
การตลาด (Full-part time, Outsource, ect. )รวมทั้งปรับปรุง Website ประชาสัมพันธบริการวิชาการ ดําเนินการลงนาม
ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลและกรุงเทพมหานครในการจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการแกปญหาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานคุณภาพที่ 5
หลักการ

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการและการใช
ความรู วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพิ่ม
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม ตามจุดเนนเฉพาะและบริบท
ของแตละองคกร

องคประกอบ 5.1
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม

ระบบและกลไก

Process

มี ร ะบบและกลไกในการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ มที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยาง ครบวงจร ทั้งการกําหนด
นโยบายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้
ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

5.1.1 มี โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการทํ า นุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเชื่อมโยง
ประสานงานระหว างมหาวิ ทยาลั ย
และองคกร

1. โครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมระหวางองคกรและมหาวิทยาลัย และ/หรือภายในองคกร (P)
2. กระบวนการประสานงานกับหนวยงานยอยในระดับองคกร มหาวิทยาลัย
และชุมชน (D)
3. การกําหนด/มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน (D)

Process
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.1
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดใหความสําคัญกับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยกําหนดเปนพันธกิจ และไดมีการดําเนินการแบบบูรณาการควบคูไปกับ พันธ
กิจในดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มีการจัดระบบกลไก และผูรับผิดชอบดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในเชิงบูรณาการ มีการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานสิ่งแวดลอม และดานการสรางเสริมสุขภาพในทุกมิติ รวมกับภารกิจอื่น เพื่อนําไปสูการเปนองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพของคณะฯ ตามนโยบายของคณะสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะฯ ไดจัดโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงาน
คณบดีเปนหนวยงานรับผิดชอบประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินการดานตางๆ มีระบบกลไกการบริหารในรูปแบบ
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คณะกรรมการ โดย ในระดับคณะ คณบดีไดแตงตั้ง “คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมและภูมปญญาทองถิ่น” ซึ่งมีรอง
คณบดีฝายบริหารและพัฒนาองคกรเปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวยบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน
หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสโมสรนักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย คณบดีไดมอบหมายใหเลขานุการคณะ และ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เปนผูประสานงานในการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย ในระดับ
เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขฯ จะมีคณะกรรมการบริหารแผนงานการพัฒนาเครือขายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (สอส ระยะ ที่ 2) ซึ่งการดําเนินการตามแผนงานฯ ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก สสส.
คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาองคกรเปนผูกํากับและดูแลงานดานการทํานุบํารุงฯ
ผาน คณะกรรมการทํานุบํารุงฯ ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการประชุมในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/ กิจกรรมของแผนงาน และจะมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
ในแตละโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯ จะมีการกระจายและมอบหมายหนาที่ใหภาควิชาและ
หนวยงานตางๆ ของสํานักงานคณบดีรวมเปนคณะทํางานในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ มีสวน
รวมในการจัดโครงการ/ กิจกรรม และเปนการจูงใจใหบุคลากรจากทุกภาควิชา/หนวยงาน เขารวมในกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ที่คณะ ฯ จัดขึ้น
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ไดมอบหมายใหภาควิชา/หนวยงานรับผิดชอบดังนี้
 สํานักงานคณบดี รับผิดชอบและประสานงานในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาและ
พระมหากษัตริย ทั้งภายในคณะสาธารณสุขศาสตร และระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เชน การ
ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ จัดนิทรรศการ/ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จัด กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา งานแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรของคณะและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพของบุคลากรคณะฯ รวมทั้งโครงการ/ กิจกรรมของคณะที่ออกสูสังคมและชุมชน
 งานประชาสัมพันธ รับผิดชอบ การประชาสัมพันธโครงการ/ กิจกรรมตางๆ ไปยังกลุมเปาหมายและ
ผูเกี่ยวของ โดยมีการประสานงานกับอาจารยและเจาหนาที่ของภาควิชาและหนวยงานตางๆ ภายในและ
ภายนอกคณะฯ โดยการใชสื่อตางๆ เชน โปสเตอร, เสียงตามสาย, หนังสือเชิญ, e-mail, และ website เปนตน
 งานกิจการนักศึกษา รับผิดชอบ ประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น เชน กิจกรรม
ของไหวครู ชมรมดนตรีไทย รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานอื่นในการจัดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
 ชมรมธรรมะสุขใจ รับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูดานธรรมะ มีการบรรยายธรรมะเพื่อพัฒนา
องคกร แกบุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตรและผูสนใจ มีการจัดสวดมนตทุกเชา จัดกิจกรรม
ตักบาตรทุกวันจันทรและวันศุกร การจัดพิธีสงฆในงานสําคัญทางศาสนา
 ภาควิชา รับผิดชอบการจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันสําคัญของหนวยงาน เชน วันครบรอบการกอตั้ง
ภาควิชา จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรของภาควิชา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการใน
เรื่องของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณธรรมและจริยธรรม สิ่งแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาพ แก
นักศึกษา
 สํานักงานบริหารเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบการจัดการฝกอบรมแกบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งมีบริการแพทยแผนไทยประยุกตใหกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร
 คณะกรรมบริหารแผนงาน สอส.ระยะที่ 2 รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนงาน สอส ระยะที่ 2 ที่
ครอบคลุมในทุกมิติทางดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับบุคลากร นักศึกษา ชุมชน และสังคม
 สโมสรนักศึกษา รับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
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ในการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย คณะฯ มอบหมายใหหนวยซอมบํารุง และงานอาคาร
สถานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมของคณะฯ คณะ ฯ ไดจัดการเรียนการสอนในเรื่องสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอย ได
มีการลงนามขอตกลงความรวมมือ “การจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา” กับหนวยงานภายนอก ไดแก
กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯ ไดมี
การดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ปจจุบันคณะฯ ไดมีการจัดตั้งธนาคารรวมใจลดโลกรอน และมีคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อ
การจัดการขยะรีไซเคิลภายในคณะ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.1
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น.
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.2 แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.3 เอกสารแสดงการมอบหมาย/ กําหนดภาระหนาที่และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
แผน
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.5 คําสั่งเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิล
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.4 คําสั่งคณะกรรมการบริหารแผนงาน สอส ระยะที่ 2

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

5.1.2 มีนโยบาย และแผนงาน 1. การวิเคราะหตนเองวาองคกรควรมีบทบาท หรือมีความเกี่ยวของอยางไร
ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป - ต อ การดํ า เนิ น การด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม ตามบริบทและความเหมาะสมขององคกร (P)
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

Process

2. นโยบาย แนวทาง แผนงานดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรักษสิ่งแวดลอมขององคกร (P)
3. การดําเนินงานตามแผน การประสานงาน และการติดตาม ประเมินผล
เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว (D-C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2
คณะสาธารณสุขศาสตร เปนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดานสาธารณสุข ไดแก
สาขาวิชาโภชนวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาระบาดวิทยา สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข เปนตน ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ไดมีการกําหนดให “กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม” มีการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ มีการบูรณาการองคความรูทั้งศาสตรและศิลปสูทองถิ่น โดยการจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานภาคสนามใน
ทองถิ่น คณาจารยและนักศึกษาที่ออกฝกภาคสนามไดเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน และมีการวิเคราะหจัดทําแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชนและทองถิ่น เพื่อสงมอบให
ชุมชนและทองถิ่นรับไปดําเนินการใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน คณะมีการวิเคราะหบริบทของตนเองในการจัดทําแผนกล
ยุทธ ตามพันธกิจหลักของคณะฯ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย” ไดมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป ภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมและการสรางเสริม
สุขภาพ จึงไดมีการบูรณาการ กับกระบวนงานตางๆ ของคณะ เชน การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหบุคลากร และนักศึกษาใหตระหนักถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
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สิ่งแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งการรวมกันสรางเอกลักษณของคณะสาธารณสุขศาสตร ใหเปนที่รูจักในสังคม
แลชุมชน
คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนเกี่ยวกับการดําเนินการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมและการ
สรางเสริมสุขภาพ (เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1 ) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และมีการจัดงบประมาณสนับสนุน
(เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.2 ) รวมทั้งมีการขับเคลื่อน “Core Value” ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสอดแทรกเขาไปใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปลูกฝง เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรที่ดีใหกับบุคลากรของคณะ
สาธารณสุขศาสตร โดยการเผยแพรขอมูลตางๆ ผานการประชาสัมพันธไปยังบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร
ในปงบประมาณ 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ที่จัดโดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดโดยสโมสรนักศึกษา โดยเปน
โครงการ/กิจกรรมประเภทตางๆดังนี้ (เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.3)
- ศาสนา เชน วันเขาพรรษา โครงการปฏิบัติธรรม การตักบาตรทุกเชาวันจันทรและวันศุกร การบรรยาย
ธรรม
- ประเพณีเนื่องในวันสําคัญ วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันมหิดล วันสถาปนาคณะ
- การปลูกฝงประเพณีและวัฒนธรรมองคกร เชน วันมุฑิตาจิต วันแสดงความยินดีแดบัณฑิตใหม วันไหวครู
งานปฐมนิเทศนักศึกษา (รับขวัญราชพฤกษชอใหม)
- การพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน การจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ การเปดธนาคารรวมใจลดโลกรอน การจัด
โครงการ Reduce ชวยชาติ Recycle ชวยเรา, กิจกรรม Big Cleaning Day
- การจัดโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย เชน การพัฒนาโรงอาหาร การตรวจ
สุขภาพ การจัดแขงขันกีฬา การจัดหาอุปกรณการออกกําลังกาย การจัดสถานที่ออกกําลังกาย
ในสวนของการประเมินผลการจัดโครงการ/ กิจกรรม ทางคณะกรรมการฯ ไดมีการมอบหมายใหงานนโยบายและแผน
เปนผูรับผิดชอบในการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม ที่จัดโดยคณะกรรมการทํานุบํารุงฯ และใน
สวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาจะมีการกํากับดูแลใหมีการประเมินผลความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ( เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.4) และนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบ
โครงการ/กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งตอไป

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.2
เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1
เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.3
เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.4

มาตรฐานคุณภาพ

พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป 2553
ขอมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการกิจกรรม

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

5.1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณ  จํานวนเงิน/มูลคาคาใชจายทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่สนับสนุน
และด า นอื่ น ๆ อย า งเหมาะสม การดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม (D)
กั บ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม อนุรักษ สงเสริม พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

Process
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ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
 ร อ ยละของค า ใช จ า ยและมู ล ค า ที่ ใ ช ใ นการอนุ รั ก ษ พั ฒ นาและสร า งเสริ ม เอกลั ก ษณ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต อ

งบดําเนินการ (สมศ. 4.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3
ในปงบประมาณ 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม โดยมีการสนับสนุนดานสถานที่/ อุปกรณ/ บุคลากร และปจจัยดานอื่นๆ ในการจัดโครงการ/ กิจกรรม และ
สนับสนุนเงินงบประมาณจากเงินรายไดคณะฯ จากเงินสวัสดิการของคณะฯ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสนับสนุน
จากแผนงาน สอส (เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.3
เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1 รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม

มาตรฐานคุณภาพ

ประเด็นทีต่ ตอ งอธิบายในรายงาน

5.1.4 มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินการอนุรักษ สงเสริม
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม

1. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ (รวมทั้งจํานวนและประเภทของ
ผูเขารวมกิจกรรม) (C)
2. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนงาน/แผนการดําเนินงาน
อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม (A)

Process
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.4
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการตามแผนงานดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยมีรองคณบดี
ฝายบริหารและพัฒนาองคกรกํากับและดูแลผานคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการมอบหมายและมีการบริหารจัดการ โครงการ/ กิจกรรม ไปยังภาควิชา/ หนวยงานตางๆ เพื่อใหมีการจัดโครงการ/ กิจกรรมไดตามความเหมาะสมตาม
บริบทของภาควิชา/ หนวยงาน ซึ่งในการจัดโครงการ/ กิจกรรมแตละครั้ง ทางคณะกรรมการฯ ไดมีการมอบหมายใหงาน
นโยบายและแผน เปนผูดําเนินการจัดเก็บจํานวนขอมูลผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดการประเมินผล
การดําเนินการและวิเคราะหผลการดําเนินการ จากนั้นจะมีการนําเสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมในครั้งตอไป
นอกจากนี่ คณะฯ ไดสนับสนุนใหสโมสรนักศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา และหนวยกิจการนักศึกษา กํากับดูแล และนําผลการประเมินมาวิเคราะหใหคาํ แนะนําในการ
พัฒนาฯรูปแบบโครงการ/กิจกรรมในครั้งตอไป และในสวนของโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับงบประมาณจากแผนงาน สอส.
ระยะที่ 2 จะมีรองคณบดีฝายวางแผนฯ เปนผูติดตามประเมินผล
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.1.4
ใชเอกสารหมายเลข PH 5.1.2.4 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการกิจกรรม

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 5.1
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.
6
7

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
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องคประกอบ 5.2

การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม

Result

หลักการ มีการดําเนินการอนุรักษสงเสริม/มีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ
ภารกิจหลักอยางเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององคกร

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

รายการโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/
5.2.1 มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
อ นุ รั ก ษ ส ง เ ส ริ ม ศิ ล ป - กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจหลัก รวมทั้งการสงเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน (Result)
วั ฒ นธรรม/โครงการ/กิ จกรรม /
พั ฒนาศิ ลปวั ฒนธรรม แ ล ะ
สิ่ง แวดลอ ม โดยบูร ณาการกั บ
พั น ธ กิ จ ห ลั ก ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมและศักยภาพ


Result
ตัวบงชี้ทีท่เี กี่ยวของ
 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา

(สมศ. 4.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.2.1
ในปงบประมาณ 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ สงเสริมและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่ง มีการบูรณาการกับพันธกิจหลัก ดังนี้
- พันธกิจดานการศึกษา ไดแก โครงการปฏิบัติธรรม โครงการราชพฤกษชอใหม ฯลฯ
- พันธกิจดานการวิจัย ไดแก โครงการพัฒนาโรงอาหาร
- พันธกิจดานบริการวิชาการ ไดแก โครงการ”สุขศึกษา...สรางสุข” โครงการตรวจสุขภาพ ฯลฯ
- การอนุรักษและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการ Reduce ชวยชาติ Recycle ชวยเรา, ธนาคารรวม
ใจ ลดโลกรอน
- การสรางเสริม อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ไดแก วันสําคัญทางศาสนาตางๆ และวันสําคัญ
ของชาติ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นนั้น มีนักศึกษาและบุคลากรเขารวมโครงการ ในป 2553 มีนักศึกษารวม
โครงการ จํานวน 759 คน
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 5.2.1
ใชเอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1 รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 5.2
ผลลัพธ (Results)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน และเปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target)
มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและเปาหมาย (On Target)
ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target)
การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ ดีขึ้น (Upward Trend)
มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ
มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย
มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับโลก
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 5 : มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
สรุปผลการดําเนินการ
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีการจัดทําแผนปฎิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมและจัด
งบประมาณสนับสนุน และปจจัยเอื้อตางๆ ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตาม
แผนปฏิบัติการ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการประเมินผลและการนําผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุง เพื่อใหการจัดโครงการ/ กิจกรรมครั้งตอไปเปนที่ประทับใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม เพื่อเปนการ
สรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม และการสงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให มีความจงรักภักดีตอ
องคกร การสรางเอกลักษณของคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปน “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ” ในทุกมิติ ใหกับบุคลากร
ของคณะสาธารณสุขศาสตร และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจที่ถูกตองถึงความศรัทธาและ
ความเชื่อในขนบธรรมเนียมและประเพณี การพัฒนาสิ่งแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาพทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
อีกทั้งกอใหเกิดคานิยม (Core Value) เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร ที่กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญู การเชิดชู
วัฒนธรรม เสียสละ สรางสรรคงาน และความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณะสาธารณสุ ข ศาสตร มี โ ครงสร า งการบริ ห ารงานและระบบกลไกการดํ า เนิ น งานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมฯ มีคณะกรรมการฯ และมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ มีการกระจายความรับผิดชอบไปยัง
ภาควิชา/ หนวยงานใหดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการสงเสริมกํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมองคกรใหกับบุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร และชุมชนอยางตอเนื่อง
2. มี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร และงบประมาณสนั บ สนุ น และป จ จั ย เอื้ อ ต า งๆ ในการจั ด โครงการ/ กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการจัด
โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป
จุดออน / แนวทางแกไข
การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการกําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปคาคะแนนการประเมินตนเอง

มาตรฐานคุณภาพ
1. ดานการบริหาร
1.1 ภาวะผูนํา
1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ
1.3 ทรัพยากรบุคคล
1.4 การจัดการความรู
1.5 ระบบคุณภาพ
1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.7 การประชาสัมพันธ
1.8 การเงินและงบประมาณ
1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
2. ดานการศึกษา
2.1 ระบบและกลไก
2.2 หลักสูตร
2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.4 นักศึกษา
2.5 ปจจัยเกื้อหนุน
2.6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา
3. ดานการวิจัย
3.1 ระบบและกลไก
3.2 ผลงานวิจัย
4. ดานการบริการวิชาการ
4.1 ระบบและกลไก
4.2 ผูรับบริการ
4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5.1 ระบบและกลไก
5.2 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม

คาคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ
(Process)
(Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4
4

4

2
4

3
5

4

4
2

3
3
3

3
3

5
4

3

3
3
3
3
4
5
5
5
5

4

3
3

206

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
มาตรฐานคุณภาพดานบริหาร
ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการนําองคกร โดยไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย กรอบแนวทางและ
เปาหมายการดําเนินงาน
ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไดใชผลการประเมินตามระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการประเมิน
ตนเอง นอกจากนี้ ยังไดนําประสบการณในบทบาทของประธานเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ, ประธานเครือขาย SEAPHEIN และสมาชิกเครือขาย APACPH มาประยุกตใช ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ซึ่งประชาคมมีสวนรวม มีการกําหนดแนวทางความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการกําหนดเปาหมายตามตัวชี้วัด/
ขอตกลง มีการกํากับ สนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะฯ และ
สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปน 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ผูบริหารได
ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ ดานการบริหารครอบคลุมในทุกองคประกอบ โดยมีผลสําเร็จของการดําเนินการใน
ภาพรวมสวนใหญเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา
ในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยม
สํารวจ ประจําปการศึกษา 2552 กลาวคือ คณะฯ ไดทบทวนการดําเนินการที่ผานมากับเปาหมายและทิศทางของคณะฯ
และมหาวิทยาลัยที่จะมุงไป แลวจัดทําแผนกลยุทธคณะฯ โดยแผนกลยุทธิ์ดานการศึกษาบรรจุอยูในแผนกลยุทธเปาหมายที่
1 (ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบดาน) และไดถอดออกมาเปนแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการกําหนดเปาหมาย และ
ตัวชี้วัดของแตละป สําหรับรอบป 2552 คณะฯ ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานแตละ
กิจกรรมตามเปาหมายที่กําหนดเปนระยะ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ ดําเนินการตามตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่กําหนดโดย สกอ. สมศ.
สําหรับปริญญาตรี ทั้ง 3 หลักสูตร และใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สําหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่ดําเนินการอยูตามแผนกลยุทธของคณะฯ
คณะสาธารณสุขศาสตรบริหารการศึกษา ที่มุงเนนใหบัณฑิตมีความรูสหวิทยาการ โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการสงเสริมการสรางระบบเครือขาย
ความรู การใชทรัพยากรทุกประเภทรวมกัน การพัฒนาแหลงการเรียนรู แหลงใหบริการการศึกษา และการเสริมสราง
บรรยากาศในการเรียนรู เชน พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย หองสมุด หองปฏิบัติการ การปรับปรุงพื้นที่ที่เอื้อตอการ
สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลกร
คณะฯ กําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนินการดานการศึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตดวย
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสิ่งเอื้ออํานวยตางๆ โดยใชผลจากการประเมินความตองการของผูใช
บัณฑิต และความสอดคลองของนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และสังคม
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มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย
ในปงบประมาณ 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร โดยรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
และคณะกรรมการวิจัย ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
สงเสริมสนับสนุ นการวิจัยแบบครบวงจร เพื่อพั ฒนาการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ และพัฒนางานประจําของสาย
สนับสนุนวิชาการ รวมทั้งภาคนิพนธ สารนิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธของนักศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพ
คณะฯ มีการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย ดังนี้
1) ทุน CMB สนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารยใหม
2) ทุน CMB สนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารยทั่วไป
3) ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย
4) ทุนสงเสริมการวิจัยการศึกษา/R2R
5) ทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารนานาชาติ
6) ทุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ
7) ทุน (co-funding) กับแหลงทุน
8) ทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ
9) ทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus
ในกรณีขอลงตีพิมพเร็ว (Fast Track)
คณะฯ มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อประกันคุณภาพงานวิจัยวาไดดําเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย ที่ใหความเคารพและคุมครองสิทธิของผูยินยอมตนใหทําการวิจัย และปกปองผลประโยชนและผลกระทบที่มี
ตอสวนรวมใหถูกตองตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนหลักเกณฑสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้มีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อดําเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
คณะฯ มีวารสารสาธารณสุขศาสตร ซึ่งเปนวารสารระดับชาติที่ สกอ. รับรองแลว มีวารสารนานาชาติ Asia
Journal of Public Health ซึ่งเปน e-journal และกําลังจัดทําวารสารนานาชาติฉบับพิเศษ EnvironmentAsia นอกจากนี้มี
คลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คณะฯ มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย เชน จัดอบรมการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, จัด
บรรยายพิเศษ เรื่อง Systematic Reviews for Research, จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารวิช าการไทยและนานาชาติ , จัด บรรยายพิเ ศษ เรื่อ ง การเขีย นผลงานวิจั ยเพื่ อ ให ไ ด รับการตี พิม พเ ผยแพรใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ, จัดอบรม เรื่อง การสืบคนขอมูลผลงานวิจัยดานการตีพิมพและการอางอิงผลงาน จาก
ฐานขอมูลสากล และสงอาจารยใหมไปอบรมโครงการสรางนักวิจัย “ตนกลาวิจัย” ของ วช.
คณะฯ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัย ที่เปนปจจุบัน อางอิงไดใน Website ของคณะฯ ไดแก
ฐานขอมูลดานผลงานวิจัยที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และจัดเก็บผลงานวิจัยที่มีคา Impact Factor /
h index / citation พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มการจัดเก็บขอมูลผลงานตีพิมพของคณาจารยที่ลงในฐานขอมูล Scopus ตั้งแต
ป 1960 ถึงปจจุบัน และปรับปรุงคา citation ทุกๆ 6 เดือน พรอมทั้งเก็บ link abstract ที่อยูใน Journal นั้นโดยตรง
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คณะฯ มี ชมรม Research Club เพื่อสนับสนุนดานการประชาสัมพันธทุนวิจัย และกระตุนใหเกิดการรวมกลุม
วิจัย และสรางบรรยากาศทางวิชาการ และมีการจัดทํา Research Club Webboard เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานวิจัยในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ผานกระดานขาว เพื่อนําไปสูการรวมกลุมทํางานวิจัยรวมกัน สรางงานวิจัย
แบบบูรณาการ
มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ
จากการประเมินผลงานในป 2553 ไดมีการประเมินผลงานเปนระยะ เฉพาะอยางยิ่งคือบริการสุขภาพเคลื่อนที่ซึ่ง
มีการแขงขันสูง ซึ่งพบวา มีหลายหนวยงานเปลี่ยนไปใชบริการกับคูแขงของเรา
งของเรา แตหนวยการตลาดและประชาสัมพันธก็
สามารถรักษาสมดุล
คณะฯ ไดดํดาํ เนินงานตามพันธกิจหลักในการบริการวิชาการ โดยมีกิจกรรมบริการหลากหลายแกบุคคล ชุมชน
และสังคม ตามที่ไดกําหนดไวตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน มีการทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดกลยุทธ
ทธในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยการวิเคราะหและสนองความตองการของผูรับบริการเพิ่มขึ้น งานบริการนวดแผนไทย
ประยุกตไดมีการขยายบริการ และมีผูรับบริการเพิ่มขึ้นมากเปนที่นาพอใจ งานดานการฝกอบรมผลงานเพิ่มขึ้นทั้งหลักสูตร
ไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมและการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการ
เชื่อมโยงการบริการวิชาการ กับภารกิจการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีการจัดทําแผนปฎิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมและ
จัดงบประมาณสนับสนุน และปจจัยเอื้อตางๆ ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตาม
แผนปฏิบัติการ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการประเมินผลและการนําผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุง เพื่อใหการจัดโครงการ/ กิจกรรมครั้งตอไปเปนที่ประทับใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม เพื่อเปนการ
สรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม และการสงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให มีความจงรักภักดีตอ
องคกร การสรางเอกลักษณของคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปน “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ” ในทุกมิติ ใหกับบุคลากร
ของคณะสาธารณสุขศาสตร และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจที่ถูกตองถึงความศรัทธาและ
ความเชื่อในขนบธรรมเนียมและประเพณี การพัฒนาสิ่งแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาพทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
อีกทั้งกอใหเกิดคานิยม (Core Value) เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร ที่กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญู การเชิดชู
วัฒนธรรม เสียสละ สรางสรรคงาน และความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
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สวนที่ 4
การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
ดานบริหาร
1. ป 2552 ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลไม
ครอบคลุ มทุก พั น ธกิ จ และในหลาย
โครงการ ดั ง นั้ น ในแผนป 2553
ค ว ร มี ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ใ น ก า ร
ประเมินผลแผนการดําเนินการ
2. คณะฯ ควรจั ด สรรงบประมาณ ใน
การขั บ เคลื่ อ นโครงการเชิ ง รุ ก ของ
คณะฯ เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจของ
คณะฯ

3. ควรมี ก ารจัด วางระบบการแบ ง ป น
ทรั พ ยากรร ว มกั น ของทุ ก ภาควิ ช า
share resource เพื่อประหยัด
งบประมาณ

4. ควรบู ร ณาการระบบการจั ด การ
ความรู (KM) ใหครอบคลุมทุกพันธ
กิจและกระจายไปในระดับภาควิชา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ปงบประมาณ 2553 ทางคณะฯ กําหนดใหภาควิชา/หนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงานนโยบายและแผนงาน/โครงการรอบ 6
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และไดนําผลการดําเนินงานในแต
ละครั้งมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการบันทึก
ผลการดําเนินงานนโยบายและแผนงาน/โครงการทุกพันธกิจใน
ระบบ MUFIS อยางตอเนื่อง
คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการเชิงรุก จํานวน
20 โครงการ วงเงิน 21,690,000 บาท จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ดังนี้
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัย
จํานวน 3 โครงการ = 380,000 บาท
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางองคกรแหงการเรียนรูและ
ความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 9 โครงการ = 700,000
บาท
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริการ
สุขภาพและวิชาการ จํานวน 4 โครงการ = 20,130,000
บาท
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเปนสากล จํานวน 4
โครงการ= 480,000 บาท
คณะฯ จัดกลุมการปฏิบัติงานตามภารกิจอยางไมเปนทางการ
โดยแบงออกเปน 4 กลุมวิชาการ คือ
 กลุมวิชาการปองกันโรคและควบคุมโรค
 กลุมวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและการบริหาร
 กลุมวิชาการสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย และ
 กลุมวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะฯ แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู และไดมีการ
กระจายไปสูภาควิชาโดยใหภาควิชามีสวนรวมในการจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูของภาควิชาซึ่งจะรวมกับสวนกลางของคณะฯ
โดยจัดเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 10
เรื่อง/ป

มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการทุกไตร
มาส ทุกพันธกิจ จํานวน 49
โครงการ ผลสําเร็จของ
โครงการ รอยละ 89.67

5. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบการจั ด ทํ า 
Knowledge Assets เพื่อนําไปสู
CoPs เชน โครงการขยะ recycle

มีโครงการเชิงรุกทีไ่ ดรับอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน 13
โครงการ วงเงิน 1,040,000
บาท และมีคาใชจายจริง
จํานวน 403,232.54 บาท คิด
เปนรอยละ 38.77 จาก
งบประมาณที่ไดรับ นอกนั้น
เปนโครงการงานประจําและ
โครงการพัฒนางานประจํา 36
โครงการ ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหลงทุนอื่น ๆ

แตละกลุมมีการเชิญบุคลากรใน
กลุมเดียวกันมารวมสอน วิจัย
และบริการวิชาการ



มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
การจัดการความรู
 มีการจัดเสวนาทางวิชา
การเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู
จํานวน10 เรื่อง/ป
จัดทําเว็บบอรดของภาควิชาตางๆ ของคณะเพื่อไดเผยแพร - มีการจัดเสวนาทางวิชาการ
ดานงานวิจัยของอาจารย และนักศึกษาของคณะ และออก เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู จํานวน
10 เรื่อง/ป
ไปสูสังคมชุมชนภายนอก



คณะฯ จัดตั้งศูนยวิจัยสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยมี
-มี CoPs จํานวน 7 กลุมวิจัย
การจัดแบงกลุมวิจัยออกเปน 7 กลุม ดังนี้
(1) กลุมโครงการวิจัยนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อจัดการความเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
(2) กลุมโครงการวิจัยชีวจิตตาปญญาสังคม
(3) กลุมโครงการวิจัยดานอาหารและโภชนาการ

210
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(4) กลุมโครงการวิจัยปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดย
พาหะ
(5) กลุมโครงการวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ
(6) กลุมโครงการวิจัยสิ่งแวดลอมการทํางานและโภชนาการใน
การพัฒนามนุษย
(7) กลุมโครงการวิจัย Monitoring and Evaluation
 คณะฯ จัดโครงการ “Reduce ชวยชาติ Recycle ชวยเรา”
เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงคให
ผูเขารวมโครงการไดมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญ
ของการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา สรางความตระหนัก
และปลูกฝงจิตสํานึกในการชวยกันคัดกรอง แยกขยะรีไซเคิล
โดยมีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล
กิจกรรมบนเวที กิจกรรมตอบคําถามของนักเรียน กิจกรรม
สาธิตสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล
กิจกรรมออกรานคา
อนุรักษสิ่งแวดลอมและการออกบูธนิทรรศการใหความรู
จากหนวยงานภายนอก โครงการขยะรีไซเคิล มหกรรม
จําหนาย และประมูลของใชมือสอง สภาพดีราคาถูก ตลาด
รับซื้อขยะรีไซเคิล หรือธนาคารขยะ โดยใหทุกคนมาเปด
บัญชีธนาคารรวมใจลดโลกรอน เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร
6. ควรนํ า ผลจากการประเมิ น ความ คณะฯ นําผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงมาจัดทําแผนการ
เสี่ยงในทุกพันธกิจ มาปรับปรุงตาม ดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 ดังนี้
แผนการบริหารความเสี่ยงตอไป
ดานงานวิจัย
1. การสนับสนุนการทําวิจัย
1.1 กําหนดมาตรการหรือเกณฑเพือ่ จัดสรรทุนสําหรับเงิน
งบประมาณแผนดิน
1.2 จัดลําดับการใหทุนสนับสนุนสําหรับกลุมอาจารยใหมและ
ทุนการรวมกลุมวิจัยใหมีเกณฑการรับทุน China Medical
Board (CMB)
1.3 เพิ่มทุนวิจัยดานการรวมกลุมวิจัย
1.4 เพิ่มชองทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธผาน E-mail และ
Research Club เพิ่มเติมจาก Website ของหนวยวิจัย
2. การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
2.1 มีการติดตามการดําเนินงานความกาวหนา และรายงาน
ฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2.2 รวมกลุมวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยขนาดใหญ
2.3 กําหนดมาตรการใหนักวิจัยแจงขอมูลโดยหนวยงานวิจัย
ไดจัดทําหนังสือเวียนไปยังภาควิชาเพื่อขอขอมูลตามแบบฟอรม
RU
2.4 จัดทําแผนประชาสัมพันธผลงานวิจัยทางสื่อโดยมีการ
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยวิจัยที่มุงสูความเปน
เลิศทางวิชาการ
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มีธนาคารรวมใจลดโลกรอน
เพื่อรับซื้อขยะทุกประเภท
จากสมาชิกในเครือขาย
วิทยาเขตราชวิถี โดยเปด
ใหบริการทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 13.00 น.



มีประกาศคณะสาธารณสุข
ศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุนการ
วิจัยจากกองทุน china
Medical Board (CMB)
พ.ศ. 2551
มีประกาศคณะสาธารณสุข
ศาสตร เรื่อง ทุนสนับสนุน
การรวมกลุมวิจัย เพื่อ
พัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการและวิจัย พ.ศ.
2551
Research Club
Webboard รวมพูดคุย เลา
เรื่องและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทําวิจัยใน
สาขาตาง ๆ
แบบประเมินโครงการวิจัยที่
ขอรับทุน CMB (PreEvaluation และ PostEvaluation)
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ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
 มีโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ
 มีประมวลรายวิชาฝก
ภาคสนามและวิชาสัมมนา

ดานการศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความรูรอบดานสามารถ
คิดวิเคราะหและเชือ่ มโยงไดอยางเปนระบบ
1.1 กําหนดใหหลักสูตรทุกระดับจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะ PBL และบูรณาการความรูระหวางสาขา
วิชาชีพตาง ๆ โดยผลักดันใหจัดระบบการสอน
จํานวน 3 รายวิชา ในระดับปริญญาตรี 1 วิชา และ
บัณฑิตศึกษา 2 วิชา (รายวิชาฝกภาคสนามและวิชา
สัมมนา)
2. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทั้งดาน
 ใบรับรองการเขารับการ
วิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม
ฝกอบรมฯ
2.1 จัดฝกอบรมใหนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจ
คุณธรรมและจริยธรรมอยางตอเนื่องควบคุไปกับดาน
วิชาการ
2.2 จัดทําเกณฑการประเมินในมิติดานจริยธรรมและ
 อยูระหวางดําเนินการ
คุณธรรมใหชัดเจน
3. การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และมีความเอื้อ
อาทรตอกัน
3.1จัดหองเรียนและอุปกรณการสอนใหมีบรรยากาศความ
เปนนานาชาติ
 นักศึกษาหลักสูตร
3.2 กระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสโมสรองคการ
M.Sc.Health Informatics
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ไดรับการคัดเลือกเปนนายก
องคการนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย
4. การเพิ่มจํานวนนักศึกษานานาชาติ
4.1 จัดทําประชาสัมพันธเชิงรุก และสรางเครือขายระหวาง  อยูระหวางดําเนินการ

ประเทศ
 แบบบันทึกผลการเรียนการ
5. ความลาชาของการออกผลการศึกษา ตองมีการพัฒนา
สอน
ระบบการติดตาม ควบคุมกํากับดูแลนักศึกษา และการทํา
วิทยานิพนธโดยมีการดําเนินงานปรับปรุงแบบบันทึกผล
การเรียน และความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ และ
กําหนดใหใชกันทุกหลักสูตร
6. การพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการจัดการศึกษา
 โครงการสาธารณสุขศึกษา
นอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการ
 พัฒนาอาจารยใหมใหมีความรูดานการจัดการศึกษา
โดยทางคณะฯ ไดมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม
 อยูระหวางเตรียมการจัด
“โครงการสาธารณสุขศึกษา”
ฝกอบรมภาษาอังกฤษ และ
7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหบริการดานการศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
อยางมีประสิทธิภาพ
ระยะสั้นละระยาว
8. อยูระหวางเตรียมการจัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรทุก
ระดับ และจัดทําคูมือการดูแลนักศึกษาตางชาติ
9. อยูระหวางการจัดเก็บขอมูลดานการศึกษาใหเปนระบบและ
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ดานการบริหารงาน
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 แบบฟอรมการเสนอโครงการ/
การติดตามโครงการ
 กําหนดแผนและการดําเนินงานการรักษาความ
ปลอดภัยในสัญญาวาจางฯ
2. ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
3. พัฒนาแบบฟอรมการจัดทําโครงการใหสะดวกแกภาควิชา/
หนวยงานในการจัดทําโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
4. ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องผานสื่อตาง ๆ ของคณะฯ เชน
Website แผนพับ ตลอดจนผานทางการประชุม/สัมมนา
ของคณะฯ
ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพเขา 1. คณะฯ แตงตั้งคณะทํางาน และมีผูรับผิดชอบในแตละ
 มีคําสัง่ แตงตั้งคณะทํางาน/
สู ง านประจํ า โดยใช เ ทคโนโลยี
Module เพื่อบันทึกขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบในแตละ Module
สารสนเทศชวยการรวบรวมขอมูล
(MUFIS) และคัดกรองขอมูลในแตละพันธกิจ
 มีรายงานผลการดําเนินงาน
2. ติดตามผลการดําเนินงานหลังการเยีย่ มสํารวจฯ ปละ 1 ครั้ง
หลังการเยีย่ มสํารวจฯ
ควรนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ 1. ฝายวิจัยและระบบคุณภาพไดแจงคณะกรรมการประจํา
 แจงเรื่องเกี่ยวกับการเยี่ยม
ภายใน ระดับภาควิชามานําเสนอที่
คณะฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันศุกรที่ 22 มกราคม 2553 วา
สํารวจฯ ตอที่ประชุม
ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะฯ
เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและ
ไดมีการเยี่ยมสํารวจระบบคุณภาพการศึกษา จํานวน 6
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22
พัฒนาตอไป
ภาควิชา และ 2 สํานักงาน
มกราคม 2553
2. คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะการจัดทํารายงานประเมิน
คุณภาพตนเอง และเตรียมการจัดทําเอกสารประกอบทั้งใน
ระดับคณะฯ และระดับภาควิชา เพื่อนําไปสูการเตรียม
ความพรอมในการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ควรมี ร องคณบดี ห รื อ ผู ช ว ยคณบดี 1. คณะฯ แตงตั้งรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพเพื่อ
 คําสั่งมอบหมายงานรอง
และมี ห นว ยพั ฒนาคุ ณ ภาพรวมทั้ ง
กํากับดูแลงานประกันคุณภาพ โดยมีหนวยงานหลัก
คณบดี
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานฯ โดยตรง
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คือ หนวยประกัน  มีคําสั่งใหขาราชการ
เพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจในเกณฑ ก าร
คุณภาพการศึกษาอยูภายในงานนโยบายและแผน
ปฏิบัติงานประจําหนวย
ประเมิ น และนํ า มาพั ฒ นางานได 2. เดิมมีเจาหนาที่รับผิดชอบเพียง 1 คน ตอมาไดมีเจาหนาที่
ประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มอีก 1 คน (รับโอนมาจากมหาวิทยาลัย) รวมมีเจาหนาที่
อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ประจํา 2 อัตรา
ค ว ร นํ า กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ค ณ ะ ฯ 1. กําหนดการประชาสัมพันธผานสื่อคณะสาธารณสุขศาสตร - ผลงานทางวิชาการ/ชื่อเสียง
ประชาสัมพันธผานสื่อที่คณะฯ มีอยู
และมหาวิทยาลัยมหิดล
ของคณะฯ เปนที่รูจักของบุคคล
แลว เชน สื่อ TV สื่อสิ่งพิมพ
2. คณะฯ นําผลงานทางวิชาการผานสื่อทางโทรทัศน NBT
ทั่วไปโดยผานสื่อโทรทัศน สื่อ
(ชอง 11 เดิม) ในรายการหนาตางสุขภาพ ออกอากาศทุก วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพของคณะฯ/
วันเสารและอาทิตย เวลา 05.45-06.00 น. และนําขึ้น
มหาวิทยาลัยมหิดล และ
post ใน YOUTUBE
เครือขาย
3. รายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 92.0 ในรายการ “ตาม
ตะวัน” ชวง “พบหมอตามตะวัน” และ IPTV ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะฯ มีผลงานวิชาการผานสื่อจุลสารสาธารณสุขศาสตร
ปละ 4 ฉบับ
5. มีการเผยแพรผานสื่อมวลชนทางสื่อสิ่งพิมพ เชน
หนังสือพิมพรายวัน
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

11. ควรเพิ่ ม ช อ งทางการสื่ อ สารจาก 
ผูบริหารคณะฯ สูผูปฎิบัติในลักษณะ two
ways- communication




12. เอกสารประกอบการทํา SAR บาง
ม า ต ร ฐ า น ยั ง ไ ม เ ป น ร ะ บ บ แ ล ะ ไ ม
สอดคลองตามองคประกอบ
ดานการศึกษา
1. มี ค วามซ้ํ า ซ อ นในเนื้ อ หารายวิ ช า
ของแตละหลักสูตร ทําใหมีภาระการ
สอนเพิ่ม และมีจํานวนนักศึกษาใน
บางหลักสูตรนอยจนอาจจะไมคุนทุน
การยุบ รวมกัน จะช ว ยลดภาระงาน
สอน และงายตอการบริหารจัดการ
2. ค ว ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ทํ า วิ จั ย ด า น
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย า ง เ ป น รู ป ธ ร ร ม
(นโยบายของมหาวิทยาลัย)








คณบดีกระจายอํานาจไปยังผูที่เกี่ยวของในแตละพันธกิจ
แลวผูรับผิดชอบพันธกิจจะเปนผูชี้แนะตามนโยบายรวมถึง
แนวทางในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานโดยตรง และ
ในแตละฝายจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการแกไข
ปญหาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ดังนั้น ผูรับผิดชอบในแตละฝายจะทราบผลการดําเนินงาน
ตลอดจนปญหา/อุปสรรคในการทํางานอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ คณบดียังไดสื่อสารใหประชาคมรับรูในโอกาส
ตาง ๆ เชน การสัมมนาบุคลากรประจําป ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เปนตน
หนวยประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการจัดแฟมเอกสาร
ประกอบในแตละองคประกอบ/มาตรฐานคุณภาพตามระบบ
คุณภาพ
คณะฯ กําลังปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(สศ) ฉบับป พ.ศ.
2553 จากเดิม 11 หลักสูตร ลดลงเหลือ 7 หลักสูตร ตาม
TQF

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ประชาคมไดรับขาวสารหลาย
ชองทางจึงทําใหผปู ฏิบัติได
ทราบนโยบาย/แนวทางในการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

มีแฟมเอกสารในแตละ
องคประกอบ/มาตรฐานคุณภาพ
ตามระบบคุณภาพ



อยูระหวางดําเนินการยก
รางหลักสูตรฯ และ
มีแผนจะเสนอเขากลั่นกรอง
ประมาณเดือนตุลาคม
2553

คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนทุนการทําวิจัยดานการศึกษา อาจารยมีทุนสนับสนุนในการทํา
วิจัยการศึกษา นักวิชาการศึกษา
รองคณบดีฝายวิจัยฯ ไดเชิญอาจารย/นักวิชาการศึกษา
กําลังรวมกลุม เพื่อจัดทํา
ประชุมหารือเรื่องการจัดทําโครงการวิจัยปฏิรูปการศึกษา
โครงการ
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
3. ควรมีระบบการติ ดตามประเมิน ผล 
ส ถ า บั น ส ม ท บ เ พื่ อ ใ ห ไ ด ร ะ ดั บ
มาตรฐาน

เดียวกัน


4. ควรนํ า ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รไป 
วิเ คราะหแ ละนํ ามาปรั บปรุ งพั ฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง



ดานการวิจัย
1. ควรมี ก ารจั ด การบริ บ ทของคณะฯ 
ใ ห เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ
เทียบเคียงกับการจัด Ranking ใน
ระดับนานาชาติได
2. ค ว ร เ ร ง รั ด ก า ร จั ด ทํ า ว า ร ส า ร 
ระดั บ ชาติ ให เ ป น วารสารระดั บ
นานาชาติและยกระดับวารสารระดับ
หนวยงานของคณะฯ ใหเปนวารสาร
ระดั บ ชาติ ที่ อ ยู ใ นฐานข อ มู ล ของ
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา (สกว.)

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ
คณะแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานสถาบันสมทบ
ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี และ
มีคณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินและควบคุมการจัด
การศึกษาของสถาบันสมทบ ทุกปการศึกษา
มีการเขาตรวจเยี่ยมประเมิน และเก็บขอมูล เพื่อทํา
ขอตกลงในการปรับปรุงพัฒนาเปนลายลักษณอักษร
รวมกับสถาบันสมทบ เปนประจําทุกป
คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกระดับ ซึ่ง
มีภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา
ควบคุมกํากับและ
ประเมินผลหลักสูตร
รวมถึงทุกปการศึกษา แตละหลักสูตรจะจัดประชุมสัมมนา
โดยนําผลมาประเมินหลักสูตรไปวิเคราะห และเชิญผูมีสวน
ไดสวนเสียเพื่อรวมวิเคราะหการจัดการศึกษาในแตละ
หลักสูตร
ผลจากที่ประชุมไดนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
สถาบันสมทบฯ มีแผน
ดําเนินการตามขอตกลงการ
ปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนและมี
การปฏิบัติจริง

-หลักสูตรฯ มีการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและมีการพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคลองตรงตามความตองการ
ของผูเรียน และสังคม
ประเทศชาติ

คณะฯ ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมมีระเบียบ
รองรับในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะจางนักวิจัย full
time และตออายุราชการแบบ part time
คณะฯ ไดรับมอบหมายจาก Thai-PHEIN ใหเปนหนวยงาน 
หลักในการจัดทํา e-journal นานาชาติ คือ Asia Journal of
Public Health (www.asiaph.org) ฉบับแรก online ใน
เดื อ นกรกฎาคม 2553 ฉบั บ ที่ 2 ภายในเดื อ นธั น วาคม 
2553 และในป 2554 จะออก 3 ฉบั บ โดยเริ่ มออกเดื อ น
มีนาคม เมษายน สิงหาคม และธันวาคม 2554
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Asia Journal of Public
Health ฉบับแรก online ใน
เดือนกรกฎาคม 2553
โดยฉบับแรกลงตีพิมพ
ทั้งหมด 4 เรื่อง เปน
Original Article ทั้งหมด
และมี Research Highlight
อีก 2 เรื่อง

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
3. ควรมี แ ผนเพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง ของ 
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนผูชวย
นักวิจัย
4. ค ณ ะ ฯ ควรมี ก า รสํ า ร ว จ ค ว า ม 
ตอ งการครุภั ณ ฑ วิจั ย จากภาควิ ช า
ต า ง ๆ เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ ร อ บ รั บ
งานวิจัยของคณะฯ ไดในระยะยาว 

5. ควรมี ร ะบบการสร า งบั น ไดอาชี พ 
(Career Path) แกนักวิจัยที่ชัดเจน



ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
-ป
จจุบันมี บุคลากรสาย
คณะฯ ยั ง ไม มี อั ต รากํ า ลั ง ใหม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง “ผู ช ว ย
สนับสนุนที่เปน”ผูชวยนักวิจัย”
นักวิจัย”
จํานวน 1 อัตราเทานั้น
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

คณะฯ ไดมีการประชุมสัมมนาบุคลากรและที่สูงเนิน ซึ่งผล
การประชุ ม ทางคณะกรรมการวิ จัย มี ค วามเห็ นเรื่ อ งการ
ปรับปรุงระบบและกลไกดานการวิจัย
โดยจั ด ประชุ ม เป นวาระพิ เ ศษเพื่อ สรุ ป ความคิ ดเห็ น จาก
ประชาคม และสํ า รวจความต อ งการด า นต า งๆ รวมทั้ ง
ครุภัณฑวิจัย เพื่อผลักดันผลลัพธวิจัย และการปรับสิ่งเอื้อ
ต า งๆ เพื่ อ ให เ อื้ อ ต อ การวิ จั ย คาดว า ประมาณเดื อ น
พฤศจิกายน 2553
ตั้ง แต ป ง บประมาณ 2553 คณะฯ มี โ ครงการส ง เสริ ม ให
อาจารยใหมไดรับการอบรมโครงการสรางนักวิจัย “ตนกลา
วิจัย” จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดย
จะสงปละ 2 คน
ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มีโครงการจัดที่ปรึกษาดาน
การวิจัย (Mentor) ใหกับนักวิจัยรุนใหม และทําหนาที่
กํ า หนดทิ ศ ทางการวิ จั ย ของคณะ นอกจากนี้ จ ะจั ด ให มี
โครงการพิเศษ เพื่อทําการวิจัยที่เปนไปตาม









นโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะ ปละ 1โครงการ โดย 
ใชจากเงินกองทุน CMB ซึ่งจะเปนการพัฒนานักวิจัยรุนใหม
 คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยวิจัยเพื่อมุงสู
ความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ ซึ่ ง กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การจั ด ให มี
แนวทางในการพัฒนานักวิจัยรุนใหมดวย

216

มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ฯ
มีรายงานการประชุมฯ
มีการรายงานความเห็นเพื่อ
จัดรูปแบบ/กลไกการ
สนับสนุนงานวิจัยและการ
จัดทําแผนฯ ป 2555
ในปงบประมาณ 2553
คณะฯ สงอาจารยกิตติพงศ
พลเสน สังกัดภาควิชา
อนามัยชุมชน เขารวม
โครงการ “ตนกลาวิจัย”
ระหวางวันที่ 19 เมษายน
2553 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม 2553
กําลังดําเนินการทาบทาม
อาจารยอาวุโสที่มี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
คําสั่ง คณะสาธารณสุข
ศาสตร ที่ 349/2553 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการศูนยวิจัย
เพื่อมุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการซึ่งมีโครงการ
ศูนยวิจัยเพื่อมุงสูความเปน
เลิศ 7 ศูนย
(1) โครงการศูนยวิจัย
นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อ
จัดการความเสี่ยงจาก
การประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม
(2) โครงการศูนยวิจัยชีวจิต
ตาปญญาสังคม
(3) โครงการศูนยวิจัยดาน
อาหารและโภชนาการ
(4) โครงการศูนยวิจัย
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอนําโดยพาหะ
(5) โครงการศูนยวิจัยการ
ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

ดานการบริการวิชาการ
1. ควรมีการเชื่อมโยงระบบและกลไก 
การบริหารจัดการ ระหวางสวนกลาง
และโครงการในระดั บ ภาควิ ช า
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด า น
การเงินและบุคลากรใหมากขึ้น

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
(6) โครงการศูนยวิจัย
สิ่งแวดลอมการทํางาน
และโภชนาการในการ
พัฒนามนุษย
(7) โครงการศูนยวิจัย
Monitoring and
Evaluation

คณะฯ จัดตั้งหนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ ทํา 1. การประสานงานกั บ หน ว ย
บริ ก ารวิ ช าการและธุ ร กิ จ
หนาที่เปนศูนยกลางการประสานงาน กิจกรรมการบริการ
สัมพันธ
วิ ช าการของสํ า นั ก งานบริ ก ารฯ และภาควิ ช าของคณะฯ
รวมทั้งบริหารจัดการดานการเงินโดยจัดระบบการจัดสรร 1 . 1 โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ด รั บ ทุ น
สนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน
เงินตามระเบียบที่กําหนด
ภายนอก ที่ไดรับอนุมัติจาก
ค ณ บ ดี แ ล ว ค ณ บ ดี จ ะ
มอบหมายให สํ า นั ก งาน
บริการฯ รับผิดชอบการทํา
สั ญ ญ า ข อ ต ก ล ง แ ล ะ
ประสานงานระหว า งผู ใ ห
การสนับสนุน และผูดําเนิน
โครงการ ดู แ ลการส ง งวด
งาน และ งวดเงินสนับสนุน
ใหเปนไปตาม ขอตกลง
1.2 โครงการฝ ก อบรมของ
อาจารย / ภาควิ ช า/จั ด ขึ้ น
โดยการบริ หารจั ดการของ
สํานักงานบริการฯ
2. ควรมีระบบการประเมิ น เพื่ อนําผล กิจกรรมบริการของสํานักงานบริการฯ ดําเนินการดังนี้
การดําเนินการดานงบประมาณ/
มาปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 1. การตรวจสุ ข ภาพเคลื่ อ นที่ ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจทุ ก รายได
ในทุกโครงการ
สัปดาหๆละ 1 ครั้ง
1. มีระเบียบการจัดสรรรายได
2. บริ ก ารเก า อี้ เ พื่ อ สุ ข ภาพ และนวดแผนไทยประยุ ก ต
จากงานบริ ก ารวิ ช าการ
ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการใหมทุกคนประเมินการ
โดยรายรั บ จากกิ จ กรรม
ฝกอบรมทุกหลักสูตร
บริการของสํานักงานบริการ
ฯ แ ล ะ ร า ย รั บ จ า ก เ งิ น
สนั บ สนุ น โครงการต า งๆ
จะตองแจง/โอน เขาคณะฯ
ทั้งหมดกอน และคณะฯ จะ
จัดสรรกลับคืนใหสํานักงาน
บริ ก ารฯ ตามระเบี ย บที่
กําหนดไว
2. คาเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ
(จากคะแนนเต็ม 5 )
3. บริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ = 4.6
(จากตัวอยาง2,981 คน)
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
4. นวดแผนไทยประยุกต =
4.3
(จากตัวอยาง1,894 คน)
5. เกาอี้เพื่อสุขภาพ = 4.1
(จากตัวอยาง 150 คน)
6. การประเมินหลักสูตร
ฝกอบรม (จากคะแนนเต็ม
5 ) ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ย = 4.0

2. ควรมีการสงเสริมใหเกิดผลิตภัณฑ/  ฝายวิจัยไดจัดเตรียมแบบฟอรมและวิชาการเพื่อการเสนอ
นวัตกรรม และจัดการดานทรัพยสิน
การจดทรัพยสินทางปญญาไวแลว
ทางปญญา เชน ผลงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
คุ ณ ค า ของการบริ ก ารวิ ช าการให
มากขึ้น และโดดเดน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1. เพิ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อที่จะ  คณะฯ ได ดํ า เนิ น การจั ด หาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพิ่ ม มีบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มขึ้น
รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
1 คนในหนวยงานฝายกิจการ
ใหกับฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 1 คน
นักศึกษา
2. ควรมี ก ารทบทวนกิ จ กรรมเสริ ม 
หลักสูตรที่ซ้ําซ อนและจั ดหมวดหมู
โครงการรวมทั้ ง การประเมิ น ผล
โครงการเชิ ง คุณ ภาพให ต อบสนอง
ตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ได มี ก ารยุ บ ภารกิ จ ที่ ซ้ํ า ซ อ น และมี วิ ธี ก ารประเมิ น ผล ตามแผนกิจการ ป 51 และ ป
52 แสดงใหเห็นแผนการ
โครงการใหม
ดําเนินงานยุบรวมโครงการ
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สวนที่ 5
รายการเอกสารอางอิง
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร
องคประกอบ 1.1 ภาวะผูนํา
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.2

เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.4

เรื่อง/สาระของเอกสาร
รายงานการจัดการประชุมสัมมนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯป
2550 – 2554 และแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ป 2553-2555 – ใชเอกสาร
เดียวกับ PH 1.2.2.1
แผนปฏิบัติการ 4 ป (ป 2552-2555) - ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข
PH 1.2.2.2
เอกสารประกอบการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement)
ปงบประมาณ 2553

เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.5

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 12 ครั้ง

เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.1

รายงานการประชุมเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข

เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.2

รายงานการดําเนินการเสนอ (ราง) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..

เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.3

รายงานสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพแหง
ประเทศไทย

เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.4

โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ
(สอส.) ระยะที่ 2

เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.6

ประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข

เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.7

การรายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการระบบขยะรีไซเคิล

เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.1

โครงสรางการบริหารงานของคณะ

เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.2

ระเบียบขอบังคับตางๆ

เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.3

คําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ

เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.4

ขอเสนอแนะจากประชาคมในการบริหารงานของฝายบริหาร

เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.5

รายงานตามระบบการประกันคุณภาพ และระบบการควบคุมภายใน

เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.6

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับพันธกิจหลัก

เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.7

คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.8

เอกสาร Meet the Team

เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.1

แผนงาน กิจกรรม โครงการที่ประสบผลสําเร็จจากการเรียนรูรวมกัน
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.2

เรื่อง/สาระของเอกสาร
กลุมเครือขายวิชาชีพ ดานตางๆ

องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ
เอกสารหมายเลข PH.1.2.1.1

เอกสารกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรป 2553-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารหมายเลข PH.1.2.2.1

แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2553-2555

เอกสารหมายเลข PH.1.2.2.2

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553

เอกสารหมายเลข PH.1.2.2.3

แผน/รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2553 รอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน

เอกสารหมายเลข PH.1.2.3.1

รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2553
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
รายงานความคืบหนาในการใชจายเงินและรายงานการจัดซื้อ/จัดจาง
ปงบประมาณ 2553

เอกสารหมายเลข PH.1.2.3.2
เอกสารหมายเลข PH.1.2.3.3

-ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH.1.2.2.3

เอกสารหมายเลข PH.1.2.4.1

-ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH. 1.2.3.1

เอกสารหมายเลข PH.1.2.4.2

-ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.3

เอกสารหมายเลข PH.1.2.4.3
-ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH.1.2.3.2
องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล
เอกสารหมายเลข PH.1.3.1.1

เอกสารภาระงาน/ภารกิจของภาควิชาหรือหนวยงานที่ประกอบการเสนอขอตําแหนง
พรอมกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติและสมรรถนะที่ตองการ

เอกสารหมายเลข PH.1.3.1.2

แผนอัตรากําลังบุคลากร
บทบาทหนาที่ของหนวยการเจาหนาที่ในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกและ
บรรจุแตงตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรบรรจุและ
แตงตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขา
ปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร

เอกสารหมายเลข PH.1.3.1.3
เอกสารหมายเลข PH.1.3.1.4
เอกสารหมายเลข PH.1.3.1.5
เอกสารหมายเลข PH.1.3.1.6

ตัวอยางแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน

เอกสารหมายเลข PH.1.3.1.7

ตัวอยางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เอกสารหมายเลข PH.1.3.1.8

ขั้นตอนการปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Flow chart)

เอกสารหมายเลข PH.1.3.2.1

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร

เรื่อง/สาระของเอกสาร

เอกสารหมายเลข PH.1.3.2.2

ขอมูลบุคลากรทุกสายงานเขารับการฝกอบรมและพัฒนา (ขอมูลจาก FIS)

เอกสารหมายเลข PH.1.3.2.3

ขอมูลงบประมาณในการพัฒนาอบรมของบุคลากร
(1) ระเบียบ ก.พ.อ.และระเบียบมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ลําดับขั้นความกาวหนาแตละสายงานของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นพ.ศ. 2550
(3) ประกาศหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
(4) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการให
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.
2550
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552
(7) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑความจําเปนเพื่อกําหนดใหมี
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550

เอกสารหมายเลข PH.1.3.2.4

เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.5

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ

เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.1

รายชื่อผูเขารับการอบรมทักษะทางการบริหาร

เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.2

รายงานสรุปการเขารับอบรมในหลักสูตรการบริหาร

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.1

ระเบียบ/ขอบังคับ/หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานของคณะฯ

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.2

แบบฟอรมมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.3

หลักเกณฑการจัดสรรและรายชื่อผูไดรับเงินโบนัส

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.4

คําสั่งการประเมิน

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.5

แบบรายงานผลการประเมินปละ 2 ครั้ง

เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.1

ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข

เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.1

เอกสารการรองเรียน รองทุกข (เปนเรื่องลับเปดเผยไมได)

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.1

ขอมูลบุคลากรของคณะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
สวัสดิการอื่นๆ

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.2

คณะกรรมการฯ รับผิดชอบโครงการสอส. ของคณะ

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.3

โครงการจัดการระบบขยะรีไซเคิล
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร

เรื่อง/สาระของเอกสาร

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.4

รายการเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.5

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย สวัสดิการ
สงเคราะห พ.ศ. 2542
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การอนุมัติ
การจายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2542
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในคณะ พ.ศ. 2536
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ คณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ใน
การเบิกจายเงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2545

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.6
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.7
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.8
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.9
องคประกอบ 1.4 การจัดการความรู
เอกสารหมายเลข PH.1.4.1.1

KM Newsletter

เอกสารหมายเลข PH.1.4.1.2

website คณะ และ KM Newsletter

เอกสารหมายเลข PH.1.4.1.3

หนังสือการจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพในคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารหมายเลข PH.1.4.1.4

Website : http: www.ph.mahidol.ac.th เกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู

เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.1

แผนปฏิบัติการ KM

เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.2
องคประกอบ 1.5 ระบบคุณภาพ

รายงานผลการดําเนินงาน KM

เอกสารหมายเลข PH.1.5.1.1

แผนภูมิโครงสรางการพัฒนาคุณภาพ

เอกสารหมายเลข PH.1.5.1.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด

เอกสารหมายเลข PH.1.5.1.3
รายงานการประเมินคุณภาพตนเองภายในคณะฯ ระดับภาควิชา
องคประกอบ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารหมายเลข PH.1.6.1.1
แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2553 หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
สาธารณสุขศาสตร
เอกสารหมายเลข PH.1.6.1.2
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ป 2553 ของหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุข
ศาสตร
เอกสารหมายเลข PH.1.6.1.3
แผนปฏิบัติการป 2553 ที่ขออนุมัติ และบรรจุในแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.4

บันทึกขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติมเพื่อการเรียนการสอน

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.5

ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนยผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการบริหาร
หมายเลขเอกสาร

เรื่อง/สาระของเอกสาร

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.6

รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.7

บันทึกขออนุมัติโครงการ “ดูแลรักษา Hardware และ Software”

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.8
บันทึกขออนุมัติจัดการฝกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
องคประกอบ 1.7 การประชาสัมพันธ
เอกสารหมายเลข PH.1.7.1.1

โครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธ และเครือขายงานประชาสัมพันธ และผัง
หนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานประชาสัมพันธ

เอกสารหมายเลข PH.1.7.1.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ

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
สื่อประชาสัมพันธตางๆ
องคประกอบ 1.8 การเงินและงบประมาณ
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.1

ผังโครงสรางสํานักงานคณบดี

เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.2

คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ

เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.3

แผนงบประมาณรายจายประจําป

เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.4

รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําป

เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.5

รายงานทางการเงินที่เสนอตอผูบริหาร

เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.6

ฐานขอมูลทางการเงินของคณะ และของมหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.1

มาตรการประหยัดพลังงาน

เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.2

ปฏิทินการเบิกจายและแบบฟอรมคาใชจายในการบํารุงรักษา

เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.3

แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/หนวยงาน

เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.4

รายงานการใชพลังงาน

เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.5
สื่อเผยแพรการรณรงคการประหยัดพลังงาน
องคประกอบ 1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
เอกสารหมายเลข PH.1.9.1.1

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข PH.1.9.1.2

รายชื่อผูเขารับการอบรมการวิเคราะหความเสี่ยง

เอกสารหมายเลข PH.1.9.1.3

รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (รายงานการควบคุมภายใน)
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หมายเลขเอกสาร
องคประกอบ 2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.1

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการศึกษา
เรื่อง/สาระของเอกสาร
ระบบและกลไก
นโยบาย แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานดานการบริหารจัด
การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร

เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.3

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานสถาบันสมทบ

เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.4

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท

เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.5
องคประกอบ 2.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตร

เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.1

แผนภูมิการเปด/ปรับปรุงหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร

เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.2

สรุปรายงานการกลั่นกรองหลักสูตร และรายงานการประชุมหลักสูตร

เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.3

แผนภูมิการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร

เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.1

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา และประเทศที่เขาศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรนานาช

เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.2

สัญญาความรวมมือกับตางประเทศที่ สกอ. ใหความเห็นชอบ

เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.1

องคประกอบ 2.3

หลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร ที่เปดสอน
ข อ มู ล คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยมหิดล
กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล

เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.1

โปรแกรม web & Video Conferencing

เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.2

คูมือการออกฝกภาคสนาม

เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.3

สมุดติดตามผลการเรียนระดับปริญญาตรี และแบบติดตามการทําวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.4

คําสั่งคณะกรรมการวิทยานิพนธฯ และรายงานการประชุมฯ

เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.1

ผังขั้นตอนการประเมินการจัดการศึกษา

เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.2

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2552 ภาคการศึกษาที่
1/2553

เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.3

ผลการประเมินการประเมินวาจา

เอกสารหมายเลข PH 2.3.3.1

ประกาศการใหทุน China Medical (CMB)

องคประกอบ 2.4

นักศึกษา

เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา

เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.2
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการศึกษา (ตอ)
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.3
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.4

เรื่อง/สาระของเอกสาร
ระเบียบการรับนักศึกษาใหม หลักสูตร วท.บ. ป2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 ระดับ
ปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.5

คํารองขอลาออกของนักศึกษา หลักสูตรวท.บ. ระหวางปการศึกษา 2552-2553
ระเบียบการรับนักศึกษาใหม หลักสูตร ส.บ. (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ ปการศึกษา
2553

เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.6

ระเบียบการรับนักศึกษาใหม หลักสูตรส.ม.ไทย และบัณฑิตศึกษา

เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.1

เอกสารโครงการ

เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.2

ภาพประกอบกิจกรรม

เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.3
องคประกอบ 2.5

แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ปจจัยเกื้อหนุน

เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.1

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร ป2552

เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.2

ขอมูลรายการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน

เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.3

ขอมูลรายการอุปกรณ สื่อการจัดการเรียนการสอน

เอกสารหมายเลข PH 2.5.2.1

ตรวจสอบไดจากการที่ใชงานจริง

เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.2

บันทึกการใชหองเรียน และสื่อการศึกษา
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อการสอน สื่ออุปกรณ
การสอนและการบริหารจัดการสื่อ และอุปกรณ

เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.1

แผนการตั้งงบประมาณ จัดหาอุปกรณในการเรียนการสอน ประจําป 2552

เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.2

แผนการตั้งงบประมาณ จัดหาอุปกรณในการเรียนการสอน ประจําป 2553

เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.3

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสื่ออุปกรณการสอน
ปการศึกษา 12553

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.2

เอกสารประกอบโครงการปฏิบัติงานพิเศษสําหรับนักศึกษา
เอกสารประกอบโครงการจัดทําเว็บไซตงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ภาพประชาสัมพันธการติดหมายเลข

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.3

โครงการพัฒนาผูนําดานการออกกําลังกาย

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.4

โครงการระบบ SMS

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.5

ภาพหองสวัสดิการตูยา
ภาพการประชาสัมพันธโทรศัพท Hotline 24 ชัว่ โมงใหนักศึกษาไดรับขาวสารทุก
อาคาร

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.6
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการศึกษา (ตอ)
หมายเลขเอกสาร
องคประกอบ 2.6

เรื่อง/สาระของเอกสาร
บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา

เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.1

รายงานผลการติดตามการมีงานทําของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.2

รายชื่อวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ประจําปการศึกษา
2550-2552

เอกสารหมายเลข PH 2.6.2.1

รายชื่อศิษยเกาที่ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ

เอกสารหมายเลข PH 2.6.2.2

ตารางแหลงรายการฝกงาน ที่มีศิษยเกาประสานงาน

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
องคประกอบ 3.1

เรื่อง/สาระของเอกสาร
ระบบและกลไก

เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.1

(1) แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
(2) แผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
(3) แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2550-2554
(4) แผนยุทธศาสตรดานการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2550-2554

เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.2

(1) แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2553
(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2553

เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ปงบประมาณ 2552

เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4

(1)ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจคุณภาพ ปงบประมาณ 2552
(2) รายงานผลการดําเนินการพัฒนางานจากผลประเมินคุณภาพภายใน ปงบ
ประมาณ 2552

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.1

(1) คําสั่งแตงตั้งรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
2) คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายวิจัย
(3) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 54/2552 เรือ่ งแตงตั้งรักษาการหัวหนาหนวย
บริหารและพัฒนาการวิจัย ลว. 10 กุมภาพันธ 2552

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.2

(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 574/2551 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย
ลว. 25 พฤศจิกายน 2551

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.3

(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 189/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย (เพิ่มเติม) ลว. 9 เมษายน 2552
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
หมายเลขเอกสาร

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.6

เรื่อง/สาระของเอกสาร
(2) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 577/2551 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลว. 26 พฤศจิกายน 2551
(3) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 582/2551 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลว. 28 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 455/2549 เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาประจําคลินกิ วิชาการ
และวิจัย ลว. 17 พฤศจิกายน 2549
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 518/2550 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุขศาสตร ลว. 19 ตุลาคม 2550
(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 151/2553 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร
Asia Journal of Public Health ลว. 30 มีนาคม 2553
(2) ชื่อเวบไซดของวารสารนานาชาติออนไลน (Asia Journal of Public Health)
www.asiaph.org
(3) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 579/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวารสาร
นานาชาติเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ ลว. 27
พฤศจิกายน 2551

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.7

(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 580/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาตํารา
และหนังสือวิชาการ ลว. 27 พฤศจิกายน 2551

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.8

(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 12/2553 เรือ่ ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.13 มกราคม
2553
(2) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 14/2552 เรือ่ ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.15 มกราคม 2552

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.9

(1) คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ 349/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนยวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ลว. 11 สิงหาคม 2553

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.1

(1) ประกาศ เรือ่ งหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China
Medical Board พ.ศ. 2551
(2) ประกาศ เรือ่ งหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน
China Medical Board พ.ศ. 2549

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.2

(1)ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552
(2) ประกาศ เรือ่ งหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.7

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.8
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1

เรื่อง/สาระของเอกสาร
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและ
วิจัย พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทาง
วิชาการ พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรเงินรายไดจากการบริการวิชาการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรเงิน
คาธรรมเนียมในการพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ
เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2551
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php
ขอมูลตามแบบฟอรม RU10-D-1 ถึง RU10-D-8
ประกาศผลการประเมินคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการประจําป 2552 ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(1) แบบฟอรมขอทุน CMB / ตีพิมพ / เสนอผลงาน
(2) แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Pre-Evaluation)

เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2

(3) แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Post-Evaluation)
(1) หนังสือรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยประจําคณะ
สาธารณสุขศาสตร
(2) แบบฟอรมขอจริยธรรม จธ.1-จธ.4
(3) แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3

(4) แบบติดตามผลการดําเนินการวิจัยประจําป
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ปงบประมาณ 2552

เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.4

Journal of the Medical Association of Thailand Volume 92 Suppl. 7
December 2009

เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.1

CD ผลงาน ดร. สมารทพิฆาตโรคอวน (อยูที่เจาของผลงาน)

เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.2

CD บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียน สนุกกับโภชนาการ
(อยูที่เจาของผลงาน)
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
หมายเลขเอกสาร

เรื่อง/สาระของเอกสาร

เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.3

Software DATACLIENT 1.0.7 (อยูที่เจาของผลงาน)

เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.4

ผลงานเพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดี๊ดี” (อยูที่เจาของผลงาน)

เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.5

คูมือ “แมครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก” (อยูที่เจาของผลงาน)

เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1

ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.3.2

เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.2

ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.2.6

เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.1

โครงการอบรม เรื่อง Systematic Reviews for Research

เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.2

องคประกอบที่ 3.2

โครงการอบรม เรื่อง การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ
ไทยและนานาชาติ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อใหไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการอบรม เรื่อง การสืบคนขอมูลผลงานวิจัยดานการตีพิมพและการอางอิงผลงาน
จากฐานขอมูลสากล
ผลงานวิจัย

เอกสารหมายเลข PH 3.2.1.1

เอกสารอยูในแตละภาควิชาที่รับผิดชอบโครงการวิจัยฯ

เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.1

เอกสารผลงานวิจัยที่ปรากฏบน ฐานขอมูล ISI ที่เว็บไซด isiknowledge.com/wos
เอกสารผลงานวิจัยที่ปรากฏบน ฐานขอมูล Scopus ที่เว็บไซด www.scopus.com

เอกสารหมายเลข PH 3.2.5.1

ใชเอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.6.1-3.1.6.5

เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.5

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
หมายเลขเอกสาร

เรื่อง/สาระของเอกสาร

องคประกอบ 4.1

ระบบและกลไก

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.1

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของสํานักงานบริการฯ

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.2

คําสั่งแตงตั้ง ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูจัดการ

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3

ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ป 25512554

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.4

แผนปฏิบัติงานสํานักงานบริการฯ ป 2552-2554

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.5

ระเบียบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานบริการฯ

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.6

ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินในการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ (ตอ)
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.7

ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่ อง หลัก เกณฑอัตราคาตอบแทน และการเบิ ก
จายเงิน โครงการศึกษา ประชุม ฝกอบรมและสัมมนา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ
2551

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.8

ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรรายไดโครงการภายใต
ขอตกลงการบริหารจัดการของสํานักงานบริการฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.9

ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสวัสดิการ ลงวันที่
14 สิงหาคม 2550

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.10
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.11

รายงานการประชุมสํานักงานบริการฯ เดือนละครั้ง
ขอมูลผลการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการฯ (รายงานการปฏิบัติงานทุก 3
เดือน ป 2552 และรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550-2551
คณะสาธารณสุขศาสตร

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.12

ขอมูลการจัดหาเครื่องมืออัตโนมัติสําหรับตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิก

เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.1

ขอมูลวิเคราะหตนทุนการฝกอบรม

เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.2

ขอมูลวิเคราะหตนทุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโลหิต-วิทยา

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.1

ขอมูลการลงทะเบียนฝกอบรม

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.2

ขอมูลหนวยงานตรวจสุขภาพประจําป

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.4

ขอมูลผูตรวจสุขภาพประจําป

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.5

ขอมูลผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.6

ขอมูลการตรวจสิ่งแวดลอมทั่วไป สถานประกอบการ

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.7

การตรวจปลองโรงงาน ขอมูลโครงการฝกอบรม / วิทยากร

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.8

โครงการฝกอบรม

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.9

วิทยากร

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.1

หนังสือเชิญอาจารยรวมใหบริการของสํานักงานฯ

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.2

แบบฟอรมการประเมินการดําเนินโครงการที่ไดรับทุนจากหนวยงานภายนอก

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.3

การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.4

การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.4

การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพ

เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.6

โครงการฝกอบรม
โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึ่งมีอาจารยภาควิชาตางๆ
เปนหัวหนาโครงการ
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ (ตอ)
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.7

ผลการตรวจคุณภาพอากาศคลินิกนวดแผนไทยประยุกตและเกาอี้เพื่อสุขภาพ

เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.1

เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตอเนื่องตั้งแตป
2547-2552
เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 ตัง้ แตตุลาคม 2552 ถึงปจจุบัน

เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.2
องคประกอบที่ 4.2

ผูรับบริการ

เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.1

เอกสารและจดหมายติดตอหนวยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.2

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.3

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการเกาอี้เพื่อสุขภาพ

เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.4

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการนวดแผนไทยประยุกต

เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.1

เอกสารประชาสัมพันธสํานักงานบริการ

เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.2

ขอมูลที่เผยแพรทาง Website ในป 2552

เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.3

จดหมายและเอกสารแบบฟอรมที่ใชติดตอกับผูใชบริการ

เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.4

แบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ

เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.5

ภาพตูรับความคิดเห็น

องคประกอบที่ 4.3

บริการ/ผลิตภัณฑ

เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.1

เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.1

ขอมูลการปฏิบัติงานของสํานักงานบริการฯ

เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.2

โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
องคประกอบ 5.1
ระบบและกลไก
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.4

คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
เอกสารแสดงการมอบหมาย/ กํ าหนดภาระหน าที่ และผู รั บผิ ดชอบในการ
ดําเนินงานตามแผน
รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม (ตอ)
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
คําสั่งเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิล
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.5
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.4

คําสั่งคณะกรรมการบริหารแผนงาน สอส. ระยะที่ 2

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2.1

พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2.3

แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป
2553
ขอมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.4

รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการกิจกรรม

เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1

รายงานจํ านวนเงิ นค าใช จ ายในการจั ดโครงการ/กิ จกรรมด านทํ านุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
รายงานประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผู เ ข า ร ว มโครงการกิ จ กรรม
-ใชเอกสารหมายเลข PH 5.1.2.4
การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

เอกสารหมายเลข PH 5.1.4.1
องคประกอบ 5.2
เอกสารหมายเลข PH 5.2.1.1

รายงานจํ านวนเงิ นค าใช จ ายในการจั ดโครงการ/กิ จกรรมด านทํ านุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม – ใชเอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1
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สวนที่ 6
ภาคผนวก

ขอมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเอง
 ตารางแสดงขอมูลพื้นฐาน
 ตารางแสดงขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ
 ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.
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แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 2551-2553
ชื่อสวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลพื้นฐาน นางกชกร เพ็ชรพลาย โทร. 02640 9835
ลําดั
บที่

ชื่อขอมูล

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

2551
2552
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจํา
ปงบประมาณทั้งหมด
1.2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจํา
ปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
1.3 จํ านวนตั วบ งชี้ เกี่ ยวกั บอั ตลั กษณ ของ
มหาวิทยาลัย ที่ระบุในแผนของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด
1.4 จํ านวนตั วบ งชี้ เกี่ ยวกั บอั ตลั กษณ ของ
มหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนของมหาวิทยาลัยที่
บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้
2553

สกอ.

เลขรหัสขอมูล
ในตารางการ
จัดเก็บขอมูล
online

สมศ.

ตัวบงชี้

14

13

24

1.1

M01013

ตัวบงชี้

7

8

15

1.1

M01014

ตัวบงชี้

-

-

-

5.4

M01028

ตัวบงชี้

-

-

-

5.4

M01029

คาเฉลี่ย 1-5

2

2

คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุก
หลักสูตร
1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
2) ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
4) ระดับปริญญาโท
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
5) ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
6) ระดับปริญญาเอก
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2.6 (6)

4
4
4

4
4
4

4

4

E02016

E02017
E02018
E02019
E02020
E02021
E02022
E02023
E02024
E02025
E02026
E02027
E02028
E02029
E02030
E02031
E02032

ลําดั
บที่

ชื่อขอมูล

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

ภาคปกติ
คาเฉลี่ย 1-5
ภาคพิเศษ
คาเฉลี่ย 1-5
2.2 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท า FTES
ทั้งหมดเมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี
1) ระดับปริญญาตรี
FTES
2) ระดับปริญญาโท (ปรับคาแลว)
FTES
3) ระดับปริญญาเอก (ปรับคาแลว)
FTES
2.3 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ทั้ ง หมดรวมทั้ ง ที่
คน
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

ตัวบงชี้

2551

2552

2553

4
4
1301.42

4
4
-

4
4

567
158

573
834
158

158

สกอ.

เลขรหัสขอมูล
ในตารางการ
จัดเก็บขอมูล
online

สมศ.
E02033
E02034
E05028

2.5 (1)

2.4
2.4
2.4
2.4
2.1-2.4,
2.6, 5.3

E05040
E05070
E05094
E04001

2.1-2.4,
2.6, 5.3

E04057

2.1-2.4,
2.6
2.1-2.4,
2.6
5.3 (6)

E04093

E04045

2.4 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

คน

8

9

3

2.5 จํานวนนักวิจัยทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ
2.6 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ

คน

2

2

-

2.5 (1)
2.5 (1)
2.5 (1)
2.2
2.3
4.3
2.2
2.3
4.3
4.3

คน

-

-

-

4.3

คน

102

110

116

2.2

คน

52

47

42

5.3

E04039

คน

-

2

3

5.3

E04100

คน

-

-

-

5.3

E04033

คน

-

-

-

5.3

E04099

คน

45

47

44

2.3

5.3 (7)

E04010

คน

30

27

49

2.3

5.3 (7)

E04016

คน

40

41

64

2.3

5.3 (7)

E04021

คน

1

1

1

2.3

5.3 (7)

E04027

คน

-

45

42

2.2

5.3 (1)

E04101

คน

-

2

3

2.2

5.3 (1)

E04102

คน

-

70

81

2.3

5.3 (2)

E04103

2.7 จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ทั้ ง ห ม ด วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2.8 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ทั้ ง หมดวุ ฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
2.9 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
หรือเทียบเทาที่ลาศึกษาตอ
2.10 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ทั้ ง หมดวุ ฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
2.11 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
หรือเทียบเทาที่ลาศึกษาตอ
2.12 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
อาจารย
2.13 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
2.14 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
รองศาสตราจารย
2.15 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย
2.16 จํานวนอาจารยป ระจํ า ที่มีคุณ วุฒิต่ํา กวา
ปริญญาเอก (ไมรวมผูลาศึกษา)
2.17 จํานวนอาจารยประจําที่ไปศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2.18 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่
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จะขอตําแหนงวิชาการ (ไมรวมผูลาศึกษา)
2.19 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่
จะขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
2.20 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่
จะขอตําแหนงรองศาสตราจารย
2.21 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่
จะขอตําแหนงศาสตราจารย
2.22 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ที่ จ ะขอตํ า แหน ง
วิชาการ (ไมรวมผูลาศึกษา)
2.23 จํานวนอาจารยประจําที่ขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
2.24 จํานวนอาจารยป ระจํ า ที่ขอตําแหนง รอง
ศาสตราจารย
2.25 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ที่ ข อตํ า แหน ง
ศาสตราจารย
2.26 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ที่ ไ ด รั บ ตํ า แหน ง
ผูชวยศาสตราจารยใหม
2.27 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ที่ ไ ด รั บ ตํ า แหน ง
รองศาสตราจารยใหม
2.28 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ที่ ไ ด รั บ ตํ า แหน ง
ศาสตราจารยใหม
2.29 จํานวนอาจารยที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกยองดา นวิชาการ/วิชาชีพในชวงเวลา
(พรอมแนบรายชื่อผูไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกย อ ง-สาขา-ช ว งเวลา-ชื่ อ รางวั ล /
ประกาศ/องคกรที่ ให ป ระกาศเกีย รติ คุ ณ
ยกยอง)
2.30 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด
2.31 จํานวนผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
จํ า นวนผู สํ า เร็ จ ก ารศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาโททั้งหมด
จํ า นวนผู สํ า เร็ จ ก ารศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาเอกทั้งหมด
2.32 จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง หมด
ที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
2.33 จํา นวนบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ศึ ก ษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษา

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ
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เลขรหัสขอมูล
ในตารางการ
จัดเก็บขอมูล
online

2551

2552

2553

สกอ.

สมศ.

คน

-

14

20

2.3

5.3 (2)

E04104

คน

-

41

46

2.3

5.3 (2)

E04105

คน

-

62

64

2.3

5.3 (2)

E04106

คน

-

5

7

2.3

5.3 (2)

E04107

คน

-

2

4

2.3

5.3 (2)

E04108

คน

-

3

2

2.3

5.3 (2)

E04109

คน

-

1

1

2.3

5.3 (2)

E04200

คน

-

2

1

2.3

5.3 (3)

E04201

คน

-

-

-

2.3

5.3 (3)

E04202

คน

-

-

-

2.3

5.3 (3)

E04203

คน

1

2

6

5.3

E10024
E10025

339

202

1.1
1.2
1.4

E06005

คน
คน

435

คน

-

-

-

คน

1.4

E06007 +
E06009
E06007

1.4

E06009

คน

208

-

-

1.1

E06012

คน

-

-

-

1.1

E06020
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2.34 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป
2.35 จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านทํ า หรื อ มี ร ายได
ประจําอยูกอนที่จะสําเร็จการศึกษา
2.36 จํา นวนบั ณ ฑิ ตที่ มี กิ จการของตนเองที่ มี
รายได ป ระจํ า ภายใน 1 ป นั บ จากวั น ที่
สําเร็จการศึกษา
2.37 จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ป.ตรี ที่ เ ข า สอบเพื่ อ ขึ้ น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเปนครั้งแรก
2.38 จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ป.ตรี ที่ ส อบผ า นใบ
ประกอบวิชาชีพในครั้งแรกของการสอบ
2.39 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด (จัดทํารายชื่อ
วิทยานิพนธเปนเอกสารแนบดวย)
2.40 จํ า น ว น วิ ท ย า นิ พ น ธ ที่ มี ก า ร นํ า ไ ป
ประยุกตใชกอใหเกิดประโยชน
2.41 จํ า นวนวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาโททั้ ง หมด
(จัดทํารายชื่อวิทยานิพนธเปนเอกสารแนบดวย)
2.42 จํ า นวนวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาโทที่ มี ก าร
นําไปประยุกตใชประโยชน
2.43 จํานวนวิท ยานิพนธป ริญญาเอกทั้ งหมด
(จัดทํารายชื่อวิทยานิพนธเปนเอกสารแนบดวย)
2.44 จํ า นวนวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาเอกที่ มี ก าร
นําไปประยุกตใชประโยชน
2.45 จํานวนวิทยานิพนธระดับ ป.โท ที่ตีพิมพ
เ ผ ย แ พ ร ใ น ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติโดยไมนับซ้ํา
2.46 จํ านวนวิ ทยานิ พนธ ระดั บ ป.เอก ที่ ตี พิ มพ
เผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพ
2.47 จํ า นวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ จั ด บริ ก าร
สําหรับนักศึกษา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และงาน
สรางสรรค
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด
- จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

ตัวบงชี้

2551

2552

2553

คน

50

-

-

คน

-

คน

-

สกอ.

เลขรหัสขอมูล
ในตารางการ
จัดเก็บขอมูล
online

สมศ.
1.1

E06013

-

1.1

E06035

78

1.1

E06036

คน

1.2

E06037

คน

1.2

E06038

143

1.4
1.5
1.4

E09001 +
E09002
E09007

139

1.4
1.5
1.4

E09001

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

4

เรื่อง

E09008
E09002

1.4
1.6
1.4

E09013

เรื่อง

119

36

1.5

E09003

เรื่อง

4

4

1.6

E09004

เครื่อง

2.5 (1)

E08030

บาท

99,136,992

61235268

12,678,940

4.3

R02001

21,589,952
1,894,942

38516472
4999770

13,952,735
4,885,940

4.3
4.3

R02002
R02003
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ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

2551

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

จากภายในมหาวิ ท ยาลั ย /ส วน
งาน
- จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย
จากภายนอกมหาวิทยาลัย/สวน
งาน
 จํ านวนเงิ นสนั บสนุ นงานสร างสรรค
ทั้งหมด
- จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย
จากภายในมหาวิท ยาลั ย /สวน
งาน
- จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย
จากภายนอกมหาวิทยาลัย/สวน
งาน
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนโครงการปริญญา
เอก กาญจนภิเษก (คปก.) ในชวงเวลา (พรอม
แนบรายชื่ อ ผู รั บ ทุ น -ช ว งเวลา-ชื่ อ ทุ น จํานวนเงิน)
จํ า นวนอาจารย ที่ ไ ด รั บ ทุ น จาก สวทช.
ในชวงเวลา (พรอมแนบรายชื่อผูรับทุนชวงเวลา-ชื่อทุน-จํานวนเงิน)
จํ านวนอาจารย ที่ ได รั บทุ นจาก สกว. (พร อม
แนบรายชื่ อ ผู รั บ ทุ น -ช ว งเวลา-ชื่ อ ทุ น จํานวนเงิน)
จํ านวนอาจารย ที่ ได รั บทุ นจาก สกอ. (พร อม
แนบรายชื่ อ ผู รั บ ทุ น -ช ว งเวลา-ชื่ อ ทุ น จํานวนเงิน)
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนจาก วช. (พรอมแนบ
รายชื่อผูรับทุน-ชวงเวลา-ชื่อทุน-จํา นวน
เงิน)
จํ านวนอาจารย ที่ ได รั บทุ นจาก สสส. (พร อม
แนบรายชื่ อ ผู รั บ ทุ น -ช ว งเวลา-ชื่ อ ทุ น จํานวนเงิน)
จํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร
ทั้งหมด(นับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ) (จัดทํารายชื่อบทความเปน
เอกสารแนบดวย)
1) จํ า นวนผลงานที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร
ระดับชาติ
2) จํ า นวนผลงานที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร

ตัวบงชี้

เลขรหัสขอมูล
ในตารางการ
จัดเก็บขอมูล
online

2552

2553

สกอ.

สมศ.

19695010

33516704

9,066,795

4.3

R02007

77547040

22718794

9,493,265

4.3

R02013

100000

576650

426,470

4.3

R02014

76072040

17579024

9,066,795

4.3

R02018

คน

1

0

0

5.3 (5)

R02039

คน

0

0

0

5.3 (5)

R02040

คน

0

0

2

5.3 (5)

R02041

คน

0

0

0

5.3 (5)

R02042

คน

0

0

3

5.3 (5)

R02043

คน

0

0

0

5.3 (5)

R02044

เรื่อง

95

119

69

2.1

R03017

เรื่อง

49

45

33

2.1

R03021

เรื่อง

46

74

36

2.1

R03028
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ระดับนานาชาติ
4.9 จํานวนผลงานวิ จัยของอาจารยป ระจํ า ที่
นํามาใชประโยชน (นับรวมอาจารยที่ล า
ศึกษาตอ)
1) จํ า นวนผลงานวิ จั ย ของอาจารย
ประจํ า ที่ นํ า มาใช ป ระโยชน ใ น
ระดับชาติ
2) จํ า นวนผลงานวิ จั ย ของอาจารย
ประจําที่นํามาใชประโยชนในระดับ
นานาชาติ
4.10 จํ านวนผลงานวิ จั ยของนั กวิ จั ยที่ นํ ามาใช
ประโยชน (นับรวมผลงานนักวิจัยที่ลาศึกษา
ตอ)
1) จํ า นวนผลงานวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย ที่
นํามาใชประโยชนในระดับชาติ
2) จํ า นวนผลงานวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย ที่
นํ า ม า ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ
4.11 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ทั้งหมด (นับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ) (จัดทํารายชื่อบทความเปน
เอกสารแนบดวย)
1) จํ า นวนผลงานที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร
ระดับชาติ
2) จํ า นวนผลงานที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร
ระดับนานาชาติ
4.12 จํ า นวนผลงานสร า งสรรค ข องอาจารย
ประจํ า ที่ นํ า มาใช ป ระโยชน (นั บ รวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอ)
1) จํ า นวนผลงานสร า งสรรค ข อง
อาจารยประจําที่นํามาใชประโยชน
ในระดับชาติ
2) จํ า นวนผลงานสร า งสรรค ข อง
อาจารยประจําที่นํามาใชประโยชน
ในระดับนานาชาติ
4.13 จํานวนผลงานสรา งสรรคของนัก วิจัย ที่
นํามาใชประโยชน (นับรวมนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ)
1) จํ า นวนผลงานสร า งสรรค ข อง

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

ตัวบงชี้

2551

2552

2553

เรื่อง

137

163

92

2.2

R03025 +
R03026

เรื่อง

70

65

36

2.2

R03025

เรื่อง

67

98

56

2.2

R03026

เรื่อง

0

0

0

2.2

R03056

เรื่อง

0

0

0

2.2

R03057

เรื่อง

0

0

0

2.2

R03058

ชิ้นงาน

95

119

69

2.1

R03018

ชิ้นงาน

49

45

33

2.1

R03020

ชิ้นงาน

46

74

36

2.1

R03022

เรื่อง

95

119

69

2.2

R03033 +
R03034

เรื่อง

49

45

33

2.2

R03033

เรื่อง

46

74

36

2.2

R03034

เรื่อง

0

0

0

2.2

R03062

เรื่อง

0

0

0

2.2

R03063
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ลําดั
บที่

4.14

4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

4.22
4.23
4.24

4.25

4.26
4.27

ชื่อขอมูล

นั ก วิ จั ย ที่ นํ า มาใช ป ระโยชน ใ น
ระดับชาติ
2) จํ า นวนผลงานสร า งสรรค ข อง
นัก วิจัย ที่นํามาใชประโยชนในระดับ
นานาชาติ
จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมดที่ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทั้ง
ในประเทศ
และตา งประเทศ (อาทิ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เปนตน )
จํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรค
ที่ไดรับรองคุณภาพ
จํ า นวนบทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารระดับชาติ
จํ า นวนบทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารระดับนานาชาติ
จํ า นวนบทความวิ ช าการที่ ไ ด รั บ รางวั ล
ระดับชาติ
จํ า นวนบทความวิ ช าการที่ ไ ด รั บ รางวั ล
ระดับนานาชาติ
จํานวนตําราที่ใชในการขอผลงานวิชาการ
และผานการประเมินตําแหนงวิชาการแลว
จํานวนตําราวิชาการที่ตีพิมพโดยมีผูตรวจ
อ า นที่ เ ป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก (peer
review) ภายใต เ กณฑ เ ดี ย วกั บ การขอ
ตําแหนงวิชาการ และมีการเผยแพรตาม
ศูนยหนังสือทั่วไป
จํานวนตําราที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
จํานวนตําราที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
จํ า นวนหนั ง สื อ ที่ ใ ช ใ นการขอผลงาน
วิ ช าการและผ า นการประเมิ น ตํ า แหน ง
วิชาการแลว
จํ า นวนหนั ง สื อ วิ ช าการที่ ตี พิ ม พ โ ดยมี
ผูต รวจอ านที่ เ ป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
(peer review) ภายใตเกณฑเดียวกับการ
ขอตํ า แหนง วิ ช าการ และมี ก ารเผยแพร
ตามศูนยหนังสือทั่วไป
จํานวนหนังสือที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
จํ า นวนหนั ง สื อ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ระดั บ
นานาชาติ

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

ตัวบงชี้

2551

2552

2553

0

0

0

2.2

R03064

0

0

0

2.3

R03048

เรื่อง

0

0

0

2.3

R03068

เรื่อง

1

6

3

2.3

R03069

เรื่อง

0

0

0

2.3

R03070

เรื่อง

0

0

0

2.3

R03071

เรื่อง

0

0

0

2.3

R03072

เรื่อง

0

0

0

2.3

R03073

เรื่อง

0

7

0

2.3

R03074

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.3
2.3
2.3

R03075
R03076
R03077

เรื่อง

0

0

0

2.3

R03078

เรื่อง
เรื่อง

0
0

0
0

0
0

2.3
2.3

R03079
R03080

เรื่อง
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ลําดั
บที่

ชื่อขอมูล

4.28 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา เรื่อง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติ
4.29 จํ า นวนผลงานวิ จั ย ของอาจารย ป ระจํ า เรื่อง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในลักษณะ
เปนบทคัดยอ/เอกสารประกอบการประชุ ม
วิชาการ/monograph
4.30 จํ า นวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การอ า งอิ ง เรื่อง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.31 จํานวนบทความวิจัย ของอาจารยประจํา ชื่อเรื่อง
และนั ก วิ จั ย ประจํ า ที่ ไ ด รั บ อ า งอิ ง ใน
refereed journal หรือในฐานขอมูล
1) ระดับชาติ
ชิน้ งาน
2) ระดับนานาชาติ
4.32 จํ า นวนผลงานที่ จ ดสิ ท ธิ บั ต รและอนุ
สิทธิบัตร
1) จํ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2) จํ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
ส ร า ง ส ร ร ค ที่ ไ ด รั บ ก า ร จ ด อ นุ
สิทธิบัตร
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

ชิ้นงาน

ตัวบงชี้

2551

2552

2553

49

45

33

2.5

R03027

21

24

7

2.5

R03028

117

107

122

2.5

R03004

117

107

122

2.5

R03004

0

0

0

2.5

117

107

122

2.5
2.6

R03010 +
R03011
R03012 +
R03013
R03044

ชิ้นงาน
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ชิ้นงาน

0

0

0

2.6

R03051

ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

0
0
1

0
0
1

2.6
2.6

R03081
R03082

ชิ้นงาน

0
0
0

2.6

R03052

ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

0
0

1
0

1
0

2.6
2.6

R03083
R03084

โครงการ/
กิจกรรม

329

-

111

3.1,
3.2

S02001

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

-

-

111

3.1

S02019

-

-

111

3.2

S02016

-

-

5

3.2

S02017

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 จํ า นวนโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ ยู ใ น
แผนบริการวิชาการ (ที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ)
5.2 จํ า นวนโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ บ รรลุ
วัตถุประสงคตามเกณฑ
5.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
5.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย
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ลําดั
บที่

ชื่อขอมูล

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

ตัวบงชี้

2551

2552

2553

เรื่อง

-

-

8

3.2

S02018

ตัวบงชี้

-

-

10

3.3

M01030

ตัวบงชี้

-

-

7

3.3

M01031

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

63

50

144

4.1

C02001

-

-

12

4.1

C02020

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
จํา นวนโครงการ/กิ จกรรมนัก ศึ ก ษาดา น โครงการ/
ศิลปวัฒนธรรมระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ โครงการ/
ปริญญาตรีที่สงเสริมความเขาใจและความ กิจกรรม
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ โครงการ/
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม ความเข า ใจและ กิจกรรม
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ โครงการ/
ปริ ญ ญาตรี ที่ ส ง เสริ มให เ กิ ดความเข า ใจ กิจกรรม
และความภาคภู มิ ใ จในขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ โครงการ/
บัณฑิตศึกษาที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจ กิจกรรม
และความภาคภู มิ ใ จในขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ โครงการ/

-

-

1

4.1

C02021

-

-

13

4.2

E07056

-

-

13

4.2

E07001

-

-

13

4.2

E07055

-

-

5

4.2

E07006

-

-

5

4.2

E07057

-

-

12

4.2

E07005

-

-

12

4.2

E07058

-

-

3

4.2

E07007

5.5 จํ า นวนงานวิ จั ย ที่ เ กิ ด จากผลของการ
บริการวิชาการ
5.6 จํานวนตัวบงชี้ความสําเร็จและเปาหมายที่
กําหนดทั้งหมดในโครงการหรือกิจกรรมที่
อยูในแผนบริการวิชาการ (ที่ไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ)
5.7 จํานวนตัวบงชี้ความสําเร็จและเปาหมาย
ในโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ ยู ใ นแผน
บริ ก ารวิ ชาการ (ที่ ได รั บอนุ มั ติ จากสภา
มหาวิ ทยาลั ย/กรรมการประจํ า คณะ) ที่
บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ(พัฒนา)
ศิลปวัฒนธรรม
6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝงความ
ตระหนั ก รู ถึ ง คุ ณ ค า และสุ น ทรี ย ะต อ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
6.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ(พัฒนา)
ศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค
6.4 จํา นวนโครงการ/กิ จกรรมนัก ศึ ก ษาดา น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
6.5 จํา นวนโครงการ/กิ จกรรมนัก ศึ ก ษาดา น
ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี
6.6
6.7

6.8

6.9

6.1
0

6.1
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ลําดั
บที่

ชื่อขอมูล

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

2551
1
6.1
2
6.13

6.14

6.15
6.16
6.17

ปริ ญ ญาตรี ที่ ส ง เสริ มให เ กิ ดความเข า ใจ
และศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจ
และศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ที่ก อ ให เ กิ ด ระบบคุ ณ คา หรื อ
ค านิ ยมที่ นั บถื อความดี งามและคุ ณธรรม
จริยธรรม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือ
ค านิ ยมที่ นั บถื อความดี งามและคุ ณธรรม
จริยธรรม
จํา นวนโครงการ/กิ จ กรรมการนั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีที่แสดงวัฒนธรรมไทย
จํา นวนโครงการ/กิ จ กรรมการนั ก ศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่แสดงวัฒนธรรมไทย
จํา นวนโครงการ/กิ จ กรรมการนั ก ศึ ก ษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ เ ป น ก า ร แ ส ด ง
ศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่นๆ

2552

ตัวบงชี้
2553
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กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

-

-

3

4.2

E07059

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

3

4.2

E07004

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

3

4.2

E07060

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

-

-

12

4.2

E07003

-

-

12

4.2

E07061

-

-

-

4.2

E07002

-

-

-

4.2

E07062

-

-

4.3

M01032

-

-

4.3

M01033

คน

5.3 (4)

M03030

คน

5.3 (4)

M03070

คน

5.3 (4)

M03071

6.18 จํา นวนโครงการ/กิ จ กรรมการนั ก ศึ ก ษา โครงการ/
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ ป น การแสดง กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่นๆ
6.19 จํ า นวนตั ว บ ง ชี้ ทั้ ง หมดของโครงการ ตัวบงชี้
ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรมสรางสรรคบนพื้นฐานศิลปะ
และมรดกทางวั ฒ นธรรมตามอั ต ลั ก ษณ
ของมหาวิทยาลัย
6.20 จํ า นวนตั ว บ ง ชี้ ข องโครงการส ง เสริ ม ตัวบงชี้
พั ฒ นาและการจั ด การอุ ต สาหกรรม
สรางสรรคบนพื้นฐานศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่
บรรลุเปาหมาย

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา
ดานวิชาการ (พรอมแนบรายชื่อ)
7.2 จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา
ดานวิธีการสอน (พรอมแนบรายชื่อ-ชวงเวลาวิธีการพัฒนา เชน รับการอบรม-ดูงาน-ฯลฯ)
7.3 จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา

243

ลําดั
บที่

ชื่อขอมูล

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

2551
ดานการวั ดผล (พร อมแนบรายชื่อ-ช วงเวลาวิธีการพัฒนา เชน รับการอบรม-ดูงาน-ฯลฯ)
7.4 จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา
ดานจรรยาบรรณ (พรอมแนบรายชื่อ-ชวงเวลาวิธีการพัฒนา เชน รับการอบรม-ดูงาน-ฯลฯ)
7.5 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่
ได รั บ รางวั ล ผลงานทางวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
1) ดานการวิจัย

2) ดานวิชาการ

2552

ตัวบงชี้
2553

สกอ.

คน

เลขรหัสขอมูล
ในตารางการ
จัดเก็บขอมูล
online

สมศ.
5.3 (4)

M03072

คน

7

2

3

5.3 (5)

M08073

คน

-

-

-

5.3 (5)

R04001 +
R04002 +
R04003 +
R04004

คน

-

-

-

5.3 (5)

-

-

-

-

1

-

คน
3) ดานวิชาชีพ
7.6 อั น ดั บ ที่ ที่ ไ ด รั บ การจั ด อั น ดั บ /ได รั บ การ อับดับที่
รับรองจากสมาคมวิชาชีพในระดับสากล
ในระดับสถาบัน

M08074
5.3 (5) M08075
5.5
M08076

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
10.1 จํ า นวนอาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการ
คน
ศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีองคความรู
และทั ก ษะการปฏิ บั ติ งานเพื่ อการพั ฒนา
สถานศึกษา 3D
10.2 จํ า นวนนวั ต กรรมที่ ส นั บ สนุ น นโยบาย
ชิ้น
สถานศึกษา 3D
10.3 จํ า นวนนวั ต กรรมที่ ส นั บ สนุ น นโยบาย
ชิ้น
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
10.4 จํ า นวนนวั ต กรรมที่ ส นั บ สนุ น นโยบาย
ชิ้น
สถานศึ ก ษา 3D ด า นการส ง เสริ ม ให มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
10.5 จํ า นวนนวั ต กรรมที่ ส นั บ สนุ น นโยบาย
ชิ้น
สถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
10.6 จํ า น ว น กิ จกร รมสนั บ ส นุ น น โ ย บา ย กิจกรรม
สถานศึกษา 3D
10.7 จํ า น ว น กิ จกร รมสนั บ ส นุ น น โ ย บา ย กิจกรรม
ส ถ า น ศึ ก ษ า 3D ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม

-

-

-

-

10.1(
3)

E07080

0

0

-

E07081

-

-

-

0

0

-

10.1(
5)
10.1(
5)
10.1(
5)

0

0

-

10.1(
5)

E07084

10

10

-

10.2

E07085

2

2

-

10.2

E07086
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E07082
E07083

ลําดั
บที่

ชื่อขอมูล

ประชาธิปไตย
10.8 จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึ ก ษา 3D ด า นการส ง เสริ ม ให มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
10.9 จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
10.10 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D
10.11 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดาน
การสงเสริมประชาธิปไตย
10.12 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดาน
การสงเสริมให มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเปนไทย
10.13 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดาน
การสรางภู มิคุมกันภัย จากยาเสพติดทุ ก
ชนิด
10.14 จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ก า ร
ประเมิ น ผลโครงการ/กิ จ กรรมสนับ สนุ น
นโยบายสถานศึกษา 3D
10.15 จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมสนั บ สนุ น
นโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตยที่ไดรับการประเมินผล
10.16 จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมสนั บ สนุ น
นโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
ที่ไดรับการประเมินผล
10.17 จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมสนั บ สนุ น
นโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด ที่ไดรับ
การประเมินผล

ขอมูลปงบประมาณ

หนวยนับ

ตัวบงชี้

เลขรหัสขอมูล
ในตารางการ
จัดเก็บขอมูล
online

2551

2552

2553

สกอ.

กิจกรรม

-

-

-

10.2

E07087

กิจกรรม

5

5

-

10.2

E07088

คน

-

-

-

10.2

E07089

คน

-

-

-

10.2

E07090

คน

7

6

-

10.2

E07091

คน

-

720

-

10.2

E07092

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

-

10.2

E07093

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

-

10.2

E07094

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

-

10.2

E07095

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

-

10.2

E07096

245

สมศ.
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เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ในตาราง
ปงบประมาณ
ตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
51
52
53
online
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มี การจั ดทํ าแผนกลยุ ทธ ที่ สอดคล องกั บนโยบายของสภา M01034 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
สถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยการมีสวนรวมของ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2
บุคลากรในสถาบัน/สวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากสภา
หรือ 3 ขอ
สถาบั น/คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน โดยเป น แผนที่
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
หรือ 5 ขอ
ตลอดจนสอดคล องกั บจุ ดเน นของกลุ มสถาบั น กรอบแผน
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
หรือ 7 ขอ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
มี
มี
มี 2) มีก ารถายทอดแผนกลยุทธร ะดับสถาบัน/สว นงานไปสู M01035 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 8 ขอ
ทุกหนวยงานภายใน
มี
มี
มี 3) มีกระบวนการถายทอดแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงาน M01036
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มี
มี
มี 4) มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และ M01037
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
มี
มี
มี 5) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ M01038
มี
มี
มี 6) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ M01039
งานประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้งรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา

สวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบกรอกขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ ปงบประมาณ 2551-2553
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ตัวบงชี้

หนวย
นับ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2 2.1
ระบบและกลไกการพัฒนา มี/ไมมี
และบริหารหลักสูตร

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

หมายเหตุ

1) มี ร ะบบและกลไกการเป ด หลั ก สู ต รใหม แ ละปรั บ ปรุ ง E01080 เกณฑท่วั ไป
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
อุดมศึกษา และการดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
2) มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี E01081 คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
ตามระบบที่กําหนด
3) ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ E01082 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบมาตรฐาน
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
2 และ ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช า เพื่ อ การประกั น
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
ยั ง ไม มี ป ระกาศมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช า ให
คะแนน 5 : มีการดําเนินการครบ 5
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
ข อ ตามเกณฑ ท่ั ว ไป
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (* สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
แ ล ะ ค ร บ ถ ว น ต า ม
หลั ก สูต รปรับ ปรุ ง ที่ ยัง ไม ได ดํา เนิน การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น
ระดั บ อุด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ก อ นป ก ารศึ ก ษา 2555 ให ยึ ด ตามเกณฑ
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548)

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี 7) มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ข องแผน M01040
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานตอผูบริหารและ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณา
มี
มี
มี 8) มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ M01041
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจํา สวนงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป
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ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี 4) มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก าร E01083
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป
ทุกหลักสูตร
มี
มี
มี 5) มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก าร E01084
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
มี
มี
มี 6) มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวาง E01085
สถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
มี
มี
มี 7) หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ น น การวิ จั ย ที่ เ ป ด สอน E01086
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)

หมายเหตุ
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3

2.4

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารย แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุน

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี 8) หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ น น การวิ จั ย ที่ เ ป ด สอน E01087
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1
และ ง)
มี
มี
มี 1) มี แ ผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย ท้ั ง ด า น M03073 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหาร
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3
ประจักษ
หรือ 4 ขอ
มี
มี
มี 2) มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย M03074
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
หรือ 6 ขอ
มี
มี
มี 3) มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ M03075 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
กํ า ลั ง ใจให ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มี
มี
มี 4) มี ร ะบบการติ ด ตามให ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากรสาย M03076
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใ น
การจั ด การเรี ย นการสอนและการวั ด ผลการเรี ย นรู ข อง
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
มี
มี
มี 5) มีก ารใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยแ ละบุค ลากร M03077
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ
ไมมี ไมมี ไมมี 6) มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ M03078
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ไมมี ไมมี ไมมี 7) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ M03079
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
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ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
4 2.5
หองสมุ ด
อุป กรณ
การศึ ก ษา
และ
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ก า ร
เรียนรู

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี 1) มี ก ารจั ด การหรื อ จั ด บริ ก ารเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี เ ครื่ อ ง E08032 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2
มี
มี
มี 2) มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ
ผานระบบ E08033
หรือ 3 ขอ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4
นักศึกษาทุกปการศึกษา
หรือ 5 ขอ
มี
มี
มี 3) มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ E08034 คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5
สอนและการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอย า งน อ ยในด า นห อ งเรี ย น
หรือ 6 ขอ
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
มี
มี
มี 4) มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอย E08035
ในด า น ง า น ท ะ เ บี ย น นั ก ศึ ก ษา ผ า น ระ บบ เค รื อ ข า ย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
มี
มี
มี 5) มี ร ะบบสาธารณู ป โภคและรั ก ษาความปลอดภั ย ของ E08036
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา
ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
มี
มี
มี 6) มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอ E08037
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มี
มี
มี 7) มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูล E08038
ในการพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารด า นกายภาพที่ ส นองความ
ตองการของผูรับบริการ
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2.7

ระบบและกลไกการพัฒนา มี/ไมมี
สั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
5 2.6
ระบบและกลไกการจั ด มี/ไมมี
การเรียนการสอน

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี 1) มีร ะบบและกลไกการประกัน คุ ณภาพการจั ด การเรีย น M07026 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
การสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2
มี
มี
มี 2) ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา และ E01088
หรือ 3 ขอ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนใน
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4
แตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หรือ 5 ขอ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มี
มี
มี 3) ทุ ก หลั ก สู ต รมี ร ายวิ ช าที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ด ว ย E01089 คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
มี
มี
มี 4) มีก ารใหผูมี ป ระสบการณ ท างวิช าการหรื อวิ ช าชีพ จาก E02041
หน ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนภายนอกเข า มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
มี
มี
มี 5) มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ท่ี พั ฒ นาจากการวิ จั ย หรื อ จาก E01090
กระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มี
มี
มี 6) มี ก ารประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู เ รี ย นที่ มี ต อ คุ ณ ภาพ E02042
การจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ทุ ก
รายวิชา และนําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
โดยผลการประเมินเฉลี่ยตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5
มี
มี
มี 7) มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน E02043
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชา
มี
มี
มี 1) มีก ารสํ า รวจคุณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิต ที่ พึง ประสงค ต าม E06039 เกณฑทั่วไป
ความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก รอบระยะเวลาตามแผนกํ า หนด
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
การศึกษาของหลักสูตร
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
มี
มี
มี 2) มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ E06040 คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
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2.8

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของ มี/ไมมี
การเสริ ม สร า งคุณ ธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ จั ด ใ ห กั บ
นักศึกษา

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53
หมายเหตุ

6) มีร ะบบและกลไกสนั บสนุน การประยุก ต ใ ชผ ลงานจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาศึกษา และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1)
7) มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ แ ละมี ก ารนํ า ไปตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นระดั บ
นานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
1) มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
2) มี ก ารถ า ยทอดหรื อ เผยแพร พ ฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยาง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน
3) มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน

ครบถ ว นตามเกณฑ
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุม

E07065

E07063 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
E07064 คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ

E05141

E09018

ทางการเรี ย นที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
3) มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ ง ด า นบุ ค ลากร E08031 เกณฑ เ ฉพาะสถาบั น กลุ ม ค1
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
และ ง
คุณลักษณะของบัณฑิต
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
4) มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญา E05140
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
ตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
E04204
5) มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
ตามเกณฑ ทั่ ว ไปและ

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online
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ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
8 3.1
ระบบและกลไกการให
คํ า ปรึ ก ษาและบริ ก าร
ดานขอมูลขาวสาร

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.
หนวย
นับ

มี
มี
มี
มี
มี
ไมมี
ไมมี

มี
มี
มี
มี
มี
ไมมี
ไมมี

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online

หมายเหตุ

E08041

E08035 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2
E08036
หรือ 3 ขอ
E08037 คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ
E08038 คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
E08039 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
E08040

คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4) มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม E07066
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดใน
ขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย รอยละ
90 ของตัวบงชี้
5) มีนั ก ศึ ก ษาหรื อ กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาได รั บ การ E07067
ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา
มี 2) มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
มี 3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา
มี 4) มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
มี 5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
ไมมี 6) มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5
ไมมี 7) มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา

มี

มี

มี

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53
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ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
9 3.2
ระบบและกลไกการสงเสริม มี/ไมมี
กิจกรรมนักศึกษา

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี 1) สถาบั น /ส ว นงานจั ด ทํ า แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา E07068 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
มี
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 4
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
ขอ
มี
มี
มี 2) มี กิ จ กรรมให ค วามรู แ ละทั ก ษะการประกั น คุ ณ ภาพ E07069
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
การศึกษาแกนักศึกษา
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
มี
มี
มี 3) มี ก ารส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษานํ า ความรู ด า นการประกั น E07070
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย
2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มี
มี
มี 4) มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ M07029
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
มี
มี
มี 5) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ E07030
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มี
มี
มี 6) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ E07031
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
10 4.1
ระบบและกลไกการพัฒนา มี/ไมมี
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
มี

มี

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

1) มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่ อ ใหบ รรลุเ ปา หมายตามแผนด า นการวิจั ยของสถาบั น /
สวนงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มี 2) มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ
การจัดการเรียนการสอน
มี 3) มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
มี 4) มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/สวนงาน เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไมมี 5) มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตาม
อัตลักษณของสถาบัน/สวนงานอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยหรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส ง เสริ ม งานวิ จั ย ฯ เช น การจั ด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดให
มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)
มี 6) มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และ
ขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น

มี

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53
หมายเหตุ

R01027

R01026

R01022 เกณฑทั่วไป
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2
R01023
หรือ 3 ขอ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4
R01024
หรือ 5 ขอ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
R01025 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online
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11

4.2

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

ระบบและกลไกจั ด การ มี/ไมมี
ความรู จ ากงานวิ จั ย หรื อ
งานสรางสรรค

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

ไมมี 2) มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน
องคความรูที่ คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มี 3) มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
มี 4) มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกชุมชน
ไมมี 5) มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช ว ยในการคุ ม ครองสิ ท ธิ์ ข อง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

R01031 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ
ง
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
R01032 คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
R01033 คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
ตามเกณฑ ทั่ ว ไปและ
ครบถ ว นตามเกณฑ
R01034
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุม

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี 7) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ R01028
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน/สวนงาน
มี 8) มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน R01029
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหาของสังคม
เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
มี
มี
มี 1) มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ R01030 เกณฑทั่วไป
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
งานสร า งสรรค ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ ใ น
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
วารสารระดับ ชาติห รือ นานาชาติ
และมีก ารเผยแพร
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ

257

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

13

5.2

กระบวนการบริ ก ารทาง มี/ไมมี
วิ ช าการให เ กิ ด ประโยชน
ตอสังคม

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
12 5.1
ระบบและกลไกการบริการ มี/ไมมี
ทางวิชาการแกสังคม

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

มี

มี

มี

มี
1) มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มี 2) มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมกั บ
การเรียนการสอน
มี 3) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
ไมมี 4) มี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของการ บู ร ณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
มี 1) มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทาง และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน/สวนงาน
มี 2) มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริ มสรางความเขม แข็ งของชุม ชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3) มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม
4) มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

มี

หมายเหตุ

S03047

S03046

S03044 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
S03045 คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ

S01026

S01022 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
S01023 คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
S01024
S01025

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
ไมมี 6) มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร R01035
และมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
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ตัวบงชี้

หนวย
นับ

3.1 ระดับความสํา เร็จของการ มี/ไมมี
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต าม
แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53
หมายเหตุ

5) มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ S03048
และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน/สวนงานและ
เผยแพรสูสาธารณชน
ประเด็นการพิจารณา
เกณฑการใหคะแนน
1) มี แ ผนบริ ก ารวิ ช าการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น / S01027 1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1 ขอ
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 2 ขอ
คณะกรรมการประจําสวนงาน
2) มีการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการอยางครบครัน S01028 3 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ
3. มีการติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม และนําผล S01029 5 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ
การประเมินไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป
4. โครงการหรือกิจกรรมรอยละ 50-79 บรรลุวัตถุประสงค S01030
ตามเกณฑ*
5. โครงการหรือกิจกรรมรอยละ 80-100 บรรลุวัตถุประสงค S01031
ตามเกณฑ*
* ตองดําเนินการครบทุกขอดังนี้
1) บรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในโครงการหรือกิจกรรม
2) จํานวนผูเขารวมจริงตอจํานวนที่กําหนดในโครงการหรือ
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
3) คะแนนความพึ ง พอใจโดยรวมเฉลี่ ย ไม น อ ยกว า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 (ผูตอบไมต่ํากวารอยละ 75 ของผูเขารวม
โครงการ)

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online
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ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
15 6.1
ระบบและกลไกการทํ า นุ มี/ไมมี
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มี
ไมมี

มี
ไมมี

ไมมี

มี

มี

ไมมี

มี

มี

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

1) มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มี 2) มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มี 3) มี ก ารเผยแพร กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ไมมี 4) มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
ไมมี 5) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
6) มี ก ารกํ า หนดหรื อ สร า งมาตรฐานด า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

มี

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53
หมายเหตุ

C01021

C01020

C01016 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
C01017 คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
C01018 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5
หรือ 6 ขอ
C01019

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
17 7.1
ภาวะผูนําของสภาสถาบัน/ มี/ไมมี
คณะกรรมการประจํา สวน
งานและผูบริห ารทุก ระดับ
ของสถาบัน/สวนงาน

ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
16
4.1 ระดับความสําเร็จของระบบ มี/ไมมี
และกลไกในการส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหศิลปะและ
วั ฒ นธรรมเป น ส ว นหนึ่ ง
ข อ ง ชี วิ ต ใ น ส ถ า บั น /
สวนงาน

มี
มี

มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

1) สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน ปฏิบัติหนาที่ M02038 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2
ตามที่ กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
หรือ 3 ขอ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2) ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ M02039 คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
การวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน/สวนงาน
3) ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน M02040
ตามที่ ม อบหมาย รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน/สวนงานไปยังบุคลากรในสถาบัน/สวนงาน

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี ประเด็นการพิจารณา
เกณฑการใหคะแนน
1) มีนโยบาย แผนงาน ระบบและกลไกในการสงเสริมและ C01022 1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1 ขอ
สนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 2 ขอ
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ
สถาบัน/สวนงาน
มี
มี
มี 2) มี โ ครงสร า งหรื อ กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝ ง ความตระหนั ก รู ถึ ง C01023 4 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ
คุณคา และสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มี
มี
มี 3) มีโครงการหรือกิจกรรมที่ปลูกฝง วัฒนธรรมที่พึงประสงค C01024
หรือโครงการจัดการกับวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงคของสังคม
ไมมี ไมมี ไมมี 4) โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงครอยละ 50-79 C01025
ไมมี ไมมี ไมมี 5) โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงครอยละ 80-100 C01026
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7.2

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

การพัฒนาสถาบัน/สวนงาน มี/ไมมี
สูสถาบันเรียนรู

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

3) มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ M06019
ของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4) มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ M06020
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge)

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี 4) ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบัน/สวนงานมีสวน M02041
รวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม
มี
มี
มี 5) ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให M02042
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน/สวนงานเต็มตามศักยภาพ
มี
มี
มี 6) ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง M02043
ประโยชนของสถาบัน/สวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
มี
มี
มี 7) สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินผลการ M02044
บริหารงานของสถาบัน/สวนงานและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
มี
มี
มี 1) มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ M06017 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
ความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/สวนงานอยาง
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
นอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
มี
มี
มี 2) กํ า หนดบุ ค ลากรกลุ ม เป า หมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู แ ละ M06018 คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
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20

19

7.4

7.3

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

ระบบบริหารความเสี่ยง

มี/ไมมี

มี

มี

มี

มี

มี
มี

ไมมี

ไมมี

ไมมี 4) มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ร ะบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มี 5) มี ก ารส ง ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ยของหน ว ยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มี 1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลั ก ของสถาบั น /ส ว นงานร ว มเป น คณะกรรมการหรื อ
คณะทํางาน
มี 2) มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน
จากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน/สวนงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะ
เทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุรายแรงขึ้น
ภายในสถาบั น/ส ว นงานในรอบป ก าร
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความ
ปลอดภั ย ของนั ก ศึ ก ษา คณาจารย
บุ ค ลากร หรื อ ต อ ชื่ อ เสี ย งภาพลั ก ษณ

M02045 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ
M02046

M05022

M05021

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
ตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี 5) มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน M06021
หรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit
knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ มี/ไมมี มี
มี
มี 1) มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
M05018 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
บริหารและการตัดสินใจ
มี
มี
มี 2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม M05019 คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ
พันธกิจของสถาบัน/สวนงาน โดยอยางนอยตองครอบคลุม
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ
การเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ไมมี ไมมี ไมมี 3) มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
M05020 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ

หนวย
นับ
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21

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

5.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการ มี/ไมมี
ปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่
ข อ ง ส ภ า ส ถ า บั น /
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า
สวนงาน

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี
มี

มี

มี

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน
3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และดําเนินการตามแผน
5) มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ประเด็นการพิจารณา
1) มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
2) สภา/คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ผู บ ริ ห ารกํ า หนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา/สวนงาน
3) มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4) มีผ ลการกํา กับติดตามประเมิน อธิการบดีห รือผูบริห าร
สูงสุด/ผูบริหารอยางนอย 2 ครั้งในรอบวาระการดํารงตําแหนง
5) สภาสถาบั น /คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ผู บ ริ ห าร

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

หรื อ ต อ ความมั่ น คงทางการเงิ น ของ
สถาบัน/ส วนงาน อั นเนื่อ งมาจากความ
บกพร อ งของสถาบั น /ส ว นงานในการ
ควบคุ ม หรื อ จั ด การความเสี่ ย ง หรื อ
ปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

หมายเหตุ

M02054

M02049
M02050 เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ
M02051 2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ
M02052 4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6 ขอ
M02053

M02048

M02047

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online
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5.2 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการ
ปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่
ข อ ง ผู บ ริ ห า ร ส ถ า บั น /
สวนงาน

5.5 ระดั บความสํ าเร็ จของการ ไดรับ/

23

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

22

ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

มี

มี
มี
มี

มี
มี

มี
มี
มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53
ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบัน/
สวนงานดําเนินงานภายใตธรรมาภิบาล ครบถวนทุกประเด็น
6) มี ก ารประเมิ น ตนเองของสภาสถาบั น /คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน และกรรมการสภาสถาบัน/กรรมการประจํา
สวนงาน/ผูบริหารสถาบัน/สวนงานแตละคน ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดลวงหนา
ประเด็นการพิจารณา
1) มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด (หมายรวมถึง มติสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจํา
สวนงาน ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติ ของหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ)
2) ผู บ ริ ห ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ทิ ศ ทาง นโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ใหความเห็นชอบ
3) มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4) มีผลการกํากับติดตามประเมินผูบริหารอยางนอยปละ 1ครั้ง
5) ผูบริหารสถาบัน/สวนงานดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิ บ าลและกํ ากั บดู แลให สถาบั น/ส วนงานดํ าเนิ นงานภายใต
ธรรมาภิบาล ครบถวนทุกประเด็น
6) มีการประเมินตนเองของผูบริหารสถาบัน/สวนงาน
ไดรับการจัดอันดับ/ไดรับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพใน

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

หมายเหตุ

M02061
M08076 เกณฑการใหคะแนน

M02059
M02060

M02058

M02056 เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ
M02057 5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6 ขอ

M02055

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online
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ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

พัฒนาสถาบันสูระดับสากล ไมไดรับ

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53
ระดับสากลในระดับสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online

คะแนน 1 ได รั บ การจั ด อั น ดั บ
จากสถาบั น จั ด อั น ดั บ ที่ อ ยู น อก
กรอบมาตรฐานที่กําหนด
คะแนน 2 ได รั บ การจั ด อั น ดั บ
เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นํ า ของ
โลกในระดั บสถาบันหรื อสาขาวิ ชา/
คณะวิชา
คะแนน 3 ได รั บ การจั ด อั น ดั บ
เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นํ า ของ
โลกหรื อ ได รั บ การรั บ รองจาก
สมาคมวิชาชีพในระดับสากลในระดับ
สถาบันและอยางนอย 1 สาขาวิชา/
คณะวิชา
คะแนน 4 ได รั บ การจั ด อั น ดั บ
เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นํ า ของ
โลกหรื อ ได รั บ การรั บ รองจาก
สมาคมวิชาชีพในระดับสากลในระดับ
สถาบันและอยางนอย 2 สาขาวิชา/
คณะวิชา
คะแนน 5 ได รั บ การจั ด อั น ดั บ
เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นํ า ของ
โลกหรือไดรับการรับรองจากสมาคม
วิชาชีพ ในระดับสถาบันและอยาง
นอย 3 สาขาวิชา/คณะวิชา

หมายเหตุ

266

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
25 9.1
ระบบและกลไกการประกัน มี/ไมมี
คุณภาพการศึกษาภายใน

ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
24 8.1
ระบบและกลไกการเงินและ มี/ไมมี
งบประมาณ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53

M04057

M04056

M04055

M04051 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2
หรือ 3 ขอ
M04052
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ
M04053 คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ
M04054

หมายเหตุ

1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ M07027 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หรือ 3 ขอ
สถาบัน/สวนงาน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงาน

1) มี แผนกลยุ ทธ ทางการเงิ นที่ สอดคล องกั บแผนกลยุ ทธ ของ
สถาบัน/สวนงาน
2) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ
การจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได
3) มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานใน
แตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/สวนงานและบุคลากร
4) มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และ
รายงานต อ สภาสถาบั น /คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5) มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/
สวนงานอยางตอเนื่อง
6) มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ
ที่สถาบัน/สวนงานกําหนด
7) ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online
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ลําดับ หนวยงาน
ที่
สกอ. สมศ.

ตัวบงชี้

หนวย
นับ

มี
มี

มี
มี
ไมมี ไมมี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

เลขรหัสขอมูล
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล
online

หมายเหตุ

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4
เทียบเทาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
หรือ 5 หรือ 6 ขอ
มี 2) มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน M07028
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 7
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
หรือ 8 ขอ
และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/สวนงาน
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 9 ขอ
มี 3) มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน/ M07029
สวนงาน
มี 4) มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา M07030
ภายในที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ พรอมนํามาปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มี 5) มี ก ารนํ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมา M07031
ปรับปรุงการทํางาน
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
มี 6) มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห ข อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น M07032
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
มี 7) มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ M07033
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน
มี 8) มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ M07034
การศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
ไมมี 9) มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ M07035
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
51
52
53
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ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
26
6.2 ระดับความสําเร็จในการนํา มี/ไมมี
ผลการประเมินไปใชพัฒนา
คุณภาพสถาบัน/สวนงาน

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี ประเด็นการพิจารณา
M07036 เกณฑการใหคะแนน
1) มีม าตรฐานและตัว บง ชี้ ทั้ง ระดับ สถาบัน /ส ว นงาน และ
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ
หลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในและ
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ
รองรั บ การประเมิน คุณ ภาพภายในและรองรับการประเมิ น
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ
คุณภาพภายนอก รวมทั้งแสดงอัตลักษณของสถาบัน/สวนงาน
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ
มี
มี
มี 2) มี ร ายงานการประเมิ น ตนเองระดั บ สถาบั น /ส ว นงานที่ M07037
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6 ขอ
ถูกตอง เชื่อถือได เปนประจําทุกปโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน
มี
มี
มี 3) มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสืบเนื่องจากผลประเมิน M07038
คุณภาพภายในและผลประเมินคุณภาพภายนอก โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน
มี
มี
มี 4) มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพเนื่องจากการประเมินคุณภาพ M07039
ภายนอกไปสูการปฏิบัติควบคูกับการประกันคุณภาพภายใน
มี
มี
มี 5) มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และพัฒนาการบริหาร M07040
อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
มี
มี
มี 6) มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพและนํา M07041
ผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในและการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบัน/สวนงาน
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ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ตัวบงชี้
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
27
6.3 ประสิ ท ธิ ผ ลและผลลั พ ธ มี/ไมมี
ของการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน

มี

มี

ไมมี ไมมี

ไมมี ไมมี

มี

มี

2) มีการนําผลจากขอ 1 มาใชพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มี 3) มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการหลั กสูตร
และการเรี ย นการสอน และการเปลี่ ย นแปลงผลการจั ด
การศึ ก ษาของคณะวิ ช าและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง ส ง ผล
ในทางที่ดีขึ้น (ผลการเปลี่ยนแปลงตองมีอยางนอยกึ่งหนึ่ง
ของขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)
ไมมี 4) มี ก ารยกย อ งหน ว ยงานที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ จากการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนแบบอยาง
แกหนวยงานอื่น คณะวิชาอื่นได (ไมเกิน 3 ปยอนหลัง)
ไมมี 5) มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สถาบัน/สวนงาน
พัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิง
ของหนวยงาน/คณะวิชา/สถาบันอื่นๆ

มี

M07046

M07045

M07043 3 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ
M07044 5 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ในตาราง
ปงบประมาณ
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ
จัดเก็บขอมูล
51
52
53
online
มี
มี
มี ประเด็นการพิจารณา
M07042 เกณฑการใหคะแนน
1) มี ก ารประเมิ น ผลจากการใช ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1 ขอ
การศึกษาภายใน
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 2 ขอ
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เกณฑการประเมิน
1 คะแนน มีการดําเนินการขอ 1
2 คะแนน มีการดําเนินการขอ 2
3 คะแนน มีการดําเนินการขอ 3

เกณฑการประเมิน
1 คะแนน มีการดําเนินการ 1 ขอ
2 คะแนน มีการดําเนินการ 3 ขอ
3 คะแนน มีการดําเนินการครบ
ทั้ง 5 ขอ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : สถาบัน หมายถึง “มหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย”

เลขรหัสขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ หนวยงาน
หนวย
ในตาราง
ปงบประมาณ
ตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
จั
ดเก็บขอมูล
ที่
นับ
สกอ. สมศ.
51
52
53
online
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
28 10.1
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
มี 1) วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา E07072
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
3 ดี (3D) และส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทั้ ง ทรั พ ยากร สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก และบุคคล
มี 2) จั ด การเรี ย นรู จั ด กิ จ กรรมด า นประชาธิ ป ไตย ด า น E07073
คุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
มี 3) พัฒ นาคณาจารยแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ใหมีองค E07074
ความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
มี 4) ให ค วามร ว มมื อ กั บ ทุ ก ฝ า ยในการดํ า เนิ น งานนโยบาย E07075
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
มี 5) กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
E07076
สงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา
3 ดี (3D)
มี 1) มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) E07077
29 10.2
ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู เ รี ย นตาม
น โ ย บ า ย 3 ดี ( 3 D) มี
จํานวน 1 ดาน
มี 2) มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) E07078
ความรู เจตนคติ ตลอดจน
พฤติกรรมตามคุณลักษณะ
จํานวน 2 ดาน
มี 3) มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) E07079
ที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
ครบทั้ง 3 ดาน 3 ดาน

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๐ ๒๖๔๔ ๖๓๐๒ ตอ ๑๑๑๙, ๑๑๒๖
http://www.ph.mahidol.ac.th

