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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนงาน
1.1 ประวัติ
ความเป็นมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 โดยการริเริ่มของแพทย์ไทย ที่ได้
ศึกษาวิชาการด้านสาธารณสุขจากต่างประเทศ โดยได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมราชชนก จานวน 2 ท่าน คือ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส และศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ไปศึกษาวิชาสาธารณสุขที่
มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ซึ่งบุคคล 2 ท่านนี้มีความสาคัญต่อการศึกษาวิชาสาธารณสุขอย่างยิง่ คือ การก่อสร้างคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2491 ได้มีพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65 ตอนที่ 31 วันที่ 1 มิถุนายน 2491 จัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ใน
กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์กเ็ ป็นหน่วยงานหนึ่งที่รวมอยู่ด้วย
จึงถือเป็นการดาเนินการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์อย่างเป็นทางการ และต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานนาม
เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 ได้มีพระราชกฤษฎีกาพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65 ตอนที่ 61 วันที่ 19 ตุลาคม
2491 ได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงถือเป็นวันสถาปนาคณะฯ อย่างเป็นทางการ และได้มีการเปิดสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยอาศัยห้องปฏิบัติการ Bacteriology ซึ่งอยู่ชั้นล่างด้านตะวันออกของ
ศาลาปาโถโลยี
ของแผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าช เป็นสถานทีเ่ รียน และเมื่อมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2493-2494
คณะฯ ได้ย้ายไปเรียนที่ชั้น 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และยังใช้อาคารของแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถานที่เรียนอีกแห่งหนึ่ง
ในปี 2496 พลตรีวิบูลชีพ บุญหลง ได้เป็นผู้แทนในการเจรจาขอใช้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณถนนราช
วิถี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน เพื่อก่อสร้างอาคาร 1 ของคณะฯ ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์หม่อมหลวงโสภิต นพวงศ์ ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาสุขาภิบาล เป็นผูอ้ อกแบบ โดยใช้ต้นแบบจากอาคารของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ซึ่งปัจจุบันคณะฯ มีพื้นที่
ใช้สอย ได้แก่ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ อาคาร 2-6 หอประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 7 (อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ร่วม 3 คณะฯ)
และอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยชนบท อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 26 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
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1.2 โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (Organization Chart)
1.2.1 โครงสร้างและการบริหารงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับอนุมตั ิให้ปรับโครงสร้างใหม่ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม ครั้งที่ 442
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2553 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนงานตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาควิชาแบ่งออกเป็น 13 ภาควิชา 1 สานักงาน 2 ศูนย์ (แผนภาพที่ 1)
1. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2. ภาควิชาจุลชีววิทยา
3. ภาควิชาชีวสถิติ
4. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
5. ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
6. ภาควิชาโภชนวิทยา
7. ภาควิชาระบาดวิทยา
8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
9. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
10. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
11. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
12. ภาควิชาอนามัยชุมชน
13. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สานักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 10 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์
4. งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
5. งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
6. งานวิจัยและวิชาการ
7. งานบริหารเครื่องมือกลาง
8. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
9. งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 1-2
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สานักงานคณบดี

ภาควิชา

ภาควิชา

จุลชีววิทยา

ชีวสถิติ

ภาควิชา
บริหารงาน
สาธารณสุข

ภาควิชา
ปรสิตวิทยาและ
กีฏวิทยา

ภาควิชา
การพยาบาล
สาธารณสุข

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม

งานการคลัง พัสดุ และ
บริหารสินทรัพย์

ภาควิชา
ระบาดวิทยา

ภาควิชา
โภชนวิทยา

งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

ภาควิชา
วิศวกรรมสุขาภิบาล

ภาควิชา
สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์

งานบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา

ภาควิชา
อนามัยครอบครัว

ภาควิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

งานบริหารทั่วไป

ศูนย์
ประสานงาน
วิทยาเขต
ภูมิภาค

ศูนย์สุขภาพและ
บริการวิทยาการ
ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานวิจัยและวิชาการ

งานบริหารเครือ่ งมือกลาง

ภาควิชา
อนามัยชุมชน

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
งานเทศโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

แผนภาพที่ 1 รายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 442 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2553

ส่วนที่ 1-3
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1.3 จานวนบุคลากร
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง
กลุ่มวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
นักวิจัย
รวม

จานวน (อัตรา)
1
66
48
38
153

กลุ่มสนับสนุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา (ชานาญการพิเศษ)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชานาญการพิเศษ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
บุคลากร
นิติกร
วิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชานาญการพิเศษ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ช่างเทคนิค
นักวิจัย
ช่างไม้
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างไฟฟ้า
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานรับโทรศัพท์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานห้องปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป

อัตราที่มีปัจจุบัน
34
8
1
6
5
5
1
1
7
3
5
2
2
1
1
1
2
1
9
1
4
1
1
2
2
3
8
11
1
1
2
1

ส่วนที่ 1-4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง (ต่อ)
กลุ่มวิชาการ

จานวน (อัตรา)

กลุ่มสนับสนุน

อัตราที่มีปัจจุบัน
10
8
1
2
1
1
156*

พนักงานสถานที่
พนักงานขับรถยนต์
ลูกมือช่างประปา
คนสวน
หัวหน้าหมวดรถยนต์
หัวหน้าหมวดสถานที่
รวม

153

รวม

หมายเหตุ * ไม่นับตาแหน่งบุคลากรของเงินรายได้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและบุคลากรของสานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงาน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงาน
ลูกจ้าง
สายงาน
ข้าราชการ
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
 สานักงาน คณบดี
และภาควิชา
 สานักงานบริการฯ
 บัณฑิตวิทยาลัย
ประจาหลักสูตร
คณะฯ
รวม

55
14

พนักงานส่วน
งาน

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

มหาวิทยาลัย

ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

98
59

35

2

39

39

13

153
201

35

2

31

4

11

156

59

14

เงินนอกงบประมาณ

-

-

-

-

-

35

-

35

-

-

-

-

8

-

2

10

69

157

35

2

39

39

13

354

ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรจาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกตามสายงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
 สานักงานคณบดี
และภาควิชา
 สานักงานบริการฯ
 บัณฑิตวิทยาลัย
ประจาหลักสูตร
คณะฯ
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

74

97

36
29

117
1

รวม
153
201

58

74

24

-

156

14

15

5

1

35

2

8

-

-

10

74

97

65

119

354
ส่วนที่ 1-5
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1.4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2554
ตารางที่ 4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2554 จาแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม (บาท)
เงินเดือนและค่าจ้าง
128,977,700.00
5,597,600.00
134,575,300.00
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายและวัสดุ
10,187,300.00
20,341,570.00
30,528,870.00
ค่าสาธารณูปโภค
7,470,000.00
1,250,000.00
8,720,000.00
ค่าครุภณ
ั ฑ์
20,000,000.00
8,472,200.00
28,472,200.00
สิ่งก่อสร้าง
44,787,030.00
44,787,030.00
เงินอุดหนุน
233,656,200.00
233,656,200.00
รายจ่ายอื่น

-

150,000.00

150,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

166,635,000.00

316,754,600.00

483,389,600.00

กองทุนพิเศษ CMB (105)
รวม

ตารางที่ 5 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2554 จาแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
รายได้ปีปัจจุบัน
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ผลงานการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาวิจัย
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 โครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพิ่ม
 ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กองทุนพิเศษ CMB (105)
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์-สุขภาพ
รวม

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

รวม

141,784,700.00

101,373,100.00

243,157,800.00

21,566,000.00

-

21,566,000.00

224,300.00

212,243,000.00

212,467,300.00

3,060,000.00

-

3,060,000.00

-

638,500.00

638,500.00

-

2,500,000.00

2,500,000.00

166,635,000.00

316,754,600.00

483,389,600.00

ส่วนที่ 1-6
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1.5 แผนยุทธศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์นาผลการประเมินการเยี่ยมสารวจตามระบบคุณภาพ การประเมินผลการดาเนินงานประจาปี
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสารวจความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะ การ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและของรัฐบาล เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
คณะฯจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ระดมความคิดเห็นของประชาคม โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมกลุม่
ใหญ่ทบทวนแผนงาน/โครงการและครั้งล่าสุดได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ใหม่ เพื่อให้สนองนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่ง 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของคณะฯ ต่อไป โดย
กลางปีงบประมาณ 2552 ทางคณะฯ ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล แล้ว
เสร็จเป็นแผน “แผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2553-2555” และเริม่ ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุข
เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม มุ่งส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีต่างๆ ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพื่อ
คงความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ และผลิตนักสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นาทางวิชาการและมีจริยธรรม
ปรัชญา “การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ”
วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนาในภูมิภาคเอเชีย”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านสาธารณสุขทุกระดับ
2. ดาเนินการวิจยั ด้านสาธารณสุข
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการที่ดีอย่างมีคุณธรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
1.1 เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์ในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
ตัวชี้วัด (4 ตัวชี้วัด)
1.1.1 จานวนบทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(เฉลี่ย 0.8 เรื่อง / คน / ปี (ปี 2553) และเฉลี่ย 1 เรื่อง / คน / ปี (ปี 2554, 2555)
1.1.2 ร้อยละของดัชนีการอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ร้อยละ 10 ต่อปี)
1.1.3 จานวนงานวิจัยที่จดทรัพย์สินทางปัญญา (1 ชิ้นงาน / ปี)
1.1.4 ร้อยละผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ (ร้อยละ 10 ของผลงานวิจัย)
ส่วนที่ 1-7
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เป้าประสงค์
1.2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัยทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
1.2.1 จานวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในประเทศ
และนานาชาติ (5 โครงการ/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาวิชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
2.1 สร้างความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้นโดยใช้กลไกตลาด
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ไม่ต่ากว่าระดับ 4 ต่อ 5 คะแนน)
2.1.2 อัตราการได้งานของบัณฑิต (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
เป้าประสงค์
2.2 แสวงหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
2.2.1 อัตราส่วนระหว่างทุนสนับสนุนที่ได้รับต่อแหล่งทุนที่เสนอขอ (1 : 2)
2.2.2 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา (ร้อยละ 50)
เป้าประสงค์
2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตัวชี้วัด (3 ตัวชี้วัด)
2.3.1 ร้อยละการรับรู้ของประชาคมในคณะ (ร้อยละ 80)
2.3.2 ร้อยละจานวนเรื่องที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ในคณะ (ร้อยละ 80)
2.3.3 จานวนเรื่อง/โครงการที่ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในระดับประเทศ (ร้อยละ 20) และ
ระดับนานาชาติ (ร้อยละ 5)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
บริการวิชาการ สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์
3.1 ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/การวิจัยสู่การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.1.1 จานวนเอกสารคาสอนและตาราที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการและวิจัยของตนเอง
และนักคิดอื่น (เอกสารคาสอน 20 ชุด/ปี) (ตารา 10 เล่ม/ปี)
3.1.2 ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปสู่การเรียนการสอน เมื่อเทียบกับจานวนงานวิจัยทั้งหมด
(ร้อยละ 80)
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เป้าประสงค์
3.2 สร้างบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีคณ
ุ ภาพและเอกลักษณ์
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับ (ร้อยละ 80)
3.2.2 จานวนรางวัลที่บัณฑิตได้รบั จากสังคม (10 รางวัล/ปี)
เป้าประสงค์
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
3.3.1 จานวนฐานข้อมูลที่ทันสมัย (ทุกฐานข้อมูล)
3.3.2 จานวนสารสนเทศทีผ่ ู้บริหารนาไปใช้ในการบริหารและบริการวิชาการ (10 เรื่อง)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์
4.1 สร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
4.1.1 จานวนเรื่องร้องเรียน (ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณทีผ่ ่านมา)
4.1.2 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับคาชมเชย (ร้อยละ 20)
เป้าประสงค์
4.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด)
4.2.1 ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายรวม (ร้อยละ 95)
4.2.2 ร้อยละความสาเร็จตามเป้าหมายผลผลิต (ร้อยละ 85)
เป้าประสงค์
4.3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรของคณะฯ
ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
4.3.1 จานวนชั่วโมงต่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (20 ชั่วโมง/คน)
เป้าประสงค์
4.4 เพิ่มความคล่องตัวในการบริการ
ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด)
4.4.1 ร้อยละความสาเร็จของหน่วยงานบริการในการลดระยะเวลาการให้บริการ (ร้อยละ 30)
แผนงาน/โครงการที่ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2554
คณะฯ ดาเนินการนาโครงการไปปฏิบัติในปีงบประมาณ 2554 ตามแผนปฏิบัติการตามข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน
(Performance Agreement) จานวน 16 โครงการ จาแนกเป็น โครงการต่อเนื่อง 3 โครงการ และโครงการใหม่ 13 โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,768,000.00 บาทดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 โครงการแผนปฏิบัติการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2554 จาแนกตามยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการ
1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
โครงการต่อเนื่อง
1. โครงการสร้างความเป็นเลิศการวิจัย
กิจกรรมที่ 1 สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและ
เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารแบบครบวงจร

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

เป้าหมายปี 2554

4,260,000
ตุลาคม
2553 สิงหาคม
2554

4,260,000
3,500,000 วารสาร Asia Journal of
Public Health (3 ฉบับ/ปี)

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
1. สร้างความ
เป็นเลิศใน
การวิจัย

Original Article 7 เรื่อง/ฉบับ

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างการพัฒนาตาแหน่ง
วิชาการ

500,000 ผู้ส่งผลงานขอตาแหน่วิชาการ
5 ตาแหน่ง

กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้และสโมสรการ
วิจัย
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

60,000 เวทีจัดการความรู้ 10 ครั้ง/ปี
200,000 อาจารย์ใหม่เสนอ TOR
ขอทุนวิจัย 10 โครงการ

โครงการใหม่
-

2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง

1,485,000

2. สร้างองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้และ
ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการ

-

โครงการใหม่
2. โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน
3. โครงการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ตามค่านิยมและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

กุมภาพันธ์ –
กันยายน
2554

มีนาคมกันยายน
2554

135,000

หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี
2554 (2 หลักสูตร)

130,000

จานวนอาจารย์ผู้เข้ารับการ
อบรม

200,000

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
(ร้อยละ 90)
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ความสอดคล้อง
ชื่อโครงการ
ระยะเวลา
เป้าหมายปี 2554
กับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
2. สร้างองค์กร
4. โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
แห่งการ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้มี
200,000 นักศึกษามีคุณลักษณะตาม
ระยะที่ 1
เรียนรู้และ
คุณลักษณะตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มกราคม ความเป็น
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มขึ้น
สิงหาคม
เลิศทาง
(ร้อยละ 50)
2554
วิชาการ
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาระยะเวลาการศึกษา
มีนาคม150,000 จานวนฐานข้อมูลของนักศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาธารณสุข
กันยายน
แต่ละหลักสูตรตั้งแต่แรกเข้า
ศาสตร์
2554
จนจบการศึกษา 1 ฐานข้อมูล/
1 ระบบ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิชาการนาเสนอและ
มีนาคม130,000 บัณฑิตนาเสนอผลงานวิชาการ
ประกวดผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษา
กันยายน
20 เรื่อง
2554
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและหลักสูตร
นานาชาติ) ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1
มกราคม 175,000 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สิงหาคม
มหาบัณฑิตหลักสูตรไทย 1
หลักสูตรไทยและนานาชาติ ตามกรอบ
2554
หลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
และนานาชาติ
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดลว่าด้วย
1 หลักสูตร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 2
มกราคม 25,000 รายงานการบริหารจัดการ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
สิงหาคม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรไทย
2554
มหาบัณฑิตหลักสูตรไทยและ
และหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ 1 ฉบับ
ตุลาคม 2553
6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
50,000 โครงร่างหลักสูตรสาธารณสุข
- สิงหาคม
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตสู่ความเป็น
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2554
เลิศในระดับสากล
1 หลักสูตร
7. โครงการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน การทากิจกรรม และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มีนาคมกิจกรรมที่ 1 พัฒนาความพร้อมเข้าสู่
นศ.ชั้นปีที่ 4 ทุกคน
กันยายน
40,000
ตลาดแรงงาน
2554
8.โครงการพัฒนาข้อมูลและเครือข่ายศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
การดาเนินงาน
มกราคม ฐานข้อมูลศิษย์เก่าย้อนหลัง 20
1. การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายศิษย์เก่า
สิงหาคม
50,000 ปี (2534-2554)
บัณฑิตศึกษา
2554
และศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
2. จัดทาทาเนียบบัณฑิตปีการศึกษา 2553
200,000 ทาเนียบบัณฑิต 500 เล่ม
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
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ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการ
วิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
9. โครงการแผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง
ตุลาคม
กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัย มหิดล ใน
2553 การส่งเสริมงานวิชาการ การศึกษาวิจัย การ
กันยายน
พัฒนาด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์และ
2554
สาธารณสุข ความปลอดภัยและอนามัย
สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร (สานักงานบริการฯ)
10. โครงการพัฒนาความเป็นศูนย์กลาง
1 ก.พ.54 –
นโยบายด้านสุขภาพ
31 ส.ค.54
4. สร้างความเป็นสากล
โครงการต่อเนื่อง
11. โครงการจัดทาวารสารนานาชาติ
ออนไลน์ (Asia Journal of Public
Health)
โครงการใหม่
12. โครงการเพิ่มพลังด้วยภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษสร้างพลังสาหรับ
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 บุคลากรคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ก้าวทันโลกด้วยภาษาอังกฤษ
5. ความกลมกลืนในความหลากหลาย
โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
13. โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ตาม
จุดยุทธศาสตร์
1. สารวจสถานที่จุดยุทธศาสตร์ 1 แห่ง

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
20,000

สานักงาน 1-2 โครงการ
อนามัย
กรุงเทพฯ

3. สร้างความ
เป็นเลิศใน
การบริการ
สุขภาพและ
บริการ
วิชาการ

20,000 1 ศูนย์
263,000

ตุลาคม
2553 –
กันยายน
2554

113,000

มกราคม กันยายน
2554

1000,000

กุมภาพันธ์ สิงหาคม
2554

เป้าหมายปี 2554

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาทุกหลักสูตร
50,000 บุคลากรคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
350,000

4. สร้างความ
เป็นสากล

5. ความ
กลมกลืนใน
ความ
หลากหลาย

350,000 ประชาคม คณะสาธารณสุข
ศาสตร์รับรู้ข่าวสารวิชาการที่
หลากหลายทุกสาขา

2. จัดซื้อและติดตั้งจอทีวีและMonitor 1 จุด

ส่วนที่ 1-12
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ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน
โครงการต่อเนื่อง
มกราคม 14. โครงการก้าวไกลด้วย e-learning
กิจกรรมที่ 1 สร้างคอร์สแวร์การเรียนการสอน สิงหาคม
2554
ทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์
กิจกรรมที่ 2
มีนาคม การพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาและการผลิตสื่อ สิงหาคม
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554
โครงการใหม่
15. โครงการสร้างคุณค่าระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบเครือข่ายคณะ
มีนาคม สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
กันยายน
2554
กิจกรรมที่ 2 สร้างโปรแกรมติดตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
7. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
16. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ 1 เสวนาวิชาการ เรื่อง วิธีการเขียน
พฤศจิกายน
แผนงาน/โครงการของงาน/หน่วยงาน ประจาปี
2553
งบประมาณ 2554
กิจกรรมที่ 2. อบรมเทคนิคการเขียน
กรกฏาคมแผนพัฒนาและรายงานการประเมินตนเอง
สิงหาคม
2554
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มีนาคมพฤษภาคม
2554
พฤษภาคม –
มิถุนายน
2554

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
วางแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจาปี
งบประมาณ 2555 - 2556
พฤษภาคม –
กิจกรรมที่ 5 ประชุมการจัดทาแผนและ
มิถุนายน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

เป้าหมายปี 2554

1,815,000

400,000 5 รายวิชา

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
6. การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเป็น
พื้นฐาน

785,000 ร้อยละของความพึงพอใจ
(ร้อยละ 80)

600,000 1 ระบบ
30,000 1 โปรแกรม

575,000

7. ใช้ทรัพยากร
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด

5,000 หัวหน้างาน และ เลขานุการ
ภาควิชา
35,000 หัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าภาควิชา
เลขานุการภาควิชา หัวหน้างาน
และผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน
30,000 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ 2553
500,000 บุลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
ทุกระดับ
5,000 รองหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 คน

2554

ส่วนที่ 1-13
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1.6 ผลงานดีเด่นในรอบปี
1.6.1 ยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence)
1. “การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
ผลงาน เรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจยั แบบครบวงจร เพื่อการบริหารจัดการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดี
(Good Practice) ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต
จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังแผนภาพที่ 2 และ 3

Research club KM
Research club /

KM

Research club KM

-

-

-

-

- CMB (

-WindowII

-

-

-

-

-

-

-

e-journal
-

-

-

R2R

-

-Mentorship

Research club KM

Research
Club/KM

-

Impact Factor

Research club KM

แผนภาพที่ 2 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจยั และเพิ่มผลงานวิจัยแบบครบวงจร

แผนภาพที่ 3 รางวัลดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ
ส่วนที่ 1-14
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2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทยสู่ผู้บริโภค”
ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทยสูผ่ ู้บริโภค” ภายใต้ชุดโครงการ “การ
ขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในคณะผูจ้ ัดทา และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน ให้เป็น 1 ใน 12
ผลงานเด่น สกว. ประจาปี 2553 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเด่นกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ผลงานวิจัยนี้เป็นการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
เนื้อโคธรรมชาติจากต้นน้าจนถึงมือผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอาหารจากเนื้อสัตว์ที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย เกษตรกรก็มี
โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการขายโคเหมาเป็นตัว เกิดการริเริม่ รวมกลุ่ม มีช่องทางธุรกิจพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ดัง
แผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทยสู่ผู้บริโภค

1.6.2 ยุทธศาสตร์ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
1. โครงการฝึกปฏิบตั ิงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ หรือการฝึกภาคสนามนั้น เป็นส่วนสาคัญของกระบวนการ
เรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอันที่จะก่อให้เกิดความคิดรวบยอดของการสาธารณสุข
เสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมในสาขาวิชาชีพเดียวกันและต่างสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชน ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับบทบาทของการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พยายาม
สอนให้นักศึกษาได้มองอย่างรอบด้านและเล็งเห็นความสาคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทของตนเองที่มีต่อการ
พัฒนางานสาธารณสุขต่อไปในอนาคต และยังเป็นการปลูกจิตสานึกของการเป็นนักสาธารณสุขที่ดี มีคุณธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบตั ิงานภาคสนามดังกล่าว เน้นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
ในการพึ่งตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยเน้นที่ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข มีนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงาน 382 คน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาต่างๆ และนิสิตแพทย์ จาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยฝึกปฏิบตั ิงานใน 17 หมู่บ้านของตาบลลาดบัวขาวและตาบลหนองหญ้า
ขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2554 ถึง 6 มีนาคม 2554
ส่วนที่ 1-15
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ผลการฝึกปฏิบัติพบว่านักศึกษาจบตามกระบวนการฝึกฯ ทุกคน (ร้อยละ 100) มีรายงานการฝึกภาคสนาม 17 ชุด
ครอบคลุมวิสัยทัศน์ชุมชนสุขภาพดี สถานการณ์สุขภาพชุมชน ปัญหาสุขภาพเรียงตามลาดับความสาคัญ แผนงานแก้ปญ
ั หาและ
ส่งเสริมสุขภาพ จานวน 35 แผนงาน และโครงการแก้ปญ
ั หาและส่งเสริมสุขภาพ จานวน 127 โครงการ ซึ่งบางกิจกรรมได้มีการ
ดาเนินการและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้แผนงานและโครงการดังกล่าวฯส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อดาเนินการต่อ
แผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 โครงการฝึกปฏิบตั ิงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
1.6.3 ยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
(Health Care and Services Excellence)
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับโล่เกียรติคณ
ุ เพื่อแสดงว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กร
หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เป็นผู้มอบโล่แก่
รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังแผนภาพที่ 6
และมีการนาเสนอนวัตกรรมโรงเรียนโภชนาการสมวัยของสถานศึกษา
และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ภาคี
เครือข่ายโภชนาการสมวัย และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนานวัตกรรมโภชนาการสมวัยและโรงเรียนโภชนาการ
สมวัย โดยได้คดั เลือก รศ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ อาจารย์ประจาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนานวัตกรรมโภชนาการสมวัย โดยมีผลงาน
1. สร้างสรรค์นวัตกรรม 2 ชิ้น คือ การ์ตูนแอนิเมชั่นประกอบเพลงชุด “เด็กไทยดี๊ดี” และ “คู่มือแม่ครัว
อนามัย หัวใจรักเด็ก”
2. พัฒนาโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนโภชนาการสมวัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับยอดเยี่ยม 1 โรงเรียนจาก 33
โรงเรียนทั่วประเทศ

ส่วนที่ 1-16
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แผนภาพที่ 6 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
2. ผู้ประกอบประโยชน์ให้แก่การประปานครหลวง
คณะสาธาณสุขศาสตร์ได้รับโล่ “ผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่การประปานครหลวง” เนื่องในวันสถาปนาการ
ประปานครหลวงครบ 44 ปี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่เกียรติคณ
ุ ประจาปี2554 ณ สานักงานใหญ่ การประปานครหลวง
ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 ผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่การประปานครหลวง
ส่วนที่ 1-17
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1.6.4 ยุทธศาสตร์ People Excellence
1. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นบุคคลแห่งปี 2554 รางวัล "ระฆังทอง" สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่นประเภทข้าราชการ
หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจ ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีสมเด็จพระมหามังคลาจารย์
คณะผู้ปฏิบัติหน้าทีส่ มเด็พระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัล และฯพณฯ พลอากาศเอก กาธน สินธวานนท์
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ดังแผนภาพ
ที่ 8
2. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล ได้ส่งผู้แทนเข้ารับรางวัลเกียรติยศ
"คนดีสังคมไทย" ประจาปี 2554 โดย ฯพณฯ นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง
คอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต

แผนภาพที่ 8 คณบดีเข้ารับรางวัล "ระฆังทอง" บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 4 และรางวัล “คนดีสังคมไทย” ประจาปี 2554

1.7 การได้รับมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ
สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการ
รับรองมาตรฐานด้านการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 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. การบริหารงานบริการวิชาการที่มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางรองรับ (หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์
(OPHETS) และการกาหนดระเบียบรองรับ
ส่วนที่ 1-18

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

1.9 แผนงานในอนาคต
คณะฯ โดยคณบดีได้จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานประจาปี 2555 กับอธิการบดี และได้มีการถ่ายทอดภาระหน้าที่
และเป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดไปยังรองคณบดีทุกฝ่าย / หัวหน้าภาควิชา / เลขานุการคณะฯ/หัวหน้างาน /หัวหน้าหน่วยงาน
ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 มีโครงการที่จะดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี จานวน 22 โครงการ จาแนกเป็น โครงการ
ต่อเนื่อง 11 โครงการ (22 กิจกรรม) และโครงการใหม่ 11 โครงการ (6 กิจกรรม) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence)
โครงการใหม่
1. โครงการพัฒนาคลังความรูเ้ พื่อการสนับสนุนงานสาธารณสุขของคณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการต่อเนื่อง
1. โครงการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและการขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสร้างการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตารา และหนังสือทางวิชาการ
3. โครงการปรับระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ (Teaching and Learning Excellence)
โครงการใหม่
2. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
3. โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4. โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
6. โครงการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
7. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3D
โครงการต่อเนื่อง
4. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(กิจกรรมที่ 2 ปี 2554)
กิจกรรมที่ 2 โครงการก้าวไกลด้วย E-learning
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ (Healthcare & Services Excellence)
โครงการต่อเนื่อง
5. โครงการสร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 โครงการงานบริการวิชาการหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางนโยบายด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 1-19
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นสากล (Internationalization)
โครงการต่อเนื่อง
6. โครงการเตรียมวารสารสาธารณสุขศาสตร์ และวารสารนานาชาติออนไลน์ (Asia Journal of Public Health)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความกลมกลืนในความหลากหลาย (Harmony in Diversity)
โครงการต่อเนื่อง
7. โครงการพัฒนางานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร (ICT-Based University)
โครงการใหม่
8. โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์
9. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าปริญญาตรีและ ติดตามการมีงานทา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
10. โครงการแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของคณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 จัดทาระบบฐานข้อมูลจองห้องประชุม
กิจกรรมที่ 2 จัดทาระบบฐานข้อมูลการจองรถ
กิจกรรมที่ 3 สร้างโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 4 จัดทาระบบสารสนเทศแผนพัฒนาในการตัดสินใจของคณะสาธารณสุขศาสตร์
11. โครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงสัญญาณเครือข่ายภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 การติดตั้งสัญญาณวายไฟร์เพิ่มเติมภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการต่อเนื่อง
8. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดทาวิดีทศั น์ และเอกสารแนะนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 โครงการเสียงตามสายสบาย สบาย สา’สุข
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์พบปะสื่อมวลชนประจาปี
กิจกรรมที่ 4 จุลสารข่าวสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์รายการ "หน้าต่างสุขภาพ"
กิจกรรมที่ 6 ส่งสารผ่านสื่อมวลชน
กิจกรรมที่ 7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง IPTV
กิจกรรมที่ 8 นักข่าวมือใหม่ หัวใจสาธารณสุข
9. โครงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามจุดยุทธศาสตร์
10. โครงการสร้างคุณค่าระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 1 สร้างโปรแกรมติดตามแผนปฏิบัติการประจาปี และรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดทาทาเนียบบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

ส่วนที่ 1-20
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทรัพยากรบุคคล (Human Capital)
โครงการต่อเนื่อง
11. โครงการสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มพลังด้วยภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาการบริหารจัดการและภาวะผู้นาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ส่วนที่ 1-21

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพที่ 1
หลักการ

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล และการบริหาร
ความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

องคประกอบ 1.1
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริหาร

ภาวะผูนํา

ผลการประเมินกระบวนการ

ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาท ใน
การชี้นํา กําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร
สร า งบรรยากาศการเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม ผลการ
ดํา เนิ น งาน มี ค วามรั บ ผิด ชอบต อ สั งคม และให
ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล

ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 1.1

3

4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
1.1.1 ผูนํากําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานขององคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน และถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1
คณบดีกําหนดทิศทาง และเปาหมายในการดําเนินงานของสวนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผลกระทบที่จะมี
ตอสังคมและชุมชน (P) โดยมีแนวทางและเปาหมายดําเนินงาน ในป 2550-2554 (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1.1 (1) ดังนี้
ปณิธาน :
คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่ใหการศึกษา คนควา วิจัย และบริการวิชาการดานสาธารณสุข
เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม มุงสงเสริมวิชาการชั้นสูง และเทคโนโลยีตาง ๆ ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพื่อคง
ความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถายทอด เผยแพรความรู และผลิตนักสาธารณสุขใหมคี วามรู ความสามารถ มีความคิด
สรางสรรค เปนผูนําทางวิชาการและมีจริยธรรม
ปรัชญา “การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ”
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นโยบาย “คณะสาธารณสุขศาสตร มุงผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพคูคณ
ุ ธรรม เปนองคกรแหงการเรียนรูที่แข็งแกรง เปน
ศูนยกลางวิชาการ วิจยั บริการวิชาการ บริหารทรัพยากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสาธารณสุขแนวใหมอยางมี
คุณภาพ รวมทั้งสงเสริมประยุกตศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาไทยมาใชในการดําเนินชีวิต”
วิสัยทัศน “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเซีย”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาดานสาธารณสุขทุกระดับ
2. ดําเนินการวิจัยดานสาธารณสุข
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสรางเครือขายเพื่อสังคมสุขภาวะ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการที่ดีอยางมีคณ
ุ ธรรม)
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. การสรางผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ ชี้นําสังคม และแผยแพรในระดับสากล
3. การบริการวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่มคี ุณภาพมาตรฐานสากล
4. การบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ปงบประมาณ 2551-2552 คณะฯ ปรับแผนยุทธศาสตร ป 2550-2554 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะพัฒนาไปสูการเปน 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก การปรับแผนพัฒนาฯ คณะฯดําเนินงานมาอยาง
ตอเนื่อง โดยใชผลการดําเนินงานในปที่ผานมาประกอบในการพัฒนาในแตละป นําทีมโดยคณบดี คณะกรรมการประจําคณะฯ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร คณะกรรมการ
วิจัย เลขานุการคณะ และหัวหนางาน/หัวหนาหนวยงานรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปจจัยสภาวะแวดลอมจากภายนอกคณะฯ รวมทั้งผลกระทบที่มตี อสังคมและชุมชน ซึ่งผลการทบทวนทางคณะฯ ปรับประเด็น
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด/เปาหมายในการดําเนินงานใหมเพือ่ พัฒนาคณะฯ ใหไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
วิสัยทัศนฯ/พันธกิจยังคงอยูเดิม (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1.1 (2)-(3) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
2. การพัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตรระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและบริการวิชาการสูการแขงขันเชิง
พาณิชย
4. พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเพื่อใหแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวนําไปสูการปฏิบัติ คณบดีถายทอดทิศทาง เปาหมาย และผลการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกกลุม/ ทุกระดับผานการประชุมทีมบริหาร/ คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการกระจายอํานาจใหกับรองคณบดี/
หัวหนาภาควิชามอบหมายงานใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไปถายทอดทิศทาง เปาหมาย และดําเนินการตามทิศทางที่กําหนดไว
เชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร คณะกรรมการวิจัย
ฯลฯ รวมทั้ง การเผยแพรทางจดหมายขาวเฉพาะกิจ และทาง Website ของคณะฯ อยางตอเนื่อง ตลอดจนการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานตามลําดับชั้น เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว (เอกสารหมายเลข PH.1.1.1.1(4)
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เชน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานระหวางคณบดีกับหัวหนาภาควิชา
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เปนตน

และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณบดีกํากับ ติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินของมหาวิทยาลัย/ของคณะฯ ไปสูบุคลากรภายในภาควิชาและหนวยงาน ดวยการมอบหมายใหหัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา
และรองคณบดีทุกรองรับผิดชอบเปนผูดําเนินการ สําหรับการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน และการใชงบประมาณ คณบดี
กําหนดระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
1. หนวยงานรายงานผลเสนอตอมหาวิทยาลัย รายงานการใชจายเงินเปนประจําทุกเดือน, รายงานผลการดําเนินงาน
ตามผลผลิตทุกไตรมาส เอกสารหมายเลข PH.1.1.1.2 (1)-(2)
2. ติดตามผลการประเมินตามขอตกลงการปฏิบตั ิงานของผูบริหารระดับคณะฯ และระดับภาควิชาทุก 6 เดือน
เอกสารหมายเลข PH.1.1.1.2 (3)
3. รองคณบดีฝายแผนพัฒนา ฯ รายงานผลการใชจายเงินประจําเดือนเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ระเบียบ
วาระที่ 1.4 เพื่อแจงเพื่อทราบ
4. ทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
5. ประชุมทีมบริหารเพื่อติดตามงานทุกวันพฤหัสบดี
6. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง/คน) โดยใหหัวหนาภาควิชาทุกคนนําเสนอรายงานผล
การดําเนินงานรายบุคคล (สับเปลี่ยนกันไป) เพื่อติดตามผลงานทั้งของทุกเดือนที่ผานมา และภารกิจที่กําลัง
ดําเนินการ เอกสารหมายเลข PH.1.1.1.2 (4)
ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการไปสูเ ปาหมายการดําเนินการขององคกร และไปสู
บุคลากรในองคกรทุกกลุม /ทุกระดับ (A) ดวยการทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2553-2555 ใหม
ขอมูลที่นํามาประกอบการดําเนินการ คือ
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
2. ขอเสนอแนะการการเยีย่ มสํารวจคณะกรรมการตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย สกอ. และสมศ. รวมทั้งนโยบายรัฐบาล มาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือทิศทางพัฒนา
การศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2555-2559
3. ซึ่งไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2555-2559
จํานวน
2 ครั้ง และผลที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาว ไดนํามาปรับวิสยั ทัศนและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ
(เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.3 (1) – (2) ดังนี้
1) วิสัยทัศน ปรับเปน “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ น้ําในภูมิภาคเอเซีย ป 2559”
2) ปรับทิศทางการพัฒนาคณะฯ
(1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และ
ตลาดแรงงาน สงเสริมจุดเดนของหลักสูตรใหชัดเจน และเตรียมความพรอมใหรองรับการเปน
สถาบันการศึกษากลุมง. (สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก)
(2) สรางเครือขายวิจัยสูภาพลักษณ “มหาวิทยาลัยวิจัย”
(3) จัดระบบและกลไกการบริหารบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตรแบบมีสวนรวม
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 3
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(4) มีการบริหารที่สนับสนุนทุกภารกิจอยางมีประสิทธิภาพประหยัด โปรงใสและสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดี
(5) เปนองคกรแหงการเรียนรู มีการจัดการความรู บุคลากรมีโอกาสกาวหนา มีสุขภาพ และมีความสุข
(6) สรางบุคลากรและนักศึกษาใหไดตามคานิยมขององคกร และปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมไทยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) นําขอเสนอจากการเยีย่ มสํารวจตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 การดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการเยีย่ มสํารวจตามระบบคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ตามขอเสนอแนะ
แผนกลยุทธ
1. ควรกําหนดทิศทาง วิสัยทัศนให 1.1 คณะฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนา 1. บุ ค ลการมี ส ว นร ว มทิ ศ ทางและ
ชั ด เจนโดยควรนิ ย ามการเป น
การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555เปาประสงคก ารดํา เนินงาน และ
สถาบันชั้ น นํ า ให ชัดเจน พร อ ม
2559 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
จัดทํา(ราง) แผนพัฒนาการศึกษา
กํ า ห น ด ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2554
ของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ.
(benchmark)
โดยทํ า ให
ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554
2555-2559 และใชเปนแนวทาง
ครอบคลุมตัวชี้วัดหลักของคณะ 1.1.1 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
ดําเนินการกําหนดโครงการตอไป
• ทบทวนวิสยั ทัศน พันธกิจ
• คณะสาธารณสุขศาสตรจะ Benchmarking กับ
มหาวิทยาลัยใดในภูมภิ าคเอเซีย
• ประเมินสถานการณที่จะมีผลกระทบตอคณะ
สาธารณสุขศาสตรในอีก5 ปขางหนาในแตละ
พันธกิจ
• ทิศทาง และเปาประสงคการพัฒนาการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559
1.1.2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
• ทบทวนทิศทางและเปาประสงคการพัฒนา
การศึกษาของคณะฯ จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
• กําหนดวัตถุประสงค/ตัวชี้วัด/แนวทางการ
พัฒนา/แผนงานโครงการ
• เปาหมายในการดําเนินงานเพื่อยกราง
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร พ.ศ. 2555-2559
1.1.3 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2554 เพื่อทราบ รวมทั้งใหภาควิชา/
หนวยงานดําเนินการเสนอโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯพ.ศ. 2555-2559
ตอไป
2. ควรมีตัว ชี้วั ดหลัก ที่ชั ดเจนและ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ดําเนินการ 2. ผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบ
ตอเนื่องเพื่อการประเมินผลการ กําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
กับเปาหมาย พบวา
(สกอ.)และกําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้ของ 2.1 คะแนน สกอ. = 3.74
ปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะ อุดมศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัดเดิมไมตอเนื่อง)
ดีกวาเปาหมาย 0.20 คะแนน
ศ.)ปการศึกษา 2553-2555 แลวนําเสนอคณะกรรมการประจํา
(คะแนนเปาหมาย 3.54 คะแนน)
คณะฯเพื่อพิจารณา ดังนี้
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ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1.1

2.1.2

2.2

3. ควรจัดทํา Corporate KPI โดย
นํ า เทคโนโลยี ม าช ว ยในการ
ติดตามและนํ า เสนอ KPI ให
ผูบริหาร

3.1

ควรถ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ ไ ปสู
บุคลากรทุกระดับ

4.1

5. ควรกํ า หนดแผนเรื่ อ งความ
รับผิดชอบตอสังคมและชุมชนให
ชัดเจนในแผนกลยุทธ

5.1

4.

6.

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
คาเปาหมาย สกอ. ประชุมคณะกรรมการประจํา 2.2 คะแนน สมศ. = 4.78
คณะฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
ดีกวาเปาหมาย 1.22 คะแนน
และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
(คะแนนเปาหมาย 3.56 คะแนน)
คณะกรรมการประจําคณะฯ
แลวนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อทราบ ครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
คาเปาหมาย สมศ. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 และได
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ แลวไดนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อทราบครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2554
คณะฯกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดเพื่อดําเนินการตาม
2.3 ผลการดํ า เนิ น การเป น ไปตาม
แบบประเมินผลตามขอตกลงการปฏิบัติงาน
เป า หมายที่ กํ า หนดตามแบบ
(Performance Agreement) เปนประจําทุกป
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานส ว น
งานประจําปงบประมาณ 2554
คณะฯกําลังดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตร ของคณะฯ 3. โครงการจั ดทํ า ระบบสารสนเทศ
ป 2555-2559 และปรับ Corporate KPI ดังนั้นการ
แผนพั ฒ นาในการตั ด สิ น ใจของ
จัดทําโปรแกรม งานแผนฯ กําหนดแผนปฏิบัติการเพือ่
คณะสาธารณสุขศาสตร
จัดทําระบบสารสนเทศแผนพัฒนาในการตัดสินใจของ
คณะสาธารณสุขศาสตร
คาดวาจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2555
คณะฯ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ 4. ภ า ค วิ ช า / ห น ว ย ง า น จั ด ทํ า
แ ผนงา น/ โ ครงก า รบ รรจุ ใ น
สาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559 ฉบับสมบูรณยังไม
แผนพั ฒนาการศึ ก ษาของคณะฯ
เรียบรอย เนื่องจากรอความสอดคลองกับยุทธศาสตร
พ.ศ. 2555-2559 เรีย บร อยแล ว
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงยังไมไดเผยแพรแผนพัฒนา
การเผยแพรงานแผนฯ ดําเนินการ
ฯ ดังกลาวไปยังบุคลากรรายบุคคล แตไดมีการแจงไปยัง
โดยผานคณะกรรมการ ประจํา
ผูบริหารผานคณะกรรมการประจําคณะฯ/คณะกรรม
คณะฯ/คณะกรรมการวิเ คราะห
และกํากับแผนพัฒนาการศึกษา ฯ
การวิเคราะหและกํากับแผนพัฒนาการศึกษาฯ
และ
เพื่อใหทราบทิศทาง/เปาประสงค
หัวหนาภาควิชาไปยังบุคลากรภายในภาควิชา/หนวยงาน
ดํ า เนิ น งาน พ.ศ. 2555-2559
เรียบรอยแลว
เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการบรรจุใน
และผาน website PH_Plan ของ
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2555-2559
คณะฯ
คณะสาธารณสุขศาสตรเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับ
5. กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ก า ร
ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนจึงไดกําหนดเปน
ดําเนินงานเพื่อรับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงคในแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ.
และชุมชน
2555-2559
(ขอ 1.2.3 จัดระบบสนับสนุนใหเกิดการใชผลการวิจัย
สามารถนําไปใชประโยชนจากงานวิจัยในชุมชน สังคม
และการผลักดันนโยบาย และขอ 3.2.1 พัฒนางาน
บริการวิชาการฯ แบบครบวงจรตามความตองการของ
ผูใชบริการ)
อยูระหวางการรอแผนและตัวชีว้ ัดกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําโปรแกรม
(จัดทําระบบสารสนเทศแผนพัฒนาในการตัดสินใจของ
คณะสาธารณสุขศาสตรคาดวาจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2555)
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ

คว ร จั ด ระ บ บ ก า รร ว บ รว ม 6.1
ตั ว ชี้ วั ด ตามแผนกลยุ ท ธ อ ย า ง
เปนระบบที่ชัดเจน
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1

1 เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1 (1) แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษาของ
คณะฯป 2550 – 2554
(2) แผนยุทธศาสตรของคณะฯ ป 2553-2555
(3) แผนปฏิบัติการ 4 ป (ป 2552-2555)
(4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Agreement) ปงบประมาณ 2554
2. เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.2 (1) รายงานการใชจายเงินประจําเดือน (ทุกเดือน)
(2) รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
(3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ทุก 6
เดือน
(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 12 ครัง้
3. เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.3 (1) รายงานการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559” ระหวางวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554
(2) ทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 6

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
1.1.2 ผูนําเอื้อและสงเสริมการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให
องคกรสามารถแขงขันไดในระดับสากล

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
คณบดีในฐานะเปนผูนาํ ที่เอื้อและสงเสริมการสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ (P) เปน
ประธานที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย และผูบ ริหารคณะฯ จัดทําแผนการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ
คณบดีและทีมบริหารถือเปนนโยบายในการสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือของหนวยงานทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา ซึ่งในปงบประมาณ 2554 คณบดีในฐานะประธานเครือขายคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทยไดกําหนดใหมีการประชุมเครือขายฯ จํานวน 5 ครั้ง
การดําเนินการตามแนวทางหรือแผนการใหการสนับสนุนสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(D) โดยสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแผน เชน การสนับสนุนใหมีการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยการเชิญภาคีเครือขายรวมเปนเจาภาพ มีการมอบหมายใหรองคณบดีผายวิเทศสัมพันธฯ เปนผูประสานการเชิญ
ตางชาติมารวมเปนภาคีเครือขายนอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหระดับภาควิชา/หลักสูตรประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายฯ
ในดานการศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ สนับสนุนใหมีการพัฒนาจัดทําโครงการรวมกัน เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย การเชิญนักวิชาการชาวตางชาติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําโครงการ สอส. และโครงการตางๆ โดยเชิญหนวยงาน
ตางๆ รวมถึงชุมชนมารวมกิจกรรม 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. เครือขายสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย (Thai Society of Higher Education Institutes on
Environment :TSHE)
5. บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการจัดระบบจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษารวมกับสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการขยะรี
ไซเคิลในสถาบันการศึกษา
6. เครือขายดานการวิจัย ประกอบดวย ศูนยวิจยั และจัดการความรู เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) เครือขาย
สมาพันธนิสติ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย
เครือขายความรวมมือทางวิชาการในการ
จัดการประชุมวิชาการบันทึกความรวมมือกับกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มีการดําเนินการ ดังนี้
เครือขายในประเทศ
1. ประชุมเครือขายผูบริหารเครือขายสาธารณสุข จํานวน 5 ครั้ง (เครือขายผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดประชุม)
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2. เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกีย่ วของไดจัดทําแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (สอส.) ระยะที่ 2 รวมกัน โดยคณะฯ สนับสนุนการดําเนินงานโครงการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันเครือขาย 17 แหง รวม 46 โครงการ จําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
2.1 โครงการชุดสถาบันสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 10 โครงการ/สถาบัน
2.2 โครงการสรางเสริมสุขภาพของอาจารยและบุคลากร จํานวน 31 โครงการ
2.3 โครงการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา จํานวน 5 โครงการ
และจัดประชุมวิชาการแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2
“สุขกันเถอะเรา : สานฝนสูอนาคต” ระหวางวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2554
3. ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ
หองประชุมสุรินทร โอสถานุเคราะห อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (รวมกับที่ประชุม
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร แหงประเทศไทย) มีผูเขารวมประชุม จํานวน 216 คน
4. ประชุมพยาบาลศึกษาแหงชาติรวมกับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 15 เรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร ระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554
5. ประชุมรวมกับสภาการพยาบาล เรื่อง การจัดทํา มคอ. 3 สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
6. จัดกิจกรรมโครงการและงานวิจัยทางดานการสรางเสริมสุขภาพในสถานศึกษาพยาบาล คณะฯ รวมกับ พย. สสส.
สาขาพยาบาลศาสตร
7. ประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง ปรับ 360 องศาสูการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม ระหวาง
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช โฮเต็ล แอนด รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน
700 คน (รวมกันระหวางสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา/คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
8. ประชุมวิชาการ เรื่อง “สามทศวรรษของภาคีเครือขายทางสุขภาพสูก ารพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน: จากอดีต ปจจุบัน
สูอนาคต” (ศิษยเกาหลักสูตร ส.บ.) มีผูเขารวมประชุม จํานวน 192 คน ระหวางวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมฟู
รามา จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
9. ประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง ภาวะวิกฤตและผลกระทบตอสุขภาพ ความทาทายในงาน
สาธารณสุข ระหวางวันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผเู ขารวมประชุม
จํานวน 611 คน
10. ประชุมวิชาการอนามัยชุมชน ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 ณ ศูนยประสานงานวิทยาเขต
ภูมิภาค คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีผูเขารวมประชุม จํานวน 150 คน
เครือขายตางประเทศ
1. ประชุมวิชาการ The 5th International Conference Public Health “Global Crisis and It’s Impact on
Health : Public Health Chalenges” ระหวางวันที่ 28-29 เมษายน 2554 จํานวน 174 คน (คนไทย 111 คนและตางชาติ 63
คน) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร
2. ผูบริหารคณะฯ จํานวน 5 คน เขารวมประชุม The 42nd APACPH Conference 2011 ณ เมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2553 พรอมคณาจารย จํานวน 17 คน ไดนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบวาจา 12 คน และ
แบบโปสเตอร 5 คน
3. ประชุมวิชาการ The first Environment Asia International Conference, March 2011
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4. เสวนาวิชาการ APACPH : Global Health Forum เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุมสุรนิ ทร โอสถานุ
เคราะห อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ประชุม Asia Pacific Academic Consortium of Public Health (APACPH) Executive Council Meeting ณ
หองพญาไท โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
คณะฯ ติดตามประเมินความสําเร็จความรวมมือระหวางองคกรกับหนวยงานภายนอก ในการพัฒนาเพื่อสูความสามารถใน
การแขงขันไดในระดับสากล (C) ดวยการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ที่ดําเนินการรวมกันโดยใชเวทีการประชุมของคณะกรรมการ
เชน การประชุมผูบริหารเครือขายสถาบันฯ ประมาณปละ 5 ครั้ง การประชุม SEAPHEIN ปละ 1 ครั้ง การประชุม APACPH ปละ
1 ครั้งในการดําเนินการความรวมมือนั้น
หลังจากนั้น คณะฯ นําขอมูลการติดตาม ประเมินความสําเร็จดานความรวมมือระหวางองคกรกับหนวยงานภายนอกฯ
ดังกลาว มาปรับปรุงแนวทางความรวมมือฯ เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันไดในระดับสากลตอไป (A)
ผลงานที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของเครือขาย ในปงบประมาณ 2554 มีดังนี้
1. โครงการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางประเทศ : แลกเปลีย่ นนักศึกษาและอาจารยระหวางภาค
วิชาการพยาบาลสาธารณสุขกับ International University of Health and Welfare, Ohtawara City, Japan มีการ
แลกเปลีย่ นอาจารย 1 คนและนักศึกษา 9 คน รวม 10 คน ระหวางวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2554 ในรายวิชา ดังนี้
1.1 วิชา สศพส 622 การพยาบาลสาธารณสุขในงานอนามัยแมและเด็ก และการวางแผนครอบครัว
1.2 วิชา สศพส 628 การพยาบาลสาธารณสุขในงานอาชีวอนามัย
2. MOU ระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร (ภาควิชาจุลชีววิทยา) กับ Department of Global Epidemiology,
Hokkaido University Research Center for Zoonosis Control ประเทศญี่ปุน คณะฯ ไดสงอาจารยและนักศึกษาไปศึกษาตอ
และฝกอบรม ดังนี้
ศึกษาตอ
2.1 นางสาวกาญจนา ชางแกว นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
กลุมจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน Research Center for Zoonosis Control,
Hokkaido University ประเทศญีป่ ุน ตั้งแตป พ.ศ. 2552
2.2 ผศ.เฟองฟา อุตรารัชตกจิ อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน
Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido University ประเทศญี่ปุน ตั้งแต เดือนเมษายน 2554 เปนตนไป
ฝกปฏิบัติงาน
2.3 นางสาวรุจิรดา ชางขวัญยืน นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
กลุม จุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ไปฝกอบรมทางหองปฏิบตั ิการ ณ สถาบัน Research Center for Zoonosis Control,
Hokkaido University ประเทศญีป่ ุน ตั้งแตเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2553
2.4 นายนิภวิชญ การยบรรจบ นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
กลุมจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ไปฝกอบรมทางหองปฏิบตั ิการ ณ สถาบัน Research Center for Zoonosis Control,
Hokkaido University ประเทศญีป่ ุน ตั้งแตเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2554
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3. โครงการที่เกิดจากการลงนามความรวมมือกับเครือขาย ดังนี้
3.1 โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน (ความรวมมือกับกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย)
3.2 โครงการศึกษาตัวชี้วัดการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (ความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ)
3.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมตนแบบ (ระหวางบริษทั เอสซีจี เคมิ
คอลส จํากัด, คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, กระทรวงสาธารณสุข, การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
สมาคมอนามัยแหงประเทศไทย)
3.4 MOU ความรวมมือกับกรุงเทพฯ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3 โครงการ คือ.1) โครงการกรุงเทพฯ นครแหงความสะอาดและสีเขียว, BCG
2) โครงการศึกษาศักยภาพศูนยบริการสาธารณสุขในการใหบริการปฐมภูมิการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคภายในและภายนอกหนวยบริการ
3) โครงการศึกษาสภาวะสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแบบครบวงจร
3.5 โครงการวิเคราะหน้ําประปาเพื่อประชาชน(คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลกับการประปานครหลวง)
4. การพัฒนาหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล (การจัดการเงินในโรงพยาบาลเพื่อความเปนเลิศ) โดยทําใหเกิดการ
พัฒนาระบบ primary และ secondary care ใหเปนจริงจากภาพฝนระบบสุขภาพที่พึงปรารถนา คือ holistic care โดยมี
กระบวนการสงตอ และสามารถแยก primary care ออกมาจาก case สวนใหญจะไปในโรงพยาบาล ดังนี้
4.1
ใหคําแนะนําเพื่อกําหนดกรอบการพัฒนาและกํากับแนวทางในการศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการดาน
การเงินการคลัง เพื่อนําไปเปนตนแบบสําหรับหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข
4.2 ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการจัดทําตนทุนบริการ และการวางแผนงบประมาณ
5. คณะฯ สรางเครือขายการจัดการความรู ในระดับสถาบันเครือขายสาธารณสุข โดยเริ่มจากคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา และจัดตั้งศูนยการสรางความรูขึ้นที่คณะฯ เพือ่ ดําเนินงานการจัดการความรูภายในคณะฯ และสรางเครือขาย
CoP การสรางเสริมสุขภาพ การเขารวมเปนสมาชิกของ Website Gotoknow ขณะนี้คณะฯ มีองคความรู ดานการสรางเสริม
สุขภาพที่สามารถเผยแพรไดทั้งภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอก
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.2 (1)-(3)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2
1 เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.1

(1) รายงานการประชุมเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข
(2) โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ (สอส.)
ระยะที่ 2
(3) ภาพกิจกรรมการลงนามความรวมมือเครือขาย
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มาตรฐานคุณภาพ
1.1.3 ผูนําใหความสําคัญและเปนแบบอยางที่ดีในการมีวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3
ผูบริหารทุกระดับ วางนโยบาย/แนวทางการดําเนินการปฏิบัติงานทีจ่ ะใหมีวินัย จริยธรรมจรรยาบรรณ ความเปนธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได (P) ดวยการปฏิบัตติ นโดยยึดแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง คือ การรูจัก
ตนเองเขาใจตนเอง และสามารถควบคุมตนเอง มีเปาหมายและแผนการดําเนินชีวิต มีความขยัน อดทน เคารพในความสามัคคี
เปนผูเครงครัดตอระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ผูบริหารทุกระดับปฏิบตั ิตน เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของวินัยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (D) อยูใน
ศีลธรรม เปนผูรจู ักเสียสละแบงปนดวยจิตใจโอบออมอารีกับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ การสื่อสารดวยวาจา
ที่สุภาพการวางตนเสมอตนเสมอปลาย การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคน สงเสริมสนับสนุนใหทุกคนปฏิบัตติ ามกระแส พระราชดํารัสของ
สมเด็จพระราชบิดา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพยเกียรติยศแกทาน
เอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพไวใหบริสุทธิ”์ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนสงเสริมการขับเคลื่อนใหบคุ ลากรของคณะฯ ปฏิบตั ิตาม
“คานิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล”
ผูบริหารทุกระดับกําหนดแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ถือปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรมและ
โปรงใส (D) เปนหนึ่งพันธกิจหลักของคณะฯ
1. แบงโครงสรางการบริหาร (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.1) โดยมี คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีเปนทีมบริหาร
ระดับภาควิชา มีหัวหนาภาควิชา เปนผูบริหาร
2. สํานักงานคณบดีและหนวยงานในสํานักงานคณบดี มีเลขานุการคณะฯ หัวหนางานและหัวหนาหนวยเปนผูรับผิดชอบ มี
การมอบอํานาจตามสายบังคับบัญชา (เอกสารหมายเลข PH.1.1.3.2)
3. ดําเนินงานแบบมีสวนรวม ในรูปของคณะกรรมการ และมีกฎระเบียบตาง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน
(เอกสารหมายเลข PH.1.1.3.3 )
ปงบประมาณ 2554 ทางคณะฯ ไดมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. ระเบียบและประกาศตาง ๆ
2. คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ทําใหเกิดระบบงานที่เปนธรรมและโปรงใส
2.1 คณะกรรมการวิจัย
2.2 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
2.3 คณะกรรมการงบประมาณ
2.4 คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
3.1 รายงานผลการใชจายเงินประจําทุกเดือน
3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
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3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (Performance Agreement)
3.4 รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจางทุกไตรมาส
3.5 รายงานการควบคุมภายใน
4. คณะฯ มีสภาอาจารยเปนผูแทนของสายวิชาการ
5. คณะฯ มีผูแทนสายสนับสนุนวิชาการ ระดับคณะฯ และระดับภาควิชาเพื่อเปนตัวแทนสายสนับสนุนวิชาการเขารวมประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ
และเพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ เปนที่นาเชื่อถือ โปรงใส และตรวจสอบไดมากยิ่งขึ้น ในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ 2555 คณะฯ จัดทําโครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสราง
ระบบธรรมาภิบาลของคณะฯ ภายใตความรับผิดชอบโครงการของรองคณดีฝา ยแผนพัฒนาฯ ในขั้นตอนแรก ดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสาธารณสุขศาสตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เรียบรอยแลว คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ มีหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีชัดเจน เปนรูปธรรม และสอดคลอง
กับการดําเนินงานของคณะฯ
2. พัฒนาคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะฯ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหาร คณาจารยประจํา และเจาหนาทีข่ องคณะฯ ในกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน
คณบดีสรางระบบการประเมินความเปนธรรมและโปรงใสของระบบงาน (C) ดวยการมอบหมายและกระจายอํานาจการ
บริหารงานใหรองคณบดี หัวหนาภาควิชา เลขานุการคณะฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนางาน หัวหนาหนวย
ผูบริหารทุกระดับนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานโดยการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากกระบวนการมีสวนรวมที่ไดจากการประชุมคณะกรรมการ
(เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.5 (1)–(5)
คณะฯ เปดโอกาสใหสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร สํารวจความคิดเห็นตอการบริหารงานของทีมผูบริหารคณะ
สาธารณสุขศาสตร และคณะฯ จัดเวทีพบปะบุคลากรของคณะฯ (meet the team) เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ของคณบดีและรองคณบดีทุกคน พรอมรับทราบผลการสํารวจเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และใหประชาคมแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของคณะฯ ในแตละพันธกิจ และคณะฯ การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทางและระบบงานใหมีความเปน
ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได (A) คณบดีและทีมบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางประกาศ
ของคณะฯ (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.6)
การนําผลการประเมินเพื่อปรับ/พัฒนาระบบการนําองคกร และระบบการตรวจสอบ (A) สภาอาจารยของคณะจัดทํา
แบบสํารวจความคิดเห็นของประชาคมและนําเสนอผูบริหาร
พรอมทั้งเปดโอกาสใหคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ
(เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.7) เสนอแนะการดําเนินของคณะฯทาง e-mail และจัดกระบวนการเสนอขอคิดเห็น ในเวทีการ
ประชุมสัมมนาบุคลากรประจําป และเวที meet the team ดวย
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3
1. เอกสารหมายเลข
2. เอกสารหมายเลข
3. เอกสารหมายเลข
4. เอกสารหมายเลข

PH 1.1.3.1
PH 1.1.3.2
PH 1.1.3.3
PH 1.1.3.4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

5. เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.5

6. เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.6
7. เอกสารหมายเลข PH 1.1.3.7

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

โครงสรางการบริหารงานของคณะ
คําสั่งมอบหมายหนาที่คณะผูบ ริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร
ระเบียบขอบังคับตางๆ
คณะกรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสาธารณสุข
ศาสตร
หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะฯ ประจําป
งบประมาณ 2554
รายงานผลการใชจา ยเงินประจําทุกเดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (Performance Agreement)
รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจางทุกไตรมาส
รายงานการควบคุมภายใน
เอกสารนําเสนอผลการดําเนินงานในประชุม Meet the Team
ผลสํารวจความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร
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มาตรฐานคุณภาพ
1.1.4 ผูนําสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และเกิดนวัตกรรม เพื่อกาวไปสูการบรรลุผล
ตามเปาหมายขององคกร

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4
คณบดีกําหนดแนวทาง หรือแผนสนับสนุน ใหเกิดกิจกรรม/โอกาสใหบุคลากรเรียนรูและพัฒนางาน ที่เอื้อตอการเกิด
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม กาวไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร (P) ดวยการกระจายอํานาจการ
บริหารงาน โดยมี รองคณบดี ผูชว ยคณบดี หัวหนาภาควิชา และเลขานุการคณะฯประธานบริหารหลักสูตร หัวหนางานและหัวหนา
หนวย เปนกลไกในการดําเนินงานและบริหารงาน รวมทั้งแกไขปญหา และตัดสินใจตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหมี
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทําหนังสือ คําสั่งมอบหมายงาน
2. มีแผนงานโครงการที่ชัดเจน
3. คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทําหนาทีด่ ําเนินการในแตละภารกิจ โดยใหภาควิชาสงรายชื่อเขารวมเปน
กรรมการในแตละชุด หรือไดรับการมอบหมายงานจากคณบดีใหเปนกรรมการหมุนเวียนกันไปตามความเชี่ยวชาญ และชํานาญการ
4. ในที่ประชุมกรรมการสรางบรรยากาศการเรียนรูร วมกันโดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกฝายมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน
5. นอกจากนี้คณะสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมการจัดการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นที่ จัดเปน
กลุมเครือขายในแตละวิชาชีพ
6. คณะสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรเขารวมประชุมอบรม เพื่อพัฒนาความรู ผูบริหารใหแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนางาน และสนับสนุนสงเสริมใหปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม
7. มีการจัดการประชุมสัมมนาโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
8. มีการสอนงานโดยเพื่อนรวมงาน
และเพื่อสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานดีขึ้นคณะฯกําหนดเยี่ยมภาควิชาตามระบบคุณภาพภายในประจําปการศึกษา
2553 นําทีมโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ระหวางวันที่ 7-9 กันยายน 2554
(เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4.1(1)
คณะผูบริหารคณะสาธารณสุขศาสตรนําทีมโดยคณบดีไปเยี่ยมชื่นชมผลการดําเนินงานของภาควิชา ปงบประมาณ
2554 รวมทั้งเปาหมายที่จะดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ทําใหทราบความตองการของภาควิชาที่จะขอสนับสนุนหรือขอความ
ชวยเหลือจากคณะฯ ระหวางวันที่ 9 – 27 ธันวาคม 2554 (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4.1(2)
นอกจากนั้นแลว คณะฯ ดําเนินงานสรางบรรยากาศในรูปของคณะทํางานการจัดการความรูและฐานความรูนวัตกรรม
(เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4.2(1) เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูและฐานความรูนวัตกรรม
การศึกษาและวิจัยของคณะฯ และคณะกรรมการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4.2
(2) การจัดการความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะฯ เปนตามตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ าก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตามระบบคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รองคณบดีฝายวิจยั
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และนวัตกรรมการศึกษารับผิดชอบดําเนินการโดยคณะทํางานฯ ทบทวน วิเคราะหสถานการณ เพือ่ นํามาปรับและใชวางแผนการ
ดําเนินงานใหเกิดความยั่งยืน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การรับรูวิธีการจัดการความรู โดยใชกรณีศึกษาจากโครงการสรางเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ 2554
กําหนดกิจกรรมเวทีการจัดการความรู จํานวน 7 ครั้ง (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4.3(1)
ระยะที่ 2 ขยายผล สนับสนุน/ผลักดันใหบุคลากรภายในคณะฯ รวมเปนกลุม CoP ดานตาง ๆ และการผลักดัน
ยุทธศาสตร
ระยะที่ 3 วางระบบ/โครงสราง และแผนงานในการจัดตั้งศูนยการจัดการความรูฯ เพื่อใหเกิดความยัง่ ยืนและความ
ตอเนื่องในการดําเนินงาน
คณะฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูและเก็บเปนคลังความรู (D) เพื่อใหบุคลากรภายในคณะฯ และ
ภายนอกคณะฯ ไดเขาถึง ในระยะแรกเนนการจัดการความรูด านการสงเสริมสุขภาพ ตอมาดําเนินการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ตําแหนงวิชาการ เพื่อสงเสริมการเขียนตํารา/หนังสือวิชาการ และการจัดการความรูเพื่อผลักดันการตีพิมพผลงานวิจัยสูนานาชาติ
จํานวน 18 ครั้ง ผลดําเนินงานสําเร็จ คิดเปนรอยละ 100.00 (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4.3(2)
ผูบริหาร ติดตามประเมินความสําเร็จของการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และสรางนวัตกรรมของ
องคกร (C) เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และกําหนดแนวทางโดยการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหผูบริหารทุกระดับ รวมทั้ง
คณาจารยตองมีการเรียนรูส ิ่งใหมๆ และในสวนของบุคลากรสายสนับสนุน คณบดีสงเลขานุการคณะ/หัวหนางานเขารวมในเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูในเครือขายงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อมาดําเนินการในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในสายวิชาชีพตางๆ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พรอมนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
ผูบริหารนําผลการประเมินองคกรแหงการเรียนรู ของคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย มาประชุม
หารือกับทีมบริหาร และคณะกรรมการประจําคระ และผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทาง กิจกรรมการเรียนรูร ะหวาง
บุคลากร (A)
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนางานและกระบวนการจัดการความรู โดยการพัฒนาใหมีระบบและกลไกใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในตนปงบประมาณ 2555 เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวมการจัดการความรูใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
คณะฯแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรูค ณะสาธารณสุขศาสตร (เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4.3 (3)
ทําหนาที่
1. เขียนโครงการจัดตั้งศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
2. กําหนดโครงสรางศูนยคณ
ุ คาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตรนําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
3 กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายโครงการจัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุข
ศาสตรเพื่อนําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
4. กําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
เพือ่ นําเสนอ
คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
5. วิเคราะหสถานการณ จุดออน จุดแข็ง โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคามเกี่ยวกับองคความรูของคณะสาธารณสุข
ศาสตรเพื่อนําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
6. กําหนดแผนดําเนินงานการสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559 เพื่อนําเสนอ
คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะ
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4
1. เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.1 (1)

(2)
2. เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.2 (1)
(2)
(3)
3.เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.3 (1)
(2)
(3)

ปฏิทินการเยีย่ มชมภาควิชาตามระบบคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปการศึกษา
2553 ระหวางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2554
ปฏิทินการเยีย่ มชมภาควิชาโดยคณบดีและรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
ระหวางวันที่ 9-27 ธันวาคม 2554
คณะทํางานการจัดการความรูและฐานความรูนวัตกรรม
คณะกรรมการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
คณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู ปงบประมาณ 2554
สรุปจํานวนจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู ปงบประมาณ 2554
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรู คณะสาธารณสุข
ศาสตร
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องคประกอบ 1.2
หลักการ

การบริหารเชิงกลยุทธ

ผลการประเมินกระบวนการ

อง ค ก ร กํ า ห น ด ทิ ศ ทา ง เ ป า ห ม า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตรหลั กขององคกร ติดตาม ควบคุ ม
กํากับ และประเมินผล เพื่อใหการดําเนินงาน
ในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลองกัน ทั้งมหาวิทยาลัยและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรหลักของชาติ

ระดับคะแนน
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องคประกอบ 1.2
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มาตรฐานคุณภาพ
1.2.1 มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพื่อกําหนดทิศทาง เปาหมาย ในการทําแผนกลยุทธทุกพันธกิจที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยและของชาติ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมี
สวนรวม

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล และจุดเนนตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
และเพื่อใหการบริหารงานตามภารกิจจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะฯ ดําเนินไปตามทิศทาง และสอดคลองกับปรัชญา/คานิยม/วิสัยทัศน/พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเปนไปตาม
เกณฑหรือมาตรฐานตามระบบคุณ ภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) คณะฯ จึงไดมีการทบทวนทิศทางการดําเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 25402554 ตามกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.1) ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิเคราะหและกํากับแผนพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกหลักสูตร เลขานุการคณะฯ หัวหนางานและบุคลากรที่เกี่ยวของตั้งแตปงบประมาณ 2551 ถึงปจจุบัน ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะฯ พ.ศ. 2550-2554 เพื่อทบทวนแผนงาน/
โครงการ รวมทั้งจัดลําดับการดําเนินงานกอน-หลัง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 โดยผานคณะกรรมการประจําคณะฯ และ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฝนใหไกลไปใหถึง 1 ใน 100 อันดับของมหาวิทยาลัยโลก” เพื่อกําหนดทิศทาง
เปาหมายในการพัฒนาคณะในอนาคตและสิ่งที่จะขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ 2551
3. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรคณะฯ ไปสูการปฏิบัติ เพื่อการบรรลุเปาหมาย 1 ใน 100
อันดับมหาวิทยาลัยโลก เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2551 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญ
และแบงหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
4. ฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร พ.ศ. 2551-2554 เสนอคณะผูบริหารคณะ
สาธารณสุขศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อทราบ และใหผูที่เกี่ยวของไปดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตอไป
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 17
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5. ในตนปถึงปลายปงบประมาณ 2552 ทางคณะฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยใชผลการ
ดําเนินงานจากปที่ผานมา ไดแก ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ป 2550 – 2551 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ขอเสนอแนะการเยี่ยมสํารวจจากคณะกรรมการตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทบทวนภารกิจ และ
ใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2553 - 2555
6. เมื่อใกลสิ้นป 2554 ทางคณะฯ ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ป 2553 - 2555 ไดมีการดําเนินงานมา 1 ป
เต็ม และยางขึ้นปที่ 2 แลว และเพื่อใหประชาคมไดทราบผลการดําเนินงานในปที่ผานมา รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมในการ
กําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ในแตละภารกิจใหครอบคลุมทุกดาน (ดานการศึกษา ดานงานวิจัย ดานงานบริการวิชาการ ดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ดานบริหารจัดการ) ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทางคณะฯ จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อใหผูบริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร และบุคลากรนํา
แผนฯ ที่กําหนดไปสูการปฏิบตั ิ เปนแนวทางในการพัฒนางาน และปฏิบัติงานตอไปฯ แบงออกเปน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประชุม “กําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 –
2559)” ในวันเสารที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร และหลังจากการประชุมฯ ภาควิชา/หนวยงานดําเนินการ
เตรียมการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ
ครั้งที่ 2 ประชุม “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)”
ระหวางวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2554 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร กลุมเปาหมายเขารวมประชุมเปนกลุมหรือบุคคลเดียวกันกับ
ประชุมครั้งที่ 1
การมีสวนรวมของบุคลากรขององคกรในการจัดทํา/กําหนดแผนกลยุทธ (P) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ทีมบริหาร
หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา ประธานบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม คณะกรรมการวิเคราะหแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เลขานุการคณะฯ หัวหนางาน
และผูทเี่ กี่ยวของ จํานวน 80 คน โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้
ก. บรรยายเชิงวิชาการ เรื่องทิศทางพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)โดยมี
รองศาสตราจารยสรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝายนโยบายและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรบรรยาย
ข. ดําเนินการแบงกลุม 3 กลุม โดยแบงกลุมเปน
กลุม 1 Research Excellence
กลุม 2 Teaching and Learning Excellence
กลุม 3 Healthcare and Services Excellence
ค. ผูบริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร และบุคลากรนําแผนฯ ที่กําหนดไปสูการปฏิบตั ิ เปนแนวทางในการพัฒนา
งาน และปฏิบัติงานตอไปฯ
คณะฯ ถายทอดแผนกลยุทธของคณะฯ ไปสูทุกภาควิชา/หนวยงาน แจงบุคลากรทุกกลุม/ทุกระดับโดยผานการประชุม
ทีมบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการกระจายอํานาจใหกับรองคณบดี/หัวหนาภาควิชามอบหมายงานใหคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ
ไปถายทอดทิศทาง เปาหมาย และดําเนินการตามทิศทางที่กําหนดไว เชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร คณะกรรมการวิจัย ฯลฯ รวมทั้ง การเผยแพรทาง
จดหมายขาวเฉพาะกิจ และทาง Website ของคณะฯ อยางตอเนื่อง ตลอดจนการจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิงานตามลําดับชัน้
เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานไปสูวิสยั ทัศนที่กําหนด
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 18
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คณะฯ กําหนดแผนที่ยุทธศาสตร ใหเปนกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบตั ิการ ครบ 4 พันธกิจ คือ การเรียน
การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนภาพที่ 1.1

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิต การวิจัย การพัฒนา IT ของคณะฯ การบริการวิชาการ การทํานุบาํ รุงศิลป และภูมปิ ญญา
ไทย การรวมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการสรางเครือขายวิชาชีพสาธารณสุข

การเงิน (F)

ผูรับบริการ (C)

วิสัยทัศน : สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเซียเอเซีย”
C1 สรางบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตรใหมีคุณภาพและเอกลักษณ
Str.2 พัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขาย
ในระดับชาติ
Str.3 พัทัฒ้งนาการบริ
หารจัแดละนานาชาติ
การงานวิจัย หลักสูตร ระบบสาร
สนเทศเพื�อการจัดการและบริการวิชาการสู่การแข่งขัน
เชิงพาณิชย์

F1 แสวงหาทุนวิจยั และทุนสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น

กระบวนการภายใน (I)

I4
I3

สนเทศเพื�อการจัดการและบริการวิชาการสู่การแข่งขัน
เชิงพาณิชย์

F2 ใชงบประมาณอยางคุมคา

I7 เพิ่มความคลองตัวในการบริหาร
I5

สรางธรรมา
ภิบาลการบริหาร

สรางความสามารถการแขงขันใหสูงขึ้นโดยใชกลไกตลาด

Str.1
I1

ความกาวหนา(L)

Str.3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสาร

พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก

สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและ
การศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

การเรียนรู และ

Str.4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

L1

เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตรในสังคม
ประเทศไทยและนานาชาติ

เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและวิจัยทั้ง
ในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตร
และเครือขายในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ

I6

พัฒนาระบบ
บริหารของคณะ

Str.3

พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจยั หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ดการและบริ
ารวิชาการสู
การแข
นเชิงพาณิชย
Str.3เพืพั่อฒการจั
นาการบริ
หารจัดกการงานวิ
จัย หลั
กสูตงรขัระบบสาร
สนเทศเพื�อการจัดการและบริการวิชาการสู่การแข่งขัน
เชิงพาณิชย์

I2

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการบริการวิชาการ

L2

สงเสริมใหมีการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวิชาการ/การวิจัยสูการเรียนการสอน

แผนภาพที่ 1.1 แผนที่ยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร ป 2553 – 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 19
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ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะฯ จัดทําเปน Booklet ชึ้แจงและเผยแพรใหกับบุคลากรทุกคน ดัง
แผนภาพที่ 1.2

แผนภาพที่ 1.2 Booklet แผนยุทธศาสตร ป 2553 – 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 20
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คณะฯ ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปครบ 4 พันธกิจ (ใชเอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1 (1) – (5)
แผนกลยุทธไดถูกนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการใน 4 ภารกิจ ทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา ทั้ง 13 ภาควิชา 1 สํานัก 2 ศูนย
ตามภารกิจที่แตละภาควิชา/หนวยงานรับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายประจําป ซึ่งแตละภาควิชา/หนวยงานได
จัดทําขอตกลงภาระงานไวกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย และนําไปสูการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบัตกิ ารโดยการถายทอดสูภาควิชา/
หนวยงานตามลําดับชั้น ทําใหบุคลากรภายในภาควิชา/หนวยงานทุกระดับ และนักศึกษามีสวนรวมในการปฏิบัตติ ามภาระงานและ
แผนงานที่ไดรับมอบหมาย และจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ในปงบประมาณ 2554 สวนงานมีผลลัพธการดําเนินงานใน
4 พันธกิจ บรรลุผลรอยละ 62.50 ของเปาหมายที่ตัวบงชี้กําหนด จํานวน 15/24 ตัวชี้วัด
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา และสงตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดําเนินงาน (ใชเอกสารหมายเลข PH 1.1.3.5 (1)-(5) ดังนี้
1. รายงานผลการใชจายเงินประจําทุกเดือน
2. รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (Performance Agreement) ปละ 2 ครั้ง
4. รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจางทุกไตรมาส
5. รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต (สงป.) ตามไตรมาส
คณะฯมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยสรุปผลการดําเนินงานใน
รายงานประจําป นําเสนอผลการดําเนินตอผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเยีย่ มสํารวจคุณภาพภายในและภายนอก
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากคณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเยีย่ มสํารวจ
คุณภาพภายในและภายนอก มาปรับปรุงการบริหารงานและปรับแผนปฏิบัติการของสวนงานอยางตอเนื่อง

เกณการประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ 1.1
กระบวนการพัฒนา
แผน (สกอ. 1.1)
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 2
1 ขอ
หรือ 3 ขอ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

มีการดําเนินงาน
ครบ 8 ขอ

สวนงานประเมิน
ตนเอง



เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.1
1.เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.1

เอกสารกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2553-2555
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุข

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 21
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มาตรฐานคุณภาพ
1.2.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และนําแผนไปสูการปฏิบัติ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2
คณะฯ จัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 2550-2554 และกําหนดตัวชี้วัด (Corporate KPI) และเปาหมาย (Target) ที่ชัดเจน
และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปเปนประจําทุกป รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยางตอเนื่อง (ใชเอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1 (1)-(5) และถายทอดแผนยุทธศาสตร/เปาหมายลงไป
เปนลําดับชั้นสูหนวยงานตางๆจากทีมบริหารสูเวทีประชาคมที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯไปยังหัวหนาภาควิชา/เลขานุการ
คณะฯ ไปยังที่ประชุมภาควิชา/หัวหนางาน/หัวหนาหนวยงาน และคณบดีไปยังรองคณบดีไปยังการสัมมนาบุคลากรประจําป
รวมทั้งจัดทําสื่อสิ่งพิมพ และ Website ของคณะฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริหารที่รับผิดชอบงานในแตละพันธกิจ รวมทั้งให
ภาควิชาและหนวยงานนําไปจัดทําแผนปฏิบตั ิการแลวถายทอดไปสูบ ุคลากรตอไป ดังแผนภาพที่ 1.3 และ 1.4

แผนภาพที่ 1.3 สื่อสิ่งพิมพยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ป 2553 – 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนภาพที่ 1.4 http://www.ph.mahidol.ac.th/plan/ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 22
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สําหรับการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ งานแผนพัฒนาฯ ดําเนินการชี้แจงผูบริหารทั้งของภาควิชา และหนวยงานคิด
โครงการ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร ของคณะ ป 2553-2555 มาสูโครงการ ซึ่งในแตละปงบประมาณงาน
แผนพัฒนา และระบบคุณภาพจัดทําหนังสือเวียนแจงใหภาควิชา/หนวยงานใหเสนอแผนความตองการขอสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ/เปาหมายตัวบงชี้มายังคณะฯ
การเขียนโครงการ งานแผนพัฒนาฯ กําหนดรูปแบบการเขียนโครงการที่ครอบคลุมขอมูลทั้งหมดที่ตอ งใชในการติดตาม
ผลการดําเนิงาน และรายงานผลทุกไตรมาศ (เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.1(1) การเขียนโครงการตองเขียนโครงการทั้งหมดกอน
เขาสูการพิจารณาของณะกรรมการเงินรายได เนื่องจากงานแผนพัฒนาฯ ตองวิเคราะหโครงการ จําแนกยุทธศาสตร จํานวนเงิน
งบประมาณที่ตองการ กอนเขาที่ประชุม โดยทางรองคณบดีฝายแผนพัฒนาฯ ดําเนินการรวบรวมวิเคราะห แผนงาน/โครงการ
นําเสนอทีมบริหาร เพื่อพิจารณากําหนดวงเงิน ประมาณภาควิชาละ 80,000 - 100,000 บาท และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ
การประชุมของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ คณะกรรมการฯกําหนดเกณฑและแนวทาง และหลักเกณฑเงื่อนไข
การสนับสนุนงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณรายไดประจําป 2554 (ใชเอกสารหมายเลข PH 1.1.3.4 (6) เพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายไดคณะฯ ในแตละป และรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษานําเสนอผลการประชุมใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อทราบ โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขอยืมเงินทดรองจาย ดังแผนภาพที่ 1.5
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แผนภาพที่ 1.5 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขอยืมเงินทดรองจาย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบทุกภารกิจ (D) เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนางานประจําในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา จํานวนทั้งหมด 36 โครงการ เปนเงิน
13,137,400.00 บาท (เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.1(2) จําแนกเปน

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 24
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 โครงการระดับคณะฯ อยูในแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ระหวางสวนงานกับมหาวิทยาลัย
จํานวน 16 โครงการ วงเงิน 9,168,000.00 บาท ใชจายจริง 5,269,071.26 บาท คิดเปนรอยละ 57.47
 โครงการระดับภาควิชาฯ อยูในแผนปฏิบัติการ (PA) ระหวางสวนงานกับภาควิชา จํานวน 20 โครงการ
วงเงิน 3,969,400.00 บาท ใชจายจริง 2,930,083.64 บาท คิดเปนรอยละ 73.82
 รวมรายรับทั้งหมด 13,137,400.00 บาท ใชจายจริงทั้งหมด 8,199,154.90 บาท คิดเปนรอยละ 62.41
การประเมินผล “วิธีการจัดทําแผนกลยุทธ” (C) ในสวนของตัวบงชี้ที่สําคัญตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ จํานวน 24
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ตามผลผลิต 15 ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบงชี้
(เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.2 (1)-(2) และตัวบงชี้ตามเกณฑคณ
ุ ภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จํานวน 12 ตัวบงชี้ (เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.2 (3)-(4) ซึ่งงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ใชเปน
เครื่องมือติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.2
1. เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.1
2. เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.2

แบบเสนอโครงการ
สรุปความสําเร็จการใชจายเงินในแตละโครงการ
เปาหมายตัวบงชี้ตามเกณฑคณ
ุ ภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามเกณฑคณ
ุ ภาพของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
(3) เปาหมายตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(4) ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามเกณฑคณ
ุ ภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

(1)
(2)
(1)
(2)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 25
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มาตรฐานคุณภาพ
1.2.3 มีการวิเคราะห ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานและมีการทบทวนปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3
คณะฯ ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป การติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผน (P) ดําเนินการโดยงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อทราบทุกเดือน ดังนี้
1. รายงานผลการใชจายเงินประจําทุกเดือน
2. รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (Performance Agreement) ปละ 2 ครั้ง
4. รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจางทุกไตรมาส
5. รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต (สงป.) ตามไตรมาส
และในตนปงบประมาณ 2555 เพื่อใหการดําเนินงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการและตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบตั ิการ
(Performance Agreement) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจึงไดจดั ทําขั้นตอนการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) เพื่อติดตาม ควบคุมกํากับโครงการ
ดังแผนภาพที่ 1.6

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 26
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ขั้นตอนการติดตามผลดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement)
ผูรับผิดชอบ/เวลา
ดําเนินการ

แผนผังการปฏิบัติงาน

เอกสารอางอิง

เริ่มตน


งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ

จัดเตรียมขอมูลประกอบรายงานผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสวนงาน ประจําปงบประมาณ ........

(Performance Agreement)

จัดทําบันทึกถึงผูรับผิดชอบโครงการระดับคณะฯ
และภาควิชาฯ (เรื่อง ขอความรวมมือรายงานผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ..............รอบ 6
เดือน/9 เดือน และ 12 เดือน)


นําเสนอรองคณบดีฝายแผนพัฒนาฯ
พิจารณาทบทวนฯ

1. บันทึกถึงหัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงาน และสําเนาถึงผูร ับผิดชอบ
2. ติดตามผลการดําเนินงาน กําหนดสงมหาวิทยาลัยรอบ 6
เดือน (15 เมษายนของทุกป) /รอบ 9 เดือน (15 กรกฎาคมของทุก
ป) และรอบ 12 เดือน (15 ตุลาคมของทุกป) ดังนี้
2.1 ติดตามรายงานผลการดําเนินงาน สงมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน
ภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกป /รอบ 9 เดือน 15 กรกฎาคม ของทุก
ป)
สวนที่ 1 โครงการในแผนปฏิบัติการ
1.1 กรอกรายละเอียดโครงการระดับคณะฯ และระดับภาควิชาตาม
แผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปงบประมาณ
......
1) แบบฟอรมติดตามโครงการ (PH_Plan-M&E-01-55)
2) แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานฯ (PA)
(MU_Plan-M&E-01-55)
3) แบบฟอรมปดโครงการ (ถาโครงการแลวเสร็จ)
(PH_Plan-M&E-02-55)
4) สงรายงานฉบับสมบูรณเมื่อโครงการสิ้นสุด ภายใน 30 วัน
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในขอมูลการปฏิบัติงานของ
สวนงานตัวชี้วดั การปฏิบัติงานของสวนงาน (= เปาหมายการดําเนิน งาน
ที่ระบุไว สวนที่ 2 ของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทีข่ อตกลงระหวาง
คณบดีกับหัวหนาภาควิชา) แบบฟอรม (MU_Plan-M&E-02-55)
2.2 ติดตามรายงานผลการดําเนินงาน สงมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกป
สวนที่ 1 โครงการในแผนปฏิบัติการ
1) (PH_Plan-M&E-01-55)
2) (MU_Plan-M&E-01-55)
3) สงรายงานฉบับสมบูรณเมือ่ โครงการสิ้นสุด
4) ถาสิ้นสุดงบประมาณแตเปนโครงการตอเนือ่ ง ขอใหสง
รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานในงบประมาณ นั้นๆ
ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกป
5) แบบฟอรมปดโครงการ (ถาโครงการแลวเสร็จ)
(PH_Plan-M&E-02-55)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัด ในขอมูลการปฏิบัติงานของ
สวนงาน แบบฟอรม (MU_Plan-M&E-02-55)

A

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 27

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554
ผูรับผิดชอบ/เวลา
ดําเนินการ

แผนผังการปฏิบัติงาน

เอกสารอางอิง

A


รองคณบดีฝาย
แผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตรวจรายละเอียดบันทึก/แบบฟอรมการติดตาม
โครงการฯ กอนนําเสนอคณบดีลงนาม

เอกสารตามขั้นตอนที่ 1


คณบดี


งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ

NO

พิจารณาลงนาม
YES

1. จัดเตรียมเอกสาร และถายเอกสารประกอบ
2. จัดสงเอกสารไปทาง E-mail แจงภาควิชา/
หนวยงาน และผูรับผิดชอบ


หนวยสารบรรณ

เวียนเรื่องแจงไปยัง ภาควิชา/หนวยงาน



1. บันทึกถึงหัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงาน และสําเนาแจง
ผูรับผิดชอบโครงการ
2. แบบฟอรมติดตามโครงการของคณะฯ (PH_Plan-M&E-

01-55)
3. แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินฯ (PA)
สวนที่ 1 (MU_Plan-M&E-01-55)
สวนที่ 2 (MU_Plan-M&E-02-55)

ภาควิชา

4. แบบฟอรมปดโครงการ (PH_Plan-M&E-02-55)

หัวหนาภาควิชา/หัวหนา
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

1. รายงานผลการดําเนินงาน กําหนดสงมหาวิทยาลัยภายในวันที่
...รอบ 6 เดือน (15 เมษายนของทุกป) /รอบ 9 เดือน (15
กรกฎาคมของทุกป) และรอบ 12 เดือน (15 ตุลาคมของทุกป)

• ดําเนินการฯ และ
• สงรายงานผลการ
ดําเนินงานผาน
หัวหนาภาควิชา/
หัวหนาหนวยงาน

แจงผูรับผิดชอบดําเนินการกรอกขอมูลผลการ
ดําเนินงานฯ

M&E-01-55)
1.2 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานฯ (PA)
สวนที่ 1 MU_Plan-M&E-01-55 และ

ภายใน 30 วัน


หัวหนาภาควิชา/หัวหนา
หนวยงาน

1.1 แบบฟอรมติดตามโครงการของคณะฯ (PH_Plan-

พิจารณาผลการดําเนินงาน
แลวลงนามบันทึกถึงคณบดี
หรือรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา

สวนที่ 2 MU_Plan-M&E-02-55
1.3 สงรายงานฉบับสมบูรณเมื่อโครงการสิ้นสุด ภายใน 30 วัน
1.4 ถาสิ้นสุดงบประมาณแตเปนโครงการ ตอเนื่อง ขอใหสง
รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานในงบประมาณนั้นๆ
1.5 แบบฟอรมปดโครงการ (ถาโครงการแลวเสร็จ)
(PH_Plan-M&E-02-55) และ รายงานผล (PH_PLAN_FM-0255)

ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกป

2.บันทึกถึงคณบดี (ผานรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 28

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554
ผูรับผิดชอบ/เวลา
ดําเนินการ

แผนผังการปฏิบัติงาน

เอกสารอางอิง

B

หนวยงานสารบรรณ

ลงรับเรื่องแลวนําสงงานแผนพัฒนา
และระบบคุณภาพ


งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ 5 วันทําการ

ตรวจสอบเอกสารแนบ

NO

YES


1. รวบรวมและจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบฟอรมฯ
2. จัดทํารายงานผลสําเร็จการดําเนินงานของโครงการ/
คาใชจายฯ
3. นําเสนอรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษาเพือ่ ทบทวนความครบถวนของ
ขอมูลฯ
4. จัดทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง รายงานผล
การ ดําเนินงาน........

รองคณบดีฝาย
แผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา
2 วันทําการ

1) PH_Plan-M&E-01-55
2) PH_PLAN_FM-02-55
3) MU_Plan-M&E-01-55 และ
4) MU_Plan-M&E-02-55
1.3 File ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานฯ



1. พิจารณาทบทวนความ

ครบถวน ถูกตองของขอมูลฯ

2. พิจารณา

เสนอคณบดี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.1 เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพือ่ ทราบ
2.2 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

1. จัดทําบันทึกสงรายงานผลการ
ดําเนินงานไปยังมหาวิทยาลัย
2. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
Program PH_FIS



NO

YES
YES


งานแผนพัฒนาและระบบ
คุณภาพ

1.1 บันทึกนําสงเอกสาร
1.2 ความครบถวนในกรอกขอมูลตามแบบฟอรม

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของสวนงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการ)
สวนที่ 2 ขอมูลการปฏิบัติงานของสวนงาน ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชีว้ ัดในแผนปฏิบัตกิ าร (Performance

พิจารณาลงนาม

คณบดี
1 วันทําการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Agreement)

Agreement) พรอมหลักฐานประกอบ
YES

สิ้นสุด

แผนภาพที่ 1.6 ขั้นตอนการติดตามผลดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement)
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 29

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

คณะฯ นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัตกิ าร/แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผล
สําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร (A) แตละฝายที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของไดนําผลดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาในการ
รายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนตอไป
และในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2553-2555 ใหม โดยใช
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําป ขอเสนอแนะการการเยี่ยมสํารวจคณะกรรมการตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหิดล ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย สกอ. และสมศ. รวมทั้งนโยบายรัฐบาล มาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือ
ทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2555-2559 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-25559)
ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2555-2559 จํานวน 2 ครั้ง
และผลที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาว โดยไดนาํ มาปรับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ
(ใชเอกสารหมายเลข PH 1.1.3.1 (1) – (2) และเอกสารหมายเลข PH 1.2.3.1) ดังนี้
1. วิสัยทัศน “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําในภูมิภาคเอเซีย ป 2559”
2. ปรับทิศทางการพัฒนาคณะฯ
2.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเ รียน และตลาด-แรงงาน
สงเสริมจุดเดนของหลักสูตรใหชัดเจน และเตรียมความพรอมใหรองรับการเปนสถาบันการศึกษากลุม ง. (สถาบัน
ที่เนนการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก)
2.2 สรางเครือขายวิจยั สูภ าพลักษณ “มหาวิทยาลัยวิจยั ”
2.3 จัดระบบและกลไกการบริหารบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตรแบบมีสวนรวม
2.4 มีการบริหารที่สนับสนุนทุกภารกิจอยางประสิทธิภาพ ประหยัด โปรงใส และสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดี
2.5 เปนองคกรแหงการเรียนรู มีการจัดการความรู บุคลากรมีโอกาสกาวหนา มีสุขภาพ และมีความสุข
2.6 สรางบุคลากรและนักศึกษาใหไดตามคานิยมขององคกรและปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมไทยตามหลัก- เศรษฐกิจ
พอเพียง

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.2.3
1. เอกสารหมายเลข PH 1.2.3.1

แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป (ป 2555-2559)

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 30

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

องคประกอบ 1.3
หลักการ

ทรัพยากรบุคคล

ผลการประเมินกระบวนการ

คนเป นทรั พยากรที่ มี คุ ณ ค า สู งสุ ดขององค ก ร
มหาวิ ท ยาลั ยจึ งให ความสํ าคั ญกั บการเรี ยนรู
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 1.3

3

4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากร ทั้งความรู ความสามารถ จิตใจ และอารมณเขาสูองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแผนอัตรากําลัง

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1
การประเมินความตองการบุคลากร ซึ่งรวมถึงจํานวนและสมรรถนะในแตละสายงาน/ตําแหนง เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลัง
ที่จะนําไปสูเปาหมายขององคกร (P) การวางแผนอัตรากําลังคณะสาธารณสุขศาสตรมีการวิเคราะหภาระงานและ การประเมินความ
ตองการบุคลากร โดยใหภาควิชา/หนวยงานประเมินความตองการบุคลากรแตละสายงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
คณะฯ และไดทําการวิเคราะหภาระงาน/ปริมาณงานที่รับผิดชอบของสายงานที่ตองการ จําแนกประเภทการขออัตรา สาขาวิชาชีพ
คุณวุฒิ และสมรรถนะที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและเปาหมายของคณะฯ สําหรับ
ทดแทนตําแหนงที่ถูกยุบเลิกจากการเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงาน และเพื่อรองรับภาระงานตามโครงสรางใหมของ
คณะฯ เมื่อคณะไดรับอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย จะนําอัตราที่ไดรับไวที่สวนกลาง และ จะจัดสรรใหกับภาควิชา/หนวยงานที่มี
ความตองการอัตรากําลัง (เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.1 – PH 1.3.1.2)
คณะฯ ดําเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแตละสายงาน เพื่อใหไดผู
ที่มีความรู ความสามารถ สภาพจิตใจ และอารมณที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน (D) ดวยการกําหนดระบบและกลไกในการสรรหา
คัดเลือก เมื่อภาควิชา/หนวยงานไดรับการจัดสรรอัตรากําลังแลว งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร โดยมีขั้นตอนการสรรหาคือ จัดทําแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยดําเนินการจัดทํา
เปนประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร มีการกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางชัดเจน รวมถึงเกณฑการคัดเลือก
และอัตราคาจางเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธการรับสมัครโดยทําผานสื่อตางๆ เชน ประกาศผานสื่อ
หนังสือพิมพ สื่อทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ รวมทั้งจัดทําหนังสือแจงเวียนไปตามสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรในดานที่เปดรับ
สมัครในตําแหนงนั้นๆ และประกาศใน Website ของคณะสาธารณสุขศาสตร และของมหาวิทยาลัย เปนตน
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.3)
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งประกอบดวย คณบดีเปนประธาน มี
รองคณบดี มีผูแทนจากภาควิชา/หนวยงานผูเสนอขอตําแหนงหรือผูเกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ โดยมีผูแทนจากงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการ (เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.4) ซึ่งมีขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้
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ขั้นตอนการจัดสรรตําแหนง
ขั้นตอนที่ 1
ภาควิ ชา/หนวยงานที่มีภ าระงานมากกวา อัตรากํา ลังที่ มีอยู จัด ทําบั นทึก โดยแนบภาระงานของ
ภาควิชา/หนวยงานเสนอคณบดี เพื่อขออนุมัติตําแหนง
ขั้นตอนที่ 2
คณบดีหรือรองคณบดีที่รับผิดชอบจะพิจารณาภาระงาน/ภารกิจของภาควิชา/หนวยงานที่ขออนุมัติ
ตําแหนง ถามีความเหมาะสมและจําเปนตอภาระงาน จะจัดสรรตําแหนงใหตามที่เสนอขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อภาควิชา / หนวยงานไดรับการอนุมัติจัดสรรตําแหนง จะกําหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร เสนอคณบดี/รองคณบดีที่รับผิดชอบ เพื่อสั่งการใหงานบริหารทรัพยากร
บุคคลที่รับผิดชอบดําเนินการสรรหาและคัดเลือก ดําเนินการเปดรับสมัครตอไป
ขั้นตอนที่ 4
งานบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการสรรหาและคัดเลือก โดยดําเนินการดังนี้
4.1 ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัคร พรอมกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เกณฑการ
คัดเลือก และอัตราเงินเดือน
4.2 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนงที่เปดรับสมัครไปตามสถาบัน
การศึกษา และตามสื่อหนังสือพิมพ สถานีโทรทัศนชองตางๆ และประกาศใน Website
ของคณะฯ และ website มหาวิทยาลัยมหิดล
4.3 ดําเนินการรับสมัคร
4.4 ดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
4.5 ดําเนินการสอบและคัดเลือก
4.6 ดําเนินการจัดทําประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกและกําหนดวันรายงานตัวเขาบรรจุ
การทํางาน
4.7 ดําเนินการบรรจุแตงตั้ง
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.5)
แยกออกเปน 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 วิธีการคัดเลือกสายวิชาการ ดําเนินการ ดังนี้
1) ทดสอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ
2) ทดสอบการสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ
รูปแบบที่ 2 วิธีการคัดเลือกสายสนับสนุนวิชาการ ดําเนินการดังนี้
1) ทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับความรูทั่วไป ความรูเฉพาะตําแหนง และทดสอบ
เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยสําหรับประกอบสัมภาษณ
2) ทดสอบภาคปฏิบัติ เชน สอบความรูเกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร
3) การสอบสัมภาษณ
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.6)
วิธีการคัดเลือก

การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอัตรากําลัง และ/หรือแผนงานที่เกี่ยวของ (C) คณะฯ มีการติดตามและ
ประเมินผลการบรรจุบุคลากรใหม เชน มีการประเมินผลการทดลองงานและคุณภาพงานของบุคลากรที่รับเขาทํางานใหมวามีความ
เหมาะสมกับตําแหนงหรือไม เชน การทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการจะทําการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานอยาง
นอย 2 ครั้งของระยะการทดลองปฏิบัติงานในทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป หลังจากการไดรับการบรรจุเขาทํางาน สวน
บุคลากรสายสนับสนุนจะทําการประเมินภายใน 6 เดือนหลังจากไดรับการบรรจุเขาทํางาน (เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.7)
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กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข า ทํ า งานในองค ก รนั้ น คณะฯ การนํ า ผลการประเมิ น มาพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว (A) มาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก โดยไดนําการทดสอบเกี่ยวกับ
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยเขามาประกอบการสัมภาษณ เพื่อทดสอบสภาพจิตใจและอารมณของผูสมัครประกอบการคัดเลือก
เพื่อใหไดบุคลากรที่มีสภาพจิตใจและอารมณที่เหมาะสมกับตําแหนงและทํางานอยูในองคกรอยางมีความสุข
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.8)

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

ตัวอยางเอกสารภาระงาน/ภารกิจของภาควิชา หรือหนวยงานที่ประกอบการเสนอขอ
ตําแหนง พรอมกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติและสมรรถนะที่ตองการ
แผนอัตรากําลังบุคลากรที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
บทบาทหนาที่ของงานบริหารทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกและ
บรรจุแตงตั้ง ไดแก
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
- ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร (เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑและวิธี การสรรหาและคั ดเลือกบุคลากรบรรจุและแตงตั้ง และการทดลอง
ปฏิบั ติงานของพนักงานมหาวิทยาลั ย และ ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร เรื่อ ง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร)
ขั้นตอนการปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Flow chart)
วิธีการสอบคัดเลือก
ตัวอยางการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวอยางการทดสอบเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย
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มาตรฐานคุณภาพ
1.3.2 มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและความกาวหนาของบุคลากรทุกสายงานอยางตอเนื่อง
[ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)]

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.2
คณะฯ มีแผนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรแตละสายงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (P) โดยมีเปาหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามุงไปสู 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ไดแก
♦ แผนพัฒนาสายวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารยใหสูงขึ้นตามมาตรฐาน สกอ. เชน สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก รวมทั้งการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เชน สนับสนุนการทําวิจัย ใหทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงาน
วิชาการ / การนํ าเสนอผลงานวิชาการ และสนับสนุนทุนการเขารวมประชุม/อบรม/สั มมนา/ศึก ษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
♦ แผนพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางาน โดยใหการสนับสนุน
ทุนไปพัฒนาฝกอบรมในสาขาวิชาชีพและหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการทํางาน รวมทั้งการจัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตามความเหมาะสม
ในการวางแผนพั ฒนาบุ คลากร คณบดีม อบหมายให รองคณบดี ฝา ยบริห ารและทรัพ ยากรบุ คคล ดํา เนิ นการจัด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สงใหกับภาควิชา/หนวยงาน เพื่อประเมินความตองการในการพัฒนา และเพิ่มทักษะบุคลากร
รายบุคคลของภาควิชา/หนวยงาน แลวนําเสนอความตองการจะพัฒนาไปยังฝายบริหารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ฝกอบรมและพัฒนา (เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.1) นอกจากนี้ การพัฒนาและเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพหรือหลักสูตรการอบรม
ที่เกี่ยวของกับหนาที่ที่รับผิดชอบและสอดคลองกับสมรรถนะหลักที่คณะฯ คาดหวัง บุคลากรก็สามารถเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
เห็นชอบและอนุมัติใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นหรือมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพใหมากขึ้น
สําหรับสมรรถนะหลักที่คณะฯ คาดหวังจากบุคลากรนั้น สายบริหาร ไดแก คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา และ
เลขานุการคณะฯ คณะฯ คาดหวังสมรรถนะหลักในระดับ 4 สวนสายวิชาการและสายสนับสนุนในระดับหัวหนางาน หรื อ
รักษาการหัวหนางาน และสายสนับสนุนทั่วไป คณะฯ คาดหวังสมรรถนะหลักในระดับ 3 สําหรับสมรรถนะหลักดานการมีวิถีชีวิต
สรางเสริมสุขภาพ คณะฯ มีความคาดหวังจากทุกสายงานในระดับ 3 เทากัน ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 ระดับสมรรถนะที่คณะฯ คาดหวังจากบุคลากรแตละสายงาน

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1. ความยึดมั่นในคุณธรรม ( Integrity)
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษา
วาจา เชื่อถือและไววางใจไดเสมอ

ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงสนับสนุน

ตําแหนงบริหาร
(คณบดี รองคณบดี หัวหนา
ภาควิชา เลขานุการคณะ)

3

4
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
2. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยใชเกณฑ
วัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนงานหรือมหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่
ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
3. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)
ความทุมเท รับผิดชอบ มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คํ า นึ ง ถึ ง ความคุ ม ค า ในการใช ท รั พ ยากรและเป น
ประโยชนตอผูรับบริการและองคกร
4. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
ความเขาใจในบทบาท และหนาที่ของตนเองในฐานะที่เปนสมาชิกหนึ่ง
ของทีม รวมทั้งการมีสวนรวมในการทํางาน การแกไขปญหา และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นตาง ๆ กับสมาชิกในทีม
5. การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (Systematic Job Planning)
ความสามารถในการวางแผน และการวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นไวลวงหนาเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบขอมูล
และรายละเอียดตาง ๆ ทั้งของตนเองและผูอื่นได
6. การมีวิสัยทัศน (Visioning)
ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายการทํางาน
ของสวนงาน/หนว ยงานใหตอบสนองตอ วิสั ย ทัศนแ ละเปาหมายของ
องคก ร รวมทั้ง ความสามารถในการผลัก ดั นและกระตุน จูง ใจใหผูอื่ น
ทํางานใหตอบสนองตอวิสัยทัศนขององคกร
7. ความเปนผูนํา(Leadership)
ความสามารถในการวางตนและเปนตัวอยางที่ดี การมีศิลปะในการโนม
นาว จูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูรวมงานเพื่อใหเกิดความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน ความตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ ความสนใจ
และความสามารถในการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของทีมงาน
ดวยวิธีการอยางเหมาะสม
8. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Management)
ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุนผลักดันสมาชิกในองคกรให
เกิดความตองการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เปนประโยชนตอองคกร
รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึ้นจริง
9. การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)
ความสามารถในการประเมินสถานการณ การกําหนดกลยุทธ การลด
จุดออนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤตเปนโอกาส และการคิดเพื่อให
ไดรับชัยชนะในทุกสถานการณ

ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงสนับสนุน

ตําแหนงบริหาร
(คณบดี รองคณบดี หัวหนา
ภาควิชา เลขานุการคณะ)

3
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4

4

4

4
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)

ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงสนับสนุน

ตําแหนงบริหาร
(คณบดี รองคณบดี หัวหนา
ภาควิชา เลขานุการคณะ)

10. การใหอํานาจแกผูอื่น(Empowering Others)
ความเชื่อมั่นในความสามารถของผูอื่น โดยมอบหมายอํานาจและหนาที่
3
รับผิดชอบให เพื่อใหผูอื่นมีอิสระในการสรางสรรควิธีการของตนเพื่อ
บรรลุเปาหมายในงาน
นอกจากการประเมินสมรรถนะในดานการทํางานแลว คณะฯ เห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพของบุคลากร ดังนั้นจึงมีการเพิ่มการ
ประเมินในสวนของการสรางเสริมสุขภาวะขึ้นอีก 1 ขอ
1. การมีวิถีชีวิตสรางเสริมสุขภาพ (Healthy lifestyle)
การกระทําที่เปนประจําและสม่ําเสมอ จนเปนนิสัยและแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตที่ทําใหมีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
3
3
หรือปญญา รวมทั้งการมีสวนรวมในการควบคุมและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอสุขภาพ ทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม

สําหรับลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) และลักษณะงานของแตละตําแหนง (P) คณะฯ
กําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงานและลักษณะงานของแตละตําแหนง โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550 รวมทั้ง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ให มี ค วามก า วหน า ในตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญงาน ชํ า นาญการ เชี่ ย วชาญและเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ พ.ศ. 2551 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน
ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552 ซึ่งบุคลากรทุกสายงานสามารถศึกษาขอมูลหลักเกณฑและวิธีการขอ
กําหนดลําดับขั้นความกาวหนาไดจาก website ของมหาวิทยาลัย
คณะฯ ดําเนินการการพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) (D)
โดยแยกการกําหนดตําแหนงความกาวหนาตามสายงาน ดังนี้
 สายวิชาการ: สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
 สายสนับสนุนวิชาการ (ขาราชการ) : สามารถขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ระดับ 6 ระดับ 7-8 เชี่ยวชาญ ระดับ
9 และเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10
 สายสนับสนุน วิชาการ (พนั กงานมหาวิทยาลั ย) : สามารถขอกํา หนดตํา แหนงระดั บชํา นาญงาน ชํานาญการ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
 ลูกจางประจําเงินงบประมาณ : สามารถสอบเลื่อนระดับชั้นตามตําแหนง เชน ตําแหนงพนักงานพิมพดีด ชั้น 1 ชั้น 2
ชั้น 3 และ 4 ตามลําดับ เมื่อระดับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดในตําแหนง
คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น และมีความกาวหนาใน
สายวิชาชีพของตน โดยสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เชน
 หลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Sup.)”
 หลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล”
 หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.2)
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นอกจากนี้ ยังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานตางๆ ไดแก
1) โครงการอบรม “การเขียนโครงการ”
2) โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรบุคลากรสํานักงานคณบดี
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุนที่ 1”
4) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่อง “เทคนิคการแตงหนา”
5) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร ครั้งที่ 2 เรื่อง “บุคลิกภาพกับการแตงกาย”
6) โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานสารสนเทศ ปงบประมาณ 2554 เรื่อง “การใชงาน Joomla”
7) การอบรมหลักสูตร “การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหแกเจาหนาที่ธุรการ”
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.3)
สําหรับงบประมาณการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2554 ดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2554
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หัวขอเรื่อง
ประชุมวิชาการ เรื่อง Multidisciplinare viewpoints on Infectious
ประชุม QS Apple
Transforming the Language Classroom Meeting the Needs of
the Globalized world
ประชุม ณ ประเทศภูฎาณ
ประชุมเอแพค
ประชุมเอแพค
เขารวมนิทรรศการตางประเทศ (เมียนมาร)
ประชุมวิชาการ เรื่อง 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธนิสิตฯ
ประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมรวมเทิศไทองคราชันย
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 15
หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุนที่ 6
หลักสูตร “สุดยอดการเปนหัวหนางานรุนที่ 3
หลักสูตร “สุดยอดการเปนหัวหนางานรุนที่ 3
หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุนที่ 7
ศึกษาดูงานประเทศไตหวัน
หลักสูตรแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในราชการ
หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรกาวสูยุทธศาสตรการประชุมสัมพันธยุคใหม
โครงการพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Sup.)รุนที่ 3

เงินงบประมาณคาใชจาย
(จํานวนเงิน/บาท)
ประชุม
อบรม
สัมมนา
2,200.00
60,252.33
5,900.00
61,763.00
69,620.56
37,127.00
22,507.00
4,320.00
3,280.00
600.00
4,620.00
28.000.00
3,800.00
3,800.00
28.000.00
18,000.00
3,500.00
3,500.00
1,500.00
30,000.00
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ลํา
ดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

หัวขอเรื่อง
โครงการพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Sup.)รุนที่ 4
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (EDP#7)
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (EDP#8)
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (EDP#9)
โครงการอบรม “การเขียนโครงการ”
โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรบุคลากรสํานักงานคณบดี
โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รุน 1
โครงการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค ลากร ครั้ ง ที่ 1 เรื่ อ ง “เทคนิ ค การ
แตงหนา”
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร ครั้งที่ 2 เรื่อง “บุคลิกภาพกับการ
แตงกาย”
โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานสารสนเทศ ปงบประมาณ 2554
เรื่อง “การใชงาน Joomla”
โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานสารสนเทศ ปงบประมาณ 2554
การอบรมหลักสูตร “การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหแก
เจาหนาที่ธุรการ”
สัมมนาทางวิชาการการปฏิรูประบบวิจัย บทเรียนจากเดนมารกสูการ
ปฏิรูประบบวิจัยของไทย
สัมมนาการวัดคุณภาพบัณฑิต
รวมเปนเงินจํานวน

เงินงบประมาณคาใชจาย
(จํานวนเงิน/บาท)
ประชุม
อบรม
สัมมนา
30,000.00
110,000.00
110,000.00
120,000.00
1,400.00
290,911.70
98,081.65
4,350.00
4,400.00
3,500.00
5,370.00
6,773.00
1,000.00
5,000.00
272,189.89 848,886.35

รวมงบประมาณคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2554 ทั้งสิ้น

=

6,000.00

1,127,076.24 บาท

(เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.4)
ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการสรางความกาวหนาแกบุคลากร (C) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการพัฒนาและสรางความกาวหนาของบุคลากร (A) คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยใหงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบเกณฑในการเลื่อนระดับแจงไปยังผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ เพื่อกระตุนใหผู
มีคุณสมบัติตามเกณฑ ดําเนินการจัดทําผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนระดับ หรือขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ หรื อ
เชี่ยวชาญ หรือกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน

รายละเอียดตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
 รอยละอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก (118 x 100 ÷ 153 = 77.12) (สกอ. 2.2)
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 รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย : ผูช วยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย)
(38x100÷153 = 24.84) : (49x100÷153 = 32.03) : (65x100÷153 = 42.48) : (1x100÷153 = 0.65) (สกอ. 2.3)
 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) (ขอมูลมาจาก FIS)
o รอยละ 71.91 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ขารับการอบรม (220x100÷306 คน)
o รอยละ 35.95 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ขารวมการประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ (110x100÷306 คน)
o รอยละ 68.10 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(208x100÷306 คน)
o รอยละ 5.29 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมการฟงบรรยาย (16x100÷306 คน)
o รอยละ 9.48 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ดไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
(29x100÷306 คน)
o รอยละ 5.90 ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมเสวนาวิชาการ (18x100÷306 คน)

หมายเหตุ สายวิชาการ 153 คน ปฏิบัติงานจริง 150 คน สายสนับสนุน 156 คน (รวม 153+156 = 309 คน)
แตปฏิบัติงานเต็มเวลาจํานวน 306 คน
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.5)

เกณการประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารยและ
คะแนน 1
บุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ. 2.4)
เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินการ
1 ขอ
สวนงานประเมิน
ตนเอง

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ 2
ขอ

มีการ
ดําเนินการ 3
หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินงาน
ครบ 7 ขอ
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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
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.5
ดูจาก website มหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
โครงการพัฒนานักบริหาร (ขอมูลจาก FIS)
โครงการพัฒนาบุคลากร จัดโดยคณะฯ
ขอมูลงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2554
ขอมูลบุคลากรทุกสายงานเขารับการฝกอบรมและพัฒนา (ขอมูลจาก FIS)
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงความกาวหนา
ตามสายงาน (1) – (7)
(1) ระเบียบ ก.พ.อ.และระเบียบมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑและแนวทางลําดับ
ขั้นความกาวหนาแตละสายงานของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550
(3) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 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 เชีย่ วชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552
(7) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑความจําเปนเพื่อกําหนดใหมี
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550

มาตรฐานคุณภาพ
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1.3.3 มีการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะ เพื่อรองรับตําแหนงบริหาร

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3
คณะฯ กําหนดแผนการสรางบุคลากรเพื่อรองรับตําแหนงบริหาร (P) เพื่อสรางความพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับ
ตําแหนงบริหารทุกระดับ โดยพิจารณาจากผูที่กําลังดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา/รองหัวหนาภาควิชา/ผูชวยคณบดี/ หัวหนางาน
หรือหัวหนาหนวย โดยสงเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางการบริหาร เชน สงเขารับการอบรมหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัย หรือ
หน ว ยงานภายนอกจั ด ขึ้ น ได แ ก โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ ต น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และหลั ก สู ต รการบริ ห ารงานอุ ด มศึ ก ษาระดั บ กลาง ซึ่ ง จั ด โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การประเมินทดสอบความพรอมของบุคลากรที่ไดรับการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับตําแหนงที่สําคัญ (D) นอกจากนี้ คณะยังไดพิจารณาบุคลากรที่ไมมีตําแหนงบริหาร แตมีบุคลิกลักษณะและ
ศักยภาพที่มีความพรอมจะเปนผูบริหารระดับตางๆ ในอนาคต ใหเขารับการฝกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพความรูในวิชาชีพและทักษะ
ในการบริหารงาน เปนตน (เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.1)
คณะฯ มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการสรางบุคลากรเพื่อรองรับตําแหนงบริหาร (C) การ
ปรับปรุง และพัฒนาการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหาร (A) ดวยการติดตามและ
ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาความพรอมของบุคลากรดานการบริหาร โดยใหปฏิบัติหนาที่ในบทบาทรักษาการ หัวหนางาน
หรือ หัวหนาหนวย รวมทั้งการปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่คณะกรรมการตางๆ ที่สําคัญๆ ของคณะฯ เปนตน
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.2)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.2

รายชื่อผูเขารับการอบรมทักษะทางการบริหาร
รายชื่อผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยคณบดี/หัวหนาภาควิชา/หัวหนางาน และรักษาการ
หัวหนางาน

มาตรฐานคุณภาพ
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1.3.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและใหผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับอยางเปนธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.4
คณะฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยกําหนดแนวทาง รอบเวลาการประเมิน
องคประกอบของคณะกรรมการการประเมิน หัวขอการประเมิน แบบฟอรม ฯลฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของทุกสายงาน โดยผูมีสวนไดสวนเสียและผูถูกประเมินมีสวนรวมในการพิจารณา และมีแนวทางในการสงเสริม
ความกาวหนาและกําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน (P) ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน -28/29
กุมภาพันธ และครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม -31 สิงหาคม ของทุกป ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ซึ่งผูรับการประเมิ นจะตองทํ าขอตกลงการปฏิบั ติงานและ
เปาหมายกับผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรตามแบบมอบหมายที่กําหนดไว โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
ผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และเพื่อนรวมงาน (เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.1)
นอกจากนั้นแลว คณะฯ ดําเนินงานตามกระบวนการในการประเมินผลงานของบุคลากรแตละสายงาน และแจงผลการ
ประเมินใหผูถูกประเมินรับทราบ และมีการสงเสริมความกาวหนาและกําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน (D)
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เมื่อถึงรอบการประเมิน งานบริหารทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการจัดทําหนังสือแจงไปยังภาควิชา/หนวยงานใหทําการ
ประเมินผลในเบื้องตน แลวนําเสนอคณะกรรมการประเมินผลพิจารณา เมื่อดําเนินการประเมินผลเรียบรอยแลว คณะกรรมการการ
ประเมินผล รวมทั้งผูบังคับบัญชาจะตองแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินรับทราบผลเปนลายลักษณอักษร
การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด (C) ในการติดตามประเมินผลนั้น คณะกรรมการ จะติดตาม
ผลการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ํากวาเกณฑ (เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.2) โดย
การนํ า ผลการปฏิบั ติ ง านปจ จุ บั น มาเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการปฏิบั ติ ง านที่ผู บั ง คั บ บัญ ชาได เสนอแนะไว ใ นครั้ง ที่ ผ า นมา ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ 2554 ไมมีบุคลากรที่มีผลงานต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว
หลังจากนั้น จึงนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา “การปฏิบัติงานของบุคลากร” ขององคกรใหเปนธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงการสงเสริมความกาวหนาและกําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน (A)
ดานการสงเสริมความกาวหนาเพื่อเปนกําลังใจใหแกบุคลากรนั้น คณะกรรมการฯ สงเสริมความกาวหนาของบุคลากรตลอดมา โดย
ใชวิธีการนําผลการประเมินบุคลากรไปประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน /
เงินโบนัส / เลื่อนระดับของขาราชการ และเลื่อน
ระดับตํ าแหนง รวมทั้ งนําผลการประเมินไปประกอบการเสนอชื่ อเพื่อคั ดเลือกใหเปน บุคลากรดีเดน ระดับคณะฯ และระดั บ
มหาวิทยาลัยตอไป (เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.3)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.4
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.3

ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ภาพถายผูไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดนระดับคณะฯ
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1.3.5 มีระบบการอุทธรณและรองทุกขที่เปนอิสระและมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.5
ระบบการอุทธรณและรองทุกขของคณะฯ ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวย
การอุทธรณและการรองทุกข) โดยการกําหนดองคประกอบหนาที่ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เมื่อมีการอุทธรณและรองทุกข
รวมทั้งชองทางที่หลากหลายในการรับขอรองเรียน รองทุกข ขอขัดของ ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคลากร (P) โดยคณะจะมีการ
แจงเวียนระเบียบใหบุคลากรในภาควิชา/หนวยงานทราบ (เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.1) สําหรับ การรองเรียนนั้น คณบดีเปด
โอกาสใหบุคลากรมีชองทางการรองเรียน รองทุกข หรือความคับของใจหลายชองทาง ดังนี้
ชองทางที่ 1 หากบุคลากรมีปญหากับเพื่อนรวมงาน สามารถรองเรียนผานผูบังคับบัญชาไดโดยตรง
ชองทางที่ 2 หากบุคลากรมีปญหากับผูบังคับบัญชา ในกรณีที่เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของ
ใจ สามารถรองเรียนผานผูบริหารระดับสูงของคณะอยางเปนทางการ โดยทําหนังสือรายงานตามลําดับชั้นหรือไมเปนทางการ เชน
เขียนขอความหรือความคับของใจถึงผูบริหารโดยตรงหรือสงผานชองทางอื่นๆ ไดแก ตูรับความคิดเห็น เวทีผูบริหาร
พบบุคลากร
หรือทําหนังสือรองเรียน หรือโทรศัพทถึงคณบดีโดยตรง หรือ สงทาง E-mail เปนตน
การดําเนินการและการรายงานผลการดําเนินงานเกีย่ วกับการรับขอรองเรียนฯ ตอผูบริหารองคกร (D) ในกรณีที่มี ผู
รองเรียนหรือรองทุกขผานชองทางตางๆ มายังฝายบริหาร ในขั้นตนนั้นฝายบริหารจะดําเนินการจัดสงเรื่องตอไป ยังหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไขหรือบรรเทาปญหาดังกลาว
การติดตาม ประเมินผล ระบบการอุทธรณรองทุกข (C) ถาหากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขไมไดจะรายงานตอ
คณบดีเพื่อพิจารณาแกไขปญหาตอไป โดยคณบดี จะดําเนินการแกไขขอรองเรียน และจะรายงานการแกไขปญหาขอรองเรียนให
ผูเกี่ยวของทราบ
สําหรับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับวินัยของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง ในกรณีเปนเรื่องรายแรงของ
คณะฯ จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ประกอบดวย ฝายบริหาร ผูแทนอาจารยประจําคณะฯ และผูแทนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ หากคณะกรรมการไดขอเท็จจริงเรียบรอยแลว จะเสนอรายงานขอเท็จจริงตอคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือ
รายงานไปยังมหาวิทยาลัยตอไป
ในชวงระหวางปงบประมาณ 2554 ไมมีการรองเรียน ทั้งภายในคณะสาธารณสุขศาสตร และจากภายนอกคณะฯ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.5
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.1

ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข
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1.3.6 มี การจั ดสวั สดิ การสภาพแวดล อม และการสร า งเสริ ม สุ ข ภาวะที่ ทํ า ให บุ คลากรทํ างานได อย างมี
ประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุข

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6
การจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม การสรางเสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน (P) คณะฯ จัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย และระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบ/
ประกาศของคณะฯที่เกี่ยวของ ไดแก เงินเดือน คาตอบแทนอื่น เชน เงินประจําตําแหนง คาอาหารทําการลวงเวลา คาสอน คาเชา
บาน เงินโบนัส เงินสวัสดิการประเภทตางๆ ไดแก คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล การจัดทําประกันอุบัติเหตุสําหรับผูเดินทางไป
ปฏิบัติราชการนอกเขตกรุงเทพฯ และตางประเทศ เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพิมพผลงาน เปนตน
การดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงานตามแนวทางที่กําหนด (D) คณะฯ ไดจัดสวัสดิการ
ตางๆ เพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนใหบุคลากรทุกสายงานทํางานไดอยางมีความสุข โดยจัดใหมีกองทุนสวัสดิการคณะฯ เพื่อจัดสรร
สวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกําหนด คณะฯ ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.1) และระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร (เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.2) โดยมีการ
แตงตั้งอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร (เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.3) และมอบหมายความรับผิดชอบในการ
ดูแลทางดานสวัสดิการ เพื่อจัดสวัสดิการที่ดีที่สุดใหแกบุคลากรของคณะฯ
ในปงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร (เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.4) ไดดําเนินการจัด
สวัสดิการประเภทตางๆ ใหแกบุคลากรทุกสายงาน เชน การจัดสวัสดิการโครงการ วันมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการประจําป
2554 สวัสดิการคาเยี่ยมไข สวัสดิการคาตอบแทนพนักงานขับรถยนต สวัสดิการชวยทําบุญงานศพ คาทางดวน สวัสดิการงานกีฬา
บุคลากร “มหิดลเกม” และสวัสดิการใหความชวยเหลือในกรณีบุคลากรประสบภัยตางๆ เชน สวัสดิการชวยเหลือบุคลากรผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ดังสรุปผลการจัดกิจกรรมดัง ตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 สรุปผลการจัดกิจกรรม / สวัสดิการบุคลากร ประจําป 2554
ประเภทสวัสดิการ
1. โครงการ ” วันมุฑิตาจิต แดผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2554 ”
2. คาเยี่ยมไข
3. คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต
4. คาชวยทําบุญงานศพ
5. คาทางดวน
6. คาใชจายงานกีฬาบุคลากร ” มหิดลเกม ”
7. คาสวัสดิการชวยเหลือบุคลากรที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
แยกเปน 2 ชวง ชวงที่ 1 ใหการชวยเหลือในเบื้องตน 2,000 บาท/คน
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวม
ชวงที่ 2 ใหการชวยเหลือรายละ 5,000 บาท/คน
ในกรณีผูไดรับผลกระทบโดยตรง

รวม

จํานวน (ราย)
1
8
64
15
33
1

คาใชจาย (บาท)
113,151.00
3,933.00
11,500.00
75,000.00
5,980.00
124,156.30

331

662,000.00

83

415,000.00

536

1,410.720.30

(เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.5)
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การจัดโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (D) คณะฯ มีการจัดการ
โครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร คณะฯ ได
จัดตั้งคณะกรรมการและมอบหมายรองคณบดีรับผิดชอบบริหารจัดการการจัดโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย โดยการมอบหมายใหงานกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ทําหนาที่ตรวจประเมินและปรับปรุงอาคารสถานที่
รานอาหารและรานคาใหปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่สะดวกและเอื้อตอการปฏิบัติงาน
สําหรับปงบประมาณ 2554 คณะฯ ดําเนินการในการซอมแซมปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ ใหเอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงหองศ.นพ.จรัส ยามะรัต อาคาร 4 ชั้น 1
2. ปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 6 โดยการทาสีใหมและเก็บสายไฟฟาใหเปนระบบมากขึ้น เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได
3. จัดจางตกแตงภายในอาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 5
4. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบๆ หนาอาคาร 1
5. ปรับปรุงศาลพระภูมิ
6. ติดตั้งกลองวงจรปด ระบบ CCTV ทุกอาคารที่มีความเสี่ยง และในที่อับ
7. ติดตั้งระบบสัญญาณ IPTV อาคาร 1 อาคาร 2 และหองอาหารอาคาร 7
8. ปรับปรุงพื้นที่อาคาร 7 ชั้น 5 สําหรับเปนพื้นที่การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
9. ปรับปรุงบริเวณประตูทางเดินเขาอาคาร 2 โดยการทําบอน้ําตกเพื่อความสวยงามและสบายตา
10. อุปกรณสํานักงานที่สําคัญตาง ๆ เปนตน
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.6)
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ กาย ใจ และปญญาแกบุคลากร (D) คณะฯ มีการดําเนินการโครงการพัฒนาคณะ
สาธารณสุขศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางความเปนมหิดล โดยมีการดําเนินการในทุกมิติ คือ กาย จิต สังคม
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย กิจกรรมของโครงการ ไดแก
1) โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรบุคลากรสํานักงานคณบดี
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุนที่ 1”
3) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่อง “เทคนิคการแตงหนา”
4) หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร ครั้งที่ 2 เรื่อง “บุคลิกภาพกับการแตงกาย”
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.7)
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร ซึ่งในปงบประมาณ 2554 มีบุคลากรที่เขารับบริการตรวจ
สุขภาพประจําปงบประมาณ 2554 จํานวน 228 คน (เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.8) งบประมาณคาใชจายจํานวน 61,200 บาท
(เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.9) อีกทั้งคณะฯ ยังใหการสนับสนุนจัดกิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมการออกกําลังกาย ไดแก ชมรม
โยคะ ชมรมปงปอง ชมรมแบดมินตัน และชมรมธรรมะสุขใจ เปนตน
การติดตาม และประเมินผลการ จัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาวะ (C) คณะฯ มอบหมายใหงาน
กายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ติดตามประเมินผลการจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของคณะฯ เชน การปองกัน
และระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การกําจัดขยะและน้ําเสีย (เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.10) สําหรับการสราง
เสริมสุขภาวะของบุคลากรนั้นจะประเมินผลจากการตรวจสุขภาพประจําปของแตละบุคคล (ผลการตรวจสุขภาพเปนสิทธิสวนบุคคล)
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การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา การจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาวะ (A) การ
ประเมินการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาวะภายหลังจากการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ โดยคณะกรรมการ
หรือผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะนําผลการประเมินมาเปนขอมูลปรับปรุงการดําเนินการในครั้งตอๆ ไป

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.6
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.4
เอกสารหมายเลข 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
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.10

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
สวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2542
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การอนุมัติการจายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2542
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ คณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติ ในการเบิกจายเงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2545
สรุปผลการจัดกิจกรรม/สวัสดิการบุคลากร ประจําป 2554
ภาพถายการปรับปรุง (กอน-หลัง) อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางความ
เปนมหิดล จํานวน 4 โครงการ
รายชื่อบุคลากรที่เขารับการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2554
งบประมาณคาใชจายในการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2554 ของบุคลากร
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม
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องคประกอบ 1.4
หลักการ

การจัดการความรู

ผลการประเมินกระบวนการ

องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห
สังเคราะห จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง ขอมูล
สารสนเทศ และสิ น ทรั พ ย ท างความรู เพื่ อ
แบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรู
และสรางสรรคสังคม
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มาตรฐานคุณภาพ
1.4.1 มีระบบและกลไกในการจัดการความรู

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1
คณะฯมอบหมายให มี คณะทํ างานการจัด การความรู แ ละฐานนวั ต กรรมกํ า กั บ ดู แ ล วางนโยบาย แผนงานในการ
ดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนการดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร (P)
โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเปนประธานคณะทํางาน ตามคําสั่งที่ 517/2553 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
(เอกสารหมายเลข PH 1.4.1.1) ในปงบประมาณ 2554 คณะทํางานวิเคราะห ปญหาอุปสรรคของงาน รวมทั้งไดขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจคุณภาพ MUQD ใหมีการบูรณาการการจัดการความรูใหครอบคลุมทุกพันธกิจและกระจายไปใน
ระดับภาควิชา รวมทั้งการจัดทําเปนคลังความรูและ CoP และคณะทํางานฯ ไดทําแผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจัดการความรู
สําหรับปงบประมาณ 2554 (เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1.2)
เนื่องจากในปงบประมาณ 2553 กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู (D) ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูม ี
จํานวนนอย ดังนั้น ในป 2554 คณะทํางานฯ จึงปรับชวงเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยใชชวงเวลาพักเที่ยงของบุคลากร
เพื่อใหบุคลากรสามารถเขารวมได นอกจากนี้ ในสวนของภาควิชา คณะขอความรวมมือจากภาควิชาตางๆ และฝายวิจยั ฯ และจาก
การสอบถามไปยังภาควิชาและฝายวิจัย มีภาควิชาและฝายวิจัยใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการความรูรวม 18 ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข PH.1.4.1.3) นอกจากนี้คณะทํางานฯโดยรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก สอส.ระยะ
ที่ 2 เพื่อดําเนินงานการจัดการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพเพิ่มเติมอีก โดยมีงบประมาณ ในการจัดทําเปนคลังความรู และ
เผยแพรใน website คณะฯ ทําใหสามารถบูรณาการครอบคลุมในหลายๆ พันธกิจ ดานการศึกษา/กิจกรรมนักศึกษาและ
สิ่งแวดลอม ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.7

แผนภาพที่ 1.7 การเผยแพรความรูการจัดการความรูผ าน website คณะ
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คณะทํางานฯ ดําเนินกิจกรรมเวทีการจัดการความรูสรางเครือขายเพื่อรวมดําเนินการดานการจัดการความรูทั้งภายใน
และภายนอกคณะ (D) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางองคความรู และการเผยแพรความรู อยางตอเนื่อง ทั้งในลักษณะ Internal KM
(การจัดการความรูโ ดยบุคลากรภายในคณะ) และ External KM (การจัดการความรูโดยเชิญบุคคลภายนอกมารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู) ตามแผนปฏิบตั ิการที่กําหนดไว รวมทั้งการใหความรวมมือกับฝายตางๆและภาควิชา เพือ่ ดําเนินการจัดการความรูเ ชิง
บูรณาการและการสรางเครือขาย การจัดการความรู มีการรวบรวมองคความรูเปนคลังความรูเผยแพรในองคกรและในการบริหาร
จัดการผลักดันยุทธศาสตรดานการวิจัยและการศึกษา คณะมีการทํางานกับเครือขายแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให
เปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ(สอส.)ระยะที่ 2ซึ่งเปนเครือขายทีเ่ นนการสรางและพัฒนาการจัดการความรูการสรางเสริมสุขภาพ
ในสถาบันการศึกษาสาธารณสุข รวมทั้ง สรางฐานขอมูลการสรางเสริมสุขภาพเพื่อชี้แนะสังคมใหเกิดการขับเคลื่อนการสรางเสริม
สุขภาพและมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (ThaiPHEIN)
กอนสิ้นปงบประมาณทางคณะฯ ติดตามประเมินผลการจัดการความรู (C) ประเมินผลลัพธ พบวา คณะทํางานฯสามารถ
ดําเนินงานไดมากกวาเปาหมายทีต่ ั้งไว (ใชเอกสารหมายเลข PH. 1.4.1.3) อยางไรก็ดียังพบวามีปญ
 หาอุปสรรคอยูบา งโดยเฉพาะ
การบูรณาการดานอื่นๆเชน ดานศิลปวัฒนธรรมยังมีนอย ซึ่งจะตองปรับแกตอไป
คณะไดนําขอเสนอแนะจากผลการเยี่ยมสํารวจของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจจากมหาวิทยาลัย ป 2553 มาดําเนินการ
ตามในเรื่องของผูนําควรเพิ่มกิจกรรมในการจัดการความรูใหมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ โดยมีโครงการพัฒนาคลัง
ความรูเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของคณะสาธารณสุขศาสตรรองรับ
และกําลังดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานจัดตั้งศูนยสราง
คุณคาองคความรู คณะสาธารณสุขศาสตร
ในป 2554 ทีมบริหารนําผลการประเมินการวัดความเปนองคการแหงการเรียนรูแจงในที่ประชุมคณะกรรมการคณะเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา ผลที่ได คือ คณะฯ จัดทําโครงการสรางคุณคาองคความรู คณะสาธารณสุขศาสตรขึ้น เพื่อใหการจัดเก็บ
รวบรวมการจัดการความรูใ หเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คณะฯแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยคณ
ุ คาองคความรูคณะสาธารณสุข
ศาสตร (เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1.4) ขึ้น โดยทําหนาที่ ดังนี้
1. เขียนโครงการจัดตั้งศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร
2. กําหนดโครงสรางศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อนําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจํา
คณะฯ
3. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายโครงการจัดตัง้ ศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุข
ศาสตรเพื่อนําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
4. กําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อนําเสนอคณบดี
และคณะกรรมการประจําคณะฯ
5. วิเคราะหสถานการณ จุดออน จุดแข็ง โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคามเกีย่ วกับองคความรูของคณะสาธารณสุข
ศาสตรเพื่อนําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ
6. กําหนดแผนดําเนินงานการสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559 เพื่อนําเสนอคณบดี
และคณะกรรมการประจําคณะฯ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 48
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เกณการประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ 7.2
การพัฒนาสวนงานสู
สถาบันเรียนรู
(สกอ. 7.2)
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

สวนงานประเมินตนเอง



เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1
1.เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1.2
3.เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1.3
4.เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1.4

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูและฐานความรูนวัตกรรม
แผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554
สรุปกิจกรรมการจัดการความรูที่ดาํ เนินการ ในปงบประมาณ 2554
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคุณคาองคความรูค ณะสาธารณสุข
ศาสตร

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 49
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มาตรฐานคุณภาพ
1.4.2 การบูรณาการการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.2
กําหนดแนวทาง หรือแผนในการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ (P)
คณะไดนําปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานในป 2553 พบวากระบวนการจัดการความรูของคณะมีความซ้ําซอนของกิจกรรม รูปแบบที่หลากหลาย และไมชัดเจน
เกี่ยวกับผลลัพธที่ได สวนเวทีจัดการความรูม ีบรรยากาศเสริมการเรียนรู แตเปนการถายทอดความรูบนเสนทางเดียว ยังขาดการ
จัดการขอมูลและการเผยแพรความรู อุปสรรคที่สําคัญของการจัดการความรู คือ ประชาคมไมใหความสนใจ เวลาที่จดั สั้น และการ
ประชาสัมพันธไมถึงกลุม เปาหมาย
ในปงบประมาณ 2554 คณะดําเนินการตามแนวทางหรือแผนในการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ (D) โดย
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.1) มีการ
ดําเนินการโดยขอความรวมมือกับภาควิชาตางๆ ในการดําเนินงานการจัดการความรู เพื่อใหเกิดการ บูรณาการกับพันธกิจตางๆ
(ใชเอกสารหมายเลข PH 1.4.1.3) ไดแก
1. พันธกิจดานการวิจัย ไดมีการจัดเสวนาวิชาการและวิจัย ในการจัดความรูร วมกับฝายวิจัยของคณะดําเนินการจัดการ
ความรู จํานวน 9 ครั้ง เชน ในเรื่อง Systematic Review”, “การวิจัยเชิงนโยบาย: แนวคิดทฤษฏีสูการปฏิบัต”ิ ,การวิเคราะห
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ” ฯลฯ
2.พันธกิจดานการศึกษา/กิจการนักศึกษา/บริการวิชาการและสิ่งแวดลอม จํานวน 9 ครั้ง ไดแก กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู Lab Safety Food Safety เวทีการจัดการความรูจากโครงการ “การสรางกระแสสังคมและการชี้แนะสาธารณะ” เวทีการ
ถายทอดความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูส ูสถาบันเครือขาย Thai-PHEIN โครงการ “การเฝาระวังการจัดการความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการของเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “กลยุทธในการยกระดับความรูในงาน
ประจํา” ฯลฯ
คณะไดนํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จัด ทําใหเกิดคลังความรูและมีการเผยแพรผาน website คณะ นอกจากนี้ยังไดเปน
ผูนําของเครือขายการจัดการความรูของ โซน 1 ซึ่งประกอบดวย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะสาธารณสุขศาสตรและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยปทุมธานี และภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หลังจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรูท ี่เชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ (C) คณะกรรมการการ
จัดการความรูนําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบูรณาการความรูกับพันธกิจตางๆ (A) แตระหวางการ
ดําเนินการจัดการความรูเ กิดปญหาอุปสรรคบางประการจึงวิเคราะหและปรับแก เชน ปญหาความลาชาของการอนุมัติทุน สอส.
ระยะที่ 2 ปญหาความไมสงบทางการเมือง ชวง เมษายน – พฤษภาคม 2553 ปญหาดานการสื่อสารกิจกรรม เปนตน และปรับ
กระบวนการจัดการใหเกิดความเหมาะสม ปรับชวงเวลาการจัดเวทีและแลกเปลีย่ นเรียนรู และเผยแพรความรูผ าน Website และ
ไดเริ่มดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.2
1.เอกสารหมายเลข PH 1.4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 50
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องคประกอบ 1.5
หลักการ

ระบบคุณภาพ

ผลการประเมินกระบวนการ

องคกรมีระบบคุณ ภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่องสู วัฒนธรรมคุณ ภาพ รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพเพื่อนําไปสูความมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ

ระดับคะแนน

1

องคประกอบ 1.5

2

3 4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
1.5.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร ซึ่งสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
และสูวัฒนธรรมคุณภาพ
[ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)]

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1
คณะฯ กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ (P) ดวยการจัดระบบและกลไกในการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของคณะฯ โดยคณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษากํากับดูงานพัฒนาคุณภาพ และมีงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
และเพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะดําเนินงานตามระบบและกลไกของงานประกันคุณภาพ คณะฯ ได
แตงตั้งคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.1) จํานวน 2 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณบดีเปนที่ปรึกษา รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบดวย รองคณบดีทุกฝาย หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา เลขานุการคณะฯ/
หัวหนางาน โดยมีหนาที่กําหนดนโยบายแนวทางการดําเนินงาน ตามระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร กําหนด
กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จัดทําแผน ติดตามและกํากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการพัฒนาและ
ติดตามการดําเนินงานของการประกันคุณภาพของคณะมีความตอเนื่อง คณะกรรมการชุดนี้จึงไดกําหนดใหประชุมคณะกรรมการ 2
เดือน/1 ครั้ง (ไมมีการประชุมในเดือนตุลาคม เนื่องจากเกิดอุทกภัย)
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป
การศึกษา 2554 ประกอบดวยอาจารยซึ่งผานการอบรมเปนผูป ระเมินคุณภาพภายในทั้งจากภายในสถาบันและจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเขารวมเปน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหวางแผนและดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองที่แตละภาควิชาไดจดั ทําขึ้น จัดทํารายงานผลการเยี่ยมสํารวจคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะหสถานภาพขององคกร เพื่อกําหนดแนวทาง แผนงาน/กิจกรรม กระบวนการหลักที่สําคัญในทุกพันธกิจ (P)
คณะฯ มีการวิเคราะหการประกันคุณภาพของคณะจากปที่ผา นๆมา และจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะฯ จึงปรับแนวทางการประกันคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนางานดานการวิจยั ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจะเปนมหาวิทยาลัยวิจยั ชั้นนําแหงชาติ
และมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยกําหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพ (เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.2)
ในปงบประมาณ 2554 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการดังนี้
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1. กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ดังแผนภาพที่ 1.8

คณะสาธารณสุขศาสตร์จะดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุ นกิจกรรม และจัดทําฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
แผนภาพที่ 1.8 นโยบายการพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร
2. ในปงบประมาณ 2554 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการพิจารณาจัดทําระบบและ
กลไกการพัฒนาคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตรขึ้น ดังแผนภาพที่ 1.9

OUTPUT

PROCESS

INPUT

การดําเนินงาน
การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร

•

สรางการรับรูคุณคาการ
ประกันคุณภาพภายใน

•
•

พัฒนาความรูและทักษะ

•

ชี้แจงการดําเนินการ
ประกันคุณภาพระดับคณะ

ชี้แจงเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแก
นักศึกษาทุกชั้นป
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.วางแผนการปฏิบัตงิ าน
(P)

•

วิเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพ ป
ที่ผานมา

•
•

กําหนดเปาหมาย

•

กําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน

•
•
•

กําหนดระยะเวลา

จัดลําดับความ
สําคัญของ
เปาหมาย

ทรัพยากรที่ใช
กําหนด
ผรับผิดชอบ

2.การปฏิบัตติ ามแผน

(D)
•
•

สงเสริม สนับสนุน
ติดตาม กํากับ การ
ปฏิบัติงาน

4.การนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน (A)

•

ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

•

วางแผนในระยะ
ตอไป

•

จัดทําขอมูล
สารสนเทศ

การรายงาน
• จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองหรือรายงานประจําป
• รวบรวมผลการดําเนินงานและ
ผลการประเมิน
• วิเคราะหผลการประเมินจําแนก
ตามมาตรฐาน
• เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง
• นําเสนอรายงานประเมินตนเอง
แกผเู กี่ยวของ

3.การตรวจสอบระเมิน
ผล(กลไกกระตุน)

OUTCOME

(C )
• วางกรอบการ
ประเมิน
• จัดทําเครื่องมือ
• รวบรวมขอมูล
• วิเคราะห/แปล
ความขอมูล
• ตรวจสอบ/
ปรับปรุงคุณภาพ
การประเมิน

นําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข/พัฒนา
• รวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ระดับภาควิชา/หนวยงาน
• รวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ระดับบุคคล
• วางแผนในปงบประมาณตอไป

•

บันทึกขอมูลลงในระบบ
สารสนเทศ

แผนภาพที่ 1.9 ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 52
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3. กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. คณะกรรมการมีการเตรียมความพรอมการประเมินตนเองของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสํานักงานรับรองมาตรฐานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีการ
ประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.3)
4. การกําหนดผูรับผิดชอบตามตัวบงชี้ สกอ. สมศ. คณะกรรมการฯรวมกันพิจารณาและกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อที่จะ
ไดดําเนินการกํากับดูแลและรวบรวมขอมูลและหลักฐานที่เกี่ยวของตามตัวบงชี้ของ สกอ.และ สมศ. (เอกสารหมายเลข PH.
1.5.1.4)
5. จัดทําแผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา(Flow Chart) คณะสาธารณสุขศาสตร ดังแผนภาพ
ที่ 1.10
ลําดับ
ที่

กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

• งานพัฒนานโยบายและระบบ
คุณภาพ

• แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
• ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน

•

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

เริม่ ต้น
Start

๑.

๒.

จัดทําร่างแผนภูมขิ นั ้ ตอนและ
ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
แต่งตัง้ คณะกรรมการ

คณบดี

๓.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ

• ประธานกรรมการ

• พิจารณาฯ และคณะกรรมการ
จัดทําฯ

๔.

กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน

• คณะกรรมการฯ

• นโยบายคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพปีทผ่ี ่านมา

• คณะกรรมการ

• บทสรุปผูบ ริหารของปที่ผานมา
และของป 2548-2552

• รองคณบดีฝายตางๆ/
ภาควิชา/หัวหนาหนวย

• แบบจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง

๕

๖

กําหนดผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ/
มาตรฐาน

A
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ลําดับ
ที่

กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

A
๗.
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง

๘.

ไมเห็นชอบ

พิจารณา
งาน/กิจกรรม

• รองคณบดีฝายตางๆ/
ภาควิชา/หัวหนาหนวย/หนวย
ประกันคุณภาพ

• เอกสารอางอิงในรายงาน
ประเมินตนเอง

• คณะกรรมการฯ

• รายละเอียดการใชงาน/
กิจกรรม

• รองคณบดีฝายตางๆ/
ภาควิชา/หัวหนาหนวย/หนวย
ประกันคุณภาพ

• รางรายงานการประเมิน
ตนเอง

• คณบดี

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

• คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจ
คุณภาพภายใน

• คูมือการเยี่ยมสํารวจ
คุณภาพ

• คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจ
คุณภาพภายใน

• รายงานผลการเยี่ยมสํารวจ
ภายใน

• คณะกรรมการฯ

• รายงานการประเมินตนเอง/
เอกสารอางอิง

• คณะ/คณะกรรมการฯ/
ภาควิชา/หนวยงาน

• จัดเตรียมขอมูล/บุคคล

เห็นชอบ

๙.

๑๐.

๑๑.

แก้ไข/จัดพิมพ์ตามมติทป่ี ระชุม

แต่งตัง้ คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจภายใน

ดําเนินการเยีย่ มสํารวจตามระบบคุณภาพภายใน

๑๒.

รายงานผลการเยีย่ มสํารวจภายใน
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ

๑๓.

เตรียมรับการเยีย่ มสํารวจจากคณะกรรมการ
เยีย่ มสํารวจจากมหาวิทยาลัย

๑๔.

๑๕.

ประชุม/วางแผนจัดบุคคล/หน่วยงานในการ
ประสานกับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย

รับการเยีย่ มสํารวจจากคณะกรรมการเยีย่ ม
สํารวจจากมหาวิทยาลัย

• คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจจาก • ตามมาตรฐาน/
มหาวิทยาลัย
องคประกอบ

B
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ลําดับ
ที่

กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

B
๑๖.

๑๗.

๑๘.

รับฟงั ผลการเยีย่ มสํารวจ จากคณะกรรมการจาก
มหาวิทยาลัยด้วยวาจา

นําผลจากการสํารวจมาวิเคราะห์

รายงานผลการดําเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ

• คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจจาก • ผลการเยีย่ มสํารวจจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

• คณะกรรมการฯ

•

• คณะกรรมการฯ

• รายงานผล งาน/กิจกรรม

ผลการเยีย่ มสํารวจจาก
มหาวิทยาลัย

สิน้ สุด
แผนภาพที่ 1.10 ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Flow Chart) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
6. สงเสริมใหบุคลากรเห็นคุณคาและประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อเสริมสรางคานิยมและความเชื่อในเรื่อง
ความมีคณ
ุ ภาพของการดําเนินงาน อันจะนําไปสูการมีวัฒนธรรมคุณภาพ (D) เพื่อใหบุคลากรภายในคณะไดมคี วามรูและทราบ
ขอมูลแนวทางและการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของคณะๆ จึงจัดทําเวปไซตของงานประกันคุณภาพ
http://www.ph.mahidol.ac.th/qa/ ดังแผนภาพที่ 1.11

แผนภาพที่ 1.11 การเผยแพรการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ผาน website: http://www.ph.mahidol.ac.th/qa/
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 55
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7. ในกระบวนการการพัฒนาคุณภาพอีกทางหนึ่งที่คณะดําเนินการคือ งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพแจงผลการ
เยี่ยมสํารวจ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยไปยังผูร ับผิดชอบในแตละฝาย / หัวหนาภาควิชา / หัวหนางาน / หัวหนาหนวยที่
เกี่ยวของใหดําเนินการพัฒนางานตามขอเสนอแนะ และติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ปละ 1 ครั้ง และกําหนดให
ภาควิชา/หนวยงานเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเอง เพื่อใหภาควิชา/หนวยงานไดทราบผลการดําเนินงานของตนเองในแตละป
และนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห
เพื่อปรับกระบวนการทํางานใหมีจุดแข็ง ลดจุดออน และโอกาสที่จะพัฒนาภาควิชา/
หนวยงานของตนเองไดอยางไร
การดําเนินงานดังกลาว คณะฯ ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพื่อใชในการพัฒนางานตนเองใหมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่จะพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจยั ตลอดจนจัดทําคูมือเอกสารปฏิบัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ
เพื่อเผยแพรหรือสามารถใชเปนเอกสารประกอบการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นและทางคณะฯ
ยังใหความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพของเครือขายดวย โดยใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการสงบุคลากรของสวนงานไปชวยทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
เยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง จํานวน 11 คน ดังตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.5 รายชื่อบุคลากรของสวนงานไปชวยทําหนาที่เปนคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยมหิดล
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา/หนวยงาน

1.

รองศาสตราจารยกุลยา

นาคสวัสดิ์

ระบาดวิทยา

2.

รองศาสตราจารยเนาวรัตน เจริญคา

วิศวกรรมสุขาภิบาล

3.

รองศาสตราจารยภูษิตา

อินทรประสงค

บริหารงานสาธารณสุข

4.

รองศาสตราจารยพิพัฒน

ลักษมีจรัลกุล

จุลชีววิทยา

5.

รองศาสตราจารยสุธรรม

นันทมงคลชัย

อนามัยครอบครัว

6.

รองศาสตราจารยอุษา

เล็กอุทัย

ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

7.

ผูชวยศาสตราจารยขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ

การพยาบาลสาธารณสุข

8.

ผูชวยศาสตราจารยสุคนธา คงศีล

บริหารงานสาธารณสุข

9.

ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน

ศรีสรฉัตร

โภชนวิทยา

10.

อาจารยปยะธิดา

ขจรชัยกุล

อนามัยครอบครัว

11

นางนภาพร

มวงสกุล

สํานักงานคณบดี

คณะฯ ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานทุกพันธกิจใหไดมาตรฐาน (Check) เพื่อ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในแตละฝายพันธกิจ ประกอบดวย
1. มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษารับผิดชอบโดยรองคณบดีฝายบริหารการศึกษารวมกับรองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
2. มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝา ยวิจัยและนวัตกรรมการศึกษารวมกับงานวิจัยและ
วิชาการ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 56

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

3. มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ และรองคณบดี
ฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล รวมกับงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย
4. มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝายบริการวิชาการและรองคณบดีฝายวิเทศ
และการประชาสัมพันธ รวมกับงานวิเทศและการประชาสัมพันธ และสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
โดยมีงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพเปนผูประสานงาน/รวบรวม/สรุปผลการดําเนินงานของแตละฝายที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจหลัก ตลอดจน ติดตามผลการดําเนินการพัฒนางานคุณภาพตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ ตาม
ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย
กระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการเยีย่ มสํารวจภายใน (C) การพัฒนาคุณภาพของภาควิชา/หนวยงาน
โดยในแตละภาควิชา/หนวยงานจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตนเอง พรอมทั้งมีการเยี่ยมสํารวจคุณภาพทุกพันธกิจอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป
ปงบประมาณ 2554 มีการเยี่ยมสํารวจระดับคณะฯ และภาควิชา โดยคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจฯพบคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อรับฟงผลการดําเนินงานจากคณบดี และซักถามขอสงสัยจากผูบริหารคณะฯ ที่รบั ผิดชอบในแตละพันธกิจหลัก
และคณะกรรมการเยีย่ มสํารวจภายในดําเนินการเยี่ยมสํารวจภาควิชาในแตละพันธกิจหลักเหมือนกับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ
ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยีย่ มสํารวจฯ คือ
1. พบผูบริหารแตละฝาย/คณะกรรมการแตละฝาย/สํานักงานคณบดี/ภาควิชาตามภารกิจโดยไมซา้ํ กับปที่ผานมา
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการเยี่ยมสํารวจในภาพรวม และแจงผลการเยี่ยมสํารวจการประเมินตนเอง
ดวยวาจาตอคณะกรรมการประจําคณะฯ /ประชาคม
3. จัดทํารายงานการเยี่ยมสํารวจในภาพรวมของคณะฯ (เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.5) เพื่อแจงใหภาควิชา/
หนวยงานทราบเปนลายลักษณอักษร
และนอกจากการเยีย่ มสํารวจภายในแลว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของภาควิชาในการจัดเตรียมเอกสารและจัดหาขอมูลเพื่อให
ครบตามตัวชี้วัดทั้งของ สกอ.และ สมศ. คณะฯ จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะ
สาธารณสุขศาสตร (เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.6) โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยประธานคณะกรรมการประเมินฯ ของแตละ
ภาควิชาที่ตองเปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือเทียบเทา โดยเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.หรือที่
สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.ในกรณีทผี่ ูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาเปนผูที่มีความรู
และประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอภาควิชาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.ก็ได
สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.และกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับภาควิชาบนพื้นฐานการประเมินตนเองของภาควิชาจากการกรอกขอมูลตามตัวบงชี้ในระบบ MUFIS
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ไดมีมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาเขาเยี่ยมภาควิชา/หนวยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ในระหวางวันที่ 7 – 9
กันยายน 2554 ตามกําหนดการ ดังตารางที่ 1.6
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ตารางที่ 1.6 กําหนดการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาเขาเยี่ยมภาควิชา/หนวยงานภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร ปงบประมาร 2554
วัน เดือน ป /เวลา

09.00 - 09.50 น.
10.00 - 10.50
11.00 - 11.50 น.
13.30 - 14.20 น.
14.30 - 15.20 น.

วันพุธที่ 7 กันยายน 2554

ภ.สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร
ภ.การพยาบาลสาธารณสุข
ภ.ชีวสถิติ
ภ.ระบาดวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554

ภ.บริหารงานสาธารณสุข
ภ.อนามัยครอบครัว
ภ.จุลชีววิทยา
ภ.อนามัยชุมชน
ภ.ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

15.30 -16.20 น.

วันศุกรที่ 9 กันยายน 2554

ภ.อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ภ.โภชนวิทยา
ภ.วิศวกรรมสุขาภิบาล
สํานักงานบริการฯ (OPHETS)
ภ.วิทยาศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอม

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบและคุณภาพในทุกกระบวนงานอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพและสามารถรองรับการประเมินภายนอก (A) โดยทางคณะฯ นําผลการเยี่ยมสํารวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานที่ปฏิบัติดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง โดยใหผูรับผิดชอบในแตละดานไดมีสวนรวมในการประเมิน (เอกสาร
หมายเลข PH. 1.5.1.7)
จากการเยีย่ มภาควิชาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะสาธารณสุขศาสตร คณะฯไดรับ
ความรวมมือจากภาควิชา / หนวยงานใหเขาเยี่ยมสํารวจภาควิชา โดยภาควิชาและหนวยงานไดจัดเตรียมแฟมเอกสารประกอบ
ตัวชี้วัด ตามตัวบงชี้ของ สกอ.และสมศ. และคณะฯไดเอกสารประกอบตามตัวบงชี้วัดตางๆเพิ่ม (เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.8)
พรอมกันนีภ้ าควิชานําขอเสนอแนะการรวบรวมขอมูลทําใหตัวเลขคะแนน สมศ. คณะเพิ่มขึ้น จาก 4.45 เปน 4.58 (เอกสาร
หมายเลข PH. 1.5.1.9)

เกณการประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุ
คะแนน 1
คะแนน 2
รภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. 9.1)
เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 2
1 ขอ
หรือ 3 ขอ

สวนงานประเมิน
ตนเอง

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6
ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1
1.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.1

2.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.2
3.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.3

4.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.4
5.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.5
6.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.6
7.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.7
8.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.8
9.เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1.9

(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจระบบคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนพัฒนาระบบบริหารประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
เปาหมายตัวบงชี้ ป 2553 – 2555
(1) สกอ.
(2) สมศ.
การกําหนดผูรับผิดชอบตามตัวบงชี้ สกอ.และ สมศ.
รายงานการเยี่ยมสํารวจภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร ตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2553
คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะสาธารณสุขศาสตร
การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน[ผลการเยี่ยมสํารวจสวนงานตามระบบ
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2553
รายชื่อเอกสารที่เพิ่มจากการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา
บนพื้นฐานการประเมินตนเองของภาควิชา
คะแนน สมศ.
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องคประกอบ 1.6

ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร

หลักการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และสามารถสนับสนุนการบริหารองคกรใน
ทุกดาน

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1 2 3 4

องคประกอบ 1.6

5

6 7



มาตรฐานคุณภาพ
1.6.1 มี ร ะบบและกลไกพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั้ ง ด า นโครงสร า ง
har dwar e, softwar e แ ละ peopleware

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1

คณะสาธารณสุขศาสตรศึกษา/วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน
hardware, software และ people ware รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของฐานขอมูล (P) และกําหนด
โครงสรางการบริหารงานดานสารสนเทศ โดยมีรองคณบดี กํากับดูแล มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงาน
หลักรับผิดชอบ ทําหนาที่ในการประสานงานและดูแลงานสารสนเทศของคณะ และกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ ประจําปงบประมาณ 2554 ใหสามารถตอบสนองพันธกิจหลักของคณะ (เอกสารหมายเลข PH.1.6.1.1)
จัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนองตอบตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของ
พันธกิจดานตางๆ ขององคกร (P) คณะไดจดั ทําแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555-2559 (http://www.ph.mahidol.ac.th/plan/data/ICT2555-2559.pdf) (เอกสารหมายเลข
PH. 1.6.1.2) และดําเนินงานตามแผนและจัดหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงของขอมูล (D) คณะสาธารณสุขศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีโครงการที่ตอบสนองพันธกิจหลักของคณะ ประกอบดวย
1. Hardware
คณะจัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนไวในแผนปฏิบตั ิการของคณะ “โครงการการ
พัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาและพัฒนาหองเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร” งบประมาณดําเนินการจํานวน 785,000.00 บาท
(เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.3)
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชงานการเรียนการสอนของคณะ และไดดาํ เนินการ
จัดซื้อครุภัณฑดังรายการตอไปนี้ เพื่อใชงานหนาชั้นรียนตางๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร ดังตารางที่ 1.7
ตารางที่ 1.7 รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรจดั ซื้อเพื่อใชงานการเรียนการสอนของคณะฯ ปงบประมาณ 2554
รายการครุภัณฑ
จํานวนที่จัดซื้อ
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับการเรียนการสอนหนาชัน้ เรียน
4 เครื่อง
1.2 สําหรับงานดานกราฟฟก และตัดตอ VDO
4 เครื่อง
1.3 อุปกรณฉายภาพ LCD Projector
3 เครื่อง
1.4 ระบบไมโครโฟนไรสาย และเครื่องขยายเสียง
10 ชุด
1.5 ระบบแสดงภาพสามมิติ Visualized
3 ชุด
รวมเปนเงินที่ใชจัดหาครุภัณฑครั้งนี้
615,000สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 60
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การติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (C) การดูแลรักษา Hardware ที่ใหบริการ
ดานการเรียนการสอนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร มีวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
การดูแลการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาภายในคณะ
1. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายใหมผี ูรับผิดชอบประจําอาคารทีม่ ีการเรียนการสอน ซึ่งเปนบุคลากรของ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชัดเจน เชน อาคาร 3 และอาคาร 4 คุณเอนก วานกระและคุณฉัตรชัย ยกยองดูแล
(เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.4) วิธีการคือออกตรวจสอบสภาพของอุปกรณทุกสัปดาห เชน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ ตรวจสอบ
วันจันทรและวันอังคาร เครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบวันพุธบายสัปดาหแรกของเดือน เนื่องจากจะเปนวันที่นักศึกษาไมมีการเรียน
การสอน หลังจากนั้นจะสรุปผลการตรวจสอบและรายงานตอหัวหนาหนวยงานและรองคณบดีทุก 6 เดือน ซึ่งในรอบปงบประมาณ
2554 มีรายงานผลการดําเนินงานจํานวน 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.5) และดําเนินการแกไขปญหาที่พบประกอบดวย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการกรณีมปี ญหาหนาชั้นเรียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดตั้ง
โปรแกรมควบคุมที่สามารถเขาไปตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรหนาชั้นเรียนไวทุกเครื่องที่ใหบริการ เพื่อแกไขปญหาเบื้องตน และลง
โปรแกรมเพิ่มเติมกรณีที่อาจารยผสู อนตองการ และเขาไปตรวจสอบเครื่องวามีสภาพพรอมใชงานหรือไม ทุกวันพุธแรกของเดือน
โปรแกรมที่ใชงานคือ Net of school (เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.6)
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทําคูม ือวิธีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอน ติด
ไวที่อุปกรณหนาชั้นเรียน เพื่อความสะดวกในการใชอุปกรณ และที่หนา Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอรหนาชั้นเรียน งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯจัดทําคูมือวิธีการปองกันไวรัสไวหนาจอคอมพิวเตอร พรอมหมายเลขติดตอกรณีมีปญหาเรงดวน
(เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.7)
การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากผลการประเมิน (A) การพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการใชงานอุปกรณใหลดปญหาหนาชั้นเรียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับงานบริหารการศึกษาฯวางแผน
จัดทําโครงการโดย 2 หนวยงานรวมกันคือ
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาจัดทําโครงการ “โปรแกรมดูแลรักษา Hardware และ Software ของเครื่อง
คอมพิวเตอร” จัดการฝกอบรมใหนักศึกษาจํานวน 1 ครั้ง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ในวันที่ 26 ธค. 52 มีนักศึกษาเขารับการ
อบรมจํานวน 18 คน วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมฝกอบรมสามารถที่จะซอมแซมคอมพิวเตอรในระดับพื้นฐานได อีกทั้ง
ลดปญหาดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร การใช Software และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรของคณาจารยและบุคลากร
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ผลจากการฝกอบรมดังกลาว ทําใหมตี ัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตรชวยประสานงานหนาชั้นเรียน
และมอบหมายใหทําหนาที่ชวยเหลืออาจารยผูสอนในแตละวิชา (เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.8)
ศูนยผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข จัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในการใชสื่อการเรียนการสอน เรื่อง “เทคนิค
การใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ” จัดการฝกอบรมใหนักศึกษาและผูสนใจจํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 1 วันที่ 7 กค. 2553 และรุนที่ 2
วันที่ 14 กค. 2553 มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 40 คน วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาที่สนใจไดมโี อกาสเพิม่ พูนความรู
ทักษะ ประสบการณ และการมีสว นรวมในการลดปญหาการบริการสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.9)
โครงการทั้งสองโครงการดังกลาวจัดทําเพื่อพัฒนานักศึกษาที่จะเปนตัวแทนเพื่อน ๆ ชวยเหลืออาจารยเบื้องตนหนาชั้น
เรียน ทําใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น
และในสวนของการเพิ่มการใหบริการและการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือขาย Internet ภายในคณะ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดขออนุมัติดําเนินการดังนี้
สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 61
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1. วันที่ 22 มิถุนายน 2554 ขออนุมัติเดินสายสัญญาณ Internet อาคาร 4 ชั้น 1 เพื่อปรับปรุงหองเรียน
ศ.นพ.จรัส ยามะรัต ใหเปนหองขนาด 50 ที่นั่ง และเชื่อมตอสายสัญญาณเพิ่มเติมในอาคาร 4 ชั้น 1 โดยขออนุมัติวงเงินในการ
ดําเนินการ 40,000 บาท ผลการดําเนินการไดเดินสายสัญญาณเครือขายเพิ่มเติมจํานวน 14 จุด พรอมติดตั้งตูค วบคุมสัญญาณ ณ
อาคาร 4 ชั้น 1 (เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.10)
2. วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงหองเรียนอาคาร 7 ชั้น 5 เพื่อปรับปรุงเปนหองเรียนเพิ่มเติมของ
นักศึกษาระดับปริญาโทและปริญญาเอก และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ขออนุมัติวงเงินในการดําเนินการ 200,000
บาท ผลการดําเนินงาน ไดทําการเชื่อมตอสายสัญญาณ Internet เพิ่มจํานวน 22 จุด และติดตั้งเตารับไฟฟาเพื่อการใชงานหอง
ปฏิบัตการคอมพิวเตอรจํานวน 20 จุด (เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.11)
การดูแลดาน Hardware ภายในคณะสําหรับบุคลากรและเจาหนาที่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554 ชื่อโครงการ
“ขยายระบบเครือขายอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ คณะสาธารณสุขศาสตร” ขออนุมัติงบประมาณ 1,400,000 บาท เพื่อ
ดําเนินการขยายการใหบริการเครือขาย Internet ในอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ซึ่งเปนอาคารใหมของคณะสาธารณสุขศาสตร
เพื่อใหสามารถพัฒนา ขยาย หรือสํารองการใชงานตอไปในอนาคตได และรองรับการทํางานของเจาหนาที่ และการคนหาขอมูลของ
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.12)
ผลการดําเนินงาน คือเดินสายสัญญาณ Internet เพิ่มเติมจํานวน 101 จุด พรอมติดตั้งเตารับไฟฟาเพื่อการใชงานของ
เจาหนาที่อีกจํานวน 74 จุด และจัดทําบันทึกขอจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณเพื่อเชื่อมตอภายในอาคาร ในวงเงิน 700,000 บาท
เพื่อเพิ่มเติมอุปกรณใหเพียงพอตอการใชงาน (เอกสารหมายเลข 1.6.1.13)
สวนของการจัดหา Hardware เพื่อการใชงานดานอื่น ๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไดจัดทําโครงการ
“จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อการใชงานบริหาร” ของบดําเนินการจํานวน 590,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการใชงานของผูบริหาร และพัฒนาระบบการบริหารงานโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการในองคกร (เอกสารหมายเลข PH.1.6.1.14)
ผลการดําเนินงาน ไดจดั ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว 17 เครื่อง และ Tablab คอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง
สําหรับหัวหนาภาควิชาจํานวน 13 ภาควิชา และรองคณบดีทุกฝายของคณะเพื่อการใชงานบริหารจัดการขององคกร
2. Software
จากที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ Software ลิขสิทธิ์เพื่อแจกจายใหใชงาน ทําใหคณะลดตนทุนงบประมาณในสวนนี้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงดําเนินการคัดลอกแผน CD ตนฉบับ จํานวน 3 ชุด เพื่อใหภาควิชาและหนวยงานยืมใชงาน
เนื่องจากพบปญหาขณะ Download ใชงานจริงหนาเว็บไซต เครื่องคอมพิวเตอรที่ชาจะไมสามารถเขา Download ได ดวยวิธีการ
นี้ ทําใหคณาจารยใชงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น และจัดทําระบบ intranet ของคณะ ที่ http://www.ph.mahidol.ac.th/virus/
ซึ่งสามารถเขาไป Download โปรแกรมพื้นฐานที่ตองการใชงานอื่น ๆ ได
3. People ware
คณะมีแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการจัดทําเปนโครงการฝกอบรมตอเนื่องทุกป จัดการ
ฝกอบรมใหบุคลากรภายในคณะ เพื่อพัฒนาทักษะและนําความรูเกีย่ วกับโปรแกรมจําเปนตองใชงานและโปรแกรมเสริมใหมๆ ดาน
กราฟฟก ไปพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2554 จัดทําโครงการ “เสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานสารสนเทศ
ปงบประมาณ 2554” ขึ้น แผนการฝกอบรมคอมพิวเตอรจํานวน 9 โปรแกรม โดยรวบรวมความตองการฝกอบรมจากแบบ
ประเมินผลหลังการฝกอบรมในปงบประมาณ 2553 ที่ผานมา โดยในรอบป 2554 มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 108 คน ใน
หัวขอการฝกอบรม ดังตารางที่ 1.8
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ตารางที่ 1.8 หัวขอการฝกอบรมคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2554
หัวขอที่เปดการฝกอบรม
1. การใชงาน Joomla เพื่อจัดทําเว็ปไซต
2. การใชงาน Moodle เพื่อจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร
3. การใชงาน E-book
4. การใชงาน E-book
5. การใชงาน Artwork ดวย IIIustrator ขั้นสูง
6. การใชงาน Microsoft Excel ขั้นสูง (สูตร และกราฟ)
7. การใชงาน Ulead เพื่อตัดตอ Home VDO
8. การใชงานโปรแกรมสถิติ เพื่อวิเคราะหงานตาง ๆ
9. สราง Blog สวนตัว

วันที่ฝกอบรม
26 มค.
16 มค.
23 มีค.
30 มีค.
29 กค.
20 สค.
17 สค.
13 สค.
24 สค.
รวม

ผูเขารับการ
ฝกอบรม (คน)
26
11
14
21
12
8
4
9
3
108 คน

คาใชจาย (บาท)
3,50015,786.02
5,37024,656.02

4. การดูแลรักษาความปลอดภัย และความมัน่ คงของฐานขอมูล
ปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร มีฐานขอมูลที่ใหบริการจํานวนทั้งสิน้ 4 ฐาน ประกอบดวย
4.1 ฐานขอมูลการเรียนการสอนทางไกล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใชโปรแกรม Moodle ในการ
ดําเนินการ ตอเนื่องจากการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล จึงไดพัฒนาโปรแกรมนี้เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายวิชาที่รวมโครงการ
ผลิตบทเรียนในรอบป 2552 – 2553 เปนตนมา ผลการจัดทําปจจุบันมีรายวิชาอยูในระบบ PH e-Learning จํานวน 14 รายวิชา
เปดสอนทีไ่ มตองเขาชั้นเรียนจํานวน 1 รายวิชา และอีก 13 รายวิชาเปดใหใชงานบางสวนของวิชา (ดูรายละเอียดประกอบเพิ่มเติม
ในหัวขอ 1.6.2.)
4.2 ฐานขอมูลการจองหองเรียนคอมพิวเตอร http://www.ph.mahidol.ac.th/labcom ซึ่งพัฒนาจากปญหา
และอุปสรรคในการจองหองเรียนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหภาควิชาในการตรวจสอบวันเวลาที่
ตองการใชงานหองเรียนคอมพิวเตอรของคณะ (ดูรายละเอียดประกอบเพิ่มเติมในหัวขอ 1.6.2.)
4.3 ฐานขอมูลทะเบียนครุภัณฑ http://ns2.ph.mahidol.ac.th/karupan/ ซึ่งเปนฐานขอมูลที่แจง
รายละเอียดครุภณ
ั ฑของคณะสาธารณสุขศาสตร เชน สถานที่ติดตัง้ ใชงาน สภาพ ผูรับผิดชอบเปนตน ซึ่งผูใชงานคือหนวยพัสดุ
สํานักงานคณบดี โดยมีการบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑประจําปของคณะสาธารณสุขศาสตร และนําผลการตรวจครุภณ
ั ฑ
ประจําปรายงานตอมหาวิทยาลัยและวางแผนการจัดซื้อครุภณ
ั ฑประจําปของคณะ
4.4 ฐานขอมูล PH-FIS ซึ่งรับมอบจากมหาวิทยาลัยในการบันทึกขอมูลเขาระบบ ซึ่งมอบหมายใหผูดูแลรับผิดชอบ
บันทึกขอมูลเขาตามโมดูลตาง ๆ คณะแตงตั้งคณะทํางานแยกตามกิจกรรมหลักของคณะ และมีตวั แทนจากภาควิชาบันทึกขอมูล
สวนของภาควิชา และสํานักงานคณบดีบันทึกขอมูลสวนของบุคลากรในสํานักงานคณบดี และเจาหนาที่จากงานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ เขาไปคัดกรองขอมูลและตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลอีกครั้ง สวนของการตรวจสอบการดําเนินการจะมีผังควบคุม
กํากับการปฏิบตั ิงานประจํางวด เพื่อสงแฟมตนเรื่องใหภาควิชาและหนวยงานตรวจสอบอีกครั้ง
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 1.6.2.)
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5. การประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร
เพื่อใหเกิดการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดจัดทํา
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใหบริการ การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตรขึ้น โดยสง
แบบสอบถามทุกภาควิชาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
ประเด็นในการสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ E-Learning ระบบเครือขายที่ใหบริการ และขอเสนอแนะดานการฝกอบรมที่ตองการใหงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในเกณฑพึงพอใจตอการใหบริการ เชน หัวขอเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเพื่อการ
เรียนการสอนเพียงพอตอความตองการ ระดับความพึงพอใจปานกลาง 35.3% และ พึงพอใจมาก 29.4% เปนตน (เอกสารแนบ
หมายเลข PH. 1.6.1.15)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1

1. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.1
2. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.2
3. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.3
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.5
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.6
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.7
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.8

9. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.9
10. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.10
11. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.11
12. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.12
13. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.13
14. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.14
15. เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.15

แผนปฎิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2554 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสาธารณสุขศาสตร
แผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร
แผนปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2554 “โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา
และพัฒนาหองเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร
ปฎิทินการปฏิบตั ิงานประจําอาคารของหนวยผลิตสื่อสาธารณสุข
รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน ป 2554
เอกสารเพิ่มเติมระบบควบคุมทางไกล ดวยโปรแกรม Net of School
คูมือวิธีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอน หนาชั้นเรียน
ตนเรื่อง “โครงการดูแลรักษา Hardware และ Software ของเครื่องคอมพิวเตอร”
จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ตนเรื่อง “โครงการเทคนิคการใชสอื่ อยางมีประสิทธิภาพ”
บันทึกขออนุมัติเดินสายสัญญาณ Internet อาคาร 4 ชั้น 1 และผลการดําเนินงาน
บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหองเรียนอาคาร 7 ชั้น 5 เพื่อปรับปรุงเปนหองเรียน
เพิ่มเติมของนักศึกษา
ตนเรื่อง “โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2554 โครงการ ขยาย
ระบบเครือขายอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ คณะสาธารณสุขศาสตร
บันทึกขอจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณเพื่อเชื่อมตอภายในอาคาร
ตนเรื่อง “โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรเพื่อการใชงานบริหาร”
แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการ การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป 2554 และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 64

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
1.6.2 มีฐานขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย พรอมใชงาน ตอบสนองตอทุกพันธกิจขององคกร
และผูใชสามารถเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสมและรวดเร็ว
[ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)]

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2
คณะวิเคราะหความตองการ และจัดวางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ
ขององคกร รวมทั้งคัดเลือก/กําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญที่จะใชติดตามผลการดําเนินงาน ชั้นความลับและระดับการเขาถึงขอมูล (P) มีการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการใชงานภายในคณะ ในปงบประมาณ 2554 จากผลการดําเนินงานของปที่ผานมาประกอบกับความ
ตองการของนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ
ฐานขอมูลและสารสนเทศของคณะฯ เชื่อมโยงกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อใชวางแผน ตัดสินใจ และ
ปฏิบัติงาน (D) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดสรางฐานขอมูลขึ้นจํานวน 3 ระบบ คือ
1. ระบบฐานขอมูลการเรียนการสอน
2. ระบบฐานขอมูลการจองหองเรียนคอมพิวเตอร และ
3. ฐานขอมูล ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของคณะ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบการดูแลบริหารจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ
ระบบฐานขอมูลที่ไดรับมอบจากมหาวิทยาลัย (D) คือระบบฐานขอมูล FIS และดูแลรับผิดชอบระบบฐานขอมูลที่พัฒนาไวใชงาน
แลวจํานวน 1 ฐานขอมูล คือระบบฐานขอมูลทะเบียนครุภณ
ั ฑของคณะ และจัดทําเว็บไซตของคณะเพื่อการบริการวิชาการและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ฐานขอมูลการเรียนการสอน
การพัฒนาดานการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเปนนโยบายผลักดันของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานการเรียนการสอน
โดยในรอบปงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2554 เพื่อดําเนินโครงการ 2 โครงการ
1.1 โครงการการสรางคอรสแวรการเรียนการสอนทางไกล ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ป 2554
(เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2.1)
การจัดการเรียนการสอนระบบเครือขาย
(e-learning)
คณะฯดําเนินการเพื่อสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่สนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการพัฒนา e-learning เพื่อผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปน 1 ใน 100
ของมหาวิทยาลัยโลกใหเปนจริงในอนาคต คณะสาธารณสุขศาสตรดําเนินการสรางคอรสแวรการเรียนการสอนทางไกล ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสขึ้น เปนการขยายโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา อีกทั้งบริหารทรัพยากรการศึกษาและคอรสแวรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุดดวย
การดําเนินงานมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณารายวิชาพิจารณาคัดเลือกรายวิชาที่เขารวมผลิตบทเรียน รายวิชา
ที่คัดเลือกตองมีการรวบรวมเนื้อหาเพื่อผลิตบทเรียน และนําบทเรียนขึ้นระบบเครือขาย ใหนักศึกษาทดลองใช ซึ่งมีรายวิชาที่เขา
รวมโครงการ 8 รายวิชา จาก 5 ภาควิชา รายละเอียด ดังตารางที่ 1.9 และ 1.10
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ตารางที่ 1.9 รายวิชาที่เขารวมโครงการการสรางคอรสแวรการเรียนการสอนทางไกล ผานสื่ออิเลคทรอนิคส ป 2554
No.

ภาควิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ผูรับผิดชอบ

1

ชีวสถิติ

สศชส 602 Biostatistics B

ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

2

บริหารงานสาธารณสุข

PHAD 308 กฎหมายสาธารณสุข

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย

3

บริหารงานสาธารณสุข

PHAD 602 การบริหารงานสาธารณสุข

รศ.ภูษิตา อินทรประสงค

4
5

การพยาบาลสาธารณสุข
โภชนวิทยา

PHPN 621 Leadership and administrative in Public Health Nursing
PHNU 406 โภชนาการในวัยตาง ๆ

รศ.วันเพ็ญ แกวปาน
รศ.ชุติมา ศิริกุลชญานนท

6
7

โภชนวิทยา
จุลชีววิทยา

สศภว. 441 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สศจว 407 จุลชีววิทยาทางอาหาร

ผศ.สุภัทร ไชยกุล
อ.ชญาภรณ ศรัณพฤฒิ

8

โภชนวิทยา

PHNU 438 การแปรรูปอาหาร

อ.พรอมลักษณ สมบูรณปญญา
กุล

ตารางที่ 1.10 หลักเกณฑการคัดเลือกวิชาที่จะนํามาจัดทําบทเรียน E-Learning
หลักเกณฑการคัดเลือก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มี

การคัดเลือกรายวิชาใหกระจายทุกภาควิชาที่สง
หลักสูตรมีความหลากหลาย
เปนรายวิชาที่ผูรับผิดชอบสอนทุกคนใหความยินยอมในการผลิตบทเรียนฯ
เปนรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร
มีรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหลัก และรอง (ถามี)ทุกทานทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางการจัดทําบทเรียน E-Learning
เปนรายวิชาที่มขี อมูลเนือ้ หาครบทั้งรายวิชา
6.1 มี Course Syllabus
6.2 มี Course Outline
6.3 ในแตละ Topic ของรายวิชามีวตั ถุประสงคของบทเรียน มี power point หรือเอกสารประกอบ หรือสือ่ การสอนอื่น ๆ ทีเ่ ปนไฟล
6.4 มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ตารางสอบเก็บคะแนน (Quiz), Course work การบาน กิจกรรมถามตอบ ทุก Topic หรือ
กิจกรรมอืน่ ๆ ในการเรียน การสอน
6.5 มีผูรับผิดชอบในแผนการเรียนการสอนชัดเจน












เมื่อไดรายวิชาเขารวมโครงการแลว งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจดั การฝกอบรมเพื่อทบทวนความรูการใช
งานโปรแกรมสรางการเรียนการสอนทางไกลดวยโปรแกรม Moodle และไดรับความรวมมือเปนอยางดี และเริ่มดําเนินการรวบรวม
ขอมูลเขาระบบ และจัดการถายทําวีดีโอประกอบโปรแกรม Microsoft Producer เพื่อพัฒนาเปนวีดีโอใชในการเรียนการสอน
ดังกลาว
ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร มีรายวิชาที่เขารวมโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ทางไกลและการพัฒนาคอรสแวร จํานวนทั้งสิ้น 18 รายวิชา กรณีรายบุคคลจํานวน 8 รายวิชา และกรณีผลิตทั้งรายวิชา จํานวน
6 รายวิชา และจัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับ e-learning เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ที่ http://elearning.ph.mahidol.ac.th
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1.2 โครงการการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาและพัฒนาหองเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร
(เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2.2)
คณะฯ พัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาและพัฒนาหองเรียนของคณะ เนื่องจากระบบโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน
หองประชุม และอุปกรณหลักในการผลิตสื่อของคณะ มีอุปกรณบางสวนเริ่มเสื่อมสภาพ และไมทันสมัย ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการ จีงดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อใชงานในชั้นเรียนและหองปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ดังตารางที่ 1.11
ตารางที่ 1.11 ครุภัณฑ เพื่อใชงานในชั้นเรียนและหองปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร
รายการครุภัณฑ
1.เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับการเรียนการสอนหนาชั้นเรียน

2. สําหรับงานดานกราฟฟก และตัดตอ VDO
3. อุปกรณฉายภาพ LCD Projector
4. ระบบไมรโครโฟนไรสาย และเครื่องขยายเสียง

5. ระบบแสดงภาพสามมิติ Visualized
รวมเปนเงินที่ใชจัดหาครุภัณฑทั้งสิ้น

จํานวนที่จัดซื้อ
4 เครื่อง

4 เครื่อง
3 เครื่อง
10 ชุด

สถานที่ใชงาน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 7403
หนวยผลิตและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
ชั้นเรียนอาคาร 4

• หองเรียนอาคาร 4 ชั้น 4 จํานวน 3 หอง
• หองเรียนอาคาร 4 ชั้น 5จํานวน 1 หอง
• หองเรียนอาคาร 4 ชั้น6 จํานวน 2 หอง
• อาคาร 7 ชั้น 5

3 ชุด
615,000.00 บาท

2. ฐานขอมูลเพื่อบริการวิชาการภายในคณะ
2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร พัฒนาโปรแกรม ฐานขอมูลบริหารโครงการ
โปรแกรมฐานขอมูลบริหารโครงการเปนฐานขอมูลที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการภายในคณะสาธารณสุข
ศาสตร ซึ่งมีความซ้ําซอนและยุงยากในการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานภายในคณะ อีกทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม PA
เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาโปรแกรมดังกลาว ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรวบรวมขอมูลไดเปน
อย า งดี ขณะนี้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พั ฒ นาโปรแกรมได 80%
สามารถเข า ดู โ ปรแกรมได ที่
http://ns2.ph.mahidol.ac.th/app/project/phpm/index.html (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.3)
2.2 ระบบฐานขอมูลคณะ (Faculty information System : FIS)
ฐานขอมูล FIS ซึ่งรับมอบจากมหาวิทยาลัยในการบันทึกขอมูลเขาระบบ ซึ่งคณะฯ มอบหมายใหผดู ูแลรับผิดชอบ
บันทึกขอมูลเขาตามโมดูลตาง ๆ โดยแตงตั้งคณะทํางานแยกตามกิจกรรมหลักของคณะ และมีตัวแทนจากภาควิชาบันทึกขอมูลสวน
ของภาควิชา และตัวแทนจากสํานักงานคณบดีบันทึกขอมูลสวนของบุคลากรในสํานักงานคณบดี มีเจาหนาที่จากงานแผนและ
พัฒนาระบบคุณภาพเขาไปคัดกรองขอมูลและตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลอีกครั้ง
การตรวจสอบการดําเนินงานมีแผนการดําเนินการจัดเก็บและบันทึกขอมูล FIS (ตอเนื่อง) เพื่อควบคุมกํากับ
ภาควิชาและหนวยงานใหดําเนินงานตามแผน (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.4)
2.3 การใหบริการเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อเผยแพรขาวสารของคณะ
การเผยแพรขาวสารของคณะทางระบบเครือขายถือเปนงานหลักสวนหนึ่งของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพราะปจจุบันการเขาถึงขอมูลเบื้องตนมักจะมาจากเว็บไซตของหนวยงานนั้น ๆ โดยในรอบปงบประมาณ 2554 งาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวยที่จะปรับปรุงหนาเว็บไซตของคณะและของภาควิชาใหมี
รูปแบบทันสมัย และมีความสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเว็บไซตขึ้นจํานวน 2 ครั้ง และสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด โดย
ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2554 และครั้งที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.5)
ดังแผนภาพที่ 1.12 และ 1.13

แผนภาพที่ 1.12 เว็บไซตเดิมที่ใชงานอยู

แผนภาพที่ 1.13 เว็บไซตใหมทกี่ ําลังจะปรับเปลีย่ น
เพื่อใหผลการพัฒนาเว็บไซตมีความถูกตอง ครบถวน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํารวจความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยเนนเรื่องความถูกตอง ทันสมัย และความรวดเร็วของการเขาถึงขอมูล/สารสนเทศ (C) โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช งานหน าเว็ บไซต เพื่อ นํ าผลการเสนอแนะไปปรับ ปรุ งให มีค วามเหมาะสมยิ่ งขึ้ น และจัด ทํ า
แบบสอบถามไปยังภาควิชาตาง ๆ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะ ผลสรุปจากแบบสอบถามที่ไดมีผูเสนอแนะ
ดานตาง ๆ เชน เว็บไซตหนาแรกยาวเกินไปควรปรับขนาดลง หรือควรปรับเนื้อหาใหมีชองวางเนื่องจากแนนเกินไป เปนตน
(เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2.6)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง และพัฒนาฐาน ขอมูลและ
สารสนเทศ (A) ดวยการนําผลจากการประเมินการใชงานหนา Web และคณะกรรมการการเยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงาน ผลดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอดังตารางที่ 1.12
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ตารางที่ 1.12 ผลดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอคณะกรรมการการเยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2553
การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ
ควรมีแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 1. 1 จั ดทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ด าน เ ท ค โ น โ ล ยี
Master Plan) ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
สารสนเทศเรียบรอยแลว
ของคณะและ IT Master Plan ของมหาวิทยาลัย
ควรสรางระบบในการบริหารงานดานสารสนเทศ 2.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบ MU-FIS และ
ใหเกิดความเชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ เพื่อนําสู
ระบบ MU-ERP
ระบบบริหาร
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

1.
2.

3.

ควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี 3.1 ดําเนินการจัดทําแผน และการประเมินผล
สารสนเทศที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดระบบ แนว
ทุกปงบประมาณ
ทางการประเมินผล

4.

ควรสนับสนุนการเขียนเว็บบล็อกของบุคลากรทุก 4.1 จัดการฝกอบรมดานการพัฒนาเว็บบลอก
คนเพื่อเพิ่ม Site, Rich File และ Visibility ของ
ใหกับบุคลากรแลว
มหาวิทยาลัยในภาพรวม

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ
1. เริ่มใชงาน ปงบประมาณ 2555
2 ทํ า ให ค ณะฯ มี ฐ านข อ มู ล การบริ หารใน
ระบบ และ ผูบริหารสามารถใชฐานขอมูล
ในเชิง การบริ หาร ได เช น การวางแผน
งบประมาณ
3. แผนการพัฒนาบุคลากรทุกปงบประมาณ
และประะเมินผล สรุปผลการประเมินเพื่อ
นํ า มาพั ฒ นาต อ ในป ถ ด ไป
ทุ ก
ปงบประมาณ
4. มีผูสนใจจัดทําเว็บบลอคเพิม่ ขึน้ จากปที่
ผานมา

เกณการประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บริหารและการตัดสินใจ
(สกอ. 7.3)
เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินการ 1 มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ
ขอ
ขอ
3 ขอ
สวนงานประเมินตนเอง

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ


เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2
1.เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.1
2.เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.2
3.เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.3
4.เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.4
5.เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.5
6. เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.6

บันทึกขออนุมัติโครงการสรางคอรสแวรการเรียนการสอนทางไกลผานสื่อ
อิเลคทรอนิกส ป 2554” และผลการดําเนินงานโครงการ
บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาและพัฒนาหองเรียนคณะ
สาธารณสุขศาสตร
รายละเอียดโปรแกรมฐานขอมูลบริหารโครงการ
รายละเอียดโปรแกรมระบบฐานขอมูลคณะ และผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการงานใหบริการเว็บไซตคณะเพื่อการประชาสัมพันธ พรอม
แบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจ และผลการปรับปรุงเว็บไซตคณะฯ
สรุปภาพรวมเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2554

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 69

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
1.6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3
แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูที่กาวทันวิทยาการของโลก (P) แผนพัฒนา
บุคลากรผูใชงาน (user) ทุกระดับ เพื่อพรอมตอการเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (P) ทั้งกลุมที่ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและกลุมผูใชงานทุกระดับ โดยกําหนดไวในระบบของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกหนวยงาน และ
สนับสนุนงบประมาณปละ 5,000 บาทตอคน เพื่อเขารวมประชุม/ฝกอบรมที่จดั โดยหนวยงานภายนอก สวนการฝกอบรมภายใน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดทําโครงการ “เสริมสรางศักยภาพบุคลากรดาน
สารสนเทศ ป 2554” ขึ้น
คณะฯ จัดกิจกรรมสงเสริมผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูใชงานเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (D)
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการเพิ่มพูนศักยภาพใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Result) จากการจัดฝกอบรมในรอบปงบ ประมาณ 2554
ซึ่งเปนโปรแกรมที่บุคลากรไดเปนผูเสนอใหจดั ทําจากป 2553 จํานวนทั้งสิ้น 11 โปรแกรม สํารวจโดยแจกแบบสอบถามความ
ตองการฝกอบรม ในรอบป 2554 มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน 108 คน ประกอบดวย (เอกสารหมายเลข PH. 1.6.3.1)
ตารางที่ 1.13
ตารางที่ 1.13 หัวขอ วันที่ จํานวน และคาใชจายการจัดฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบปงบ ประมาณ 2554
1. การใชงาน Joomla เพื่อจัดทําเซ็บไซต
2. การใชงาน Microsoft Wood 2007 เบื้องตน
3. การใชงาน Microsoft Powerpoint 2007 เบื้องตน

26 มค.
-

ผูเขารับการ
ฝกอบรม/คน
26
-

4. การใชงาน Microsoft Excel ขั้นสูง (สูตร และกราฟ)
5. การใชงาน Artwork ดวย IIIustrator ขั้นสูง
6. การใชงาน Ulead เพื่อตัดตอ Home VDO
7. การใชงานโปรแกรมสถิติ เพื่อวิเคราะหงานตาง ๆ

20 สค.
29 กค.
17 สค.
13 สค.

8. สราง Blog สวนตัว

หัวขอที่เปดการฝกอบรม

วันที่ฝกอบรม

คาใชจาย

หมายเหตุ

3,500-

เชิญวิทยากรภายนอก
ไมไดจัดการฝกอบรม
ไมไดจัดการฝกอบรม

8
12
4
9

5,370-

เชิญวิทยากรจากภาควิชา
เชิญวิทยากรจากภาควิชา

24 สค.

3

-

-

9. การใชงาน Moodle เพื่อจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร

16 มค.

11

-

-

10. การใชงาน E-book

23 มีค.

14

15,786.02

11. การใชงาน E-book

30 มีค.

21

รวม

108 คน

เชิญวิทยากรจากภายนอก
เชิญวิทยากรจากภายนอก
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ในการฝกอบรมทุกครั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรม ผลการวิเคราะหความพึงพอใจสวนใหญมีความพึงพอใจ รอยละ 84
บุคลากรเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพงาน (Result) บางโปรแกรมมี
ผูเสนอแนะใหจัดการฝกอบรมเพิ่มเติมในโปรแกรมที่ตองการ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดฝกอบรมเพิ่มเติมอีก
3 โปรแกรมดังนี้
การจัดทํา Personal blog สวนตัว

ผูเขารับการอบรม 22 คน

เทคนิคการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล FIS

ผูเขารับการอบรม 33 คน

การใชงานโปรแกรมจองหองเรียนผานระบบเครือขาย

ผูเขารับการอบรม 13 คน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทําแบบสอบถาม ติดตาม ประเมินผล การเพิ่มพูน/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่ง
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการฝกอบรม (C) เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2554 เพื่อสอบถามความตองการฝกอบรมดาน
สารสนเทศในปงบประมารณ 2554 มีผูเสนอแนะโปรแกรมที่ตองการฝกอบรมดังนี้
1. Microsoft Flash
2. การตัดตอวีดีโอ
3. การใชงาน Joomla
4. การใชงาน Word 2007
5. การใชงาน Power point 2007
6. การใชงาน Excel ขั้นสูง เปนตน
หลังจากที่งานเทคโนโลยีฯไดติดตามประเมินผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯไดนําผลการประเมินดังกลาว มาปรับปรุง
แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (A) โดยจะดําเนินการจัดทําโครงการในปตอ ไปและจัดการฝกอบรมตาม
ความตองการของบุคลากรที่ไดเสนอมา
และในสวนของบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสงบุคลากรเขา
รับการฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ โดยเขารับการอบรมประชุมวิชาการระดับชาติดาน
E-Learning วันที่ 9-10 สิงหาคม 2554 ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี ในหัวขอ National e-Learning Conference :
Open Learning – Open the World ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1.3.2)

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3
1.เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.1
2.เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.2

โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานสารสนเทศ ปงบประมาณ 2554
และผลการดําเนินงาน
บันทึกขออนุมัติไปพัฒนาบุคลากร/ประชุม ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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องคประกอบ 1.7

การประชาสัมพันธ

ผลการประเมินกระบวนการ

หลักการ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร
ประชาสั มพั น ธ เ ชิ งรุ ก ที่ มุง เป า หมาย
เ พื่ อ ใ ห ผ ล ง า น ข อ ง อ ง ค ก ร แ ล ะ
มหาวิ ท ยาลั ย เป น ที่ ป ระจั ก ษ ทั้ ง
ระดับประเทศและนานาชาติ

ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 1.7

3

4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
1.7.1 มีระบบและกลไกการประชาสัมพันธองคกรและผลงานเชิงรุก

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1
คณะฯ และผูร ับผิดชอบกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานการประชาสัมพันธ (P) อยูภายในงานวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.1) มีรองคณบดีฝา ยวิเทศและการประชาสัมพันธ กํากับดูแล โดยมีคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ (เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.2) ผูแทนจากภาควิชา/หนวยงานภายในคณะฯ และจาก
ผูทรงวุฒิดานการประชาสัมพันธภายนอกโดยมีหนวยประชาสัมพันธทําหนาที่ที่รับผิดชอบงาน ทําหนาที่ในการประสานงานและ
จัดทําขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะ ไปสูกลุมเปาหมายทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ
แผนประชาสัมพันธเชิงรุกและเชิงรับที่มุงเปาหมาย และตัวชี้วัดที่สนับสนุนหนวยงาน/มหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศนที่วางไว (P)
คณะฯ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ 2554 (เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.3) เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล
กิจกรรมตางๆ ของคณะฯอยางตอเนื่อง โดยจัดทําโครงการเชิงรุก อยางตอเนื่องดังนี้
1. โครงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธตามจุดยุทธศาสตร
2. โครงการนักขาวมือใหม หัวใจสาธารณสุข
3. โครงการประชาสัมพันธพบปะสื่อมวลชน
4. โครงการสงสารผานสื่อ
5. โครงการ IPTV คณะสาธารณสุขศาสตร
6. โครงการ “รายการหนาตางสุขภาพ”
การดําเนินงานตามแนวทางแผนงานดานประชาสัมพันธที่วางไว (D) แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1. การประชาสัมพันธภายในคณะฯ
คณะฯ จัดทําโครงการเสียงตามสาย ซึ่งมีวตั ถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดทราบขาวสารอยางทั่วถึงสําหรับ
บุคลากรและนักศึกษา มีชวงเวลาในการดําเนินการ 2 ชวง คือ ชวงเชา เวลา 08.00-08.10 น. และชวงกลางวัน เวลา 12.0013.00 น. ทุกวันในเวลาทําการ ผูดําเนินรายการจะเปนบุคลากร และนักศึกษาสลับเปลี่ยนกันไป เปนการเพิ่มทักษะการพูดในการ
ดําเนินรายการวิทยุ
2. การประชาสัมพันธภายนอกคณะฯ ทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดลและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะฯ มีเครือขายในการดําเนินงานตามคณะฯตางๆ เชน เมื่อมีกจิ กรรมคณะฯ จะมีรายชื่อเครือขายในการ
จัดสงขาวสารและรูปภาพประกอบ หรือชวยจัดทําขาว หรือผานสื่อตางๆ ดําเนินงานเผยแพรขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ทางจุลสาร
คณะฯ, Website (เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.4) โปสเตอร และวีดโิ อแนะนําคณะฯ รวมทั้งประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของ
คณะฯ ผานสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ (เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.5) เชน รายการหนาตางสุขภาพทางชอง สทท.11,
หนังสือพิมพ, สถานีโทรทัศน และสถานีวิทยุ เปนตน
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คณะสาธารณสุขศาสตรตดิ ตามการประเมินผลการประชาสัมพันธจากกลุมเปาหมาย (C) ดวยการ นําผลการประเมินการ
ดําเนินงานดานประชาสัมพันธมาปรับปรุงพัฒนา รูปแบบโครงสราง แผน วิธีการดําเนินงานสูร ะดับที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ (A) และ
มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธในการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ การหาชองทางการสื่อสารเพิม่ เติม รวมทั้งหา
ภาคีเครือขายความรวมมือในการหาชองทางการประชาสัมพันธ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1
1. เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.1
2. เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.2
3. เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.3
4. เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.4
5. เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1.5

โครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธ และเครือขายงานประชาสัมพันธ
และผังหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานประชาสัมพันธ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติการประจําป/ รายงานผลการดําเนินงาน
website: http//www.ph.mahidol.ac.th/pr/
สื่อประชาสัมพันธตางๆ
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องคประกอบ 1.8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง
พั ส ดุ แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย า ง มี
ปร ะสิ ทธิ ภ า พ เกิ ดผ ล สั มฤ ทธิ์ แล ะ
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการ
ใชจายเงินและทรัพยสิน

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 1.8

3

4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
1.8.1 มีร ะบบและกลไกการดํา เนินการดา นการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
[ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)]

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1
คณบดี ไดมอบหมายให รองคณบดีฝา ยบริหารและทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบดูแลดานการเงินและงบประมาณของ
องคกร (P) การอนุมัติ ควบคุมกํากับการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา รับผิดชอบในการจัดทําแผนงบประมาณ (เอกสารหมายเลข PH.1.8.1.1)
มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
(เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.2) ในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจําป
เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายผลผลิต (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.3 (1) –(2)
คณะฯ มีการจัดผังโครงสรางองคกรฯ (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.4) มีระบบกลไกในการดําเนินการ โดยงานการคลัง
พัสดุ และบริหารสินทรัพย สํานักงานคณบดีมภี าระหนาที่และความรับผิดชอบในดานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ
แผนดินและเงินนอกงบประมาณ รวมกับงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ มีการจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ เพื่อให
ผูบริหารคณะฯ
และมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดําเนินงาน งานการคลัง พัสดุฯใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ าน การจัดซื้อจัดจาง การซอมบํารุงการจําหนายครุภณ
ั ฑที่เสื่อมสภาพ การจัดทําบัญชีการ
เบิกจายพัสดุ ระบบทะเบียนครุภณ
ั ฑของคณะ และการคํานวณคาเสื่อมราคาสะสมประจําป ตลอดจนการมีสว นรวมในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานควบคุมภายในของคณะ
แผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่วางไว (P) คณะฯ
จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ตามพันธกิจหลักของคณะ และตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรฯ (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.5) และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได คณะดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย เชน หมวด
เงินเดือนคาตอบแทนของบุคลากร งบพัฒนาบุคลากร หมวดคาใชสอย วัสดุครุภณ
ั ฑ การใชจายเงิน มีการมอบหมายหนาที่ ความ
รับผิดชอบในการดําเนินการแตละขั้นตอน ชัดเจน การใชจายเงินมีระเบียบและแนวทางการเบิกจายตามทีม่ หาวิทยาลัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด มีการจัดทําแผนการใชจายเงิน (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.3 (3) ตามรายไตรมาส และการ
ควบคุมการใชจายเงินในแตละระดับ
มีการกํากับตรวจสอบจากทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของการเสนอขออนุมัติ
เบิกจายทุกครั้งตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ และมีหลักฐานในการเบิกจายอยางถูกตอง เพื่อความโปรงใส
คณะมีการจัดทํารายงานขอมูลการทางการเงินตามระบบ (D) (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.6) แสดงรายรับ รายจาย
และ แหลงที่มาเพื่อเปนขอมูลในการบริหารการเงิน นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลทางการเงินที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
ผูบริหารระดับสูงติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย (C) ซึ่งฝายบริหารสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานนะทางการเงิน และการติดตามควบคุมกํากับ (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.7)
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หนวยตรวจสอบภายในและภายนอก
ทําหนาที่ตรวจ
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัย/สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด (C) ในแตละปหนวยตรวจสอบภายในจะมาทําการตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะ (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.8) และมีการจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
การใชจายเงิน คณะไดมอบหมายผูแทนรวมเปนคณะกรรมการงานคลังและพัสดุจดั ทํารายงานขอมูลทางการเงินเสนอฝายบริหาร
ทุกสิ้นเดือน
ผูบริหารนําผลการประเมิน การวิเคราะหคาใชจาย และการวิเคราะหตรวจสอบสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคกรไปปรับปรุงระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ (A) คณะฯ ใชแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิงาน
ประจําป
เปนกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยการวิเคราะหคาใชจา ย
นอกจากนีม้ กี ารตรวจสอบรายงานการเงินและ
งบประมาณเพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหนวยงานและผูรับผิดชอบ

เกณการประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.
8.1)
เกณฑการประเมิน
สวนงานประเมิน
ตนเอง

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
ขอ หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ


คะแนน 5

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1

1. เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.1
2. เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.2
3. เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1.3

4.
5.
6.
7.
8.

เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH. 1.8.1.4
PH. 1.8.1.5
PH. 1.8.1.6
PH. 1.8.1.7
PH. 1.8.1.8

คําสั่งมอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ
(1) แผนความตองการขอตั้งงบประมาณแผนดิน
(2) คําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะฯ
(3) แผนการใชจายเงินประจําป ( สงป.)
ผังโครงสรางสํานักงานคณบดี
หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะฯ
รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําป
รายงานทางการเงินที่เสนอตอผูบริหาร
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 75

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
1.8.2 มีการจัดระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสินใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.2
คณะฯ มอบหมายใหหัวหนาภาควิชา/หนวยงานผูรบั ผิดชอบดูแลการใชทรัพยากรและทรัพยสิน (P) อุปกรณเครื่องใช
ของภาควิชาและหนวยงาน การเบิกจายวัสดุจะมีการควบคุมการเบิกจายและการจัดทํารายงานขอมูลการใช มีการจัดทําทะเบียน
ควบคุมครุภัณฑและการตรวจสอบประจําป เพื่อเปนขอมูลในการบํารุงรักษา และการวางแผนจัดหา
(เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2.1)
คณะฯ มอบหมายใหภาควิชา/หนวยงานวิเคราะหความตองการ และจัดทําแผนความตองการทรัพยากร (P) เพื่อจัดทําเปน
แผนงบประมาณการจัดหางบประมาณประจําป ซึ่งคณะจะมีคณะกรรมการงบประมาณเปนทีมกลั่นกลอง เพื่อจัดสรรใหสอดคลองกับ
เปาหมายของพันธกิจ (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2.2)
คณะฯ ติดตามแผนการใชทรัพยากร (D) การใชจายเงินงบประมาณ และจัดทํารายงานเสนอผูเกีย่ วของตามลําดับ
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งในปงบประมาณ 2554
สําหรับการติดตามประเมินผลการประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจากการใชทรัพยากรภายในและภายนอกองคกรรวมกัน
(C) ทางคณะฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน วงเงิน 483,389,600.00 บาท มีการใชจายจริง จํานวน 437,810,573.31
บาท คิดเปนรอยละ 90.57 ซึ่งใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2554 ต่ํากวาแผนฯ ที่กําหนดไวจํานวน 45,579,026.69 บาท
และในสวนการประหยัดพลังงาน คณะฯแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (เอกสารหมายเลข
PH. 1.8.2.3) และเผยแพรทางสือ่ ตางๆ (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2.4) จัดทํารายงานผล (เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2.5)
การประหยัดงบประมาณในหมวดคาสาธารณูปโภคเสนอมหาวิทยาลัยมีการจัดทําโครงการขยะรีไซเคิล รวมทั้งการจัดระบบดูแล
บํารุงรักษาทรัพยสิน เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.2

1.
2.
3.
4.
5.

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

ปฏิทินการเบิกจายและแบบฟอรมคาใชจายในการบํารุงรักษา
แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/หนวยงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
สื่อเผยแพรการรณรงคการประหยัดพลังงาน
รายงานการใชพลังงาน
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องคประกอบ 1.9

การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การเปลี่ยนแปลง
หลักการ เพื่ อให องค กรมี ร ะบบการบริ ห ารความ
เสี่ยง ในการลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่
จะทํ า ให องค กรเกิ ด ความเสี ย หาย โดย
คํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธ

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน

1

2

องคประกอบ 1.9

3

4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
1.9.1 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ
[ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)]

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.9.1
คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของพันธ
กิจหลัก (P) และนํานโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.1) มาเปนแนว
ทางการดําเนินการ โดยคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร (เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.2)
เปนผูควบคุม ติดตาม กําหนดเกณฑมาตรฐานการควบคุมภายในทุกระบบงานตามพันธกิจและวางแผนการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง และมีการวิเคราะหระบุปจ จัยเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งในทุกพันธกิจหลัก นอกจากนี้คณะฯได
มอบหมายใหนางนภาพร มวงสกุลและนางเมตตา เศวตเลขเปนเครือขายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง และการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง คณะนําเหตุการณ/ปจจัยเสี่ยงของปที่ผาน
มา มาทําการวิเคราะหและระบุปจจัยความเสี่ยงฯพรอมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงที่ไดวิเคราะห โดยใหผูบริหาร
และหัวหนางานมีสวนรวมในการจัดทําในปงบประมาณ 2553 และวางแผนจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ 2554(P) โดยให
หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานประเมินความเสี่ยงของตนเองตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด แลวสงคืนใหงานแผนพัฒนาและ
ระบบคุณภาพ งานแผนฯวิเคราะหและลําดับความสําคัญของความเสี่ยงเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําหนด
แผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554 (เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.3)
หนวยงานตางๆดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2554 (D) โดยคณบดีมอบหมายใหรอง
คณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการคณะติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
คณะ (เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.4)
การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง (C) คณะฯ ดําเนินการประเมินและติดตามผลการการ
บริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 ) (เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.5) และรอบ
ประจําปงบประมาณ 2554 (1 เมษายน 2554- 30 กันยายน 2554) (เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.6)
สําหรับการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง (A) ผลการประเมินใน
รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2554 พบวา
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ดานการศึกษา

1. มีขอตกลงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดา นการศึกษาหลักสูตร/ภาควิชาและคณะ
2. มีการทํา KM. ดวยการศึกษาในเรือ่ งของ TQF
3. ผลงานการวิจัยของการศึกษามีขอตกลงภารกิจตามงานของคณาจารยที่ชัดเจนและเพิ่มขอตกลงใน PA
ปงบประมาณ 2555
ดานกิจการนักศึกษา
4. จัดกระบวนการทํา Flowchart การตามผล สรุปโครงการของนักศึกษาใหทันตามกําหนด
ดานวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผลงานการวิจัย วารสารนานาชาติ Asia Journal of Public Health ออกทันตามกําหนด
6. บางโครงการยังมีการขอทุนในวันที่ครบกําหนดเวลา
7. ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ดานนโยบายและยุทธศาสตร
8. กิจกรรมตามแผน นําสูการปฏิบตั ิ รอยละ 95
9. การดําเนินการกําหนดคาเปาหมาย ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.ทุกพันธกิจ รอยละ 100
10. รายจายสูงกวารายได รอยละ 3.79
ดานการเงิน
11. การเงินผิดพลาดนอยมาก การบันทึกถูกตอง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. มีการจัดอบรม 9 ครั้ง ผูเขาอบรม รวม 108 คน
13. ระบบงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยมีบุคลากรดูแลระบบชัดเจน
14. สํารองขอมูลทุกวันที่ 30 ของเดือน
ดานทรัพยากรบุคคล
15. ไมมีพนักงานใหม ที่ตองขยายเวลาการทดลองงาน
16. นักวิจัยของคณะ อยูในตําแหนงอาจารย
17. บุคลากรเขารวมกิจกรรมของคณะ เพิ่มมากขึ้น เปนรอยละ 71.81
ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
18. ไมพบเหตุอัคคีภัยและเหตุอาชญากรรม
19. ไมมีอุบัตเิ หตุในหองปฏิบตั ิการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 คณะดําเนินการประเมินการบริหารความเสีย่ งอีกครั้ง (ลาชาเนื่องจากเหตุอุทกภัย) ตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ป 2544 และวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง ประจําป 2554 เพื่อดําเนินงาน
ตามแผน ปงบประมาณ 2555 มีทั้งหมด 11 กิจกรรม
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เกณการประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ 7.4 ระบบ
บริหารความเสี่ยง
คะแนน 1
(สกอ. 7.4)
เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 3
หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินงาน
ครบ 6 ขอ

สวนงานประเมินตนเอง



เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.9.1
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.5
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.6

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะสาธารณสุขศาสตร
รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสีย่ งและการประเมินความเสี่ยง ป 2553
วางแผนเพื่อทํา ป 2554
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (รายงานการควบคุมภายใน)
รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2554 (รอบ 6 เดือน)
การจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2554 และรายงานการประเมินความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ 2555

สวนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 79
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องค์ประกอบ 1.10 ผลลัพธ์การบริหาร
หลักการ

ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ซึ่งครอบคลุมทั้งภาวะผู้นาการนา
องค์กร การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ

ผลการประเมินผลลัพธ์
ระดับคะแนน
องค์ประกอบ 1.10
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3
 ผลลัพธ์ที่ 4
 ผลลัพธ์ที่ 5
 ผลลัพธ์ที่ 6
 ผลลัพธ์ที่ 7
 ผลลัพธ์ที่ 8
 ผลลัพธ์ที่ 9

1

2

3

4

5

6

7

3
3
4
4
4
3
4
4
3.6250

เฉลี่ย (Mean)
 ผลลัพธ์อื่นๆ

1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วน

งาน
1) ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 1 ปี
Performance Agreement)
2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ
1) ตั วบ่ งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒ นา
แผน (สกอ.1.1)
2) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.2.4)
3) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 7.2 การพั ฒ นาส่ ว น
งานสุ่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
4) ตัวบ่งชี้ ที่ 9.1 ระบบและกลไก
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
ภายใน (สกอ. 9.1)

4
5

4
3
4
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ผลการประเมินผลลัพธ์
ระดับคะแนน
1 2 3
5) ตัวบ่งชี้ ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ. 7.3)
6) ตัวบ่งชี้ ที่ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ (สกอ.
8.1)
เฉลี่ย (Mean)

4

5

6

7

4

4
4.0000

มาตรฐานคุณภาพ
1.10.1

สัมฤทธิผลด้านการบริหาร

ผลลัพธ์รายการที่ 1
รายงานผลลัพธ์

: ผลการประเมินความสาเร็จของการบริหารส่วนงาน
:
องค์ประกอบ

1.
2.
3
4.

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตวั ชี้วดั อยู่
ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคานวณตัวชี้วดั

ความหมาย
1.

ผลการประเมินความสาเร็จของการบริหารส่วนงาน
ผลลัพ์ด้านการนาองค์กร
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการนาองค์กร
ประเมินความสาเร็จในการบริหารส่วนงานของผู้บริหาร โดเน้นเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมชุมชน การบริหารที่มีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน โดย
หากมีการสารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของบุคลากร ขอให้แบบประเมินเป็น 5
ระดับ (rating scale 1-5)
ผลรวมการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรต่อผลการบริหารส่วนงาน
จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
จานวนบุคลากรตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 100 คน จากบุคลากรทั้งหมด 310 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.26
บุคลากรสายวิชาการ 45 คน (ร้อยละ 45.00)
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 53 คน (ร้อยละ 53.00) และ
ไม่ระบุ 2 คน (ร้อยละ 2.00)
1) ระดับความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 3.26
2) ระดับความพึงพอใจเกีวกระบวนการบริหาร/การตัดสินใจ/การดาเนินงาน
อยู่ในระดับปานกลาง (อยู่ระหว่าง 41-60%) (Mean = 3.25)
3) ระดับความพึงพอใจเกีย่ วกับความสาเร็จ/ผลงาน/ผลลัพธ์ (จานวนผลงาน)
อยู่ในระดับปานกลาง (อยู่ระหว่าง 41-60%) (Mean = 3.34)
4) ระดับความพึงพอใจเกีย่ วกับคุณภาพของผลงาน/ผลลัพธ์/ความคุ้มค่า
อยู่ในระดับปานกลาง (อยู่ระหว่าง 41-60%) (Mean = 3.20)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 81

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
องค์ประกอบ
6.

ข้อมูลที่ต้องการ

1.
2

7.
8.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วดั
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10 หน่วยวัดของตัวชี้วดั
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12.
13
14.
15.
16.

ความหมาย

ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนาเสนอ/ทบทวนผล
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลเฉลี่ยในภาพรวม
1. กระบวนการบริหาร/การตัดสินใจ/
การดาเนินงาน
2. ความสาเร็จของผลการดาเนินงาน
(ผลงาน/ผลลัพธ์)
3. คุณภาพของผลงาน/ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่า
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป
ผลเฉลี่ยในภาพรวม

จานวนบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม (อย่างน้อยร้อยละ 30 ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม)
ผลรวมความพึงพอใจของบุคลากรในด้านต่าง ๆ จากแบบประเมิน 5 ระดับ
ก. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
ข. การบริหารที่มะรรมาภิบาล
ค. ระบบบริหารงาน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
งานทรัพยากรบุคคล
1 ครั้งต่อ 1 ปี (ปีงบประมาณ : กันยายนของทุกปี)
ค่าเฉลี่ย (มีค่าตั้งแต่ 0-5)
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
1 ครั้งต่อ 1 ปี
กรรมการประจาส่วนงาน
กรรมการประจาส่วนงาน
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
2.55
3.00
3.26
3.25
3.34
3.20
ปี 2555
เป้าหมาย
ผล
3.50

ปี 2556
เป้าหมาย
ผล
3.75

ปี 2557
เป้าหมาย
ผล
4.00

18. Benchmark
- ใช้เอกสารหลักฐานใช้แฟ้มเอกสาร MUQD มาตรฐานคุณภาพที่ 1 มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหาร องค์ประกอบ 1.1
ภาวะผู้นา แฟ้มที่ ½ เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.7

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 82
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ผลลัพธ์รายการที่ 2
รายงานผลลัพธ์

: ร้อยละของ Corporate KPI ที่บรรลุตามเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบ

1.
2.
3
4.

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตวั ชี้วัดอยู่
ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคานวณตัวชี้วดั

6.

ข้อมูลที่ต้องการ

ความหมาย
2.

1.
2

7.
8.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วดั
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10 หน่วยวัดของตัวชี้วดั
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12.
13
14.
15.
16.

ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนาเสนอ/ทบทวนผล
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ร้อยละของ corporate KPI ที่บรรลุตามเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ทดี่ ีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

การประเมินประสิทธิผลของการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
จานวน corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายต่อจานวน corporate KPI ที่ตั้งไว้ โดยมี
ข้อมูลอย่างน้อย 2-3 ปีต่อเนื่อง
จานวน corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ทดี่ ีกว่าปีที่ผ่านมา x 100
จานวน corportate KPI ทั้งหมด
= 17 * 100 = 70.83
24
จานวน corporate KPI ในปีที่ทาการประเมินที่บรรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ดกี ว่าปีที่
ผ่านมา
จานวน corporate KPI ในปีที่ทาการประเมินทั้งหมด
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
ภาควิชา/หน่วยงานภายในที่สังกัดส่วนงาน
2 ครั้งต่อ 1 ปี (ไตรมาสที่ 2 & 4) สรุปผล ณ ไตรมาสที่ 4 (กันยายนของทุกปี)
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
1 ปี
กรรมการประจาส่วนงาน
กรรมการประจาส่วนงาน
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
60.00
58.33
62.00
62.50
65.50
70.83
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
70.00
75.00
80.00

18. Benchmark

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 83

ตัวชี้วดั

1.1.3 จานวนงานวิจัยทีจ่ ดทรัพย์สินทางปัญญา
(ชิ้นงาน/ปี)
= ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ 1.1.4 ร้อยละผลงานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
ในระดับประเทศ / จานวนงานวิจยั ระดับประเทศ (ร้อยละ) =29/134*100
ที่ตีพิมพ์ *100
1.2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง 1.2.1 จานวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย
วิชาการและวิจัยทั้งในศาสตร์
ระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ
เดียวกันและการบูรณาการระหว่าง (จานวนโครงการ:ปี)
ศาสตร์และเครือข่ายในสังคม
ประเทศไทยและนานาชาติ

1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุข 1.1.1 จานวนบทความวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ศาสตร์ในสังคมประเทศไทยและ
ระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง : คน)
นานาชาติ
1.1.2 ร้อยละของดัชนีการอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ร้อยละ: ต่อปี)

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และ เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป ของผลลัพธ์รายการที่ 2
เป้า
หมาย

2552
ผล

2
21.69

3

10

5

(64/447
*100)

14.32

0.61:1

ผล

1

0.8 :
1
10

เป้า
หมาย

2553

5

10

1

13.71

10

7

26.12

0

(71/518*
100)

0.73:1

ผล

1:1

เป้า
หมาย

2554
เป้า
หมาย

2555
ผล

ผล

เป้า
หมาย

2557
ผล

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 84

เป้า
หมาย

2556

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ตัวชี้วดั

2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

2.2 แสวงหาทุนวิจัยและทุน
สนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น

2.2.2 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอกเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.3.1 ร้อยละการรับรู้ของประชาคมในคณะฯ
2.3.2 ร้อยละจานวนเรื่องที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ใน
คณะฯ (ร้อยละ)
2.3.3 จานวนเรื่อง/โครงการที่ดาเนินการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก
- ในระดับประเทศ (ร้อยละ)
- ระดับนานาชาติ (ร้อยละ)

2.1.2 อัตราการได้งานของบัณฑิต
(ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
2.2.1 อัตราส่วนระหว่างทุนสนับสนุนที่ได้รับต่อแหล่ง
ทุนที่เสนอขอ

2. พัฒนาวิชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.1 สร้างความสามารถการ
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แข่งขันให้สูงขึ้นโดยใช้กลไกตลาด (ไม่ต่ากว่าระดับ 4 : 5 คะแนน)

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
เป้า
หมาย

2552
ผล

20
5

20
5

50

1:2

80.00

4

หมาย

80
80

34.16

1:1

73.43

3.95

ผล

80
80

50

1:2

70.00

4

เป้า
หมาย

2553

20
5

95.00
80.00

172.01

1:2

ป. ตรี =
3.95
ป.โท =
4.36
ป. เอก
=4.37
81.71

หมาย

หมาย

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 85

หมาย
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2554
2555
2556
2557
เป้า
เป้า
เป้า
เป้า
ผล
ผล
ผล
ผล

ตัวชี้วดั
เป้า
หมาย

ผล

เป้า
หมาย

2553
ผล
หมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริการวิชาการสูก่ ารแข็งขันเชิงพาณิชย์
3.1 ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และ 3.1.1 จานวนเอกสารคาสอนและตาราที่เรียบเรียง
ประสบการณ์จากการบริการ
ผลงานวิชาการและวิจัยของตนเองและนักคิดอื่น
วิชาการ/การวิจัยสูก่ ารเรียนการ
เอกสารคาสอน (ชุด/ปี)
20
6
20
สอน
ตารา (เล่ม/ปี)
10
10
3.1.2 ร้อยละของงานวิจยั ที่นาไปสู่การเรียนการสอน
80
26.09
80
เมื่อเทียบกับจานวนงานวิจัยทั้งหมด
3.2 สร้างบัณฑิตคณะสาธารณสุข 3.2.1 จานวนรางวัลที่บัณฑิตได้รับจากสังคม
10
4
10
ศาสตร์ให้มีคุณภาพและเอกลักษณ์ (รางวัล/ปี)
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
3.3.1 จานวนฐานข้อมูลที่ทันสมัย (ทุกฐานข้อมูล)
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
3.3.2 จานวนสารสนเทศที่ผู้บริหารนาไปใช้ในการ
10
5
10
บริการวิชาการ
บริหารและบริการวิชาการ (เรื่อง)
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.1 สร้างธรรมาภิบาลการบริหาร 4.1.1 จานวนเรื่องร้องเรียน
5
0
5
(ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา)
4.1.2 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับคาชมเชย (ร้อยละ)
20
1.31
20
4.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
4.2.1 ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบ
85.37
95
90.86
95
ลงทุน/รายจ่ายรวม (ร้อยละ)
4.2.2 ร้อยละความสาเร็จตามเป้าหมายผลผลิต
85
99.00
85
(ร้อยละ 85)
4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร 4.3.1 จานวนชั่วโมงต่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
20
30
20
ของคณะฯ
เพื่อพัฒนาตนเอง (20 ชม./คน)
4.4 เพิ่มความคล่องตัวในการ
4.4.1 ร้อยละความสาเร็จของหน่วยงานบริการในการ
30
30
บริการ
ลดระยะเวลาการใช้บริการ (ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

2552

37

100.00

2.61
90.57

0

7

7

6
7
35.00

หมาย

หมาย

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 86

หมาย

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
2554
2555
2556
2557
เป้า
เป้า
เป้า
เป้า
ผล
ผล
ผล
ผล

- ใช้เอกสารหลักฐาน

(1) ผลการดาเนินงาน PA รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
- ใช้เอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.5 (3)
(2) ข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2555 ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
– อยู่ในกล่องเอกสาร
(3) แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2554 - อยู่ในกล่องเอกสาร

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 87

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์รายการที่ 3
: ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของบุคลากร
รายงานผลลัพธ์
: คณะไม่ได้ดาเนินการ ในปีงบประมาณ 2554 แต่ดาเนินการในปี 2552 เพื่อปรับแผน
ยุทธศาสตร์ คณะ 2553-2555
ผลลัพธ์รายการที่ 4
: การพัฒนาคณาจารย์
รายงานผลลัพธ์
: ค่าคะแนนที่ได้ 4.91 คะแนน (เกณฑ์ สมศ. ดัชนีคุณภาพของอาจารย์ 6 = 5 คะแนน)
องค์ประกอบ

ความหมาย

1.
2.
3
4.

ชื่อตัวชี้วดั
4.
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตวั ชี้วดั อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคานวณตัวชี้วดั

ข้อมูลที่ต้องการ

7.
8.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วดั
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10 หน่วยวัดของตัวชี้วดั
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12.
13
14.
15.
16.

ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนาเสนอ/ทบทวนผล
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบ
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

1.
2

การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14)
วัดประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารย์ของส่วนงาน
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้ง
พิจารณาจากความสาเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้
สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
คานวณค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ = ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทั้งหมด
= 896/152 = 5.89
คะแนนตามเกณฑ์ สมศ.
= 5.89*5/6 = 4.91
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ตามเกณฑ์ สมศ. (PI 14)
ให้ค่าคะแนนโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6
เท่ากับ 5 คะแนน
จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
โดยนับอาจารย์ที่
ปฏิบตั ิงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
งานทรัพยากรบุคคล
ภาควิชา/หน่วยงานภายในที่สังกัดส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี (ต้องตกลงกัน ว่าจะใช้ช่วงเวลาใด)
ค่าคะแนน 0-5
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 ปี
งานทรัพยากรบุคคล / รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการประจาส่วนงาน
ปี 2551
ปี 2552
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
4.83
4.88
ความหมาย
ปี 2554
ปี 2555
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
4.91
4.94

ปี 2553
เป้าหมาย
ผล
4.50
4.91
ปี 2556
เป้าหมาย
ผล
4.96

18. Benchmark

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 88

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ผลการพัฒนาอาจารย์ปี 2554
PH
1. จานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
น้าหนักอาจารย์ตามวุฒิการศึกษา
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย์ (b/a)
3. คะแนนตามเกณฑ์ สมศ. [5/6] x [c]

ปริญญาตรี
เกณฑ์ รวม
คน
นน.
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
6
0
0

ปริญญาโท
เกณฑ์ รวม
คน
นน.
37
9
2
18
12
3
36
16
5
80
0
8
0
134

คน
115
28
38
48
1

ปริญญาเอก
เกณฑ์ รวม นน.

รวม
[a] = 152

5
6
8
10

140
228
384
10
762

37
50
64
1
[b] = 896
[c] = 5.89
4.91

หมายเหตุ (1) จานวนคณาจารย์ใช้ปีการศึกษา 2553
ผลงานย้อนหลังปี 2552
PH
1. จานวนอาจารย์
ทั้งสิ้น
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
น้าหนักอาจารย์ตามวุฒิการศึกษา
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย์ (b/a)
3. คะแนนตามเกณฑ์ สมศ. [5/6] x [c]

ปริญญาตรี
เกณฑ์ รวม
คน
นน.

ปริญญาโท
เกณฑ์ รวม
คน
นน.

0

41

0
0
0
0

0
1
3
6

0
0
0
0
0

11
12
18
0

คน

ปริญญาเอก
เกณฑ์ รวม นน.

116
2
3
5
8

22
36
90
0
148

33
34
48
1

รวม
[a] = 157

5
6
8
10

165
204
384
10
763

44
46
66
1
[b] = 911
[c] = 5.80
4.83

ผลงานย้อนหลังปี 2553
PH
1. จานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
น้าหนักอาจารย์ตามวุฒิการศึกษา
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย์ (b/a)
3. คะแนนตามเกณฑ์ สมศ. [5/6] x [c]

ปริญญาตรี
เกณฑ์ รวม
คน
นน.
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
6
0
0

ปริญญาโท
เกณฑ์ รวม
คน
นน.
37
9
2
18
13
3
39
15
5
75
0
8
0
132

คน
115
31
35
48
1

ปริญญาเอก
เกณฑ์ รวม นน.

5
6
8
10

155
210
384
10
759

รวม
[a] =152
40
48
63
1
[b] = 891
[c] = 5.86
4.88

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 89

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

เป้าหมายการพัฒนาอาจารย์
ปี 2554
PH

ปริญญาตรี
เกณฑ์ รวม
คน
นน.

1. จานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
น้าหนักอาจารย์ตามวุฒิการศึกษา
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย์ (b/a)
3. คะแนนตามเกณฑ์ สมศ. [5/6] x [c]

0
0
0
0

0
1
3
6

0
0
0
0
0

ปริญญาโท
เกณฑ์ รวม
คน
นน.
36
10
2
20
12
3
36
14
5
70
0
8
0
126

คน
117
28
37
51
1

ปริญญาเอก
เกณฑ์ รวม นน.

5
6
8
10

140
222
408
10
780

รวม
[a] = 153
38
49
65
1
[b] = 906
[c] = 5.92
4.93

สรุปผลการดาเนินงานและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การพัฒนาอาจารย์ (สมศ. 14)

ผลการดาเนินงาน
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
113/157 112/152 115/152

เป้าหมายการดาเนินงาน
ปี 2555 ปี 2556
ปี 2557
111/151 113/154
115/152

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 90

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์รายการที่ 5
และต่างประเทศ
รายงานผลลัพธ์ :

: ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศ

องค์ประกอบ
1.

ชื่อตัวชี้วดั

2.
3
4.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตวั ชี้วดั อยู่
ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคานวณตัวชี้วดั

6.

ข้อมูลที่ต้องการ

ความหมาย
5.

1.
2

7.
8.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วดั
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10 หน่วยวัดของตัวชี้วดั
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12.
13
14.
15.
16.

ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนาเสนอ/ทบทวนผล
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รบั การพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การประเมินประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารย์ของส่วนงาน
อัตราส่วนของจานวนอาจารย์ที่ได้รบั การพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รบั การพัฒนาความรู้และทักษะ x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
= 135 *100 = 88.24 (อยู่ที่ระดับ 4.41)
153
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รบั การพัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
งานทรัพยากรบุคคล
ภาควิชา/หน่วยงานภายในที่สังกัดส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี (ต้องพิจารณาว่าจะจัดเก็บข้อมูล ณ เวลาใดในแต่ละปี)
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
กรรมการประจาส่วนงาน
ปี 2552
ปี 2553
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
70.06
60.00
88.16
ปี 2555
ปี 2556
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
70.00
75.00

ปี 2554
เป้าหมาย
ผล
63.36
88.24
ปี 2557
เป้าหมาย
ผล
80.00

18. Benchmark

สายวิชาการ
กิจกรรม
ปี 2552
1. จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้าน
110
วิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
157
คิดเป็นร้อยละ
70.06

ผลการดาเนินงาน
ปี 2553
ปี 2554
134
135
152
88.16

153
88.24

เป้าหมายการดาเนินงาน
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
140
145
147
151
92.71

154
94.15

152
96.71

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 91

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์รายการที่ 6

: ร้อ ยละของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะในวิ ชาชีพ ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ

รายงานผลลัพธ์ :
องค์ประกอบ
1.

ชื่อตัวชี้วดั

2.
3
4.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตวั ชี้วดั อยู่
ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคานวณตัวชี้วดั

ความหมาย
5.

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในวิชาชีพ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

การประเมินประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของส่วนงาน
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเมื่อเทียบกับจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ x 100
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
= 128 *100 =82.15

156
(อยู่ที่ระดับ 4.12 คะแนน)
6.

ข้อมูลที่ต้องการ

1.
2

7.
8.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วดั
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10 หน่วยวัดของตัวชี้วดั
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12.
13
14.
15.

ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนาเสนอ/ทบทวนผล
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
องค์ประกอบ
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (คิดเป็นจานวน คน)
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
งานทรัพยากรบุคคล
ภาควิชา/หน่วยงานภายในที่สังกัดส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี (ต้องกาหนดช่วงเวลาเก็บข้อมูลอีกที)
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 ปี
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการประจาส่วนงาน

ปี 2552
เป้าหมาย
ผล
34.64
ปี 2555
เป้าหมาย
ผล
80.75

ความหมาย
ปี 2553
เป้าหมาย
ผล
60.00
88.89
ปี 2556
เป้าหมาย
ผล
82.28

ปี 2554
เป้าหมาย
ผล
69.43
82.15
ปี 2557
เป้าหมาย
ผล
82.28

18. Benchmark
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

สายสนับสนุนวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายการดาเนินงาน
กิจกรรม
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
1. จ านวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ไ ด้ รั บ การ
53
128
128
130
130
130
พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
153
144
156
161
158
158
คิดเป็นร้อยละ 34.64
88.89
82.15
80.75
82.28
82.28
- ใช้เอกสารเดียวกับ PH 1.3.2.5 ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1-39

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 93

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์รายการที่ 7
: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ที่ ส่วนงานจัดให้
รายงานผลลัพธ์ : เป้าหมายการดาเนินงานในปี 2555 – 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50%
องค์ประกอบ
1.

ชื่อตัวชี้วดั

2.
3
4.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตวั ชี้วดั อยู่
ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคานวณตัวชี้วดั

ความหมาย
7.

ประเมินประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนงาน
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ที่ส่วน
งานจัดให้ ซึง่ หากมีการสารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ขอให้ใช้แบบประเมินเป็น
5 ระดับ (rating scale 1-5)
ผลรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศของส่วนงาน
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ความหมาย

องค์ประกอบ
6.

ข้อมูลที่ต้องการ

1.
2

7.
8.
9.
10
11.
12.
13
14.
15.
16.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วดั
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยวัดของตัวชี้วดั
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนาเสนอ/ทบทวนผล
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ที่สว่ นงานจัด
ให้

จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (แบบประเมิน 5 ระดับ)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ภาควิชา/หน่วยงานภายในที่สังกัดส่วนงาน

1 ครั้งต่อปี (ปีงบประมาณ กันยายนของทุกปี)
ค่าเฉลี่ย (มีค่า 1-5)
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1 ปี
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรรมการประจาส่วนงาน
ปี 2551
ปี 2552
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
ปี 2554
เป้าหมาย
ผล
3.00
3.92

ปี 2555
เป้าหมาย
ผล
3.25

ปี 2553
เป้าหมาย
ผล
3.00
3.66
ปี 2556
เป้าหมาย
ผล
3.50

(ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
108 คน
สอบถาม 9
ครั้ง ค่าความ
พึงพอใจเฉลี่ย
ร้อยละ 78.33)

18. Benchmark
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ผลลัพธ์รายการที่ 8
: ระดับความสาเร็จด้านการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้น
รายงานผลลัพธ์ :
(ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย เป็นเงิน 4,535,000.00 บาท (ระดับคณะฯ 4,260,000 บาท ระดับ
ภาควิชา 275,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 35.44
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเงิน 4,178,400.00 บาท (ระดับคณะฯ –
1,485,000.00 บาท และระดับภาควิชา 2,693,400.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 32.65
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.16 และแหล่งเงินอื่น ๆ 341,000.00 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นสากล เป็นเงิน 405,000.00 บาท (ระดับคณะฯ – 263,000.00 บาท ระดับภาควิชา
142,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3.16
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ความกลมกลืนในความหลากหลาย เป็นเงิน 400,000.00 บาท (ระดับคณะฯ – 350,000.00 บาท
ระดับภาควิชา 50,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3.13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร เป็นเงิน 1,815,000.00 บาท (ระดับคณะฯ
1,815,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 14.18
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 1,443,000.00 บาท (ระดับคณะฯ 975,000.00 บาท และระดับภาควิชา
468,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 11.28
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 13,137,400.00 บาท (ระดับคณะ 9,168,000.00 บาท และระดับภาควิชา 3,969,400.00 บาท
(รายได้คณะฯ 12,796,400.00 บาท และเงินจากแหล่งอื่น ๆ 341,000.00 บาท)
- ใช้หลักฐานข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานกับภาควิชา
องค์ประกอบ
1.
2.

ความหมาย
8.

4.
5.

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ตัวชี้วดั อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วดั
ตัวนี้
ความหมายของตัวชี้วดั
สูตรในการคานวณตัวชี้วดั

6.

ข้อมูลที่ต้องการ

1.
2

7.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล
ตัวชี้วดั
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูลสนับสนุน
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยวัดของตัวชี้วดั

3

8.
9.
10

ระดับความสาเร็จด้านการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้น

วัดประสิทธิผลในการบริหารเงินงบประมาณของส่วนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การจัดสรรงบประมาณประจาปีก่อให้เกิดผลสาเร็จต่อกลยุทธ์ที่สาคัญตามพันธกิจอย่างไร
จานวนเงินงบประมาณที่ใช้จา่ ยได้ตามที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ของทุกพันธกิจ x 100
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ส่วนงานได้อนุมัติแก่แผนกลยุทธ์ในทุกพันธกิจ
= 8,199,154.90 * 100 = 62.41
13,137,400.00
จานวนเงินที่อนุมัติแก่พันธกิจต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
จานวนเงินงบประมาณที่มีการใช้จ่ายได้ตามแผน
งานนโยบายและแผน
ภาควิชา/หน่วยงานภายในที่สังกัดส่วนงาน งานคลัง
4 ครั้งต่อปี (ทุกไตรมาส)
ร้อยละ
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องค์ประกอบ

ความหมาย

11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด

แนวโน้มและเป้าหมายรายปี

12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูล
ตัวชี้วดั
13 รอบระยะเวลาการนาเสนอ/
ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุ
เป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนด
เป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ปีละ 2 ครั้ง
กรรมการประจาส่วนงาน
กรรมการประจาส่วนงาน
ปี 2552

ปี 2553

เป้าหมาย

ผล

95.00

28,741,168.78*100
28,817,228.00
= 99.74

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ปี 2555
เป้าหมาย
65.00

ผล

เป้าหมาย
95.00

ผล
=51,075,387.04*100
54,208,236.00
= 94.22
ปี 2556
เป้าหมาย
ผล
70.00

ปี 2554
เป้าหมาย
ผล
55.00 62.41

ปี 2557
เป้าหมาย
ผล
75.00
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ผลลัพธ์รายการที่ 9

: ระดับความสาเร็จของการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
องค์ประกอบ

1.
2.
3

ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตวั ชี้วดั อยู่
ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วดั ตัวนี้

4.

ความหมายของตัวชี้วดั

5.

สูตรในการคานวณตัวชี้วดั

6.

ข้อมูลที่ต้องการ

ความหมาย
9.

ระดับความสาเร็จของการกากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

1.

วัดประสิทธิผลในการบริหารเงินงบประมาณของส่วนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
การจัดสรรงบประมาณประจาปีก่อให้เกิดผลสาเร็จต่อกลยุทธ์ที่สาคัญตามพันธกิจ
อย่างไร
จานวนเงินงบประมาณที่ใช้จา่ ยได้ x 100
จานวนเงินงบประมาณทัง้ หมด
= 437,810,573.31 * 100 = 90.57
483,389,600.00
จานวนเงินที่อนุมัติแก่พันธกิจต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน

2
7.
8.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วดั
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10 หน่วยวัดของตัวชี้วดั
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12.
13
14.
15.
16.

ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วดั
รอบระยะเวลาการนาเสนอ/ทบทวนผล
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

จานวนเงินงบประมาณที่มีการใช้จ่ายได้ตามแผน
งานนโยบายและแผน
ภาควิชา/หน่วยงานภายในที่สังกัดส่วนงาน งานคลัง
4 ครั้งต่อปี (ทุกไตรมาส)
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ปีละ 2 ครั้ง
กรรมการประจาส่วนงาน
กรรมการประจาส่วนงาน
ปี 2552
ปี 2553
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
90.00
85.37
95.00
90.86
ปี 2555
ปี 2556
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
95.00
95.00

ปี 2554
เป้าหมาย
ผล
95.00
90.57
ปี 2557
เป้าหมาย
ผล
95.00

18. Benchmark

รายงานผลลัพธ์ :
คณะฯ ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 ทั้งสิ้น 483,389,600 บาท จาแนกเป็น
• เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 166,635,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.47
• เงินรายได้คณะฯ จานวน 316,754,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.53
: ผลการใช้จ่ายงบประมาณจริงจากที่ได้รับปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553–30 กันยายน 2554)
รวมทั้งสิ้น 437,810,573.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.57 จากงบประมาณทีไ่ ด้รับ (คณะฯ ตั้งเป้าร้อยละ 90.00)
• งบประมาณคงเหลือจากการใช้จ่ายจริง 45,579,026.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.43
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- ตามที่คณะฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 483,389,600 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อย
บาทถ้วน) จาแนกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 166,635,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.47 และเงินรายได้คณะฯ
จานวน 316,754,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.53 มีผลการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณที่ได้รับปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม
2553 – 30 กันยายน 2554) ทั้งสิ้น 437,810,573.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.57 จากงบประมาณที่ได้รับและมีงบประมาณ
คงเหลือจากการใช้จ่ายจริง จานวน 45,579,026.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.43 ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
ขอตั้ง
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่
ผลการใช้
วงเงินคงเหลือ (3)
ปี 2554 ทั้งสิ้น
แหล่งงบประมาณ ได้รับปี 2554 งบประมาณเงิน
จ่ายเงิน
= (1) – (2)
รายได้เพิ่ม
(1)
เดือน ต.ค.53 จานวนเงิน ร้อยละ
ระหว่างปี ครั้งที่
ก.ย.54 (2)
2
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินงบประมาณ
รายได้คณะฯ
รวมทั้งสิ้น

166,635,000.00

-

166,635,000.00

162,525,237.55

4,109,762.45

2.47

150,549,600.00

166,205,000

316,754,600.00

275,285,335.76

41,469,264.24

13.09

317,184,600.00

166,205,000

483,389,600.00

437,810,573.31 45,579,026.69

9.43

- ใช้เอกสารรายงานคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 วาระที่
1.4 เริ่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หน้า 4
และทางคณะฯ จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ดังตารางข้างล่างนี้
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายการดาเนินงาน
กิจกรรม
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
1. จานวนเงินงบประมาณ 28,741,168.78
ที่ใช้จ่ายได้ตามก าหนดใน
แผนกลยุ ท ธ์ ข องทุ ก พั น ธ
กิจ
2. จานวนเงินงบประมาณ 28,817,228.00
ทั้งหมดที่ส่วนงานได้อนุมัติ
แก่แผนกลยุทธ์ในทุกพันธ
กิจ
คิดเป็นร้อยละ
99.74

51,075,387.04

8,199,154.90

7,688,687.50

54,208,236.00

13,137,400.00

11,828,750

10,000,000.00

10,000,000.00

94.22

62.41

65.00

70.00

75.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลในตารางเป็นจานวนเงินงบประมาณรายได้คณะฯ ที่จดั สรรให้กับภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ/มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โครงการระดับคณะฯ อยู่ในแผนปฏิบตั ิการ (Performance Agreement) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย
จานวน 16 โครงการ วงเงิน 9,168,000.00 บาท ใช้จ่ายจริง 5,269,071.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.47 และโครงการระดับ
ภาควิชาฯ อยู่ในแผนปฏิบัติการ (PA) ระหว่างส่วนงานกับภาควิชา จานวน 20 โครงการ วงเงิน 3,969,400.00 บาท ใช้จ่ายจริง
2,930,083.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.82 รวมรายรับทั้งหมด 13,137,400.00 บาท ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 8,199,154.90 บาท
คิดเป็นร้อยละ 62.41
3. *โครงการระดับภาควิชา
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- ใช้หลักฐาน (1)
(2)
(3)
(4)

ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานกับภาควิชา
สรุปจานวนโครงการที่ได้รับอนุมตั ิระดับคณะฯ/ระดับภาควิชา ปีงบประมาณ 2555
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะฯประจาปีงบประมาณ 2554
คาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2556 และแผนความต้องการล่วงหน้า 3 ปี (ปี 2557-2559)

ผลลัพธ์รายการอื่นๆ :
1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
1) ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานโครงการตามรายงานผลลัพธ์ แผนปฏิบัติการ 1 ปี
(Performance
Agreement)
รายงานผลลัพธ์ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 ปี (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2554 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554) จานวน 36 โครงการ จาแนกเป็น
 โครงการระดับคณะฯ อยู่ในแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย จานวน
16 โครงการ วงเงิน 9,168,000.00 บาท ใช้จ่ายจริง 5,269,071.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.47
 โครงการระดับภาควิชาฯ อยู่ในแผนปฏิบตั ิการ (PA) ระหว่างส่วนงานกับภาควิชา จานวน 20 โครงการ วงเงิน
3,969,400.00 บาท ใช้จ่ายจริง 2,930,083.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.82
 รวมรายรับทัง้ หมด 13,137,400.00 บาท ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 8,199,154.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.41
-ใช้เอกสารหลักฐานสรุปผลการดาเนินโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน ปีงบประมาณ
2554 หรือรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
2. ผลลัพธ์จากกระบวนการข้อ 2.1-2.7 - ใช้หลักฐานการประเมิน สกอ.
2.1 องค์ประกอบ1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพที่ 1.2.1 มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ เพื่อ
กาหนดทิศทางเป้าหมายในการทาแผนกลยุทธ์ทุกพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยของชาติ
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
รายงานผลลัพธ์ : อยู่ที่ระดับคะแนน 5
2.2 องค์ประกอบ1.3 ทรัพยากรบุคคล มาตรฐานคุณภาพ ที่ 1.3.2 มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้า
ของบุคลากรทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.
2.4)
รายงานผลลัพธ์ : อยู่ที่ระดับคะแนน 4
2.3 องค์ประกอบที่ 1.4 การจัดการความรู้ มาตรฐานคุณภาพที่ 1.4.1 มีระบบและกลไกการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสุ่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
รายงานผลลัพธ์ : อยู่ที่ระดับคะแนน 3
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2.4 องค์ประกอบที่ 1.5 ระบบคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพที่ 1.5.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาภายในองค์กร ซึ่งสามารถ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกและสู่วัฒนธรรมคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
รายงานผลลัพธ์ : อยู่ที่ระดับคะแนน 4
2.5 องค์ประกอบที่ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานคุณภาพที่ 1.6.2 มีฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน ตอบสนองต่อทุกพันธกิจขององค์กร และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสม
และรวดเร็ว ตัวบ่งชี้ ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
รายงานผลลัพธ์ : อยู่ที่ระดับคะแนน 4
2.6 องค์ประกอบที่ 1.8 มีระบบและกลไกการดาเนินการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ตัวบ่งชี้ ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
รายงานผลลัพธ์ : อยู่ที่ระดับคะแนน 4
2.7 องค์ประกอบที่ 1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลีย่ นแปลง มาตรฐานคุณภาพที่ 1.9.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสีย่ งในทุกพันธกิจ ตัวบ่งชี้ ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)]
รายงานผลลัพธ์ : อยู่ที่ระดับคะแนน 4
สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 1 : มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหาร
สรุปผลการดาเนินการ
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการนาองค์กร โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กรอบแนวทางและเป้าหมายการ
ดาเนินงาน ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้ใช้ผลการ
ประเมินตามระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทัง้ การประเมินตนเอง นอกจากนี้ ยังนาประสบการณ์ในบทบาท
ของประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง, ประธานเครือข่าย SEAPHEIN และสมาชิก
เครือข่าย APACPH มาประยุกต์ใช้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประชาคมมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางความสาเร็จทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว มีการกาหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัด/ข้อตกลง การกากับสนับสนุนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ และสนับสนุนการบรรลุวสิ ัยทัศน์พนั ธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็น 1 ใน 100 อันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ผู้บริหารดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพด้านการบริหารครอบคลุมในทุกองค์ประกอบ โดยมีผลสาเร็จของการ
ดาเนินการในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. ผู้บริหารกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เน้นผลสัมฤทธิ์ในแต่ละตัวชี้วัด กาหนดระบบและกลไกการ
บริหารจัดการ และสนับสนุนความร่วมมือบุคลากรทุกภาควิชา/หน่วยงาน รวมทั้งมีโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอานาจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตลอดจนสร้างครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. คณะฯ มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ รวมทั้งจัดระบบ และกลไกการติดตาม กากับ
นโยบายของคณะไปสู่การปฏิบัติ สู่ภาควิชา/หน่วยงาน รวมทั้งจัดระบบ และกลไกการติดตาม กากับ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนบริ หารความเสี่ยง การบริหารงบประมาณ และการควบคุมภายใน และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนทั้งหมดทุกเดือน และทุกไตรมาส ตามลักษณะของแผนฯ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 100

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

3. คณะฯ แบ่งโครงสร้างการบริหาร มีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการทาให้บุคลากรที่เข้มแข็ง
4. คณะจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี มีโครงการสร้างสุขภาพ(สอส) เพื่อ
สนับสนุนให้บุคคลากรมีการออกกาลังกาย และรูจ้ ักการป้องกันเกี่ยวกับการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
มีการสนับสนุน
งบประมาณสาหรับการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ในการทางาน ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จาเป็นอื่นๆ
5. คณะฯ มีรองคณบดีรับผิดชอบจัดเวทีแลกเปลี่ยนการสอนงานโดยเพื่อนร่วมงาน การจัดอบรมในหน่วยงาน
6. คณะฯ มีรองคณบดี/หน่วยงาน/คณะกรรมการรับผิดชอบระบบคุณภาพ รวมทั้งจัดระบบ และกลไกการจัดทา
รายงานฯ การเยี่ยมสารวจฯ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานทุกไตรมาส
7. คณะฯ มีรองคณบดีรับผิดชอบ/คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับผิดชอบงาน โดยประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทางสื่อ
ต่างๆ เช่นโทรทัศน์ NBT เสียงตามสาย ฯลฯ
8. คณะฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบงบประมาณ รวมทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามผลผลิต รวมทั้งจัดทารายงานการควบคุมภายใน
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข
1. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน โดยคณะมีแผนพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรแต่ละสายงาน จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เช่น สนับสนุนให้อาจารย์มีการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ฯลฯ สายสนับสนุนวิชาการ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทางาน โดยสนับสนุนทุนไป
พัฒนา ฝึกอบรม ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพและหลักสูตรที่เกีย่ วข้องกับสายงาน
2. การพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานการจัดการความรู้ให้ทั่วถึง และกระตุ้นให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้มากขึ้น
3. การพัฒนาระบบการติดตามการใช้เงินงบประมาณตามโครงการ ด้วยการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะฯ กาลังดาเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ
ปี 2555-2559 และปรับ Corporate KPI ดังนั้นการจัดทาโปรแกรมงานแผนฯ กาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อจัดทาระบบ
สารสนเทศแผนพัฒนาในการตัดสินใจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คาดว่าจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2555
5. การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผูค้ วบคุม ติดตาม กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในทุกระบบงานตามพันธกิจและวาง
แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการวิเคราะห์ระบุปจั จัยเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในทุกพันธ
กิจหลัก ได้นาเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงของปีที่ผ่านมา
มาทาการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงฯพร้อมทั้งมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงที่ได้วเิ คราะห์ โดยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานมีส่วนร่วมในการจัดทาในปีงบประมาณ 2553 และ
วางแผนจัดการในปีงบประมาณ 2554 โดยให้หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานประเมินความเสี่ยงของตนเองตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกาหนด แล้วส่งคืนให้งานแผนฯ งานแผนฯวิเคราะห์และลาดับความสาคัญของความเสี่ยงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดแผนบริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2554

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 101
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สรุปผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมทั้งภาวะผู้นาการนาองค์กร
การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย = 4.7143
ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบตั ิการ 1 ปี
Performance Agreement) ระดับคะแนน = 5 เนื่องจากสามารถควบคุมกากับโครงการให้ดาเนินงานตามแผน โครงการมี
ความก้าวหน้า ร้อยละ 81.04 เกินเป้าหมายของคณะที่กาหนด ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 80 = 3 คะแนน

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 1 - 102
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มาตรฐานคุณภาพที่ 2
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพด้ านการศึกษา

มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่มีความ โดดเด่นกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสาขา/คณะ
เดียวกัน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ

องค์ประกอบ 2.1 ระบบและกลไก
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

มีระบบกลไกในการบริ หารจั ดการการศึ กษา ที่ มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับองค์กร โดยมีขอบเขตการดาเนินงานอย่างครบ
วงจร ทั้ งการก าหนดนโยบายและแผนงาน การ
ประสานงาน การติ ดตามประเมิ นผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแต่ละระดับ
อาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้

ระดับคะแนน
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องค์ประกอบ 2.1
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มาตรฐานคุณภาพ
2.1.1 องค์กรมีก ารกาหนดโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน
การศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของชาติ
[ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)]

ด้านการบริหารจัดการ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดระบบและกลไกในการบริหารการศึกษา(P) ภายใต้หลักการข้อกาหนด/
นโยบาย เพื่อการวางแผนการดาเนินงาน ให้สอดคล้องพันธกิจด้านการศึกษา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งให้มี
มาตรฐานคุณภาพตามที่คณะฯ กาหนด ทั้งด้านมาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
รวมถึงปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1. หลักการบริหารงานด้านการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อกาหนด/นโยบายเพื่อการวางแผนดาเนินงาน
แผนงานประจา และแผนงานผลักดันยุทธศาสตร์
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2545
1. การจัดการศึกษาโดยมุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ข้อกาหนดต่างๆ ได้แก่
2. มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา
 เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาของสกอ.
 มาตรฐานหลักสูตร ประมวลรายวิชาและแผนการสอน
 พรบ. และประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 มาตรฐาน/คุณภาพของการประเมินผล
 ระเบียบแพทยสภา สภาการพยาบาลและสภาวิชาชีพอื่นๆที่ 3. การประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวข้อง
 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 การประกันคุณภาพภายใน
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ข้อกาหนด/นโยบายเพื่อการวางแผนดาเนินงาน
แผนงานประจา และแผนงานผลักดันยุทธศาสตร์
 มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในคณะฯ
 การประเมินคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
 ผลการประเมินตนเองประจาปี
 ผลการประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กร
ภายนอก

 การประกันคุณภาพภายนอก
(สมศ. และ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)

คณะฯ จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยคณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้รับผิดชอบกาหนดนโยบาย
ทิศทาง การ
พัฒนา และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษารับผิดชอบผลักดันและดาเนินงานด้าน
การศึกษาโดยภาพรวมให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่กาหนด (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.1) โดยมีคณะ
กรรมการบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยประธานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทา
หน้าที่เชื่อมโยงนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตไิ ปยังหลักสูตรต่างๆ ที่มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเฉพาะในแต่ละหลักสูตร/
สาขาวิชา เนื่องจากคณะฯ มีความหลากหลายในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน การบริหารการศึกษาจึงใช้รูปแบบการกระจาย
อานาจร่วมกับการบริหารแบบส่วนกลาง
ทั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหลักสูตรถ่ายทอดสู่
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาควิชา หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งอาจารย์ได้อย่างชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่
ละหลักสูตร (แผนภาพที่ 2.1)

แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ระดับปริญญาตรี คณะฯ เปิดสอน จานวน 3 หลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข PH 2.1.1.2) ทาหน้าที่กากับดูแลการจัดการศึกษา ตลอดจนรวบรวมปัจจัยต่างๆ เพื่อทบทวน และปรับแผนกลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา อนึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้ยกเลิกสถาบันสมทบ 1 แห่ง
คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เนื่องจากขอย้ายไปเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้คณะฯ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการกากับมาตรฐานหลักสูตรสถาบันสมทบ
เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถาบันสมทบ ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2553 และตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินความพร้อมและการดาเนินงานของสถาบันสมทบ พ.ศ. 2553
ระดับปริญญาโท คณะฯ เปิดสอน จานวน 20 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.3) จัดแบ่งการบริหารการศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 ภายใต้การบริหารจัดการระหว่างภาควิชาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 18 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรวท.ม. 7 หลักสูตร (ภาคปกติ 5 หลักสูตร ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร) และ หลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 11 หลักสูตร
(ภาคปกติ 7 หลักสูตร ภาคพิเศษ 4 หลักสูตร) จัดระบบการบริหารการศึกษา แบบกระจายอานาจแก่ภาควิชา/หลักสูตร โดยตรง
ซึง่ ภาควิชา/หลักสูตรจะรับผิดชอบวางแผน ติดตาม ประเมินปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วยประธานหลักสูตรของหลักสูตร วท.ม. และวท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ทุก
สาขาวิชา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร และทาหน้าที่ประสานการดาเนินการระหว่างหลักสูตร ให้มีการจัด
การศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายที่คณะฯ กาหนดในภาพรวม
กลุ่มที่ 2 ภายใต้การบริหารจัดการระหว่างคณะฯร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตร ส.ม. (หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหน่วยประสานงานหลักสูตร ส.ม.
รับผิดชอบวางแผน ติดตาม ประเมินปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษา โดยขึ้นตรงต่อคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
และคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กากับดูแล
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จานวน 3 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.4) จัดแบ่งการบริหาร
การศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ภายใต้การบริหารจัดการของภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 2 หลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตร ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปร.ด. สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข กลุ่มที่ 2 ภายใต้การ
บริหารจัดการของคณะร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร ส.ด. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มี 6 สาขาวิชาเอก
ปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ทบทวนเป้าหมาย และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา(P) โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ค ณะเปิ ด สอน จั ด ประชุ ม ทั้ งในระดั บ ภาควิ ชาและระดั บ คณะ เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ซึ่ ง เป็ น เวที ร ะหว่ า งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น และกาหนดแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษา การบริหารจัดการของแต่ละหลักสูตร อีกทั้งบางหลักสูตรฯ ยังมีการประเมินวาจา ประเมินความพึงพอใจรวมทั้งรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผู้เรียน ระหว่างเรียน เพื่อนาผลการประเมิน มาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาระดับคณะฯ (ตารางที่ 2.2)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 3

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ตารางที่ 2.2 แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และ แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้มแข็ง 1.1 เพิ่มบทบาทคณะ
ฯ และการศึกษาใน
สาธารณสุขศาสตร์ ใน
ระดับชาติและ
สังคมประเทศไทยและ
นานาชาติ
นานาชาติ
1.2 เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการฯ
และบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์และเครือข่ายใน
สังคม ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
2. พัฒนาวิชาการโดย 2. สร้างความสามารถการ
ใช้กลไกการตลาด
แข่งขันให้สูงขึ้นโดยใช้
ผ่านเครือข่ายทั้งใน
กลไกตลาด
ระดับชาติและ
นานาชาติ
3. พัฒนาการบริหาร 3. สร้างบัณฑิตคณะ
จัดการงานฯ เพื่อ
สาธารณสุขศาสตร์ให้มี
การจัดการและ
คุณภาพและมี
บริการวิชาการ สู่
เอกลักษณ์
การแข่งขันเชิง
พาณิชย์
(เป้าประสงค์ การสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
และมีเอกลักษณ์)

ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
จานวนโครงการความร่วมมือทาง 1.1 สร้างระบบสนับสนุนการ
วิชาการ เป็นเครือข่ายใน
ตีพิมพ์ และเพิม่ ผลงานที่
ระดับประเทศ และระดับ
ตีพิมพ์ของนักศึกษาและ
นานาชาติ
อาจารย์
1.2 ส่งเสริมให้เป็นการทางาน
หลากหลายสาขา และมีเวที
ในการแลกเปลี่ยนความรู้

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
บัณฑิต
หลักสูตรเดิมให้ทันสมัย
2.2 อัตราการได้งานทาของ
2.2 เพิ่มช่องทางการ
บัณฑิต
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
หลักสูตร
3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 3.1 กาหนดเอกลักษณ์และ
บัณฑิตทุกระดับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
3.2 จานวนรางวัลที่บัณฑิตได้รับ
ประสงค์
จากสังคม
3.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ฯที่
กาหนดและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 ปลูกฝังเอกลักษณ์และ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

นอกจากนี้คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และมีการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ด้านการศึกษาของคณะฯ โดยใช้ผลการดาเนินการและข้อมูล
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อปรับแผนกลยุทธิ์ด้านการศึกษาของยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางกาหนดโครงการ/กิจกรรมในระยะต่อไป เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาที่กาหนด
ในปีงบประมาณ 2554 คณะมีแผนปฏิบตั ิการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ด้านการศึกษา (D) จาแนกตามประเภท
โครงการพัฒนางานประจา และโครงการพัฒนางานผลักดันยุทธศาสตร์ จานวน 9 โครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
(ตารางที่ 2.3)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบตั ิการด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
ชื่อโครงการ
ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
1. ระดับปริญญาตรี จานวน 5 โครงการ 7 กิจกรรม
1.1 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและพัฒนาศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี
- กิจกรรมการจัดทาทาเนียบ
มค - กค
200,000.- ทาเนียบบัณฑิต
 แล้วเสร็จ (ใช้แจกบัณฑิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2553
54
500 เล่ม
คณาจารย์ในวันแสดงความ
ยินดีเมื่อ 3 กค.2554)
 ใช้งบประมาณ 200,000 บาท
1.2 โครงการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน การทากิจกรรม และการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
- กิจกรรมพัฒนาความพร้อมเข้า 5, 7, 19
40,000 ร้อยละของจานวน  จัดอบรมจานวน 3 ครั้ง
สู่ตลาดแรงงาน สาหรับนักศึกษา ชั้น
ต.ค. 54
นักศึกษาชั้นปี 4
 ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าอบรม จานวน
ปีที่ 4 จานวน 174 คน
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
118 คน คิดเป็นร้อยละ 68
กิจกรรม
 ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าอบรม จานวน
59 คน คิดเป็นร้อยละ 34
 ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าอบรม จานวน
56 คน คิดเป็นร้อยละ 32
 ใช้งบประมาณ 18,792.-บาท
1.3 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรวท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
1.3.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับ 4 - 6
135,000.- หลักสูตรวท.บ.
 จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรี
เม.ย. 54
ปรับปรุง ปีพ.ศ.
และได้มคอ.2 มคอ 3
2554 จานวน 2
หลักสูตรวท.บ (สศ) และ
หลักสูตร
วท.บ. (อาชีวอนามัย)
 ใช้งบประมาณ 75,120 บาท
1.3.2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการ มค.-กย 54 130,000.- ร้อยละของจานวน
ไม่ได้ดาเนินการโครงการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทีเ่ ข้า
อบรม/จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด
1.4 โครงการสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล

มค.-กย 54

200,000.-

ร้อยละของจานวน
นักศึกษาหลักสูตร
วท.บ. ที่เข้าร่วม
โครงการ/จานวน
นักศึกษาวท.บ.
ทั้งหมด

ผู้เข้าอบรม จานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.87
 ใช้งบประมาณ 36,680 บาท
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ชื่อโครงการ
ระยะเวลา
1.5 โครงการเพิ่มพลังด้วยภาษาอังกฤษ
1.5.1 กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษ
6 มิย.-30
สร้างพลังสาหรับนักศึกษา (นศ.สโมสร กย.54
44 คน ชั้นปี 4 จานวน 174 คน)

งบประมาณ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

100,000.-

จานวนนักศึกษา
และบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ

1.5.2 กิจกรรมที่ 2 ภาษาจีน
มค.-กย.54
ไม่เก็บ
จานวนนักศึกษา
สาหรับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ
ค่าใช้จ่าย และบุคลากรที่เข้า
(กิจกรรมนี้จดั ทาเพิ่มโดยไม่ได้ใช้
ร่วมโครงการ
งบประมาณในโครงการ PA)
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 4 โครงการ 8 กิจกรรม
2.1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ
เครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
มค -กย 54 50,000.- ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บัณฑิตศึกษา (โครงการร่วมระหว่าง
ย้อนหลัง 20 ปี
รศ.สรา อาภรณ์ กับรองคณบดีฝ่าย
(2534-2554)
บัณฑิตศึกษา)
2.2 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.2.1 กิจกรรมการพัฒนา
มค -กย 54 29,000.- ร้อยละของจานวน
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม
นักศึกษาที่เข้าร่วม
และวัฒนธรรมองค์กรของ
กิจกรรม/จานวน
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด
750 คน
2.2.2 การศึกษาระยะเวลาการศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์

มค -กย 54

150,000.-

2.2.3 การจัดประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1
2.2.4 เพิ่มเติม อบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของอาจารย์ ครั้งที่ 1/2554

มค -กย
54

130,000.-

มค -กย
54

34,000.-

ผลการดาเนินการ
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 55 คน
โดยใช้งบประมาณ 27,300.บาท
มีจานวนผูส้ มัครเข้าเรียนจานวน
120 คน
(จานวนมากเกินจานวนที่นั่งใน
ห้องเรียน)

สร้างโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

มีบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ7.6

ใช้บประมาณ 9,200.-บาท
รายงานผลการ
ดาเนินการไปแล้ว ร้อยละ
ศึกษาระยะเวลา
30.00 และเป็นโครงการ
ศึกษาของนักศึกษา ต่อเนื่องปี 2555
ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนผลการงาน จานวนผลงานที่นาเสนอ
ที่นาเสนอ และ
ทั้งหมด 18 เรื่อง
ประกวด
จัดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
ใช้งบประมาณ 39,343.-บาท
จานวนผู้เข้าอบรม มีอาจารย์เข้าร่วมอบรม
จานวน 30 คน
ใช้งบประมาณ 18,720.-บาท
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ชื่อโครงการ
ระยะเวลา
2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ส.ม. (หลักสูตรไทยและ
นานาชาติ) ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
2.3.1 พัฒนาหลักสูตรส.ม.(หลักสูตร
มค –กย
ไทย) และหลักสูตร ส.ม. (หลักสูตร
54
นานาชาติ) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

งบประมาณ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

175,000.-

หลักสูตร ส.ม.
(หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรไทย)
ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2554
2 หลักสูตร

- สามารถดาเนินการได้ร้อยละ
70 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงเอกสาร
หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย
- ใช้งบประมาณ เพื่อจัดประชุม
วิพากษ์หลักสูตร 27,400.-บาท

ได้จุดคุ้มทุนในการ
จัดหลักสูตรส.ม.
หลักสูตรไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร ส.ด.
ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2554

ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

2.3.2 พัฒนาการบริหารหลักสูตร
ส.ม. หลักสูตรไทยและหลักสูตร
นานาชาติ

มค –กย
54

25,000.-

2.4 โครงการพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตร ส.ด. สู่ความเป็นเลิศใน
ระดับสากล

มค –กย
54

50,000.-

ดาเนินการได้ร้อยละ 70
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ปรับปรุงเอกสารหลักสูตร ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิต
วิทยาลัย

1 . เครือข่ายภายในประเทศ (ตารางที่ 2.4) แผนการดาเนินการ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยง ดึงศักยภาพของผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุ กภาคส่ วน ทั้ งภายใน ภายนอกระดั บมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อสนั บสนุ นการจั ดการศึ กษา (P) คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือระหว่างสถาบันและเครือข่ายวิชาการในการดาเนินนโยบายการเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรการ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน
แผนการสร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร
และความร่วมมือต่างๆ (P) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดารงตาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริห าร
เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคณะฯ ยังเป็นสถานที่ตั้งของสานักงานแผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) ซึ่งคณาจารย์ของคณะฯได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
โครงการต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการดาเนินงานจากสานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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คณะฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ดังนี้
1) จัดทาหลักสูตรเปิดใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี พ.ศ. 2554 และเป็นที่ปรึกษาในการจัดการศึกษา
ณ วิทยาเขตอานาจเจริญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การจัดการความรู้ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ ปัจจุบันมีนักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา2554 จานวน 28 คน
2) จัดหลักสูตร สม. (หลักสูตรไทย) ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ และมูลนิธิ
แพทย์ชนบท เพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และในปีการศึกษา 2554 มี
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว จานวน 1 รุ่น 18 คน และอยู่ระหว่างศึกษา จานวน 2 รุ่น
อีกทั้งคณะยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน เฉพาะสาขาวิชาในระดับภาควิชาด้วย
ตารางที่ 2.4 การสร้างเครือข่ายภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ
เครือข่ายภายในประเทศ
ความร่วมมือ
เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์  พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
และสาขาที่เกี่ยวข้อง
สาธารณสุขศาสตร์
 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสาธารณสุขศาสตร์ ของประเทศไทย ในการ
ดาเนินงาน ด้านการบริหารงานจัดการศึกษา การบริการและการวิจยั
ร่วมกัน
องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)
 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสาธารณสุข
สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ส่งเสริมการศึกษาสาธารณสุข
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)  พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
มูลนิธิแพทย์ชนบท
 พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
สถาบัน/หน่วยงาน ของรัฐและเอกชน
 ความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต และสนับสนุนด้านการจัดกาเรียนการ
สอน
2 เครือข่ายต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสมาชิกและสถานที่ตั้งของสานักงานเครือข่าย South East Asia
Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) เป็นสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Academic Consortium for
Public Health (APACPH) และเป็นสถานที่ตั้งเครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลก และศูนย์ชานาญการ
ระดับชาติในประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งทุนสนับสนุน/ร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่ประเทศสมาชิกต่างๆ และมีการ
ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ข่าวสารต่างๆในระดับภูมภิ าคเดียวกัน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน แต่ละสาขาวิชาในระดับภาควิชา (ตารางที่ 2.5) เช่น Tulane University; School of
Public Health and Tropical Medicine , มหาวิทยาลัยโอตาวาระ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
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ตารางที่ 2.5 การสร้างเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ
ระดับ
1. คณะฯ




2.ระดับหลักสูตร/ภาควิชา












เครือข่ายภายในประเทศ
สมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Academic

Consortium for Public Health
สานักงานเครือข่าย South East Asia

Public Health Education Institutes
Network
Hokkaido University, Japan

มหาวิทยาลัยวากายามา
มหาวิทยาลัยโอตาวาระ ประเทศญี่ปุ่น
La Latrobe

UNC
U Mass
UCSF
Vic Health, Latrobe University Australia
Norwegian University of Life Sciences, 
Dept of Medical Science and Technology,
Norway
Saraya Ltd., Japan

Vic Health, Latrobe University Australia

ความร่วมมือ
พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสาธารณสุข

ด้านการเรียนการสอน และงานวิจยั ส่ง
นักศึกษาระดับ ปริญญาโทไปทาวิจัย และ
เรียนต่อระดับปริญญาเอก
การศึกษาดูงาน E-learning

ด้านการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาการ
งานวิจัย (รับ Ph.D. student’s project)
แหล่งเงินทุนการวิจัย / สถาบันเพือ่
แลกเปลีย่ นความรู้ด้านการวิจัย

ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนางานด้านการศึกษา (D)
จานวนทั้งสิ้น 34,060,070.00 บาท โดยมีรายละเอียด ตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรด้านการศึกษา
งบประมาณ
งบประมาณการศึกษา (ค่าตอบแทน,
ใช้สอย,วัสดุ,สาธารณูปโภค)
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้คณะ
งบประมาณทั้งหมด
(งบแผ่นดิน+รายได้คณะฯ)
สัดส่วน (ร้อยละ)

ปี 2552 (บาท)

ปี 2553 (บาท)

ปี 2554 (บาท)

28,548,100.00

27,883,100.00

34,060,070.00

14,481,000.00
14,067,100.00

13,690,800.00
14,192,300.00

12,807,000.00
21,253,070.00

184,379,100.00

535,007,900.00

483,389,600.00

15.48

5.21

7.05
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ทั้งนี้คณะมีระบบการบริหารการเงิน เพื่อจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย 2 ระบบ ตามลักษณะการบริหารหลักสูตร คือ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายใต้การบริหารจัดการ ของคณะฯ บริหารการเงินโดยผ่านกลไก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารการศึกษา และคณะกรรมการประจาคณะฯ
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภายใต้ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ เพือ่ ให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ ผ่านกลไกของภาควิชาต่างๆ และผ่าน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ที่เป็นผู้ดาเนินการหลักสูตร
เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและ
กลไกการจัดการเรียน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
การสอน (สกอ. 2.6)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ 2 มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ

ส่วนงานประเมิน
ตนเอง

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 7 ข้อ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.1
1. เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.1

2. เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.2
3. เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.3
4. เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.4

1. นโยบาย แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัด
การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. คาสั่งคณะกรรมการบริหารการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก
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มาตรฐานคุณภาพ
2.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.2
คณะฯ จัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร (P) โดยคณบดีแต่งตั้งรองคณบดีฝ่าย
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(เอกสารหมายเลข PH.2.1.2.1) รวมทั้ง
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมคุณภาพ และ มีการประชุมให้ความรู้ ทักษะ ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากร (D) โดยคณะได้จัดทา PHQA webpage ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษาทางด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้คณะฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในจากผู้ตรวจเยี่ยมสารวจภายในของคณะฯ และผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน
ภายนอกจากมหาวิทยาลัย ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในปีที่ผ่านมา (C) การนาข้อมูลการประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพด้านการศึกษา (A) คณะฯ ได้นาผลการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ ด้านการศึกษา จากคณะผู้เยี่ยมสารวจทั้งจาก
ภายในและภายนอกมาดาเนินการเพื่อพัฒนา (ตารางที่ 2.7) ดังนี้
ตารางที่ 2.7 การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมสารวจ ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยม
การดาเนินการของหน่วยงานตาม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปี 2554
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
1. ควรมีแผนการดาเนินการที่แสดงว่าบัณฑิต  ระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดการ  อาจา รย์ มี แ ผนกา รสอนที่
ของคณะฯ ทุ กหลักสูตรมีจิตสานึกและ
เรียนการสอนพัฒนานศ.ให้ใช้
ก าหนดสั ด ส่ ว นชั่ ว โมงให้ น ศ.
ความสามารถในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ค้นคว้าด้วยตนเองชัดเจน
ตลอดชีวิต
ข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนา  นศ. มีเวลาศึ กษาค้นคว้าด้ว ย
ทักษะการศึกษาวิจัยเพื่อการ
ตนเองเพิ่มเติมในทุกรายวิชา
พัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  น ศ . มี จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
จึงเป็นการแสดงว่านศ. มีจิตสานึก
ความสามารถในการเรี ย นรู้
และความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต
ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2. ควรมีระบบการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้  งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  หลักสูตรที่สนองตอบความ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบประเมิน
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิตและมีรายงานผลประจาปี  หลักสูตรนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง แก้ไขในการพัฒนา
ทุกปีการศึกษา
หลักสูตรตามกรอบ TQF ทุก
 มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ระดับคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานTQFทุกหลักสูตร
3. ควรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน ส่วนกลางยังไม่มีแนวทางดาเนินการที่
โดยเพื่อนอาจารย์ (Peer Evaluation) และ ชัดเจน
มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบทุ ก วิ ช าอย่ า งเป็ น
ระบบ
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ข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยม
ปี 2554
4. ควรพิ จ ารณาความซ้ าซ้ อ นของหลั ก สู ต ร
เพื่อลดภาระงานของอาจารย์ ทาให้อาจารย์
สามารถผลิ ต ผลงานวิ ช าการรวมทั้ ง การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ทั้งนี้
อาจพิจารณาแหล่งทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานหากยังไม่พอเพียง
5. ควรจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
ทุ ก หลั ก สู ต ร ให้ มี ค วามชั ด เจนทั้ งจ านวน
อาจารย์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา และระบบการให้
คาปรึกษา

6.

7.

8.

9.

10.

การดาเนินการของหน่วยงานตาม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
มีการพัฒนาหลักสูตรวท.ม.(สศ)
6  ส า ม า ร ถ ป รั บ ล ด จ า น ว น
อาจารย์ประจาหลักสูตร/สาขา
สาขาวิชา แต่ในเรื่องภาระงานสอนจะ
ลงได้
ลดลงหรือไม่ยังไม่ชัดเจน
 มีจานวนอาจารย์เป็นอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รกลางของ
คณะฯเพิ่มขึ้น
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการ  นั ก ศึ ก ษาสามารถวางแผน
ระบุ บทบาทหน้าที่ชัดเจน
การศึก ษา ได้ ต่อเนื่อ งรวมทั้ ง
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสาร
นิพนธ์
 ความผิดพลาดในการ
ลงทะเบียนลดลง
 ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา
ส่วนตัวได้ทันเวลา
ควรมีแผนดาเนินการวิจัยทางการศึกษาที่ คณะมีแผนการสนับสนุนทุน และองค์  พัฒนาการเรีย นการสอนให้ มี
ชัดเจนเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการ ความรู้การวิจัยทางการศึกษา
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศึ ก ษาได้ ท าการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ควรด าเนิ น การให้ ฐ านข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ในรอบปีที่ผ่านมาดาเนินการปรับปรุง  ปัจจุบันกาลังเขียนดาเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
การ ศึ ก ษาทั้ ง ภา คภ าษา อั ง กฤษแล ะ เว็บไซต์ภาษาไทยจานวน 2 ครั้ง
เริ่มด าเนิ นการในเดือน ม.ค.
ภาษาไทย ให้มีความเป็นปัจจุบัน
55
ควรพั ฒ นาระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ลด คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา
 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพและมี
อัตราการลาออก จุดที่ต้องแก้ไข
ปฏิบัตติ าม
ระบบการรับนศ.ระดับ
ความตั้งใจศึกษาในหลักสูตรที่
บัณฑิตศึกษาที่มกี ารระบุคณ
ุ สมบัตแิ ละ
เรียน
คะแนนการสอบคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน
ควรประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดการ  คณะมี ก ารบริ ห ารจั ด การสื่ อ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสื่อ วัสดุ เรียนการสอนในความรับผิดชอบของ
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
อุปกรณ์
ประสิทธิภาพ
ภาควิชาซึ่งมีรายได้จากค่าลงทะเบียน
จึงสามารถบริหารจัดการสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันสมทบควรส่งรายงานการดาเนินงาน แจ้งข้อเสนอแนะแก่วิทยาลัยการ
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ทุก 6 เดือน เพื่อให้ข้อเสนอแนะได้ทันหาก สาธารณสุขสิรินธร สถาบันสมทบใน จัดส่งรายงานการดาเนินงานทุก
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร ส.บ. 4 ปี ซึ่งตั้งแต่ปี ปีการศึกษา
การศึกษา 2554 ได้งดรับนักศึกษาใหม่
เนื่องจากยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 12

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยม
ปี 2554
11. ควรก าหนด แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้ อ งกั บ จ านวนที่ จ ะรั บ จริ ง ทุ ก
หลั ก สู ต รทั้ ง ในส่ ว นที่ รั บ เกิ น และรั บ ขาด
จ านวนเพื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
แผนงาน
12. ผู้ใช้บัณฑิตเสนอแนะว่าควรเพิ่มการจัดการ
เรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษให้เข้มแข็ง

13. นั กศึ กษานานาชาติ เสนอแนะว่ าควรมี การ
สื่อสารข้ อมู ลที่ ชัดเจนในเว็ บไซต์ และติดต่ อ
กลับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ควรให้
ข้ อมู ลที่ นั กศึ กษาจะต้ องเตรี ยมความพร้ อม
ก่ อนที่ จะเข้ าศึ กษาในหลั กสู ตร เช่ น Pre
requisite Courses ที่จาเป็น
14. นัก ศึ ก ษานานาชาติ ต้อ งการให้ มี การสอน
หลั ก สู ต รภาษาไทยที่ ค ณะฯ เพื่ อ ความ
เป็นไปได้ในการลงทะเบียนเรียน

15. ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เสนอแนะว่ า ควรก าหนด
คุณสมบัตินักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา ให้มี
ความรู้รอบตัวมากขึ้น

การดาเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรวิเคราะห์แผนการรับจานวน
นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี
2554

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
 หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ทุกหลักสูตรจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรระบุมาตรฐานการเรียนรูใ้ น
การพัฒนาทักษะการอ่าน วิเคราะห์
เอกสารทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ
รวมทั้งการเขียนวิทยานิพนธ์หรืออย่าง
น้อย บท extended summary ของ
วิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลการสื่อสารต่างๆได้มีการลงใน
เว๊ปไซต์ กรณีมีข้อมูลด่วน จะมีการ
แจ้งนักศึกษาทางอีเมลล์และเว๊ปไซต์
โดยเฉพาะในเรื่องวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ใน Pre requisite Courses
คณะมีโครงการจัดการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย ให้นักศึกษา MPH
นานาชาติและไทย รวม 8 ครั้ง โดย
ผู้สอนคือผศ.นฤมล เอื้อมณีกลุ และ
คณะ
ไม่ได้มีเกณฑ์ในระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย

บัณฑิตมีทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง
ด้านการอ่าน การเขียน

ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ได้มีการดาเนินการมา 2 ปี คือ ปี
พ.ศ.2553 และปี 2554

2. ระบบ และกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความรู้และทักษะในด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้
นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ แนวคิดหลักการของการประกันคุณภาพ และมีเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถนากระบวนการคุณภาพ
มาใช้ในการทากิจกรรม พัฒนาโครงการ/กิจกรรมโดยใช้ระบบ Plan, Do, Check, Act

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้
ณภาพข้อ 2.1.2
1. เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 13
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องค์ประกอบ 2.2 หลักสูตร
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและเป็นที่นิยมในระดับชาติ /นานาชาติ
และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและทิ ศ ทางของ
มหาวิทยาลัยและของประเทศ

ระดับคะแนน

1

2

องค์ประกอบ 2.2

3

4

5

6

7

√

มาตรฐานคุณภาพ
2.2.1 มีระบบและกลไกในการสร้าง ประเมินและปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรที่มีความคล่องตัว ได้มาตรฐาน และตอบสนอง
ทันเหตุการณ์ [ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.2.1
คณะฯ มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการสร้าง ประเมิน และปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร (P) และการกาหนดหน้าที่ใน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร (ใช้เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.2 - 2.1.1.4) ให้คณะกรรมการทุก
หลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาการประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีคณะกรรมการ
บริหารการศึกษา ทาหน้าที่กลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะฯ ให้ความเห็นชอบในการจัดทาการประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของ
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณะฯ มีแผนปฏิบัติการ ในการดาเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรใหม่
คณะฯ มีการประเมินรายวิชาเมือ่ สิ้นสุดการเรียนการสอน เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
การบริหารหลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาหลังจบการศึกษา
ทุกหลักสูตรของคณะฯ นาผลการประเมินข้อมูลในการดาเนินการของหลักสูตร ไปวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร และการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ในที่ประชุมสัมมนาหลักสูตร เป็นประจาทุกปีการศึกษา
กระบวนการสร้าง และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (D) คณะฯ มีกระบวนการจัดทาหลักสูตร ครบถ้วนทุก
ประเด็ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ส านั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร(C) การนาผล/ข้อมูล
จากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาหรือบริหารหลักสูตรให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง (A) ทุกรายวิชาที่คณะฯ เปิดสอน มีการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กาหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว คือหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป สาหรับ
หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องในปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทามาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกั น
ในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 14
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ในการนี้คณะฯ ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ในปีการศึกษา 2554 จานวน 2
หลักสูตร และอยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาต่อเนื่องปีการศึกษา 2554-2555 จานวน 23 เรื่อง (ตามตารางที่ 2.8 สรุปผลการ
พัฒนาหลักสูตร)
ตารางที่ 2.8 สรุปผลการพัฒนาหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตรคณะ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมด 26 หลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่พัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
จานวนหลักสูตรทีก่ าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาตามเกณฑ์มาตราฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
จานวนหลักสูตรทีพ่ ัฒนาได้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ปี พ.ศ.2552
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2554
จานวนหลักสูตรทีก่ าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
TQF ต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2554 -2555
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ปิด 1หลักสูตร

19

2

สาหรับระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 ให้ดูในองค์ประกอบ 2.1 มาตรฐานคุณภาพ 2.1.1

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.2.1
1. ใช้เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.2 - 2.1.1.4

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 15
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องค์ประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผล
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ ระดับคะแนน
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ องค์ประกอบ 2.3
ความสามารถทั้ ง ด้ า นวิ ช าชี พ /วิ ช าเฉพาะ และ
ความสามารถ/ทักษะด้านอื่นๆ ที่มีความสาคัญต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

1
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√

มาตรฐานคุณภาพ
2.3.1 มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคล้องกับหลักการการศึกษาที่เน้น
(Learning Centered Education)

การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.1
การนาข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา มากาหนดกระบวนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ทุกหลักสูตรของคณะฯ ที่เปิดสอนมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา (P) การนาข้อมูลต่างๆ ได้แก่
เกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ประสบการณ์ในการฝึกงาน/การทางาน การอบรม และมีการแจ้งข้อมูลดังกล่าว
แก่อาจารย์ผสู้ อน เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ระบบช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน (P) ทุกหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อทาหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือ/สนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตามศักยภาพด้านของตนเอง โดยวิธีการสนทนา การติดตามผลการเรียน
ภาพรวมแต่ละบุคคล รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในระหว่างเรียนด้วย อีกทั้งคณะฯ มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้งใน
ระดับคณะฯ ระดับภาควิชา และหลักสูตร (แยกตามสาขา) เพื่อชี้แจงวิธีการเรียนการสอน และการวางแผนการเรียนการสอนในแต่
หลักสูตร โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะถึงการเรียนการสอนที่นักศึกษาคาดหวัง
ทุกหลักสูตรของคณะฯ การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผเู้ รียนใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (D) เน้นให้ความสาคัญในเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Centered Education)
และเน้นความเป็นสหวิทยาการ การบูรณาการการสอน การใช้กลยุทธ์ของกระบวนการวิจัย เพื่อการสอน ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ
สอนแบบการบรรยาย การอภิปรายโดยใช้ตัวอย่างจากสภาพการณ์จริงในชุมชน การจัดสัมมนากลุม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การสรุป การวิเคราะห์ สังเคราะห์บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูล การศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาได้เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและ
การเรียนรู้ที่ได้จากห้องเรียน
เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด ส่งเสริมการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในทุกปีการศึกษาคณะฯ จัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ (D) จัดให้มีการออกฝึกภาคสนามของนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับคุณวุฒิ ในชั้นปีสุดท้ายเพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบ พั ฒ นาภาวะผู้ น า ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒนาคุ ณ ธรรมและเจตคติ ที่ดี ต่ อ วิ ชาชี พ สาธารณสุ ข ที่ ถื อ เป็ น สิ่ งที่ ค ณะฯ ให้
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ความสาคัญที่สุด การออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชนจริงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา
และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกิ จกรรมต่างๆ สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการปฏิบัตินอกเหนือจากความรู้ การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และการได้ทดลองนาความรู้ไปใช้แล้ว นักศึกษายังเกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญต่อไปในการทางาน (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.1)
คณะฯ กาหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ต้องมีการประเมินผลการเรียนการสอน และการประเมินผลนักศึกษา เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน ตามหลักการการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (C)
ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (C) โดยดาเนินโครงการสร้างคอร์สแวร์การเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยการพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยชุดการสอน เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามอัธยาศัยตลอดเวลา ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการจานวน 8
รายวิชา จาก 5 ภาควิชา http://www.ph.mahidol.ac.th/learning/ (ตารางที่ 2.9) และ แผนภาพ ที่ 2.2
นอกจากนี้ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย ตามข้อตกลง) ยังมีการจัดการเรียนการสอนเสริมโดย
ใช้เทคโนโลยีการศึกษา ผ่านทาง https://mphmu.webex.com/ อีกทั้งยังมีการจัดสื่อเสริมในรายวิชาทางห้ องปฏิบัติการโดยใช้
บทเรียน e-Lab (http://www.ph.mahidol.ac.th/elab)
ตารางที่ 2.9 รายวิชาที่จัดทาสื่อคอร์สแวร์การเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (E-learning) ปีงบประมาณ 2554
จานวน
1
2
3
4
5

ภาควิชา
จุลชีววิทยา
ชีวสถิติ
บริหารงานสาธารณสุข
บริหารงานสาธารณสุข
การพยาบาลสาธารณสุข

รหัสวิชา
สสจว 407
สศชส 602
สศบส 308
สศบส 602
สศพส 621

ชื่อวิชา
จุลชีววิทยาทางอาหาร
ชีวสถิติ ข
กฏหมายสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
ภาวะผู้นาและการบริหาร
ทางการพยาบาลสาธารณสุข
สศพส 617 การสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในชุมชน

6
7

โภชนวิทยา
โภชนวิทยา

สศภว 406
สศภว 441

8

โภชนวิทยา

สศภว 438

ผู้รับผิดชอบวิชา
อ.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์
รศ.วันเพ็ญ แก้วปาน

รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา
รศ.สุรินธร กลัมพากร
รศ.สุนีย์ ละกาปั่น
โภชนาการในวัยต่างๆ
รศ.ชุติมา ศิริกุลชญานนท์
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผศ.สุภัทร์ ไชยกุล
อาหาร
การแปรรูปอาหาร
ผศ.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปญ
ั ญากุล
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แผนภาพที่ 2.2 http://www.ph.mahidol.ac.th/learning/ แสดงหน้า page : E-Learning
ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีกระบวนการประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักศึกษาด้วยวิธีหลากหลาย ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบวิชาได้กาหนดไว้ในประมวลการเรียนการสอน เช่น การประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทารายงานบุคคล/กลุ่ม
การนาเสนอผลงานวิชาการ การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดสอบวัดผล ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะฯ มีระบบช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
ระดับปริญญาตรี มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อแนะนา
วางแผนการเรียนให้นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนจะได้รับสมุดบันทึกแผนการศึกษา (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.2) ซึ่งระบุ
แผนการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 -4 ให้นักศึกษาบันทึกผลการเรียน และนาติดตัวไว้จนสาเร็จการศึกษา ทั้งใช้เป็น
เครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบจากผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาค เพือ่ วางแผน/ให้ข้อแนะนาในการ
ปรับปรุงวิธีการเรียนแก่นักศึกษาต่อไป
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได้จดั ทาแบบฟอร์มและสมุดบันทึกรายงานความก้าวหน้า การเรียน การทาสารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ติดตามความก้าวหน้าของการ
เรียน (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.3)
นอกจากนี้คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เพื่อช่วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถจัดทาวิทยานิพนธ์ในภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหาของ
งานวิจัยจึงมีส่วนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนด (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.4)
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ด้านกิจการนักศึกษาคณะฯ แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบควบคุมกากับ
บริหารงานกิจการนักศึกษาทุกระดับ ภายในคณะฯ โดยดาเนินการผ่านคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ทาหน้าที่วางแผนงานกิจการ
นักศึกษาและให้คาปรึกษาสโมสรนักศึกษาในเรื่องกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกับมหาวิทยาลัย
คณะฯ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันดาเนินการโครงการต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพือ่ เพิ่มศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการดาเนินชีวิตที่
เหมาะสมให้นักศึกษาอีกด้วย เช่น โครงการธรรมะสุขใจ โครงการโยคะ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.1
1.เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.2
3.เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.3
4.เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.4

คู่มือการออกฝึกภาคสนาม
สมุดติดตามผลการเรียนระดับปริญญาตรี
บันทึกติดตามการทาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
คาสั่งคณะกรรมการพิจารณาการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยฯ
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มาตรฐานคุณภาพ
2.3.2 มีการประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.2
คณะฯ กาหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ในทุกหลักสูตร ต้องมีแผนการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผล
นักศึกษา รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน (P) และประเมินผลการเรียนการสอน และการประเมินผลนักศึกษา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
คณะฯ โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการประเมิน
ด้วยการประสานการดาเนินการประเมินผลการศึกษา ดาเนินจัดทาการวิเคราะห์ และรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน โดยแยกตามระดับคุณวุฒิ 2 วิธี ดังแผนภาพ ที่ 2.3
1. ระดับปริญญาตรี คณะฯ กาหนดให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยใช้ระบบการประเมินการ
เรียนการสอน e-Evaluation System ที่ http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเขียน
ข้อเสนอแนะเข้าระบบได้โดยตรง
และอาจารย์ผสู้ อนสามารถเข้าดูผลการประเมินเพื่อนาผลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
2. ระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ กาหนดให้ใช้การประเมินด้วยแบบประเมิน บส.1 ตามขั้นตอนที่ระบุในตาราง 2.3.2.1
ในการนี้มีบางหลักสูตร ที่มีการประเมินระหว่างภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์และนั กศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
การดาเนินงานประเมินการเรียนการสอนตามแผน (D) ในการประเมินผลการเรียนการสอน นักศึกษามีความเป็นอิสระในการ
ประเมิน ตามขั้นตอนการจัดทาประเมินผลการเรียนการสอน ในแต่ละระดับคุณวุฒิ (ตารางที่ 2.10) การนาผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา (A) เมื่อภาควิชา/หลักสูตรได้รับรายงานผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนจากงานบริหารการศึกษา ที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ผล และจัดทารายงานส่งให้แล้วแต่ละหลักสูตร/ภาควิชา
จึงนาผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร /รายวิชาภายในหลักสูตร ในการนี้ยังใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรประจาปี ด้วย (เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.1)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 20
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แผนภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการจัดทาประเมินผลการเรียนการสอน
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ตารางที่ 2.10 ผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนภาพรวม ปีงบประมาณ 2554

ระดับหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย (จากระดับคะแนน1-5) /ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
2/2553
3/2553
1/2554
4.16
4.27
4.35
4.11
4.31
4.13
4.49
ไม่มีการเรียน
4.38
4.25
4.29
4.29

ค่าเฉลี่ยรวม
4.26
4.18
4.43
4.28

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.2
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.1

รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2553
ภาคการศึกษาที่ 3/2553 ภาคการศึกษาที่ 1/2554
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มาตรฐานคุณภาพ
2.3.3 มีการส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัยทางด้านการศึกษา (Education Research) เพื่อพัฒนา
และการประเมินผลนักศึกษา

การเรียนการสอน

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.3
การจัดทาแผน/วางแนวทางการส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยทางด้านการศึกษา โดยเน้นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
และการประเมินผลนักศึกษา (P) คณะฯ เปิดโอกาสให้อาจารย์ทาวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงการทาวิจัยทางด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการทาวิจัยให้แก่อาจารย์
และให้ข้อมูลแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการทาวิจัยแก่อาจารย์
การดาเนินงานส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์/นักการศึกษาทาวิจยั ทางด้านการศึกษา (D) ในปีงบประมาณ 2554
คณะฯ โดยงานวิจัยและวิชาการ ดาเนินการจัดอบรม/บรรยายการวิจัยทางด้านการศึกษา ให้แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
เรื่อง วิจัยการศึกษา: What? Why? How? เมือ่ วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 7508
คณะฯ มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา คือ ทุน China Medical
Board (CMB) และมีนโยบายให้การสนับสนุนอาจารย์ใหม่ในการทางานวิจัยทั้งที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และ (งานวิจัยทางการ
ศึกษา) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข PH 2.3.3.1)
การติดตาม ประเมินผลว่ามีการทาการวิจัยทางด้านการศึกษาตามแผนหรือไม่ และมีการนาผลการวิจยั มาพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนหรือไม่ (C) ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ โดยภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มีการจัดทาวิจัยทางการ
ศึกษา จานวน 1 เรื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.3
1. เอกสารหมายเลข PH 2.3.3.1

ประกาศการให้ทุน China Medical Board (CMB)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 23
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องค์ประกอบ 2.4 นักศึกษา
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความพร้อม
ด้านความรู้ สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สุขภาพ
สังคม และมีความตั้งใจในการเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

ระดับคะแนน

1

2

องค์ประกอบ 2.4

3

4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงศักยภาพของนักศึกษา และการกระจายโอกาสทางการศึกษา

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.1
แผนการรั บนั กศึ กษาโดยมี การก าหนดกลุ่ มเป้ าหมายของแต่ ละหลั กสู ตร (P) ทุกหลั กสูตรที่ เปิดสอน มี การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนวางแผนกาหนดจานวนรับนักศึกษาใหม่ ในแต่ละปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ โดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. ร่วมกับงาน
บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นแผ่นพับ, โปสเตอร์, ป้ายวายนิว, วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานเผยแพร่หลักสูตร ทั้งนี้คณะฯ มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้
1) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาพรวมจัดโครงการ Open House, Roadshow, โครงการตลาดอุดมศึกษา เป็นต้น
2) อาจารย์ประจาหลักสูตร/สาขาวิชาเอก ดาเนินการจัดโครงประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร แบบ Roadshow
ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลั กสูตร แบบ
Roadshow จานวน 7 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1)
3) สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 เช่น โครงการ Health Camp , โครงการพี่พบน้อง เป็นต้น
4) การเผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ admitting
http://www.mahidol.ac.th/quota2012 / http://www.mahidol.ac.th/admission2012/ และ
www.ph.mahidol.ac.th/edu
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการในการจัดทาสื่อเผยแพร่หลักสูตร ซึ่งคณะฯ ได้จัดทาสื่อ
สิ่งพิมพ์ในส่วนกลาง ร่วมออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับบัณฑิตวิทยาลัยตามกิจกรรม และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดทั้งใน
รูปแบบ Open house และ Roadshow อีกทั้งคณะฯ ยังดาเนินการเผยแพร่หลักสูตรทางเว็บไซต์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ที่
ช่องทาง www.grad.mahidol.ac.th/ และ www.ph.mahidol.ac.th/edu และแต่ละหลักสูตรยังได้จัดทาเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรอีกด้วย
การดาเนินงานรับนักศึกษาทุกระดับ (D) ทุกหลักสูตร มีระเบียบการรับสมัคร ข้อกาหนด วิธีการ และขั้นตอนการรับ
นักศึกษาทางเว็บไซต์ดังนี้
ระดับปริญญาตรี http://www.mahidol.ac.th/quota2012
ระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/index_th.php
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และทุกหลักสูตรมีการจัดสอบคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทาหน้าที่ดาเนินการ และกาหนดกระบวนการสอบ
คัดเลือก วิธีการพิจารณาและตัดสินคัดเลือก (เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.2)
ระบบการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554 คณะฯ ดาเนินการรับเข้านักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร ผ่าน 2 ระบบ คือ
1. ระบบโควตา ดาเนินงานโดยคณะฯร่วมกับมหาวิทยาลัย รับเฉพาะนักศึกษาที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนที่มีความตั้งใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยตรง ทั้งนี้มีการกระจายโอกาสให้กลุ่มผู้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาอย่างหลากหลาย
โดยแบ่งเป็น โควตาพื้นที่ โควตาความถนัดทางวิชาชีพ โควตาผู้มีความสามารถพิ เศษทางด้านวิชาการ โควตาโครงการพัฒนา
สาธารณสุขสู่ท้องถิ่น โควตาโครงการพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น
2. ระบบแอดมิชชั่น ซึ่งดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. และงานบริหารการศึกษาฯ ผู้รับผิดชอบหลัก จะดาเนินการ
พิจารณาคะแนนผูส้ มัครสอบข้อเขียนในวิชาสามัญของแต่ละโควตาตามลาดับคะแนนรวม เพื่อประกาศผลผู้มสี ิทธิสอบสัมภาษณ์
ตรวจร่างกาย และสอบความถนัดทางวิชาชีพ และดาเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ ทั้งในระบบโควตา และระบบแอดมิชชั่นกลาง
จากการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา (C) ผลจากการทบทวนการดาเนินการโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีข้อสรุปว่ายังมีอตั ราการลาออกระหว่างการศึกษาของนักศึกษาส่วนหนึ่งเพื่อสอบ
เข้าใหม่ และส่วนหนึ่งเกิดจากไม่เข้าใจบทบาทของวิชาชีพสาธารณสุข
การนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบการรับนักศึกษา (A) คณะได้กาหนดให้มีการ
1 ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์
2. การปรับความเข้าใจกับผูส้ มัครผ่านกระบวนการสอบสัมภาษณ์
3. การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่
ปรึกษาปลายทาง เป็นต้น
ผลจากการดาเนินการพบว่า อัตราการลาออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีแนวโน้มลดลง
ในปีการศึกษา 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ งดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาค
พิเศษ เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกหลักสูตรต่อเนื่อง
ระบบการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะฯ รับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.3) โดยมี
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาที่แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปี คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ และ
เงื่อนไขการรับเข้านาเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาใน
คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกฯ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.1
1.เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.2
3.เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.3

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา
ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. ปีการศึกษา 2554
ระเบียบการรับเข้านักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554
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มาตรฐานคุณภาพ
2.4.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
[ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา โดยมีหน่วยกิจการนักศึกษา งาน
บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดทาแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา นอกเหนือจาก
การเรีย นการสอนในหลั ก สู ตร เช่น โครงการบัณ ฑิ ต อาสาพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อ ม โครงการบรรพชาภาคฤดูร้ อ น โครงการเรี ย น
ภาษาอังกฤษต่างประเทศ ฯลฯ (P) สนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรม และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้แก่
นักศึกษา ตามแผนกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารประกอบ PH 2.4.2.1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน (D) มีการจัดกิจกรรม โดยการดาเนินงานตามขั้นตอนคือการประชุมวางแผน
งาน การเขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่าย การบริหารโครงการ การดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ และมีการ
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงกิจกรรมต่อไป
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 25
โครงการ จาแนกประเภท 1) ด้านวิชาการ และพัฒนาศักยภาพ/ทักษะความสามารถ จานวน 12 โครงการ (ตารางที่ 2.11)
2) ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
จานวน 3 โครงการ
3) ด้านบาเพ็ญประโยชน์บริการสู่ชุมชนสาธารณะ
จานวน 3 โครงการ
4) ด้านจริยธรรม คุณธรรม /ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จานวน 3 โครงการ
5) ด้านนันทนาการและความสามัคคี
จานวน 3 โครงการ
ตารางที่ 2.11 สรุปโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2554
ชื่อโครงการ
ผลการดาเนินการ
1. ด้านพัฒนาศักยภาพ/ทักษะความสามารถ จานวน 12 โครงการ
1.1 โครงการค้นหาตัวตนกาหนดถนนสู่ แหล่งงบประมาณ บริษัทเนชั่นกรุ๊ปและ
อนาคต
บริษัทมาม่า
เมื่อ 19 ต.ค. 2553
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 125 คน
ใช้งบประมาณ 8,000.00 บาท
1.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถใน
แหล่ งงบประมาณ สถาบั น บรรจุภั ณ ฑ์
การ รีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา (แกน สิ่งแวดล้อม และรีไซเคิล
นาสโมสรนั ก ศึ ก ษา) เมื่ อ 15-16 พ.ย. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 4 คน
2553

การติดตามและประเมินผล
นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
กิจกรรมร้อยละ 54.9

นักศึกษาที่ส่งเข้ารับการอบรมสามารถ
เป็นแกนนา ในการจัดกิจกรรมเรื่องการรี
ไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษาได้
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ชื่อโครงการ
ผลการดาเนินการ
1.3 โครงการค่ า ยยุ ว ชนสาธารณสุ ข แหล่งงบประมาณ คณะฯ และสอส.
Health Camp 6 14-16 ม.ค. 2554
ใช้งบประมาณ 265,000 บาท
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 200 คน

1.4 โครงการปัจฉิมนิเทศชั้นปีที่ 4 เมื่อ แหล่งงบสนับสนุน คณะฯ
15 มี.ค. 2554
ใช้งบประมาณ 35,740 บาท
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 121 คน
1.5 เข้าร่วมโครงการดาวของแผ่นดิ น แหล่งงบสนับสนุน สอส.
เมื่อ 17-19 มี.ค.2554 (เข้าร่วม)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 12 คน
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนา
แหล่งงบสนับสนุน คณะฯ 55,000.-บาท
สโมสรนักศึกษา เมื่อ 13-15 พ.ค. 2554 และ สโมสรนักศึกษา 35,000.- บาท
ใช้งบประมาณ 90,000.-บาท
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 71 คน
1.7 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการ แหล่งงบสนับสนุน สอส.
วัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ 9- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 6 คน
12 ก.ค. 2554
1.8 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนด้านการ แหล่งงบสนับสนุน กรมควบคุมโรค
ป้อ งกั น โรคเอดส์ ใ นสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา ใช้งบประมาณ 10,000 บาท
เมื่อ 8-9 ส.ค.2554
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 20 คน
1.9 โครงการอบรมการจัดทาระบบ G- แหล่งงบสนับสนุน คณะฯ
mail เพื่อสื่อสารในกลุม่ นักศึกษา แต่ละ ใช้งบประมาณ 6,025 บาท
ชั้นปี เมื่อ 19 มิ.ย. 2554
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 25 คน
1.10 โครงการสัปดาห์วิชาการ
แหล่งงบสนับสนุน สโมสรนักศึกษา
สาธารณสุข 64 ปี เมื่อ 12-14 ต.ค.
ใช้งบประมาณ 30,000 บาท
2554
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 70 คน
1.11 โครงการอบรมการคัดแยกขยะรี แหล่งงบสนับสนุน คณะฯ
ไซเคิลและการบริหารธนาคารรีไซเคิล
ใช้งบประมาณ 3,815.50 บาท
เมื่อ 5 ต.ค.2554
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 45 คน
1.12 โครงการพัฒนาความ
แหล่งงบสนับสนุน คณะฯ
เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน เมื่อ 5,7,19 ใช้งบประมาณ 18,792 บาท
ต.ค. 2554
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 233 คน

การติดตามและประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลก่อนกิจกรรม
ค่าย ระหว่างกิจกรรมค่าย และผลหลัง
กิจกรรมค่ายเพื่อนาไปปรับปรุงให้กับ
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน
ประสิทธิผลด้วยการสารวจนักศึกษาใหม่
ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนี้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในโครงการ
โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่อง”ทาอย่างไรให้
ได้งานดีดี”

นศ.ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถร่ ว ม
ดาเนินการโครงคัดแยกขยะในคณะฯ ได้
อย่างมีประสิทธิถาพ

นักศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารระหว่างชั้นเรียนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ
ผลการดาเนินการ
2. ด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ จานวน 3 โครงการ
2.1 โครงการแข่งขัน กีฬ าสาธารณสุ ข แหล่งงบประมาณ คณะฯ
สัมพันธ์ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยศรีนค ใช้งบประมาณ 87,900.00 บาท
ริ น ทรวิ โ รฒ มศว. เมื่ อ 20-21 พ.ย. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 280 คน
2553
2.2 โครงการประชุมกีฬาสมาพันธ์
แหล่งงบประมาณ คณะฯ
ม.วลัยลักษณ์ เมื่อ 2-4 ก.ย. 2554
ใช้งบประมาณ 14,800.00 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 6 คน
2.3 โครงการเปิด กิจกรรมแอโรบิคเฉลิม แหล่งงบประมาณ สโมสรนักศึกษา
พระเกียรติในหลวงครบรอบ 84 พรรษา ใช้งบประมาณ 400.00 บาท
เมื่อ 2 ก.ย. 2554
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 54 คน
3. ด้านบาเพ็ญประโยชน์บริการสู่ชุมชนสาธารณะ จานวน 3 โครงการ
3.1 เข้าร่วมโครงการชวนดาวเด่นกลับ แหล่งงบประมาณ สอส.
บ้านเกิด ณ จังหวัดแพร่ เมื่อ 4 เม.ย.- 3 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 8 คน
พ.ค. 2554
3.2 ค่ายยุวชนสาธารณสุขพัฒนาน้าดื่ม แหล่งงบประมาณ สอส.
สะอาด ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 9-13 ใช้งบประมาณ 16,500 บาท
พ.ค. 2554
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 15 คน
3.3 โครงการสาธารณสุขรวมพลังบริจาค ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 43 คน
โลหิ ต ถวายแด่ พ่ อ ของแผ่ น ดิ น กั บ
โรงพยาบาลพระมงกุ ฏ เกล้ า เมื่ อ 22
ก.ย. 2554
4. ด้านจริยธรรม คุณธรรม /ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 โครงการ
4.1 โครงการปฏิ บั ติ ธ รรมพั ฒ นาจิ ต แหล่งงบประมาณ คณะฯ
ปัญญาธรรมะและชีวิตประจาวัน เมื่อ ใช้งบประมาณ 86,400.-บาท
27-29 พ.ค. 2554
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 185 คน
4.2 โครงการวันไหว้ครู “ราชพฤกษ์น้อม แหล่งงบประมาณ คณะฯ
ราลึกบูชาครู” เมื่อ 16 มิ.ย. 2554
ใช้งบประมาณ 27,020.-บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 481 คน
4.3 โครงการพิธีเปิดดนตรีไทยหัวใจราช แหล่งงบประมาณ คณะฯ 36,000 บาท
พฤกษ์ เมื่อ 8 ก.ย. 2554
มหาวิทยาลัย 9,000 บาท
ใช้งบประมาณ 45,000.-บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 162 คน

การติดตามและประเมินผล
ได้รับรางวัลบาสเกตบอลหญิง ลาดับที่ 3

- คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ นั ก ศึ ก ษา มี
ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมใน
ระดับ 5

ติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่มในชุมชน

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมในภาพรวม อยู่ที่ระดับ
4.25
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมในภาพรวม อยู่ที่ระดับ
4.80

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 28
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ชื่อโครงการ
ผลการดาเนินการ
5. ด้านนันทนาการ/ความสามัคคี จานวน 3 โครงการ
5.1 โครงการแรกพบนักศึกษา
แหล่งงบประมาณ คณะฯ
เมื่ อ 12 มิ . ย. 2554 (นศ.ชั้ น ปี 4-3-2 ใช้งบประมาณ 15,960.60 บาท
ร่วมรับน้องปี 1)
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 448 คน
5.2 โครงการสอนน้ อ งร้ อ งเพลง ณ แหล่งงบประมาณ คณะฯ
ศาลายา เมื่อ 2 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2554
ใช้งบประมาณ 8,980.-บาท
เป็ น กิ จ กรรมที่ ม . จั ด เพื่ อ ให้ น ศ.ปี 1 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 181 คน
สามารถร้องเพลงของมหาวิทยาลัยได้
5.3 โครงการรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ แหล่งงบประมาณ คณะฯ
เมื่อ 27 ส.ค. 2554
ใช้งบประมาณ 62,344.-บาท
เป็นกิจกรรมที่นศ.ปี 3 จัดเพื่อให้นศ. ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 690 คน
ปี1 ได้รู้จักคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย
มีการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม

การติดตามและประเมินผล
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมในภาพรวม อยู่ที่ระดับ
4.18

เกณ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและ
กลไกการส่งเสริม
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
กิจกรรมนักศึกษา
(สกอ. 3.2)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ 2 มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ
ส่วนงานประเมิน
ตนเอง

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
ครบ 6 ข้อ


เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.2
1.เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.1

เอกสารโครงการ ภาพประกอบ และผลการประเมินกิจกรรม

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 29
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องค์ประกอบ 2.5 ปัจจัยเกื้อหนุน
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

มี ก ารจั ด ทรั พ ยากร สภาพแวดล้ อ ม และ
ระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพันธ
กิจในการจัดการศึกษา และนักศึกษาอย่าง
เพียงพอ

ระดับคะแนน

1

2

องค์ประกอบ 2.5

3

4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
2.5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างเพียงพอ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.1
คณะฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และ รอง
คณบดี รับผิดชอบหลักในการจัดทาแผนการจัดสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน (เอกสารประกอบ PH 2.5.1.1) ด้วยการนา
ความต้องการของผู้ใช้ นามาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน (P
การดาเนินงานจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน (D) คณะฯ มีการทบทวนและพิจารณาตามความต้องการ
ของนักศึกษาและอาจารย์ จากรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และรายงานผลการประเมินวาจาของ
นักศึกษา (เอกสารประกอบ PH 2.5.1.2) ต่อความพึงพอใจในปัจจัยเกื้อหนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงพิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ มีการดาเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 4 โครงการ
(เอกสารประกอบ PH 2.5.1.3 ) และสรุปในตารางที่ 2.12 คือ
ตารางที่ 2.12 สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554
ชื่อโครงการ
ผลการดาเนินการ
1) โครงการสร้างคอร์สแวร์การเรียนการ  มีการจัดทาคอร์สแวร์ จานวน 8 รายวิชา
สอน ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (E-learning)
2) โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาและ  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง
พัฒนาห้องเรียน
 ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7403
 ติดตั้งเครื่อง LCD Projector จานวน 3 เครื่อง
 ณ ห้องเรียนอาคาร 4 ชั้น
 ติดตั้งระบบไมโครโฟนไร้สาย และเครื่องขยายเสียง จานวน 10 ชุด ณ
ห้องเรียนอาคาร 4 ชั้น 4 จานวน 3 ห้อง ชั้น 5 จานวน 1 ห้อง ชั้น 6
จานวน 2 ห้อง
 ติดตั้งระบบแสดงภาพสามมิติ visualized จานวน 3 ชุด
 ณ ห้องเรียนอาคาร 4 จานวน 3 ห้อง
 ติดตั้งสัญญาณเครือข่าย LAN ณ ห้องเรียนอาคาร 7 ชั้น 5 จานวน 17 ห้อง
3) โครงการขยายระบบเครือข่าย
 ติดตั้งสัญญาเครือข่าย LAN ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 1
 จานวน 2 จุด เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 30

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินการ

4) โครงการจัดทาห้องเรียนสื่อทางไกล ณ
อาคารสาธารสุขวิศิษฏ์ ชั้น 9 เพื่อ รองรับ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ส.บ.
(หลักสูตร 4 ปี) วิทยาเขตอานาจเจริญ

- จัดตั้งห้องเรียนทางไกล และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล จานวน
1 ห้องเรียน ความจุ 50 คน
- จัดตั้งห้องถ่ายทา และห้องตัดต่อวีดิโอเพื่อการเรียนการสอนทางไกล จานวน 1
ห้อง

คณะฯ มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographic Information System (GIS) เพื่อจัดสอนในรายวิชาของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การทาแผนที่
สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง ภาพถ่ายจากดาวเทียมและการแปลผล
สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานการจัดการสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน (C) คณะฯ นาผลจากการประเมิน
นักศึกษา ซึ่งโดยส่วนมากอยู่ในระดับ 4 คือดี จากคะแนนระดับ5 แต่มีบางหลักสูตรที่มีปัญหาในเรื่องของสภาพห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้
เครื่องเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เสื่อมสภาพและไม่ทันสมัย
หลังจากนั้นนาข้อมูล/ผลการประเมินมาใช้การวางแผนการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอนขององค์กร
(A) โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอุปกรณ์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ให้มีความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.1
1.เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.2
3.เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.3

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี2554
ข้อมูลรายการสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน
ข้อมูลรายการอุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนการสอน

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 31

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
2.5.2 มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
[ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม (สกอ. 2.5)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.2
นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุด ( D ) ของสานักหอสมุดที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการซึ่งมี
สถานที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตราชวิถี นักศึกษายังสามารถสืบค้นระบบสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต ในพื้นที่ส่วนต่างๆทั้งส่วนที่มีการ
จัดการเรียนการสอน และพื้นที่พักผ่อนเช่น ห้องพักนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ห้องอาหาร เป็นต้น เนื่องจากคณะฯ ได้ดาเนินการ
ติดตั้งสัญญาณเครือข่ายไว้โดยรอบ ทั้งนี้ยังมีการเปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนขนาดความจุ 100 คน และขนาด 10-15
คน ในส่วนกลางอีก จานวน 5 ห้อง และในแต่ละภาควิชาที่นักศึกษาอยู่ก็มีการจัดให้บริการคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดย่อยเฉพาะ
สาขาวิชา เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้วย
การประเมินการให้บริการห้องสมุด ด้านการสื่อสาร/ให้การเรียนรู้ ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ (C) ในทุกปีการศึกษา
คณะฯและบัณฑิตวิทยาลัย จัดทาแบบสอบถามความต้องการในการจัดหาหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้บริการทุกปี
คณะฯ มีการดาเนินการในการจัดทามุมอ่านหนังสือในแต่ละสาขาวิชา ณ ภาควิชา สาหรับนักศึกษา ในห้องเรียน
นักศึกษาสามารถเข้าใช้ internet ได้ทั้งหมด ทาให้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้โดยไม่จากัดสถานที่ และเวลา

เกณ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ (สกอ. 2.5)
เกณฑ์การประเมิน
ส่วนงานประเมินตนเอง

คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ


คะแนน 5

มีการดาเนินการ
ครบ 7 ข้อ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.2
-

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 32

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
2.5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.3
คณะฯศึกษา วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดสื่อ อุปกรณ์ และสถานทีส่ าหรับการเรียนการสอน/การจัดการศึกษา (P) ด้วย
การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดหาสือ่ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา ซึ่งภาควิชา/หลักสูตร สามารถขอ
เสนอจัดซื้อสื่อ /อุปกรณ์ ทั้งในส่วนของห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบัติการและห้องเรียนได้ตามความต้องการอย่างเหมาะสม
ทุกภาคการศึกษา งานบริหารการศึกษาฯ ดาเนินงานบริหารจัดการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ (D) เพื่อการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสารวจสถานที่ของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพสื่อ โต๊ะ เก้าอี้ในชั้นเรียน แสงสว่าง
และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.1) และนาเสนอรายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ต่อสื่อการสอน สถานที่ ฯลฯ นาเสนอรายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ เพื่อวางแผนจัดงบประมาณ และดาเนินการ
ปรับปรุงเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดเรียนทุกปีการศึกษา
ประเมินผลความเพียงพอในการใช้งาน ความคุ้มค่า และศึกษาความต้องการของผู้ใช้ (C) อยู่ในระดับควรปรับปรุง ถึง
พอใช้ (ผลจากการประเมินวาจา และสังเกต สอบถามโดยตรงจากอาจารย์ และนักศึกษา) (เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.2)
การนาข้อมูล/ผลการประเมินมาใช้การวางแผนการจัดหา/พัฒนา การจัดสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่สาหรับการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง (A) คณะฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณฯ เครื่องฉายภาพ
แผ่นทึบ เครื่องเสียง เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.3
1.เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.1
2.เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.2

บันทึกการใช้ห้องเรียน และสื่อการศึกษา
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการสอน สื่ออุปกรณ์การสอน
และการบริหารจัดการสื่อ และอุปกรณ์
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มาตรฐานคุณภาพ
2.5.4 มีการสร้างสภาพ แวดล้อม บรรยากาศและนันทนาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.4
คณะฯ มีหน่วยงานฯ ที่รับผิดชอบดาเนินการบริหารจัดการสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในระดับภาควิชา และคณะฯ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี คณะฯ รับผิดชอบการประเมินความต้องการ จัดหาและกากับดูแลการใช้
งานสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้มีรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ร่วมกับ
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบเสนอของบประมาณ บริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรส่วนกลาง ที่จาเป็นในการศึกษา
ภาคปฏิบตั ิ
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินความต้องการอุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนและการทาวิจัย ดาเนินการผ่านภาควิชา
คณะฯ มีสานักงานปฏิบัติการกลาง โดยมีรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และงานบริหาร
การศึกษาฯ ทาหน้าที่ดูแลการใช้ห้องและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เรียนการสอน และการทาวิจยั
แผนการดาเนินงานสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ (P) คณะฯ จัดให้มีพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย และจัดให้มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก และโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมเี ดีย
โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้การกากับดูแลของรองคณบดีฝา่ ยบริหารฯ
ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่สาหรับการจัดการศึกษา เรียบร้อยแล้วดังนี้
1. ห้องเรียนจรัส ยามะรัต อาคาร 4 ชั้น 1 ความจุ 100 คน
2. ปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 7 ชั้น 5 จัดเป็นพื้นที่ในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ของคณะฯ ดังนีค้ ือ
2.1 สานักงานหลักสูตรส.ม. หลักสูตร ส.ด. จานวน 3 ห้อง
2.2 ห้องเรียน ความจุ 10 คน จานวน 3 ห้อง
2.3 ห้องเรียน ความจุ 30 คน จานวน 1 ห้อง
2.4 ห้องเรียน ความจุ 50 คน จานวน 1 ห้อง
2.5 ห้องคอมพิวเตอร์ ความจุ 10 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
2.6 ห้องประชุม ความจุ 12 คน จานวน 1 ห้อง
2.7 ห้องพักผ่อนสาหรับนักศึกษา ความจุ 15 คน 1 ห้อง ความจุ 50 คน 1 ห้อง
2.8 ห้องละหมาด จานวน 1 ห้อง
2.9 พื้นที่ส่วนกลาง และมุมออกกาลังกาย
3. ห้องปฏิบัติการทั่วไป ตึก 1 ชั้น 3 จานวน 3 ห้อง ความจุ 50 คน 1 ห้อง ความจุ 30 คน 2 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อม ตึก 1 ชั้น 4 ความจุ 20 คน จานวน 3 ห้อง
5. ห้องเรียนบรรยาย (เธียรเตอร์) ตึก 1 ชั้น 2 ความจุ 350 คน จานวน 1 ห้อง
6. สานักงาน และห้องเรียนทางไกล วิทยาเขตอานาจเจริญ ตึก1 ชั้น 9
การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ชมรมวิชาการต่างๆ เวทีวิชาการที่อาจารย์และนักศึกษามา
พบปะกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การประชุมวิชาการประจาปีโดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า
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ขององค์กร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วม ฯลฯ (D) คณะฯ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย และดาเนินการก่อสร้ างอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ปีในปีการศึกษา 2553
คณะฯ มีการปรับปรุงห้องประชุมราชพฤกษ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นสถานที่จดั กิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมและการได้แลกเปลีย่ น พบปะกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของคณะฯ อีกทั้งคณะฯ ยังมีการจัด
กิจกรรม Lunch and Learn ซึ่งเป็นเวทีวิชาการที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะฯ ตลอดจนผู้สนใจ
ซึ่งทาให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย และคณะมีการปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสายเพื่อให้บริการ
ทางวิชาการ และแจ้งข้อมูลต่อบุคลากร นักศึกษา
คณะฯ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลต่อ
ผู้ดูแลรับผิดชอบ (C) ในรอบการดาเนินงานที่ผา่ นมาผลการประเมิน พบว่าความเพียงพอของสื่อ และอุปกรณ์อยู่ในระดับ 4.37
(เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.1) และพบว่าหนังสือตาราบางส่วนที่มีอยู่ไม่ทันสมัย ควรมีการปรับปรุงแก้ไข เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนและการสาธิต มีปริมาณไม่เพียงพอ ในการนี้ได้มีการเสนอข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบรายวิชารับทราบพัฒนาปรับปรุง ใน
การนี้มีรายวิชาที่จัดทาสื่อการสอนและการสาธิต E-lab ที่จัดไว้ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและทบทวนทักษะการทาแลป ในรายวิชา
โรคติดเชื้อ ภาควิชา จุลชีววิทยา ในระดับภาควิชา/หลักสูตร ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตา่ งๆ หลากหลายวิธีการ
จากผลการประเมินความเพียงพอของสื่อและอุปกรณ์ การเรียนการสอน คณะนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการ
ดาเนินงาน (A) โดยระดับปริญญาตรี ดาเนินการผ่านระบบประเมินออนไลน์ ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ดาเนินการผ่าน
ภาควิชา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละหลักสูตร เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและเตรียมการในการ
จัดการเรียนการสอนในรอบต่อไป

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.4
1.เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.1

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสื่ออุปกรณ์การสอน
ปีการศึกษา 2554

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 35
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มาตรฐานคุณภาพ
2.5.5 มีการจัดสวัสดิการสิ่งอานวยความสะดวก การให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือที่เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา
[ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.5
คณะมีระบบการจัดสวัสดิการ ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะนา
และการให้ความช่วยเหลือ เช่น การให้ทุน การหางานให้ทา (P) และนักศึกษาสามารถใช้สวัสดิการตามที่คณะจัดให้โดยผ่านตาม
ระบบและขั้นตอนตามที่งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาได้จัดให้ และมีบคุ ลากรที่ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวก
ในการใช้สวัสดิการต่างๆ
คณะฯ จัดปฐมนิเทศ เพื่อต้อนรับนักศึกษา และชี้แจง รวมถึงสอบถามความต้องการ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ สิ่งอานวย
ความสะดวก
การให้คาปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือที่เอือ้ ต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระหว่างศึกษาอยู่ที่
คณะฯ อีกทั้งก่อนจบยังมีการจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาจบ
นักศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ (D) ได้แก่ การรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพ และ
กิจกรรมนันทนาการ มีระบบการให้คาปรึกษาแนะนา และการให้ความช่วยเหลือ เช่นการให้ทุนการศึกษา การเปิดสายด่วนกรณี
นักศึกษามีปัญหาฉุกเฉิน โดยเฉพาะนักศึกษานานาชาติ มีการกากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ประสานงานหลักสูตร แต่ละหลักสูตรทั้ง
เรื่องของความปลอดภัยและการประสานการติดต่อหน่วยงานอื่นๆที่นักศึกษาต้องการติดต่อ
ทุกหลักสูตรมีการกาหนดให้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับดูแลนักศึกษา ทั้งเรื่องการวางแผนการเรียน การใช้ชีวิต
เพื่อเป็นผู้พูดคุย สังเกต และรายงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร แต่ละหลักสูตร เพื่อนาไปพิจารณาหาแนวทางป้องกันในอนาคต
หรือหาแนวทางช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
คณะฯ มีพื้นที่สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการทากิจกรรมกลุ่มย่อย ตามอัธยาศัย โดยอานวยความสะดวก
ด้านสถานที่ ช่องทางการเชื่อมต่อกับระบบ Internet บริเวณอาคารเรียน ห้องอาหาร ห้องสมุด โถงใต้อาคาร
การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวกด้านการจัดห้องตู้ยาสามัญให้นักศึกษา
ซึ่งสามารถเบิกได้ฟรีเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาของนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยเบื้องต้น โดยนายาที่เหลือใช้จากโครงการต่าง ๆ และการขอรับความ
อนุเคราะห์จากองค์การเภสัชกรรมมาจัดบริการให้นักศึกษา มีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขให้คาปรึกษา
และบริการ
คณะฯ มีระบบการดาเนินการให้คาปรึกษาและแนะนา และการให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1- 4 โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษาด้านกิจการนักศึกษา เป็นผู้ให้คาปรึกษาผ่าน
โทรศัพท์ Hotline 24 ชั่วโมง จานวน 2 หมายเลข คือ 089-456-9157 และ 081-908-3229 ให้คาปรึกษาในด้านการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษาทุกโครงการ ให้คาปรึกษาด้านทุนการศึกษาของนักศึกษา รวมทั้งให้คาแนะนาและ
ปรึกษาเกี่ยวกับคาร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ จากผลการดาเนินงานการให้คาปรึกษากับนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลต่าง ๆ สามารถ
ที่จะติดต่อสอบถามเกีย่ วกับเรื่องการจัดกิจกรรม และปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งดาเนินโครงการช่วยเหลือให้คาปรึกษาในด้านอื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีนักศึกษาร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรม
จากผู้ดาเนินธุรกิจหอพัก งานพัฒนานักศึกษาฯได้ช่วยดาเนินการจนลุล่วง ประสบความสาเร็จในการร้องเรียนกับสานักงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 36
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การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกีย่ วกับสวัสดิการนักศึกษาและรายงานผลต่อผูร้ ับผิดชอบ (C) เป็นกลวิธีใน
การดาเนินประเมินผลโครงการโดยจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น และ
รายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อนาไปเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้เหมาะสม/ดีขึ้น
การนาผลการประเมินการจัดสวัสดิการนักศึกษาต่างๆ (A) ด้วยการติดตามและนาผลการประเมินฯ มาปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรม/โครงการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุด

เกณ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและ
กลไกการให้คาปรึกษา
คะแนน 1
และบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (สกอ. 3.1)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ส่วนงานประเมินตนเอง

คะแนน 2

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ


คะแนน 5

มีการดาเนินการ
ครบ 7 ข้อ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.5
-

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 37
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องค์ประกอบ 2.6 บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักการ บั ณฑิ ตของมหาวิ ทยาลั ยมี คุ ณภาพสู ง เป็ นที่
ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สามารถประยุ กต์ ใช้ ความรู้ ใ นการตอบสนอง
ความต้องการ/แก้ปัญหา/ชี้นาและพัฒนาสังคม

ผลการประเมินกระบวนการ
ระดับคะแนน
องค์ประกอบ 2.6

1

2
√

3

4

5

6

7

มาตรฐานคุณภาพ
2.6.1 มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
[ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.6.1
คณะฯ มีการดาเนินงานติดตามบัณฑิต /ผู้สาเร็จการศึกษา โดยมีระบบการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ
บั ณ ฑิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ง านบริ ห ารการศึ ก ษาและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ร่ ว มกั บ กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหิด ล รับผิดชอบดาเนินการ และในระดับบัณฑิตศึกษา มีงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (P) ทาหน้าที่
วางแผน และกาหนดแนวทางการดาเนินงานในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต หลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยติดตามภาวะการได้งานทาของบัณฑิต และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
การดาเนินงานติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิตทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะ
ต่างๆ รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (D)
ระดับปริญญาตรี
การติดตามศิษย์เก่าและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในปีงบประมาณ 2554 งานบริหารการศึกษาฯ
ได้มีการดาเนินงานติดตามศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และสอบถามความคิดเห็น
ของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนต่อไป อนึ่งในปีนี้งานบริหารการศึกษาฯ ได้มีการทดลองปรับปรุงวิธีการติดตามศิษย์
เก่าในช่องทางใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ของบัณฑิต ซึ่งส่วนใหญ่มีภมู ิลาเนาเกิดอยู่ที่ต่างจังหวัด แต่เมื่อสาเร็จ
การศึกษา และได้บรรจุงานนอกภูมิลาเนา จึงมีการเปลี่ยนที่อยูค่ ่อนข้างบ่อย งานบริหารการศึกษาฯ จึงได้ปรับปรุงช่องทางการ
ติดตามศิษย์เก่า จากเดิมที่เป็นการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณียต์ ามที่อยู่ที่บัณฑิตระบุ ครั้งสุดท้ายที่คณะฯ จัดเก็บ (ตอนเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร) เป็นการประสานงานร่วมกับประธานนักศึกษา รุ่นรหัส 49 จัดทาแบบสอบถามติดตามศิษย์เก่า ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ศิษย์เก่าเข้ามาดาวน์โหลด ที่เว็บไซต์หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกรอกข้อมูล
ส่งไฟล์กับคืนมายังงานบริหารการศึกษาฯ ซึ่งผลการดาเนินการดังกล่าว มีศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์) ที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 ส่งกลับไฟล์แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งต่ากว่า เมื่อปีงบประมาณ 2553 ที่
มีศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ตอบกลับทางไปรษณีย์ ร้อยละ 25 ในการนี้งานบริหารการศึกษาฯ ได้นาเสนอ
ปัญหาอุปสรรค เรื่องการย้ายทีอ่ ยู่ของศิษย์เก่า และการให้กระตุ้นขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าให้ตอบกลับข้อมูล ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารการศึกษา โดยเสนอให้จดั โครงการ/กิจกรรม ที่ให้ศิษย์เก่ากลับเข้ามาคณะฯเป็นประจาทุกรอบ 6 เดือนหรือ
1ปี เป็นต้น
การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในปีงบประมาณ 2554 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ได้มีการจัดทา
วิจัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีการส่งจดหมายถึงผู้ใช้บัณฑิต การติดต่อทาง
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 38
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โทรศัพท์ และการสอบถามติดตามทาง E-mail ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าว มีผู้ใช้บณ
ั ฑิต ระดับปริญญาตรี ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ตอบกลับแบบสอบถาม ร้อยละ 20.46 สูงกว่าปีงบประมาณ 2551 ที่มีผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ตอบกลับ
ร้อยละ 20
การดาเนินการติดตามภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2553
งานบริหารการศึกษาฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับปริญญาบัตร (ช่วงที่ 1 ณ เดือนกรกฏาคม
2554 ) และจัดส่งแบบประเมินผลฯให้กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผล
ผลการติดตามภาวะการได้งานทา ภายใน 3 เดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 177 คน
ได้งานทาร้อยละ 68.79 ศึกษาต่อร้อยละ 13.62 อยูร่ ะหว่างรอคาตอบรับจากหน่วยงานร้อยละ 10.17 และอื่นๆ ร้อยละ 7.49
และผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จานวน 80 คน ได้งานทาร้อยละ 89.47 ทางานแล้วและ
กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ร้อยละ 5.26 และอื่นๆ ร้อยละ 5.27
ผลการติดตามรายได้ของผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ
95.87 ตามเกณฑ์ร้อยละ 1.65 ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 13.22 สาหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) กลุ่มที่ได้งานใหม่
ร้อยละ 40.51 ได้รับเงินเดือนเริม่ ต้นสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 32.91 ตามเกณฑ์ร้อยละ 1.27 ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 6.33 กลุ่มที่
ได้ทางานเดิมร้อยละ 59.49 ได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 53.16 ตามเกณฑ์ร้อยละ 1.27 ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 3.80
ไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 1.27
ระดับบัณฑิตศึกษา
การดาเนินการติดตามภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553 งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล พบว่าในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 100 ของบัณฑิต ใน
ระดับบัณฑิตที่ได้งานทา และประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี และร้อยละ 100 ของบัณฑิตได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป
ตามเกณฑ์ของสกอ. 2.10 และ สมศ. 1.3
การนาผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง (D) คณะฯ ร่วมกับกองแผนงานของมหาวิทยาลัย ดาเนินงานในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต และ
กระบวนการในการนาผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย จัดทาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ประสิทธิผลของระบบการติดตามและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพือ่ การพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง (C) การนาผลการวิเคราะห์ ประเมินผลมาปรับปรุง พัฒนาระบบการดาเนินการการติดตามและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (A) ในการดาเนินการประเมินผลคุณภาพบัณฑิต และนา
ผลการประเมินที่ได้รับรายงาน มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต และกาหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพของ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาไปแล้ว ตารางที่ 2.13
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ตารางที่ 2.13 ในปีพ.ศ. 2554 บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2554
ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท
1. ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
3 เรื่อง
3 เรื่อง
จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นจัดอยู่ใน Q3/Q4 หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ ีชื่อในประกาศ สมศ. (ค่าน้าหนัก 0.75)
2. ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
10 เรื่อง
จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นจัดอยู่ใน Q1/Q2 หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้าหนัก 1.00)
3. ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ค่า
25 เรื่อง
น้าหนัก 0.75)
4. ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ (ค่าน้าหนัก 0.25)
18 เรือ่ ง
5. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.75)
3 เรื่อง
6. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจกาการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.5)
47 เรื่อง

เกณ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะ (สกอ. 2.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ตาม 3 ข้อ
ตาม 4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
เกณฑ์ทั่วไป
เกณฑ์ทั่วไป
ตามเกณฑ์ทั่วไป

ส่วนงานประเมินตนเอง

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม่


เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.6.1
1.เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.2

รายงานผลการตีพิมพ์ระดับปริญญาเอก
รายงานผลการตีพิมพ์ระดับปริญญาโท

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 40
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มาตรฐานคุณภาพ
2.6.2 สร้างกลไกเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบัน บัณฑิต /ผู้สาเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน เพื่อสร้าง
ความรัก ความผูกพันอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.6.2
คณะฯ สร้างกลไกให้ศิษย์ปัจจุบัน บัณฑิต และศิษย์เก่า (P) มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันเพื่อสร้างความรักความผูกพัน
อย่างต่อเนื่อง กระบวนการ/กิจกรรม/กลไก
การดาเนินการเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบัน บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา/ ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน (D)
มีแนวทางและการดาเนินงานสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับศิษย์เก่า/บัณฑิตขององค์กร โดย
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญศิษย์เก่าเป็นอาจารย์พเิ ศษในรายวิชาต่างๆ ที่
คณะฯ จัดขึ้น และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาบางสาขา
2. การฝึกงานปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีศิษย์เก่าเป็นผู้ประสานงานในการสนับสนุนแหล่งฝึกงาน และศึกษาดูงาน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนบางครั้งยังเป็นผู้ดูแลและสอนนักศึกษาในระหว่างฝึกงานนอกสถานที่
3. การเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาปัจจุบันในกิจกรรมต่างๆที่หลักสูตรจัดขึ้น
4. การจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง และประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา
5. การเชิญศิษย์เก่าเป็นวิทยากร ในงานประชุมวิชาการที่คณะฯ จัดขึ้น
การติดตาม ประเมินผลกลไกการดาเนินการ ในด้านการสร้างความสัมพันธ์และการให้บริการด้านต่างๆ แก่ศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่า (C) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีการติดตาม ประเมินผล
การนาผลการประเมินกลไกมาปรับปรุงพัฒนา (A) และนาผลมาปรับปรุงพัฒนา โดยการติดตามประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงานในระดับภาควิชา ในการจัดประชุมวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า การ
ออกจดหมายข่าว และลง Facebook
การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
คณะฯ จัดบริการแก่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในส่วนปัจจัยเกื้อหนุนในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา และการลงพื้นที่เพื่อทากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
ในส่วนของการบริการแก่ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าสามารถติดต่อขอรับบริการงานด้านหลักฐานเอกสารการศึกษา ได้จากงาน
บริการการศึกษา นอกจากนี้คณาจารย์ทุกท่านมีความยินดีและเต็มใจในการให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาทีผ่ ่านมามีศิษย์เก่า ทุกสาขาวิชาที่คณะฯ เปิดสอนติดต่อมาที่คณาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาเสมอ
คณะฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ตอ่ เนื่องกับศิษย์เก่า โดยการเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ
จัดขึ้น เช่น งานประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ /งานประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนในหลักสูตรส.บ. (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
/ งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร/ งานแสดงความยินดีบัณฑิต เป็นต้น อนึ่งในระดับภาควิชา/หลักสูตร มีการดาเนินการจัด
ประชุม/รวมกลุ่มพบปะศิษย์เก่า

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.6.2
1.เอกสารหมายเลข PH 2.6.2.1

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 41
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องค์ประกอบ 2.7 ผลลัพธ์การจัดการศึกษา
หลั ก การ ผลลั พ ธ์ ที่ แ สดงประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ด้ า นการศึ ก ษา อาทิ ผลลั พ ธ์ ด้ า นการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ผลลัพธ์ด้านการให้
ความสาคัญต่อนักศึกษา ฯลฯ

ผลการประเมินผลลัพธ์
ระดับคะแนน
องค์ประกอบ 2.7
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3
 ผลลัพธ์ที่ 4
 ผลลัพธ์ที่ 5
 ผลลัพธ์ที่ 6
 ผลลัพธ์ที่ 7
 ผลลัพธ์ที่ 8
 ผลลัพธ์ที่ 9
 ผลลัพธ์ที่ 10
 ผลลัพธ์ที่ 11
 ผลลัพธ์ที่ 12
 ผลลัพธ์ที่ 13
 ผลลัพธ์ที่ 14
 ผลลัพธ์ที่ 15

1 2 3 4 5 6 7
3
3
3

2
4
4
4
1
4
1

เฉลี่ย (Mean)

4
4
4
3.1538

มาตรฐานคุณภาพ
2.7.1 สัมฤทธิผลด้านการศึกษา
ผลลัพธ์รายการที่ 1
รายงานผลลัพธ์

: อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 92.10
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายดาเนินงาน
รายการ
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
2555 2556 2557
เป้า
ผล
เป้า
ผล
เป้า
ผล
เป้า
เป้า
เป้า
1. จานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตภายใน 4 ปีนับจาก
วันที่เข้าลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
1.1 หลักสูตร วท.บ. (สศ)
150
136
130 124 130 118
1.2 หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยฯ)
55
54
60 57
สรุป อัตราการสาเร็จการศึกษาของ
90
90.66 90
96.21 90 92.10 95
95
95
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเวลาที่
กาหนด
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 42

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
6. ข้อมูลที่ต้องการ

ความหมาย
1. อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาที่
กาหนด
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย
และจิ ตใจ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (วั ตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของ มม.)
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษาและการ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวนบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ สาเร็จการศึกษาตามรอบระยะเวลาที่
กาหนดของแต่ละหลักสูตรเมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้าของรุ่นนั้นๆ
จานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร x 100
จานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด (รุ่นที่กาหนด)
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา โดยนับเฉพาะผู้ที่สาเร็จตามระยะเวลาของวงรอบ
หลักสูตร (นับตามปีการศึกษา : 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม)
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามรุ่นที่กาหนด (จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของรุ่น
ที่สาเร็จในข้อ 1 ที่มีรหัสประจาตัวเดียวกัน [cohort เดียวกัน] โดยไม่นับรวม
นักศึกษาที่ไม่มาเรียนตั้งแต่แรกเข้า และ/หรือ มาเรียนไม่เกิน 1 สัปดาห์)
หมายเหตุ : ข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตรในปีการศึกษานั้น
โดยนับเฉพาะนักศึกษาผู้ที่สาเร็จตามรุ่นที่กาหนด (cohort) โดยวงรอบหลักสูตรเป็น 4, 5
หรื อ 6 ปี (ณ 31 พฤษภาคม) ตามที่ห ลั ก สู ตรนั้น ได้ ก าหนดและได้รั บ อนุ มัติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิ ชา/หน่ ว ยงานที่ บ ริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประธาน
หลักสูตร
1 ครั้งต่อปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา/รองหัวหน้าส่วนงานด้านการศึกษา
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหน่วยงาน
ด้านการศึกษาระดับปริญญาของส่วนงาน
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2552
2553
2554
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

90

90.66

90

96.21

90

92.10

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 คือ บัณฑิต ณ ปี พ.ศ. 2554
หมายเหตุ : 2. รายงานข้อมูลภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสูตรปริญญาตรีของส่ว นงาน และข้อมูล
แยกรายหลักสูตร)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 43

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ความหมาย
2556

2555
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

2557
เป้าหมาย

ผล

95
95
95
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน/บริบทเดียวกัน (ในและ
ต่างประเทศ) [? เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอื่น]

18. Benchmark

ผลลัพธ์รายการที่ 2
รายงานผลลัพธ์

: อัตราการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาที่กาหนด (ภายใน 3 ปี)
ร้อยละ 76.37
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายดาเนินงาน
รายการ
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
2555 2556 2557
เป้า
ผล
เป้า
ผล
เป้า
ผล
เป้า
เป้า
เป้า
1. จานวนนักศึกษาปริญญาโทที่
3.5 3.68 3.5
สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตภายใน 3
ปี นับจากวันที่เข้าลงทะเบียนเป็น
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
2. จานวนนักศึกษาปริญญาโทที่
สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันกับข้อ 1
ระยะเวลาจบเฉลีย่ ปี 2552 =…… ปี
ระยะเวลาจบเฉลีย่ ปี 2553 =…… ปี
ระยะเวลาจบเฉลีย่ ปี 2554 =…… ปี
สรุป อัตราการสาเร็จการศึกษาของ
75 76.37 80.17 85.00 90.00
นักศึกษาระดับปริญญาโทในเวลาที่
กาหนด
หมายเหตุ นักศึกษาที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2553 คือ บัณฑิต ณ ปี พ.ศ. 2554

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย
2. อัตราการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาที่กาหนด (ภายใน 3 ปี)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบู รณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย
และจิ ตใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (วั ตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของ มม.)
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษาและการ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนบัณฑิตหลักสูตรปริญญาโทที่สาเร็จการศึกษาภายในเวลา 3 ปี เทียบ
กับจานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน (cohort เดียวกัน)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 44

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
จานวนนักศึกษาริญญาโทที่สาเร็จการการศึกษาภายในเวลา 3 ปี x 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทีเ่ ข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน
1. จานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตภายใน
เวลา 3 ปี นับจากวันที่เข้าลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. จานวนนักศึกษาหลักสศูตรปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกันกับบัณฑิตในข้อ
ที่ 1 (จานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดของรุ่นที่สาเร็จการศึกา
ในข้อ 1 ที่มีรหัสประจาตัวเดียวกัน (cohort เดียวกัน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาที่ไม่มา
เรียนตั้งแต่แรกเข้า และ/หรือ มาเรียนไม่เกิน 1 สัปดาห์)
หน่วยงานดด้านการศึกษาของส่วนงาน (หลังปริญญา)
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท ประธานหลักสูตร
2 ครั้งต่อ 1 ปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา (หลังปริญญา)
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท และหน่วยงานด้าน
การศึกษาระดับหลังปริญญาของส่วนงาน
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2552
2553
2554
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

3.5

3.68

75

76.37

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 คือ บัณฑิต ณ ปี พ.ศ. 2554
หมายเหตุ : 2. รายงานข้อมูลภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสูตรปริญญาโทของส่วนงาน (และแยกราย
หลักสูตร)

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

2555
เป้าหมาย

18. Benchmark

2556
ผล

เป้าหมาย

2557
ผล

เป้าหมาย

ผล

80.17
85.00
90.00
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน/บริบทเดียวกัน (ในและ
ต่างประเทศ) [? เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอื่น]

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 45

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์รายการที่ 3
รายงานผลลัพธ์

: อัตราการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่กาหนด (ภายใน 5 ปี)
ร้อยละ 25.92

รายการ

ปี 2552
เป้า
ผล

ผลการดาเนินงาน
ปี 2553
ปี 2554
เป้า
ผล
เป้า
ผล
5
5.16
5

1. จานวนนักศึกษาปริญญาเอกที่
สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตภายใน 5
ปี นับจากวันที่เข้าลงทะเบียนเป็น
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
1.1 นักศึกษาปริญญาเอก (ที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาโท) ที่จบภายใน 5 ปี
1.2 นักศึกษาปริญญาเอก (ที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาตรี) ที่จบภายใน 5 ปี
2. จานวนนักศึกษาปริญญาโทที่
สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันกับข้อ 1
ระยะเวลาจบเฉลีย่ ปี 2552 =…… ปี
ระยะเวลาจบเฉลีย่ ปี 2553 =…… ปี
ระยะเวลาจบเฉลีย่ ปี 2554 =…… ปี
สรุป อัตราการสาเร็จการศึกษาของ
25
นักศึกษาระดับปริญญาเอกในเวลาที่
กาหนด (ข้อ 1/ข้อ 2) X 100
หมายเหตุ นักศึกษาที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2553 คือ บัณฑิต ณ ปี พ.ศ. 2554
องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน
2555 2556 2557
เป้า
เป้า
เป้า

25.92 28.51 32.00 35.00

ความหมาย
3. อัตราการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่กาหนด (ภายใน
5 ป๊)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปั ญญา ร่างกาย
และจิ ตใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (วั ตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของ มม.)
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษาและการ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนบัณฑิตหลักสูตรปริญญาเอกที่สาเร็จการศึกษาภายในเวลา 5 ปี เทียบ
กับจานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน (cohort เดียวกัน)
จานวนนักศึกษาปริญญาเอกที่สาเร็จการศึกษาภายในเวลา 5 ปี x 100
จานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 46
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องค์ประกอบ
6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วเิ คราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
1. จานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกผู้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตภายใน
เวลา 5 ปี นับจากวันที่เข้าลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. จานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกันกับบัณฑิต
ในข้อที่ 1 (จานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดของรุ่นที่
สาเร็จการศึกษาในข้อ 1 ที่มีรหัสประจาตัวเดียวกัน (cohort เดียวกัน) โดยไม่
นั บ รวมนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ม าเรี ย นตั้ ง แต่ แ รกเข้ า และ/หรื อ มาเรี ย นไม่ เ กิ น 1
สัปดาห์)
หน่วยงานด้านการศึกษาระดับหลังปริญญาของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก ประธานหลักสูตร
2 ครั้งต่อ 1 ปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝายการศึกษา (หลังปริญญา)
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก และหน่วยงานด้าน
การศึกษาระดับหลังปริญญาของส่วนงาน
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2552
2553
2554
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

5

5.16

25

25.92

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 คือ บัณฑิต ณ ปี พ.ศ. 2554
หมายเหตุ : 2. รายงานข้อมูลภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสูตรปริญญาเอกของส่วนงาน และแยก
รายหลักสูตร

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

2555
เป้าหมาย

18. Benchmark

ผลลัพธ์รายการที่ 4

2556
ผล

เป้าหมาย

2557
ผล

เป้าหมาย

ผล

28.51
32.00
35.00
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน/บริบทเดียวกัน (ในและ
ต่างประเทศ) [? เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอื่น]

รายงานผลลัพธ์

: อัตราการสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (สาหรับหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
คณะฯ ยังไม่มีหลักสูตรวิชาชีพ

ผลลัพธ์รายการที่ 5
รายงานผลลัพธ์

: อัตราการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
คณะฯ ไม่มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
:

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 47
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ผลลัพธ์รายการที่ 6
: ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)
รายงานผลลัพธ์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 177 คน ได้งานทาร้อยละ 68.79 ศึกษาต่อร้อยละ
13.62 อยู่ระหว่างรอคาตอบรับจากหน่วยงานร้อยละ 10.17 และอื่นๆ ร้อยละ 7.49
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จานวน 80 คน ได้งานทาร้อยละ 89.47 ทางาน
แล้วและกาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ร้อยละ 5.26 และอื่นๆ ร้อยละ 5.27
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 79.13
รายการ
หน่วยนับ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายดาเนินงาน
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
2555 2556 2557
เป้า
ผล
เป้า
ผล
เป้า
ผล
เป้า
เป้า
เป้า
1. จานวนนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
- บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- บัณฑิตทีต่ อบแบบสอบถาม
1.1 ได้งานทา
1.2 ศึกษาต่อ
1.3 อยู่ระหว่างรอคาตอบรับ
จากหน่วยงาน
1.4 อื่น ๆ
2. จานวนนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)
- บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- บัณฑิตทีต่ อบแบบสอบถาม
2.1 ได้งานทา
2.2 กาลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท
2.3 อื่น ๆ
สรุป ถัวฉลี่ยจานวนนักศึกษา
ปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี (สมศ.1)

จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ
จานวนคน/
ร้อยละ

3.50

210

138

196

135

177

103

77

43

42

29

9

21

7

122
(68.79)
24
(13.62)
18
(10.17)
13
(7.49)

90

61

85

55

80

85

55

0

0

0

0

72
(89.47)
2
(5.26)
2
(5.27)
257
(79.13)
194
(75.48)

281
(66.90)

3.50

132
(69.47)

3.75

4.0

4.0

หมายเหตุ นักศึกษาที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2553 คือ บัณฑิต ณ ปี พ.ศ. 2554

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 48

4.0
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องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

ความหมาย
6. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี (สมศ.1)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และ
จิตตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม (วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของ มม.)
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นั บ จากวั น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา เมื่ อ เที ย บกั บ บั ณ ฑิ ตที่ ส าเร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณี การทางานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

6. ข้อมูลที่ต้องการ

1. จานวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสารวจการได้งานทา
2. จานวนบัณฑิตในข้อที่ 1 ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หมายเหตุ : 1. ไม่นับ รวมบั ณฑิตที่ มีงานทาก่อ นเข้า ศึกษาหรือมี กิจการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท
และผู้ทเี่ กณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
2. บัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
8. หน่ ว ยงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประธานหลักสูตร
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
1 ครั้งต่อปี
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา/รองหัวหน้าส่วนงานด้านการศึกษา
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล 1 ปี
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหน่วยงาน
ด้านการศึกษาระดับปริญญาของส่วนงาน
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
2552
2553
2554
เป้าหมาย

3.50

ผล

3.33
(66.90)

เป้าหมาย

3.50

ผล

เป้าหมาย

ผล

3.47
(69.47)

3.75

3.96(79.13)
3.78(75.48)

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 คือ บัณฑิต ณ ปี พ.ศ. 2554
2. รายงานข้อมูลภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสูตรปริญญาตรีของส่วนงาน และแยก
รายหลักสูตร

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 49
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องค์ประกอบ
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

2555
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

2557
เป้าหมาย

ผล

4.0
4.0
4.0
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งในและ
ต่างประเทศ

18. Benchmark

ผลลัพธ์รายการที่ 7
รายงานผลลัพธ์

ความหมาย
2556

: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3)
จานวน 46 เรื่อง ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในปีพ.ศ.2553 (ตามเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ของสมศ. 3) ค่าคะแนน = 4.88
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
รายการ

2553
เป้า

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2554
ผล

เป้า

ผล

252

203

2. จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
2.1 จานวนการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง(ค่าน้าหนัก 0.25)
2.2 จานวนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่
ได้รับการยอมรับในสาขา(ค่าน้าหนัก 0.50)
(39*0.5= 19.50)

79

2.3 จานวนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceeding) หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติทไี่ ด้รับการยอมรับในสาขา
(ค่าน้าหนัก 0.75) (40*0.75 = 30.00)
2.4 จานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือ
ในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus (ค่า
น้าหนัก 1.00)

40

2555

2556

2557

226

302

490

39

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 50
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3. ผลงานที่คิดค่าน้าหนักแล้ว (ข้อ 2.2+2.3)

49.50

4. ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ [(ข้อ 3 / ข้อ
1)x100] (%)
5. ค่าคะแนนที่ได้ (ร้อยละ 25 = 5 คะแนน)

24.38
3.70

4.88

3.80

3.90

หมายเหตุ : นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2553 ตามเกณฑ์ สมศ.
คือผลลัพธ์ในปี 2554
เอกสารอ้างอิงผลลัพธ์รายการที่ 7
แฟ้มเอกสารตัวบ่งชี้ของสมศ. ที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบ
ความหมาย
1. ชื่อตัวชี้วัด
7. ผลงานของผู้สาเร็จการศึ กษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ (สมศ.3)
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณ ฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย
และจิ ตใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (วั ตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของ มม.)
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษาและการ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาโท
4. ความหมายของตัวชี้วัด
ผลงานของผู้ สาเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญญาโทที่ ไ ด้ รั บการตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่เป็นปัจจัยสาคัญของคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิด ความสามารถ ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การ
นาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่ โดยผลงานผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธืได้
ผลรวมถ่งน้าหนักของผลงานทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด

จากผลการคานวณเป็นร้อยละ ให้ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 25 = 5 คะแนน

6. ข้อมูลที่ต้องการ

1. จานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดที่สาเร็จการศึกษา
2. จานวนบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ที่
ตีพิมพ์ หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่
3. คิดค่าน้าหนักของผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่
สมศ. กาหนด
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ “คู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม
2554)” หน้า 21-22 และประกาศ สมศ. เรื่อง ปรับเกณฑ์ในการประเมิ น
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 51

3.90
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องค์ประกอบ
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2554
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน (หลังปริญญา)
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท ประธานหลักสูตร
1 ครั้งต่อปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา (หลังปริญญา)
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท และหน่วยงานด้าน
การศึกษาระดับหลังปริญญาของส่วนงาน
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2552
2553
2554
เป้าหมาย

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ผล

ผล

เป้าหมาย

ผล

3.70
4.88
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสูตรปริญญาโทของส่วนงาน
(และยกรายหลักสูตร)
2555
2556
2557
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

3.80
3.90
3.90
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน (ในและต่างประเทศ) [?
เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอืน]

18. Benchmark

ผลลัพธ์รายการที่ 8
รายงานผลลัพธ์

เป้าหมาย

: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 4)
จานวน 13 เรื่อง ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในปีพ.ศ.2553 (ตามผลการประเมินของตัวบ่งชี้ของสมศ. 3 ปีการศึกษา 2553) จานวน 2 เรื่อง ค่า
คะแนน = 3.00
2555

เป้าหมาย
2556

2557

21

18

31

ผลลัพธ์
2553

รายการ

เป้า
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
2. จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
2.1 ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.125)

2554

ผล

เป้า
14

ผล
5
2
0

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 52
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2555

เป้าหมาย
2556

2557

4.50

4.50

4.50

ผลลัพธ์
2553

รายการ

เป้า

2554

ผล

เป้า

2.2 ตีพิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ห รื อ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (ค่าน้าหนัก 0.25)
2.3 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อใน
ประกาศของ สมศ.
(ค่าน้าหนัก 0.5)

ผล
0

1
0

2.4 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้ อ มูล การจั ดอั นดั บ วารสาร
SJR โดยวารสารนั้นจัดอยู่ใน Q3 / Q4 ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที
มีชื่อในประกาศของ สมศ. (ค่าน้าหนัก 0.75)
2.5 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้ อ มูล การจั ดอั นดั บ วารสาร
SJR โดยวารสารนั้นจัดอยู่ใน Q1 / Q2 ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้าหนัก 1.0)

1

1.5

3. ผลงานที่คิดค่าน้าหนักแล้ว
4. ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ [(ข้อ 3 /
ข้อ 1) x 100] (%)
5. ค่าคะแนนที่ได้ (ร้อยละ 50 เท่ากับ 5
คะแนน)

30.00
4.00

3.00

หมายเหตุ : นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2553 ตามเกณฑ์ สมศ. คือผลลัพธ์ในปี 2554

เอกสารอ้างอิงผลลัพธ์รายการที่ 7
แฟ้มเอกสารตัวบ่งชี้ของสมศ. ที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชีว้ ัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้

ความหมาย
8. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.4)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย
และจิ ตใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (วั ตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของ มม.)
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษาและการ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 53

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
4. ความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เป็นปัจจัยสาคัญของคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดง
ถึงความเป็นผู้ นาทางความคิด ความสามารถ ด้ านการคิดเชิ งวิพากษ์ การ
นาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ
และวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ไม่สามารถนับเป็นผลงาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

ผลรวมถ่วนน้าหนักของผลงานที่ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

จากผลการคานวณเป็นร้อยละ ให้ใช้บัญญัติไตรยาศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 50 = 5 คะแนน

6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

1. จานวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษา
2. จานวนบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก
ที่ตีพิมพ์ หรือศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่
3. คิดค่าน้าหนักของผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ ที่
สมศ. กาหนด
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ “คู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม
2554” หน้า 23-24
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก ประธานหลักสูตร
1 ครั้งต่อปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา (หลังปริญญา)
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก และหน่วยงานด้าน
การศึกษาระดับหลังปริญญาของส่วนงาน
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2552
2553
2554
เป้าหมาย

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

4.00
3.00
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสูตรปริญญาเอกของส่วนงาน
(และแยกรายหลักสูตร)
2555
2556
2557
เป้าหมาย

4.50

ผล

เป้าหมาย

4.50

ผล

เป้าหมาย

ผล

4.50
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 54

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
18. Benchmark

ความหมาย
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน (ในและต่างประเทศ) [?
เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอืน]

ผลลัพธ์รายการที่ 9
รายงานผลลัพธ์

: ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)
จากผลสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2552 ค่าเฉลี่ยด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านทักษะ
การครองตนและมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.09
คณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ดาเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
สรุปได้ดังนี้
1. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม /และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีผลลัพธ์ ดังนี้
1) จานวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับ ป.ตรี
= 62 คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทั้งหมด
= 199 คน
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
= 32.54
ค่าคะแนนการประเมินบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
= 3.95
2) จานวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับ ป.โท
=
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทั้งหมด
=
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
=
ค่าคะแนนการประเมินบัณฑิตระดับ ป.โท ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ = 4.36
3) จานวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับ ป.เอก
=
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก ทั้งหมด
=
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
=
ค่าคะแนนการประเมินบัณฑิตระดับ ป.เอก ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ = 4.37
2. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ = 4.06
ตัวบ่งชี้
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.
16.2)
องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

ผลลัพธ์
2553
4.09

2554
4.25

เป้าหมาย
2555
4.50

87 คน
138 คน
63.04
5 คน
5 คน
100

2556
4.50

ความหมาย
9. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2)
เสริมสร้างเอกลักษณ์และปลูกฝังความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจใน
ความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษาและบุคลากร ตามค่านิยมองค์กร
(Mahidol Core Values)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 55

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วดั
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
ประเมินประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและ
ระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลาย
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น น าไปสู่ ก ารก าหนดเป้ า หมายและแผนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์
ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

1. จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (รวมทุกระดับ และแต่ละระดับ
หลักสูตร)
2. ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ
หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ทุก
ระดับหลักสูตร
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ “ค ่มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม
2554)” หน้า 45 และประกาศ สมศ. เรื่อง ปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2554
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตร ประธานหลักสูตร
1 ครั้งต่อปี
ค่าคะแนน 0-5 (ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต คะแนนเต็ม 5)
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายการศึษา (ปริญญาและหลัง
ปริญญา)
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา /รอง
หัวหน้าส่วนงานฝ่ายการศึกษา (ปริญญาและหลังปริญญา)
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2551
เป้าหมาย

2552
ผล

เป้าหมาย

2553
ผล

เป้าหมาย

ผล

4.09
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลภาพรวมเฉลี่ยทุกระดับหลักสูตรของส่วนงาน และ
แยกรายระดับหลักสูตร (ตรี โท เอก)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 56

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ความหมาย
2555

2554
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

2556
เป้าหมาย

ผล

4.25
4.50
4.50
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน (ในและต่างประเทศ) [?
เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอืน]

18. Benchmark

ผลลัพธ์รายการที่ 10
รายงานผลลัพธ์

: ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ
-

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
10. ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกส่วนงานอย่างเป็นระบบ
การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ของผู้บริหารการศึกษา
ผลงานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา อาทิ งานวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษา x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จากผลการคานวณเป็นร้อยละ ให้ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 10
= 5 คะแนน
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. จ านวนผลงานเพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษา/ผลงานว จั ย ด้ า นการศึ ก ษา ที่
อาจารย์ใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตร หน่วยงานด้านการศึกษาของ
ส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี
ค่าคะแนน 0-5
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดี/รองหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพันธกิจด้านการศึกษา
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจั ดการหลักสูตร หน่วยงานด้านการศึกษาของ
ส่วนงาน
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2551
2552
2553
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 57

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

2554
เป้าหมาย

18. Benchmark
หมายเหตุ

ความหมาย
2555
ผล

เป้าหมาย

ผล

2556
เป้าหมาย

ผล

คณะ/สถาบั น ที่ จั ด การเรี ย นการสอนในบริ บ ทคล้ า ยคลึ ง กั น (ในและ
ต่างประเทศ)
ค่าน้าหนักผลงาน 0.25 1. ผลงานวิจัยด้านการศึกษาที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการด้านการศึกษา โดย
oral presentation หรือ poster presentation
0.5 2. ผลงานวิจัยด้านการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับองค์กร หรือ
งานวิจัยสถาบัน
0.75 3. ผลงานวิจัยด้านการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
1
4. ผลงานวิจัยด้านการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์รายการที่ 11
รายงานผลลัพธ์

: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.28

ตัวบ่งชี้
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

ผลลัพธ์
2553
4.37

2554
4.28

2555
4.3

เป้าหมาย
2556
4.50

2557
4.50

ความหมาย
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกส่วนงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อจัดบริการ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตในสถานศึกษา
การให้ความสาคัญต่อนักศึกษา
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหากมี การสารวจความพึงพอใจ/ความคิ ดเห็ น
ขอให้ใช้แบบประเมินเป็น 5 ระดับ (rating scale 1-5)
ผลรวมค่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละประเด็น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบแบบสารวจ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 58

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
1. จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบแบบสารวจ ซึ่งเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ
2. ประเด็นที่สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาอย่างน้อยให้ครอบคลุมเรื่อง
คุณภาพการสอนของอาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ
3. จานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสารวจอย่างน้อยร้อยละ 70 ทุกระดับหลักสูตร
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตร ประธานหลักสูตร
1 ครั้งต่อปี
ค่าคะแนน 0-5
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดี/รองหัวหน้าส่วนงาน ฝ่ายการศึกษาของส่วนงาน (ระดับปริญญา
หลังปริญญา และกิจการนักศึกษา)
1 ปี
รองคณบดี/รองหัวหน้าส่วนงาน ฝ่ายการศึกษาของส่วนงาน (ระดับปริญญา
หลังปริญญา และกิจการนักศึกษา)
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2552
2553
2554
เป้าหมาย

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

4.37
4.28
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสูตรของส่วนงาน และแยก
รายระดับหลักสูตร (ตรี โท เอก) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบ
ของ สกอ. (ถ้ามี)
2555
2556
2557
เป้าหมาย

18. Benchmark

ผล

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

4.30
4.50
4.50
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน ใช้ผลลัพธ์ BM
รายหลักสูตร (ป.ตรี) และระดับหลักสูตร (ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก) รวมทั้ง
ระดับหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบของ สกอ. (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 59
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ผลลัพธ์รายการที่ 12
รายงานผลลัพธ์

: ความผูกพันของศิษย์เก่า
-

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

6. ข้อมูลที่ต้องการ
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
12. ความผูกพันของศิษย์เก่า
เสริมสร้างเอกลักษณ์และปลูกฝังความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจใน
ความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษาและบุคลากร ตามค่านิยมองค์กร
(Mahidol Core Values)
การให้ความสาคัญต่อนักศึกษา
ความผูกพันของศิษย์เก่า เช่น จานวนกิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้าร่วมต่อปี จานวน
เงินบริจาคของศิษย์เก่า
1. (จานวนกิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้าร่วม/จานวนกิจกรรมทั้งหมด) x 100
[2. จานวนเงินบริจาคของศิษย์เก่า (อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เป้น PI ได้ ??) ถ้าใช้
ต้องแยกเป็นอีกหนึ่ง PI]
1. จานวนกิจกรรมทั้งหมดที่ส่วนงานจัดโดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมถึงศิษย์เก่า
2. จานวนกิจกรรมที่มีศิษย์เก่าเข้าร่วม
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตร งานกิจการนักศึกษา
1 ครั้งต่อปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษา/รองหัวหน้าส่วนงานด้านกิจการนักศึกษา
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตร หน่วยงานด้านการศึกษา กิจการ
นักศึกษา และหน่วยงานด้านบริการวิชาการของส่วนงาน
กรรมการประจาส่วนงาน
2551
2552
2553
เป้าหมาย

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

2554
เป้าหมาย

18. Benchmark

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

2555
ผล

เป้าหมาย

ผล

2556
ผล

เป้าหมาย

ผล

คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 60
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ผลลัพธ์รายการที่ 13
รายงานผลลัพธ์

: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี)
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.95

ตัวบ่งชี้
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ.2)
องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

ผลลัพธ์
2554
3.95

2555
4.0

เป้าหมาย
2556
4.0

2557
4.0

ความหมาย
13. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ.
2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย
และจิ ตใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (วั ตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของ มม.)
การให้ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต)
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ
(TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher
Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ สกอ.
ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาหนด ครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม
หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ผลรวมค่าคะแนนความถึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตปริญญาตรี
จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสารว่จ
1. จานวนผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสารว่จ (มีผู้ตอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
ของจานวนบัณฑิต)
2. ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็นที่สารวจความพึงพอใจ
ครอบคลุมคุณสมบัติบัณฑิตตามกรอบ TQF และเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิ ชา/หน่ ว ยงานที่ บ ริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประธาน
หลักสูตร
1 ครั้งต่อปี
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 61

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
ค่าคะแนน 0-5
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา/รองหัวหน้าส่วนงานด้านการศึกษา (ระดับปริญญา)
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา/รองหัวหน้าส่วนงานด้านการศึกษา (ระดับปริญญา)
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2552
2553
2554
เป้าหมาย

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

3.95
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลผลลัพธ์เฉลี่ย ป.ตรี ทุกหลักสูตรของส่วนงาน และ
ผลลัพธ์แยกรายหลักสูตร
2555
2556
2557
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

4.0
4.0
4.0
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน (ในและต่างประเทศ) [?
เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอืน]

18. Benchmark

ผลลัพธ์รายการที่ 14
รายงานผลลัพธ์

ผล

: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาโท)
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.36
ตัวบ่งชี้

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ
ปริญญาโทต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ.2)

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้

ผลลัพธ์
2553
4.36

2554
4.54

เป้าหมาย
2555
4.55

2556
4.70

ความหมาย
14. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ.
2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย
และจิ ตใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (วั ตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของ มม.)
การให้ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 62

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
4. ความหมายของตัวชี้วัด

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

ความหมาย
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ
(TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher
Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ สกอ.
ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาหนด ครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม
หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ผลรวมค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตปริญญาโท
จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ

6. ข้อมูลที่ต้องการ

1. จานวนผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสารวจ (มีผู้ตอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
ของจานวนบัณฑิต)
2. ค่าตะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็นที่สารวจความพึงพอใจ
ครอบคลุมคุณสมบัติบัณฑิตตามกรอบ TQF และเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน

หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิ ช า/หน่ ว ยงานที่ บ ริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท ประธาน
หลักสูตร
1 ครั้งต่อปี
ค่าคะแนน 0-5
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา / รองหัวหน้าส่วนงานด้านการศึกษา (ระดับหลัง
ปริญญา)
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา/รองหัวหน้าส่วนงานด้านการศึกษา (ระดับหลังปริญญา)
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่ว่นงาน
2551
2552
2553

9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

4.36
หมายเหตุ : รายงานผลลัพธ์เฉลี่ยของทุกหลักสูตร ป.โท ของส่วนงาน (และ
แยกรายหลักสูตร)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 63

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ความหมาย
2555

2554
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

2556
เป้าหมาย

ผล

4.54
4.55
4.70
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน (ในและต่างประเทศ) [?
เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอืน]

18. Benchmark

ผลลัพธ์รายการที่ 15
รายงานผลลัพธ์

: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาเอกต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาเอก)
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.37
ตัวบ่งชี้

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญา
เอกต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ.2)
ผลลัพธ์รายการอื่นๆ

ผลลัพธ์
2553
4.37

2554
4.59

เป้าหมาย
2555
4.6

2556
4.7

: ไม่มี

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้

3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย
15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาเอกต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ.
2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก)
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย
และจิ ตใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (วั ตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของ มม.)
การให้ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต)
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ
(TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher
Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ สกอ.
ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาหนด ครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม
หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 64

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย

15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
ผลรวมค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตปริญญาเอก
จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
1. จานวนผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสารวจ (มีผู้ตอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
ของจานวนบัณฑิต)
2. ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็นที่สารวจความพึงพอใจ
ครอบคลุมคุณสมบัติบัณฑิตตามกรอบ TQF และเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ
หน่วยงานด้านการศึกษาของส่วนงาน
ภาควิ ชา/หน่ ว ยงานที่ บ ริห ารจั ดการหลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอก ประธาน
หลักสูตร
1 ครั้งต่อปี
ค่าคะแนน 0-5
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดี ฝ่า ยการศึก ษา/รองหัว หน้ าส่ว นงานด้า นการศึก ษา (ระดับ หลั ง
ปริญญา)
1 ปี
ภาควิชา/หน่วยงานที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอก รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา /รองหัวหน้าส่วนงานด้านการศึกษา (ระดับหลังปริญญา)
กรรมการบริหารพันธกิจด้านการศึกษาของส่วนงาน
2551
2552
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

2553
เป้าหมาย

ผล

4.37
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

2554
เป้าหมาย

18. Benchmark

2555
ผล

เป้าหมาย

2556
ผล

เป้าหมาย

ผล

4.59
4.6
4.7
คณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน (ในและต่างประเทศ) [?
เลือกหลักสูตรเด่นที่ต้องการ BM กับสถาบันอืน]

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 65

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 2 : มาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษา
สรุปผลการดาเนินการ (ควรระบุให้ครอบคลุมการดาเนินการตามแผนพัฒนาที่ วางไว้ในปีที่ผ่านมาและ/หรือการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสารวจที่ผ่านมา)
1. มีระบบกลไกในการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี
2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ที่ดี
3. มีนักศึกษาเป็นผู้ทมี่ ีความพร้อมในด้านความรู้ สติปญ
ั ญา อารมณ์ จิตใจ สุขภาพ สังคม ในระดับดี
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณะสามารถจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
2. คณะมีแผนยุทธศาสตร์ จัดทาแผนงานด้านการศึกษาของคณะ เพื่อกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
4. มีระบบการรับนักศึกษาที่คานึงถึงโอกาสและศักยภาพของนักศึกษา
5. มีนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6. หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์มีความหลากหลาย
7. คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มีคุณวุฒิที่คลอบคลุม
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยทางการศึกษาให้เกิดรูปธรรม
2. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทางออนไลน์
4. พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและคณาจารย์
5. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
สรุปผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการศึกษา อาทิ ผลลัพธ์ด้านการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญต่อนักศึกษา ฯลฯ ค่าเฉลี่ย = 3.1538

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 2 - 66

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพที่ 3
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพด้ านการวิจยั

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการควบคุม
คุณภาพงานวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้มาตรฐานสากล
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

องค์ประกอบ 3.1 ระบบและกลไก
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

มีระบบและกลไก ที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย /
นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติ

ระดับคะแนน

1

2

องค์ประกอบ 3.1

3

4

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
3.1.1 มีนโยบายและแผนงานวิจัย ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.1
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ก าหนดนโยบายด้ า นการวิ จั ย ขององค์ ก ร ที่ ส อดคล้ อ งและตอบสนองต่ อ เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย (P) โดยกาหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เน้นคุณภาพในระดับสากล มีการสนับสนุนการวิจัยเชิง
บูรณาการสหสาขา ตั้งแต่การศึกษาในระดับโมเลกุลจนถึงระดับชุมชน สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มวิจัย และการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยของประเทศ และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความ
ร่วมมือในการวิจัยสหสาขาภายในคณะ และภายในเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
วิจัยร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ
คณะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2553-2555 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งมีตัวชี้วัดต่างๆ
(ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research
Excellence) และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายความต้องการของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทา
หน้าที่บริหารการวิจัยของประเทศ
ทั้งนี้ได้ก าหนดตั วชี้วัดยุ ทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยของคณะฯ คือ จานวนบทความวิจัยตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ปีปฏิทิน 2553 เฉลี่ย 0.8 เรื่อง/คน/ปี และปีปฏิทิน 2554 เฉลี่ย 0.9 เรื่อง/คน/ปี ดังตารางที่ 3.1
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.1)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ตารางที่ 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
ความสอดคล้อง
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเด็น
ตัวชี้วัด
ประเด็น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
1.1.1 จานวนบทความวิจัยตีพิมพ์
1. สร้างความ 1. จานวนบทความ 1. สร้างความ 1.1 เพิ่มบทบาทคณะ
ในวารสาร
วิชาการ
เป็นเลิศใน
ตีพิมพ์ในวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ในสังคม
เข้มแข็ง
ระดับชาติและนานาชาติ
การวิจัย
ระดับนานาชาติ
ประเทศไทยและนานาชาติ
ของ
เฉลี่ย
เฉลี่ย 1 บทความ
เครือข่าย
0.8 เรื่อง/คน/ปี (ปี 2553)
ต่อบุคลากรสาย
งาน วิจัย
(ระดับนานาชาติ 0.4 เรื่อง/
วิชาการต่อปี
และ
คน/ปี ระดับชาติ 0.4เรื่อง/
2. จานวนดัชนีการ
การศึกษา
คน/ปี)
อ้างอิง(Citation
ใน
0.9 เรื่อง/คน/ปี (ปี 2554)
Index) เพิ่มขึ้น
ระดับชาติ
(ระดับนานาชาติ 0.5 เรื่อง/
10% ต่อปี
และ
คน/ปี ระดับชาติ 0.4เรื่อง/
3. รายได้ที่เกิดจาก
นานาชาติ
คน/ปี)
ทรัพย์สินทาง
1 เรื่อง/คน/ปี (ปี 2555)
ปัญญาของ
(ระดับนานาชาติ 0.6 เรื่อง/
คน/ปี ระดับชาติ 0.4เรื่อง/
มหาวิทยาลัย
คน/ปี)
มหิดลเพิ่มขึ้น
1.1.2 จานวนของดัชนีการอ้างอิง
5% ต่อปี

1.2 เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการและวิจัยทั้งใน
ศาสตร์เดียวกันและการบูร
ณาการระหว่างศาสตร์และ
เครือข่ายในสังคมประเทศ
ไทยและนานาชาติ

ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 ต่อปี)
1.1.3 จานวนงานวิจัยที่จด
ทรัพย์สินทางปัญญา (1
ชิ้นงาน/ปี)
1.1.4 จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ในระดับประเทศ
(ร้อยละ
10
ของ
ผลงานวิจัย)
1.2.1 จานวนโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ / วิจัย
ระหว่างศาสตร์และ
เครือข่ายในประเทศและ
นานาชาติ (5 โครงการต่อปี)

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2554 จะเน้นตัวชี้วัด 1.1.1 และ 1.1.2 เท่านั้น

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

รองคณบดีฝ่ายวิจั ยและนวัตกรรมการศึกษา และคณะกรรมการวิจั ย ดาเนินการวิ เคราะห์จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค ของระบบและกลไก (D) การวิจัยขององค์กร เพื่อนามาใช้ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานด้านการวิจัย
ของคณะ ประกอบกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา จากข้อแนะนาของคณะกรรมการเยี่ยมสารวจคุณภาพ ตามระบบ
คุณภาพ ระยะที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2554
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.2)
ในปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) เมื่อคณะโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา และคณะกรรมการวิจยั ได้จัดทาแผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ 2554 และเริ่มดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ โดยเสนอ
โครงการของปีงบประมาณ 2554 จานวน 5 โครงการ โดยมี งานวิจัยและวิชาการ ทาหน้าทีส่ นับสนุนและประสานงานให้เกิด
กิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3)
โครงการที่ 1 การสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารแบบครบวงจร
โครงการที่ 2 การเสริมสร้างการพัฒนาตาแหน่งวิชาการ
โครงการที่ 3 การจัดการความรู้และสโมสรการวิจัย
โครงการที่ 4 การจัดทาวารสารนานาชาติออนไลน์ (Asia Journal of Public Health)
โครงการที่ 5 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
สิ้นปีงบประมาณ 2554 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ด้วยการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านการวิจัยตามแผนงานของคณะ (C) และรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งการดาเนินการตามแผน มีการติดตามประเมินผล รายละเอียดตามแบบฟอร์มการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554 (ใช้เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3)
ผลการประเมินในด้านระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยของคณะ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2550 จนถึงปีปฏิทิน 2552 พบว่า
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีปฏิทิน 2552 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 0.7 เรื่อง/คน/ปี ทาได้จริง
เฉลี่ย 0.79 เรื่อง/คน/ปี ซึ่งมีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายโดยดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Above Target) จึงได้เสนอ
แผนปฏิบัติการต่อเนื่องในปีต่อไป และในปีปฏิทิน 2553 ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่ 0.8 เรื่อง/คน/ปี ทาได้จริงเฉลี่ย 0.74 เรื่อง/คน/ปี ซึ่ง
ผลลัพธ์ต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และคณะกรรมการวิจัย นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานด้านการ
วิจัย(A) และเสนอโครงการสนับสนุนการวิจัย (ปรับปรุง) ต่อเนื่อง และได้ปรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในส่วนของคณะเพิ่มขึ้น
เป็นปีละประมาณ 3.4 ล้านบาท พร้อมทั้งปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ โดย
ได้เพิ่มเงินรางวัลสาหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูลต่างๆ จากเดิมด้วย และมีการปรับ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China Medical Board พ.ศ. 2554 (ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ PH
3.1.1.4) และจัดการประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ เพื่อหาแนวทางและขับเคลื่อนให้อาจารย์/นักวิจัยของคณะมีการรวมกลุ่มเพื่อเสนอ
โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก นอกจากนี้ยังได้พยายามขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มนักวิจัย
ให้เกิดเป็นโครงการศูนย์วิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการจนประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริหารโครงการศูนย์วิจัย 7 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสุขภาพเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(2) โครงการศูนย์วิจัยชีวจิตตาปัญญาสังคม
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(3) โครงการศูนย์วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
(4) โครงการศูนย์วิจัยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนาโดยพาหะ
(5) โครงการศูนย์วิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ
(6) โครงการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมการทางานและโภชนาการในการพัฒนามนุษย์ และ
(7) โครงการศูนย์วิจัย Monitoring and Evaluation (M&E)
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์วิจัยฯ มีบทบาทที่สาคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เกิด
กระบวนการ M e n t o r s h i p และ C a r e e r P a t h สาหรับนักวิจัย รวมทั้งการแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัยเพิม่ เติมด้วย
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2554 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้จัดสรรทุนวิจัยสาหรับอาจารย์ใหม่ และส่งอาจารย์ใหม่ไปอบรม
โครงการสร้างนักวิจัย “ต้นกล้าวิจัย” ของ วช. เพิ่มเติมด้วย (ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.1.5)
ในการปรับระบบและกลไกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสารวจคุณภาพ MUQD ปีงบประมาณ 2553 ฝ่าย
วิจัยปรับในหลายประเด็น เช่น
การติดตามผลงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงการจัดทาวารสารนานาชาติออนไลน์
(http://www.asiaph.org) ให้ออกวารสารได้ตรงกาหนดเวลาและสม่าเสมอเพื่อเตรียมการเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล
และการเพิ่ม
อัตรากาลังบุคลากรในการพิจารณางานด้านจริยธรรมการวิจัยเพื่อให้บริการได้รวดเร็ว
งานวิจัยฯ ดาเนินการจัดทาวารสารนานาชาติ Asia Journal of Public Health ซึ่งเป็น e-journal สาหรับปีที่ 1
(2010) ได้ online 2 ฉบับ คือ Vol.1 No.1 July 2010, Vol.1 No.2 December 2010 สาหรับปีที่ 2 (2011) ได้ online 3 ฉบับ
คือ Vol.2 No.1 April 2011, Vol.2 No.2 August 2011, Vol.2 No.3 December 2011 ทาให้เจ้าของบทความและผู้สนใจ
สามารถ Download บทความวิจัยได้จากเว็บไซต์ (http://www.asiaph.org)
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แผนภาพที่ 3.1 ระบบการบริหารงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.1
1.เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.2

3.เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3
4.เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4

5.เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.5

(1) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
(2) แผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2553-2555
(1) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากคณะกรรมการเยี่ยมสารวจคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2553
(2) รายงานผลการดาเนินการพัฒนางานจากผลประเมินคุณภาพภายใน
ปีงบประมาณ 2553
(1) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554
(2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554
(1) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China
Medical Board พ.ศ. 2554
(2) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China
Medical Board พ.ศ. 2551
(3) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China
Medical Board พ.ศ. 2549
โครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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มาตรฐานคุณภาพ
3.1.2 มีระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
[ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.2
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดให้มีโครงสร้าง การกาหนดหน้าที่ และ การมอบหมายคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อวางนโยบาย/
แนวทางกากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการงานวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (P) ดังโครงสร้าง ในแผนภาพที่
3.2
1. คณะกรรมการวิจัย ซึ่งมีอาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกภาควิชาเป็นกรรมการ
2. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามนโยบายการกากับดูแล
โครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์วิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อกาหนดแนวทาง/แผนปฏิบัติ
งานในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้าน เพื่อการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
4. คณะกรรมการเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตารา และหนังสือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์
บุคลากรเขียนตาราและ หนังสือวิชาการจากผลงานวิจัยของอาจารย์
5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อดาเนิ นการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. คณะกรรมการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
7. คณะกรรมการจัดทาวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง มีกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มี Peer Reviewer สาหรับคัดกรองผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้าน
การวิจัย
8. คณะกรรมการจัดทาวารสารนานาชาติเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็น e-journal วารสารระดับ
นานาชาติ มีกองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of Public Health มี Peer Reviewer สาหรับคัดกรองผลงานวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย
9. คณะทางานจัดทาวารสารฉบับพิเศษเทียบเท่าวารสารนานาชาติ
10. ที่ปรึกษาประจาคลินิกการวิจยั และคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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โครงสร้างการบริหารงานวิจัย

คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และ
นวัตกรรมการศึกษา
ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยวิจยั และชมรม Research
Club

ผูแ้ ทนภาควิชาต่างๆ

คณะกรรมการ
วิจยั

งานวิจยั และ
วิชาการ

คณะกรรมการ
วารสาร
สาธารณสุขศาสตร์

คณะกรรมการ
วารสารนานาชาติ
(Asia Journal of
Public Health)

จัดสิง่ เอือ้
แผน/โครงการ
ประสานงานเป็ น
ผูช้ ่วยเลขาทุก
กรรมการ
- ทุนวิจยั CMB
- ทุนรวมกลุ่มวิจยั
ทุนการวิจยั
การศึกษา/R2R
-ทุนการนาเสนอ
ผลงาน
-ทุนการตีพมิ พ์
- co-funding

ติดตาม
ประเมินผล

จัดทา CV
จัดทาฐานข้อมูลการวิจยั ของ
คณะ

คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์

คณะอนุกรรม
การกลันกรอง
่
โครงการที่
เกีย่ วข้องกับ
ความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรูจ้ าก
งานวิจยั หรือ
งาน
สร้างสรรค์

คณะกรรมการ
พัฒนาตารา และ
หนังสือวิชาการ
คณะทางานจัดทา
วารสารฉบับพิเศษ
เทียบเท่าวารสาร
นานาชาติ

คณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนย์วจิ ยั เพื่อ
มุ่งสู่ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ

(Journal of the Medical
Association of Thailand)

(EnvironmentAsia)
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ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย : เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานวิจัยขององค์กร เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง
ปฏิบัติการขอทุนของบุคลากร และการบริหารเงินทุนวิจัย (D) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
นวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, งานวิจัยและวิชาการ และคณะกรรมการต่างๆ ทีส่ นับสนุนการวิจัย ดังเอกสาร
หมายเลข PH 3.1.2.1
1. คณะกรรมการวิจัย
ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรมการศึกษาเป็นประธาน และมีอาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกภาควิชาเป็น
กรรมการ และมีรักษาการหัวหน้างานวิจัยและวิชาการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทาหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข PH
3.1.2.2)
1. ดาเนินตามนโยบายและจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการวิจยั และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณะ
2. กาหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคณะ
3. พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานวิจัยของคณาจารย์ของคณะ
4. กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัย
5. พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย/ผลงานวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ
6. ประสานงานการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกคณะ
7. ประเมินผลการดาเนินงานประจาปีด้านการวิจัย
8. ดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการวิจัยมีระบบและกลไกในการพิจารณาทุน China Medical Board (CMB): คณะกรรมการดาเนินการตาม
ระเบียบและประกาศของคณะในการพิจารณาทุน CMB เพื่ออุดหนุนการวิจัย อุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ อุดหนุนการนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ และสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิจัย โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังแผนภาพที่ 3.3
(ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.1.4 และ เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.3 - 3.1.2.5)
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แผนภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 9
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ในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้
1) ทุน CMB สนับสนุนการวิจัย สาหรับอาจารย์ใหม่
2) ทุน CMB สนับสนุนการวิจัย สาหรับอาจารย์ทั่วไป
3) ทุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ
4) ทุนการนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ
5) ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย
6) ทุนสนับสนุนการพัฒนาตาราและหนังสือทางวิชาการ
(ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ 3.1.1.4 และ เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.3 - 3.1.2.6)
คณะมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย (D)โดยจัดสรรทุนให้ให้กับกลุ่มอาจารย์ต่างๆ อย่างมีเป้าหมาย
ชัดเจน ได้แก่ การจัดสรรทุนสาหรับอาจารย์ใหม่เป็นการเฉพาะ และสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาด้าน
การวิจัย ได้แก่ การอบรมโครงการสร้างนักวิจัย “ต้นกล้าวิจัย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยสาหรับอาจารย์ทั่วไป และการจัดสรรทุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย ซึ่งเหมาะสาหรับ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์วิจัยมาร่วมกันทาวิจัยที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
คณะมีระบบสร้างขวัญกาลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น (D) โดยจัดสรรทุน CMB
สนับสนุนให้อาจารย์ไปนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารนานาชาติ และในกรณีที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI คณะยังให้เงินรางวัลเพิ่ม ซึ่งการพิจารณาให้เงิน
รางวัลเพิ่มนี้ขึ้นอยู่กับค่า Impact Factor ของวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย ในปีงบประมาณ 2553 ฝ่ายวิจัยฯ ได้ปรับหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยเพิ่มเงินรางวัลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ซึ่งการพิจารณาให้เงินรางวัลนี้ขึ้นอยู่
กับค่า Impact Factor โดยเริ่มต้นจากค่า Impact Factor ที่ 0.05 ถึง 5.00 ขึ้นไป จากเดิม 3,000 – 15,000 บาท ปรับเพิ่มเงิน
รางวัลเป็น 5,000 – 18,000 บาท และได้เพิ่มเงินรางวัลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลที่ไม่มีค่า Impact Factor หรือ ยังไม่มีการ
คานวณค่า Impact Factor หรือมีค่า Impact Factor ต่ากว่า 0.05 ให้ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทต่อหนึ่งบทความวิจัย
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2554 ได้เตรียมจัดทาวารสารฉบับพิเศษทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ ได้มีการ Call for
article สาหรับวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ฉบับพิเศษ (จพสท.) เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 120 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีผู้ส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์จานวน 31 เรื่อง ซึ่งเดิมมีกาหนดออกในเดือนมีนาคม 2555
แต่เนื่องจากวิกฤตอุทกภัยจึงทาให้ต้องเลื่อนเป็นเดือนมิถุนายน 2555 และได้มีการ Call for article สาหรับวารสารสาธารณสุข
ศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2554 มีบทความวิจัยลงตีพิมพ์ 9
เรื่อง มีกาหนดออกเดือน ธันวาคม 2554
ในปีงบประมาณ 2553 คณะมีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน
และอุตสาหกรรม (D) ด้วยการ Co-funding กับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้ทาวิจัยสาหรับ
อาจารย์ที่จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโททาเป็นวิทยานิพนธ์เพื่อตอบสนองความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาครัฐ/เอกชน
ที่ต้องการใช้ผลงานวิจัย สาหรับในปีงบประมาณ 2554 สกว. ขอชะลอโครงการ Co-funding กับทุกหน่วยงาน มีเพียงทุน Window
I ซึ่งคณะได้จานวน 4 ทุน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2554 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้มีการประชุมหารือกับผู้รับผิดชอบด้าน
การวิจัยของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดาเนินกิจกรรมด้านการวิจัยร่วมกัน และมีความเห็น
ร่วมกั นว่าให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฯ ของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ขออนุ มัติจ ากที่ป ระชุม คณบดีเครื อข่า ย
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 10
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สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ ยวข้อง เพื่อขอจัดตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายการวิจัยสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในกิจกรรมด้านการวิจัย และได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ
ได้ในเดือนกันยายน 2554 นอกจากนี้คณะกรรมการวิจัย มีแผนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน และอุตสาหกรรม โดยจะ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยของคณะพบผู้ประกอบการ เพื่อหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัยที่ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในปี 2554 แต่เนื่องจากติดปัญหาอุทกภัย จึงเลื่อนมาจัดในเดือนมีนาคม 2555
คณะ/ภาควิชา จัดระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นกั วิจัยทางานร่วมกันเพื่อให้เกิดโครงการวิจัยแบบบูรณา
การ (D) มีเครือข่ายกับต่างประเทศ เพื่อจัดทาโครงการวิชาการ/วิจัยร่วมกัน ตามนโยบายของคณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการวิจัย ได้จัดประชุมหารือการรวมกลุ่มวิจยั เพื่อให้เกิดโครงการศูนย์วจิ ัย ในเบื้องต้นประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริหารโครงการศูนย์วจิ ยั 7 โครงการ คือ โครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสุขภาพเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม / โครงการศูนย์วิจัยชีวจิตตาปัญญาสังคม / โครงการศูนย์วิจยั ด้านอาหารและโภชนาการ / โครงการ
ศูนย์วิจัยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนาโดยพาหะ / โครงการศูนย์วิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ/ โครงการศูนย์วิจัย
สิ่งแวดล้อมการทางานและโภชนาการในการพัฒนามนุษย์ / โครงการศูนย์วิจัย Monitoring and Evaluation (M&E) เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือการวิจัยเชิงบูรณาการและมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2554 มีเพิ่ม 3 กลุ่มวิจัย รวมเป็น 10 กลุ่มวิจัย (ยังไม่ได้เสนอตั้งเป็นทางการ รอปรับคาสั่ง) โดยกลุ่มวิจัย
ของ รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ ได้ร่วมทาวิจัยกับนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มวิจัยอีก 2-3 กลุ่ม ได้ทาวิจัยร่วมกับนักวิจัย
ของ Thai-PHEIN นอกจากนี้ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จัย ฯ ซึ่ งเป็น ประธานคณะกรรมการการจั ด การความรู้ จ ากงานวิ จัย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ และที่ปรึกษาชมรม Research Club ซึ่งมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยดาเนินงาน Research Club เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
รวมกลุ่มวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยตามนโยบาย
แนวทางการผลักดันงานประจาสู่งานวิจัย Routine to Research จากแผนงาน/โครงการของฝ่ายวิจัย คณะฯจัดระบบ
การบริหารจัดการงานประจาสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) (D) ที่มีการจัดสรรทุนสนับสนุน R2R โดยตั้งเป้าหมายว่า จะมี
บุคลากรสายสนับสนุนทา R2R ในปีงบประมาณ 2553 หน่วยบริหารและพัฒนาการวิจัย หรือปัจจุบันคือ งานวิจัยและวิชาการ ได้
ทา R2R 1 เรื่อง คือ “ระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งมีการไป
นาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ ระหว่าง
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี และผลงาน R2R เรื่องนี้ ได้รับเชิญให้ไป
นาเสนอผลงานเพื่อประกวด Good Practice ในเดือน มกราคม 2554 และได้รับรางวัลดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้คณะกรรมการวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้ตั้งงบประมาณสาหรับสนั บสนุนงาน R2R อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปัจจุบันและได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรในคณะทราบผ่านทางการประชุมวาระต่างๆ และ
Research Club
2. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งเพศหญิง
และเพศชาย มีความหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ จากหลายสาขาทั้งด้านแพทย์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ชีวสถิติ และ
สายอื่นที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 1 ท่านร่วมเป็นกรรมการ คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.7)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 11
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1. ประเมินโครงการวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. ประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ดาเนินการโดยบุคคลภายนอกที่ต้องการเก็บ
ข้อมูลการวิจัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเรื่องการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
4. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เหมาะสมและทันสมัย
5. จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6. ดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.8)
จานวนโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2554
1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองทั้งหมด
2. สถานะของหัวหน้าโครงการวิจยั
2.1 อาจารย์ หรือบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์
2.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
2.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท
2.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.5 บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
2.6 นักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ชนิดโครงการวิจัย จาแนกตามประเภทการพิจารณาโครงการ
3.1 พิจารณาแบบ Full Board Review
3.2 พิจารณาแบบ Expedited Review
3.3 พิจารณาแบบ Exemption Review

จานวน 244 โครงการ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

26 โครงการ
11 โครงการ
154 โครงการ
49 โครงการ
3 โครงการ
1 โครงการ

จานวน 91 โครงการ
จานวน 109 โครงการ
จานวน 44 โครงการ

3. งานวิจัยและวิชาการ
เป็นฝ่ายประสานงานทุกกรรมการและทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัย รองรับการดาเนินงานตามมติของ
คณะกรรมการวิจั ย และบริ หารจั ดการตามระบบการบริห ารงานวิจั ย รวมทั้งเป็ น ผู้ช่วยเลขานุก าร และด าเนิน งานตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และบริหารจัดการตามกระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีระบบและกลไก ในการพิจารณาจริยธรรมฯ ดัง แผนภาพที่ 3.4 และ
3.5

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 12
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ขั้นตอนการเสนอโครงการก่อนเริ่มดาเนินการวิจัย
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แผนภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการเสนอโครงการก่อนเริ่มดาเนินการวิจยั
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 13
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ขั้นตอนการติดต่อระหว่างการพิจารณา
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แผนภาพที่ 3.5 ขั้นตอนการติดต่อระหว่างการพิจารณา

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 14
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ขั้นตอนการติดต่อหลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว
1.

30
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)

/

-

-

2.
/
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3.
2
/

4.
/

แผนภาพที่ 3.6 ขั้นตอนการติดต่อหลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว
ประเภทการพิจารณา แบ่งเป็น 3 แบบ
โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full Board review)
โครงการวิจัยทีส่ ามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review)
โครงการวิจัยทีส่ ามารถขอยกเว้นการรับรอง (Exemption review)
โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full-board review)
การแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากวันที่ประชุมของคณะกรรมการฯ โดยแบ่ง
ประเภทของผลการพิจารณาเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (ขั้นตอนการดาเนินการจะเสร็จภายใน 2 เดือน)
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 1: สมควรรับรอง โดยไม่มีการแก้ไขโครงการ
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 2: สมควรรับรอง โดยปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 3: สมควรปรับปรุงโครงการ แล้วเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาใหม่
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 4: สมควรปรับปรุงโครงการ แล้วเสนอให้นาเรื่องเข้าที่ประชุมพิจารณาใหม่
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 5: ไม่สมควรรับรอง
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 15
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โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review)
การแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 1 เดือนหลังจากวันที่ได้รับเรื่อง โดยแบ่ง ประเภทของผลการ
พิจารณาเป็น 5 ประเภท ดังนี้
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 1: สมควรรับรอง โดยไม่มีการแก้ไขโครงการ
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 2: สมควรรับรอง โดยปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 3: สมควรปรับปรุงโครงการ แล้วเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาใหม่
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 4: สมควรปรับปรุงโครงการ แล้วเสนอให้นาเรื่องเข้าที่ประชุมพิจารณาใหม่
ผลการพิจารณาเป็นประเภท 5: ไม่สมควรรับรอง
โครงการวิจัยที่สามารถขอยกเว้นการรับรอง (Exemption review)
หากโครงการวิจัยได้รับการยกเว้นการรับรอง หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะออกจดหมายแจ้งว่าโครงการนั้น
ได้รับยกเว้นการรับรอง และเอกสารยืนยันการยกเว้นการรับรอง ลงนามโดยประธานกรรมการฯ ภายในเวลา 3 สัปดาห์หลังจาก
วันที่ได้รับเรื่อง
4 คณะกรรมการอื่น ที่สนับสนุนการวิจัย
เช่น คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์วิ จัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข PH
3.1.2.9)คณะกรรมการเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตารา และหนังสือทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข PH
3.1.2.10)คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.11)
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ (เอกสารหมายเลข
PH 3.1.2.12)คณะกรรมการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.13 ), มีกอง
บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.14 ) มีกองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of
Public Health (เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.15 ) มีคณะทางานจัดทาวารสารฉบับพิเศษเทียบเท่าวารสารนานาชาติ , มีที่
ปรึกษาประจาคลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.16 ) ซึ่งมีส่วนช่วย
ให้การสนับสนุนการวิจัยให้เกิดการวิจัยแบบครบวงจร
การประเมินผลลัพธ์ของระบบบริหารจัดการงานวิจัย (C) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ตรวจสอบผล
การดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554
ส่งงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพของคณะ และได้นาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554 เข้าหารือใน
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สาหรับการประเมินผลลัพธ์ของระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2554 พบว่า
ระบบและกลไกของการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครบวงจรของการสนับสนุน ตั้งแต่ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลงาน
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด แต่มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น การสื่อสารแหล่งทุนล่าช้า และระบบติดตามความก้าวหน้าของ
การวิจัย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจากการประเมินผลระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัย มีการนาผลจาการติดตาม ประเมินผลมาปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย (A) งานวิจัยและวิชาการ ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น
1. การกระตุ้นให้อาจารย์ใหม่ขอทุนวิจัย CMB สาหรับอาจารย์ใหม่ รวมทั้งควรมีระบบติดตามความก้าวหน้าให้นักวิจัย
รุ่นใหม่ทาวิจัยให้เสร็จตามแผนและภายในระยะเวลาที่กาหนด
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 16
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2. การพิ จ ารณารั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ได้ ป รั บ มาตรฐานการด าเนิ น การ (Standard Operating
Procedures; SOPs) ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกาหนดวันประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่กาหนดไว้ในวาระการประชุม โดยคณะกรรมการฯ จะประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน โดยมีกาหนดการล่วงหน้าตลอดทั้งปี รวมทั้งการเพิ่มอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาโท จานวน 1 คน
เพื่อรองรับงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อการให้บริการได้รวดเร็วขึ้น
3. การจัดทาวารสารนานาชาติออนไลน์ Asia Journal of Public Health ให้ออกวารสารได้ตรงเวลาเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์และเตรียมการเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล
4. การสื่อสารแหล่งทุนล่าช้าและไม่ครอบคลุมเนื่องจากบางภาควิชาไม่ได้ประชุมภาคทุกเดือน จึงได้ปรับแก้โดยให้ชมรม
Research Club ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่าน e-mail ของสมาชิกทุกคนโดยตรง เป็นต้น

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.2
1.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.1
2.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.2

3.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.3

4.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.4
5.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.5
6.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.6
7.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.7

8.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.8

(1) คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
(2) คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 477/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจยั
ลว. 21 ตุลาคม 2553
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 574/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจยั
ลว. 25 พฤศจิกายน 2551
(1) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพมิ พ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552
(2) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิจัย พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ การจัด สรรทุ นสนับสนุนการพัฒนาตาราและหนังสือทาง
วิชาการ พ.ศ. 2551
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 475/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลว. 3 สิงหาคม 2554
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 62/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2554
(1) หนังสือรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ประจา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
(2) เอกสาร Update เลขทะเบียน IORG Number 0002101 IRB 00005262-Mahidol
University IRB # 5 ข้อมูลของกรรมการฯ ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
(3) คู่มือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.2
(4)
9. เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.9
10.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.10

11.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.11

12.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.12

13.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.13
14.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.14

15.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.15

16.เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.16

แบบสรุปผลการดาเนินงานประจาปีของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี พ.ศ. 2554
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 349/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนย์วิจัยเพื่อมุ่งสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ ลว. 11 สิงหาคม 2553
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 479/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้าง
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตารา และหนังสือทางวิชาการ ลว. 21 ตุลาคม
2553
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 580/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตารา
และหนังสือวิชาการ ลว. 27 พฤศจิกายน 2551
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 12/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ลว.13 มกราคม
2553
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 14/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.15 มกราคม 2552
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 493/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ลว.
22 ตุลาคม 2553
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 134/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ลว. 9 มีนาคม 2554
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 39/2555 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2555
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 563/2553 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ ลว. 1 ธันวาคม 2553
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 151/2553 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร
Asia Journal of Public Health ลว. 30 มีนาคม 2553
(2) ชื่อเวปไซต์ของวารสารนานาชาติออนไลน์ (Asia Journal of Public Health)
www.asiaph.org
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 480/2553 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประจาคลินิกการ
วิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลว. 21 ตุลาคม 2553
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 455/2549 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประจาคลินิก
วิชาการและวิจัย ลว. 17 พฤศจิกายน 2549
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มาตรฐานคุณภาพ
3.1.3 มีการสนับสนุนทางด้านการเงินและปัจจัยเกื้อหนุนในการทาวิจัย เพื่อผลิตนักวิจัย
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

รุ่นใหม่และ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.3
คณะสาธารณสุขศาสตร์จดั ทาแผนสนับสนุนด้านการเงินและปัจจัยเกือ้ หนุนแก่งานวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยประยุกต์และ
R2R (P) โดยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และจากรายได้เงินกองทุน China Medical Board
(CMB) เพื่อสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจรสาหรับบุคลากรภายในคณะเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะของผู้วิจัย ในปีงบประมาณ
2554 คณะได้เพิ่มงบประมาณเป็นปีละ 3,400,000 บาท โดยแบ่งสัดส่วนการสนับสนุนการวิจัย เป็นทุนสนับสนุน 6 ประเภท รวม
งบประมาณไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB สาหรับอาจารย์ทั่วไป (ใช้เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB สาหรับอาจารย์ใหม่ และการวิจัย R2R รวมถึงการวิจัยการศึกษา
3. ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ใช้เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.3)
4. ทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ใช้เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.4)
5. ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย (ใช้เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.5)
6. ทุนสนับสนุนการพัฒนาตาราและหนังสือทางวิชาการ (ใช้เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.6)
นอกจากนี้คณะฯ จัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและจัดทาวารสารฉบับพิเศษปีละ1,400,000บาท
รูปแบบและจานวนเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ที่องค์กรจัดสรรและแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยประยุกต์ และ R2R (D) ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน งบประมาณแผ่นดิน จานวน 4
โครงการ เป็นเงิน 5,069,800 บาท ดังตารางที่ 3.2 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.1)
ตารางที่ 3.2 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ
งบประมาณที่ได้รับ
1.การประเมินหาศักยภาพเชิงชีววิทยาตามแบบจาลองสมดุลคาร์บอนเพื่อการพัฒ นาแบบยั่งยืนใน
1,500,000 บาท
ประเทศไทย (ผศ.จงจินต์ ผลประเสริฐ)
2.วิทยาการระบาดระดับโมเลกุลของไวรัสก่อโรคผ่านทางเดินอาหารในหอยกาบคู่ (รศ.ลีรา กิตติกูล)
650,000 บาท
3.การประยุกต์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการเยียวยาสุขภาพ (กรณีประยุกต์การ
2,219,800 บาท
ปฏิบัติสมาธิ SKT1-SKT7 กับโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย) (รศ.สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี)
4.การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยการบาบัดด้วยยารักษามาลาเรียหรือแอนติบอดี
700,000 บาท
ร่วมกับซีพีจีโอลิโกนิวคลีโอโทด์ (รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์)
รวมเป็นเงิน
5,069,800.00 บาท

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 19

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน
993,000 บาท ดังตารางที่ 3.3 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.2)
ตารางที่ 3.3 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ
งบประมาณที่ได้รับ
1.การพัฒนารูปแบบในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น โดยการมีส่วนร่วมของ
400,000 บาท
โรงเรี ย นและชุ ม ชน (รศ.อาภาพร เผ่ า วัฒ นา) (ทุ น ส่งเสริ ม นัก วิ จัย รุ่ นกลาง ประเภทเงิ น รายได้
มหาวิทยาลัย ประจาปี 2554)
2. การพัฒนา Emission Factor ของสารมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกที่ระบายจาก
593,000 บาท
ยานพาหนะเพื่อการกาหนดนโยบายและมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในภาคขนส่งของ
ประเทศไทย (อ.ดร.สราวุธ เทพานนท์) (ทุนส่งเสริมโครงการวิจยั มุ่งเป้าหมาย ประเภทเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจาปี 2554)
รวมเป็นเงิน
993,000.00 บาท
ในปีงบประมาณ 2554 คณะให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะ ดังตารางที่ 3.4 (เอกสาร
หมายเลข PH 3.1.3.3)
ตารางที่ 3.4 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ
งบประมาณที่ได้รับ
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน CMB
จานวน 2 ทุน
180,000 บาท
2. ทุนอุดหนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย จานวน 2 ทุน
370,000 บาท
3. ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 18 ทุน
249,850 บาท
4. ทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 1 ทุน
10,000 บาท
5. ทุนการพัฒนาตาราและหนังสือทางวิชาการ
จานวน 1 ทุน
20,000 บาท
รวมเป็นเงิน
829,850.00 บาท
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับเงินงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ จานวน 27 โครงการ เป็น
เงิน 24,663,208.00 บาท และ Contract research จานวน 17 โครงการ เป็นเงิน 21,512,700.00 บาท
ผลการจัดปัจจัยเอื้อภายในคณะโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ทาให้ในปีงบประมาณ 2554 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (สกอ.4.3) บุคลากรในคณะได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจานวนทั้งหมด 54
โครงการ รวมเป็นเงิน 52,788,708 บาท จาแนกเป็น
เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
จานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 6,612,800 บาท
(ใช้เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.1- PH 3.1.3.3)
เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
จานวน 27 โครงการ เป็นเงิน 24,663,208 บาท
Contract research
จานวน 17 โครงการ เป็นเงิน 21,512,700 บาท
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1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในต่อจานวนอาจารย์ประจา
= 43,220.92 บาท (6,612,800 บาท/153 คน)
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
= 301,803.32 บาท (46,175,908 บาท/153 คน)
3. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
= 345,024.24 บาท (52,788,708 บาท/153 คน)
4. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในต่อจานวนอาจารย์ประจา
= 14.38 (22 คน x 100/153 คน)
5. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
= 16.34 (25 คน X 100/153 คน)
คณะฯ จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่องค์กรจัดไว้เพื่อการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสม ครุภัณฑ์ บุคลากรสนับสนุนการ
วิจัย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น (D) โดยงานวิจัยและวิชาการเป็นผู้ประสานงาน โดยประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย /แหล่งทุน
ให้กับบุคลากร ผ่านทาง Hard Copy ทาง e-mail และทางเว็บไซด์ของงานวิจัยและวิชาการ และทาหน้าที่ประสานงานกับแหล่ง
ทุนทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีชมรม Research Club เพื่อจัด
กิจกรรม Research Talk ในหัวข้อเรื่องงานวิจัยต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนาไปสู่การรวมกลุ่มทางานวิจัยร่วมกัน มี
คลินิกวิชาการให้คาปรึกษาด้านสถิติแก่ผู้สนใจ เป็นต้น
คณะฯ จัดอบรมและจัดเสวนาวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย โดยฝ่ายวิจัยได้ร่วมกับโครงการศูนย์วิจัย
การควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) จัดเสวนาวิชาการและวิจัย จานวน 9 ครั้ง ดังตารางที่ 3.5 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.4)
ตารางที่ 3.5 หัวข้อ วัที่ดาเนินการ และจานวนผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการและวิจัย
หัวข้อเสวนาวิชาการและวิจัย
ครั้งที่ 1 เรื่อง “Systematic Review”
ครั้งที่ 2 เรื่อง “การวิจัยเชิงนโยบาย: แนวคิดทฤษฎีสู่ การปฏิบัติ”
ครั้งที่ 3 เรื่อง “การวิเคราะห์ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ”
ครั้งที่ 4 เรื่อง “การจัดทาฐานข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในองค์กร: ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ”
ครั้งที่ 5 เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านทางประชากรกับการสนองตอบของนโยบายสุขภาพ
ของประเทศ”
ครั้งที่ 6 เรื่ อ ง “การจั ด ท าโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
ครั้งที่ 7 เรื่อง “นโยบายการค้ าเสรีร ะหว่างประเทศ (FTA)ที่มีผ ลประโยชน์และ
ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพของสังคมไทย”
ครั้งที่ 8 เรื่อง “ทิศทางและนโยบายสาธารณสุขของประเทศภายใต้การนาของ
รัฐบาลใหม่”
ครั้งที่ 9 เรื่อง “Grounded Theory and Dimensional Analysis: Principle
and Application”

ดาเนินการ
วันที่ 27 ม.ค. 2554
วันที่ 24 ก.พ. 2554
วันที่ 5 เม.ย. 2554
วันที่ 26 เม.ย. 2554

ผู้เข้าร่วม
20 คน
24 คน
10 คน
10 คน

วันที่ 26 พ.ค. 2554

8 คน

วันที่ 30 มิ.ย. 2554

38 คน

วันที่ 3 ส.ค. 2554

9 คน

วันที่ 13 ก.ย. 2554

24 คน

วันที่ 4 ต.ค. 2554

25 คน
รวม

168 คน

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 21

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

และดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การกากับของรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ดังนี้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมผลงานวิชาการเพื่อประกอบการขอตาแหน่งวิชาการ” วันที่ 20-21 มี.ค.
2554 ณ รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก (เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.5)
2. จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 24 มี.ค. 2554 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.6)
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปรับวิธีการดาเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ วันที่ 2-3 พ.ค. 2554 ณ โรงแรม Furama Jomtien Beach, Pattaya (เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.7)
4. จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักศึกษาหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) วันที่ 20 ส.ค. 2554
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.8)
นอกจากนี้คณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรมโครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ โดย รุ่น 9 คือ อ.ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล จานวน 1 คน เข้ารับการอบรมวันที่ 31 ม.ค.-25 ก.พ. 2554 และ รุ่น 10 คือ อ.
ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ จานวน 1 คน เข้ารับการอบรมวันที่ 18 เม.ย.-12 พ.ค. 2554 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.5)
คณะการติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยขององค์กร และปัจจัยเกื้อหนุนในการทาวิจัย
(C) โดยวางแนวทางปฏิบัติวิธีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China Medical
Board และทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย เพื่อให้การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินกองทุน CMB ดาเนินไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ควบคุมและตรวจสอบได้ คณะจึงให้ผู้รับทุนทาสัญญารับเงินอุดหนุน
การวิจัย โดยนาเงินที่ได้รับไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ตามชื่อโครงการวิจัย และกาหนดผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 คน และกาหนดให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นผู้ร่วมลงนามในบัญชีเงินทุนวิจัยนั้นด้วย
คณะมีระบบการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China Medical Board และทุน
สนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย คือ กาหนดการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเป็น 3 งวด คือ งวด
ที่ 1 ร้อยละ 60 / งวดที่ 2 ร้อยละ 30 และ งวดที่ 3 ร้อยละ 10 ตามลาดับ ของวงเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ การเบิกเงิน
อุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 หัวหน้าโครงการวิจัยจะเบิกได้เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย และรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ
สาหรับการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 หัวหน้าโครงการวิจัยจะเบิกได้เมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมรายงานการใช้
จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ กรณีสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว ปรากฏว่ามีเงินทุนวิจัยคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้หัวหน้า
โครงการวิจัยนาเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนคณะ
คณะมีการติดตามผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ว่ามีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์หรือไม่ และได้มีการประเมินประสิทธิผลของการให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัย
ขององค์กร และปัจจัยเกื้อหนุนในการทาวิจัย พบว่ า การสนับสนุนเงินทุนวิจัยของคณะ ในปีงบประมาณ 2553 มีความเพียงพอ
สาหรับปีงบประมาณ 2554 มีเงินทุนเหลือ เนื่องจาก การปรับเปลี่ยนของการ co-funding กับ สกว. และอาจารย์หลายคนได้รับ
ทุนวิจัย Contract research ซึ่งงบประมาณสนับสนุนในวงเงินที่มากกว่าของคณะ สาหรับปัจจัยเกื้อหนุนในการทาวิจัย ยังมีปัญหา
ด้านความเพียงพอและความทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการวิจัย นาผลการติดตาม ประเมินผลมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การวางแผนสนับสนุนด้านการเงิน
และปัจจัยเกื้อหนุนงานด้านการวิจัย (A) โดยนาผลการติดตามและการประเมินระบบและกลไกในการสนับสนุนด้านทุนวิจัยและ
ปัจจัยเกื้อหนุน มาปรับปรุงแผนการสนับสนุนด้านการเงินและปัจจัยเกื้อหนุนงานด้านการวิจัย โดยได้ปรับเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจัย
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เป็น 3,400,000 บาท โดยเฉพาะทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China Medical Board และทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัย
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย และการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มวิจัย เพื่อเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ่ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนผ่านหลายช่องทาง และขอให้ภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เ สนอขอตั้งงบการ
จัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2554 (แต่เมื่อสิ้นปีงบประมาณคณะกรรมการวิจัย ได้ประเมินผลเบื้องต้นพบว่า
มีการเสนอขอรับทุนคณะน้อยลง แต่มีการเสนอขอรับทุนแหล่งทุนภายนอกลักษณะ Contract research เพิ่มขึ้น สาหรับปัจจัย
เอื้อส่วนใหญ่สามารถรองรับให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการและวิจัยดีขึ้น ซึ่งฝ่ายวิจัยจะต้องปรับเพื่อกระตุ้นให้มีการเสนอขอรับทุน
เพิ่มขึ้นต่อไป)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.3
1.เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.1
2.เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.2

3.เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.3

4.เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.4
13.เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.5

14.เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.6
15.เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.7

16.เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.8

บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี 2554
(1) บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจยั รุ่นกลาง ประเภทเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ประจาปี 2554
(2) บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย
ประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจาปี 2554
(1)
บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน
CMB ประจาปี 2554
(2) บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย ประจาปี 2554
(3) บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2554
(4) บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานวิจยั ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2554
ฝ่ายวิจัยได้ร่วมกับโครงการศูนย์วจิ ัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) จัดเสวนา
วิชาการและวิจัย จานวน 9 ครั้ง
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมผลงานวิชาการเพื่อประกอบการขอ
ตาแหน่งวิชาการ” วันที่ 20-21 มี.ค. 2554 ณ รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.
นครนายก
โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ วันที่ 24 มี.ค. 2554
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปรับวิธีการดาเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 2-3 พ.ค. 2554 ณ โรงแรม
Furama Jomtien Beach, Pattaya
โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักศึกษาหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) วันที่ 20
ส.ค. 2554

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 23

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และการสร้างงานวิจัย

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.4
งานวิจัยและวิชาการ ประมวลและรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาสารสนเทศงานวิจัยขององค์กร (P) และนาขึ้น Website ของ
งาน ฯ http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/ (แผนภาพที่ 3.7) และจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยของ
คณะฯ ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และจัดเก็บผลงานวิจัยที่มคี ่า Impact
Factor / h index / citation พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ที่ลงในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่
ปี 2000 ถึงปัจจุบัน และปรับปรุงค่า citation ทุกๆ 6 เดือน พร้อมทั้งเก็บ link abstract ที่อยู่ใน Journal นั้นโดยตรง สามารถ
คัดกรองข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อให้รายงานผลข้อมูลในมิติตา่ งๆ ได้มากขึ้น
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php (เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1)

แผนภาพที่ 3.7 http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php Web page งานวิจัยและ
วิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยและวิชาการ ทาข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ (D) จัดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
การวิจัยของคณะฯ ด้วยการจัดเก็บข้อมูลจาก 13 ภาควิชาทุก 3 เดือน โดยใช้แบบฟอร์ม RU เป็นแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้านการ
วิจัยซึ่งเดิมมีอยู่ 8 แบบฟอร์ม ในปีงบประมาณ 2554 ได้เพิ่มเติมแบบฟอร์มเป็น 10 แบบฟอร์ม คือ RU11-D1 ถึง RU11-D8 เพื่อ
นาข้อมูลด้านการวิจัยของอาจารย์จากทุกภาควิชามาจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยของคณะฯ
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.2)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 24

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

1. แบบสารวจ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนและ/หรือได้ดาเนินการ ปีปฏิทิน (โครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง)
(แบบ RU11-D1a)
2. แบบสารวจ โครงการวิจัยที่เป็น Contract Research ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D1b)
3. แบบสารวจ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D2)
4. แบบสารวจ บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D3)
5. แบบสารวจการนาเสนอผลงานวิจยั และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(Proceedings) ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D4)
6. แบบสารวจผลงานวิจยั ตีพิมพ์หรือเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D5a)
7. แบบสารวจ หนังสือหรือตาราที่มีการรับรองคุณภาพ ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D5b)
8. แบบสารวจ นวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D6)
9. แบบสารวจ ผลงานทางวิชาการ การได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ การยกย่องในระดับชาติ (ตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป)
และระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D7)
10. แบบสารวจ ความเชี่ยวชาญ/ชานาญการเฉพาะด้านของบุคลากร ปีปฏิทิน (แบบ RU11-D8)
คณะฯ ติดตาม ประเมินผลของระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย (C) ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อใช้ในการอ้างอิง การวิเคราะห์ เพื่อจัดทา Ranking สาขาวิชาของ สกอ./สกว. ในปีงบประมาณ 2553 สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประเมินคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการประจาปี 2552 ได้ประกาศผลการประเมินเมื่อ วันพุธที่ 9
มิถุนายน 2553 ผลการประเมินของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ค่า TRF-Index 3.3
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเมื่อจัด Rating ได้ Rate 3 หมายความว่าอยู่ใน “ระดับดี” มีคุณภาพเทียบเท่าระดับชาติ หากคณะฯ มีวิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติระดับภูมิภาค ควรได้ Rate 4 หมายถึง “ระดับดีมาก” และถ้ามีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ระดับโลก ควรได้ Rate 5
หมายถึง “ระดับดีเยี่ยม” (เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.3)
ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2554 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้ประเมินระบบการสนับสนุนงานวิจัยของ
คณะ ซึ่งรวมระบบสารสนเทศด้วยว่าเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้านการวิจัยและผลงาน
วิชาการ ณ วันที่ 24 มกราคม 2554 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.4)
เพื่อเป็น การเตรียมรับ การประเมินคุ ณภาพภายนอกจากสานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) คณะฯ นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อให้เป็น
ประโยชน์และสนับสนุนงานวิจัยอย่างแท้จริง (A) ปรับฐานข้อมูลการวิจัย ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยแบ่งผลงานการตีพิมพ์ตามวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ Q1, Q2, Q3, Q4

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.4
1.เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1
2.เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.2
3.เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.3
4.เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.4

http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php
ข้อมูลตามแบบฟอร์ม RU11-D-1 ถึง RU11-D-8
ประกาศผลการประเมินคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการประจาปี 2552 ของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รางวัลดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาทีม่ วี ิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้านการวิจัย
และผลงานวิชาการ ณ วันที่ 24 มกราคม 2554

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 25

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
3.1.5 มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.5
คณะสาธารณสุขศาสตร์แต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรม จรรยาบรรณการทาวิจัย เพื่อพิจารณาความถูกต้องและเข้มแข็ง
ทางวิชาการของโครงการวิจัย (P) มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยเพื่อดูแลเรื่องจรรยาบรรณการทาวิจัย ดังนี้
คณะกรรมการวิจัย มีการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุน CMB และทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย โดยทุกโครงการวิจัยจะผ่านกระบวนการประเมินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิชาการของสาขาวิชาการนั้นๆ ซึ่งต้องผ่านการประเมินโครงการ (Pre-Evaluation) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน โดย
พิจารณาทั้งในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการ ความเหมาะสมในเรื่องของงบประมาณ ความมีคุณค่าสมควรได้รับการสนับสนุนให้
ดาเนินงานวิจัยตามข้อเสนอโครงการ รวมทั้งการพิจารณาว่า การดาเนินงานวิจัยนั้น ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างที่ใช้ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางด้าน
ชีวภาพ ด้านเคมี ด้านรังสี และด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะต้องมีการส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานการใช้จ่ายเงิน
โครงการ / ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรายงานการใช้จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ และจะมีการประเมินรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (Post-Evaluation) เพื่อพิจารณาว่าโครงการวิจัยนั้นดาเนินงานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับทุนหรือไม่ และในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผลงานวิจัยตามโครงการ ในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละครั้ง
ผู้รับทุนต้องระบุข้อความที่แสดงว่าการวิจัยได้รับเงินอุดหนุนจากทุน China Medical Board (CMB) คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือภาษาอังกฤษว่า “The study was funded by the China Medical Board of New York (CMB),
Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand”
คณะกรรมการวิ จั ย มี ก ารพิ จ ารณาทุ น อุ ด หนุ น การตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย ในวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ และ
ทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยได้ ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการ
ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการระบุ Acknowledgements ในกิตติกรรมประกาศว่า “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)
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็น ระบบ กลไก และ
การดาเนินงานเรื่องความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (D) เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ มีการพิจารณาตาม SOP ดังนี้
1. คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้คารับรองการขอรับการยกเว้นของงานวิจัยประเภทที่ 1 (Risk
Group 1) แล้วแจ้งให้คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดลทราบและออกหนังสือรับรอง
2. พิจารณากลั่นกรองงานวิจัยประเภทที่ 2 (Risk Group 2) โดยพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาออกหนังสือรับรอง
3. หากคณะมีงานวิจัยประเภทที่ 3 (Risk Group 3) และประเภทที่ 4 (Risk Group 4) ให้พิจารณากลั่นกรองและให้
ความเห็ น เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเพื่ อ พิ จ ารณา และเสนอ
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คณะกรรมการเทคนิ ค ด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาให้คารับรองต่อไป
กรณี ที่ ต้ อ งขอเสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอการรั บ รองจรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ ท ดลอง คณะฯจะส่ ง โครงการไปยั ง
คณะกรรมการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จานวนโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการพิจารณาโครงการวิจัย จานวน 1 โครงการ
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2)
ระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน/สัตว์ตามมาตรฐานสากล (D) คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาเนินการตาม SOP และตามนโยบายการกากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2551 ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดาเนินการ Update เลข
ทะเบียน IORG Number 0002101 IRB 00005262-Mahidol University IRB#5 ข้อมูลของกรรมการฯ ประจาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยวิธีการ Fax ไปที่ Office for Human Research Protections มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด มี
ความหลากหลายในคุณวุฒิ , มีทั้งเพศชายและหญิง , มีความหลายหลากในวัยวุฒิ , มีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็น
กรรมการ ทาหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้ งที่เป็นโครงการวิจัยของอาจารย์
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่ละโครงการจะได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการ ในกรณีพิจารณาแบบ Full-board review แต่ละโครงการจะมีกรรมการ 3 คน (Primary reviewer) และนาเรื่อง
เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน / ในกรณีพิจารณาแบบ Expedited
review แต่ละโครงการจะมีกรรมการ 2 คน (Primary reviewer) จะมอบหมายให้ประธานกรรมการฯ และกรรมการ 1 คน ทา
หน้าที่พิจารณาโครงการ หรือรองประธานกรรมการฯ และกรรมการ 1 คน ทาหน้าที่พิจารณาโครงการ หรือกรรมการ 2 คน ทา
หน้าที่พิจารณาโครงการ โดยมีแนวทางเช่นเดียวกับการพิจารณาโครงการที่ต้องเข้าพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full-board
review) เมื่อโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเรียบร้อย ประธานคณะกรรมการฯ จะออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิ จัยในมนุษย์
โดยใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีกาหนดวันหมดอายุคือ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบรับรองให้
(ใช้เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.8)
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจัยขององค์กร
(C) โดยติดตามผลการดาเนินการวิจัยประจาปี เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval หรือ COA) มีอายุการ
รับรอง 1 ปี นับจากวันที่รับรอง โดยระบุวันเริ่มต้นและวันหมดอายุไว้ในเอกสาร หากระยะเวลาดาเนินการวิจัยนานเกินกว่า 1 ปี
หัวหน้าโครงการวิจัยต้องติดต่อขอต่ออายุเอกสารรับรองนี้ก่อนที่จะถึงวันหมดอายุการรับรองอย่างน้อย 1 เดือน โดยส่งรายงานผล
การดาเนินการวิจัยประจาปี และขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย หรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่ง
สรุปผลโครงการวิจัยประจาปี และแจ้งปิดโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มติดตามผลการดาเนินการวิจัยประจาปี จากการติดตามและ
ประเมิน พบว่า มีการดาเนินการแล้วบางส่วน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีวารสารสาธารณสุขศาสตร์เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรอง และ online Asia Journal of Public Health ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่ยังไม่เข้าฐานข้อมูลสากลของ
Thai-PHEIN แต่คณะเป็นเจ้าภาพหลัก มีอาจารย์/นักวิจัยของคณะขอลงตีพิมพ์ ทั้ง 2 วารสารมีการประเมินผลงานก่อนการตีพิมพ์
โดยมี Peer Reviewer อ่านเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลงาน โดยใช้เกณฑ์ของวารสารระดับชาติและวารสารนานาชาติที่ยังไม่ เข้า
ฐานข้อมูลสากล นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2554 ยังได้จัดทาวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีบทความวิจัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพจานวน 8 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง กาหนดออก
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เดือน ธันวาคม 2554 และมีการเสนอให้จัดทาวารสารฉบับพิเศษเป็นวารสารเทียบเท่าวารสารระดับนานาชาติ Journal of the
Medical Association of Thailand ได้มีผลงานของอาจารย์ในคณะเสนอขอตีพิมพ์ 31 เรื่อง ผ่านการประเมินผลงานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 25 เรื่อง ขณะนี้กาลังให้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะตีพิมพ์ในเดือน มิถุนายน 2555
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3 )
กล่ า วโดยรวมคณะกรรมการวิ จั ย และคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ รวมถึ งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง มีการทางานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพของการวิจัย และการนาข้อมูลการประเมินผลมาปรับปรุง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัย (A) โดยหากพบว่าติดขัดในเรื่องภาษาอังกฤษ ก็จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษามาช่วยปรับแก้ให้
ดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ในปลายปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการวิจัยได้ปรับให้มีเกณฑ์สาหรับจัดลาดับโครงการวิจัยที่เสนอ
ของบประมาณแผ่นดิน และมี การใช้เกณฑ์ดังกล่าวต่อในปลายปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้การประกันคุณภาพของการวิจัยครบ
วงจรตั้งแต่เริ่มขอรับทุนจนถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ และในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้มีการปรับมาตรฐานการดาเนินงานใหม่ (Standard Operating Procedures; SOPs) โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป (เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.8 )

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.5
1.เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1

2.เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2
3.เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3

(1) แบบฟอร์มขอทุน CMB / ตีพิมพ์ / เสนอผลงาน
(2) แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Pre-Evaluation)
(3) แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Post-Evaluation)
(1) หนังสือแจ้งการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้
จัดอยู่ในงานวิจัยประเภทที่ 1 (Risk Group 1)
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2554
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มาตรฐานคุณภาพ
3.1.6 มีระบบการจัดการผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและนาไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.6
คณะฯ สร้างเครือข่ายวิจัยและการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน จะเป็นการสร้าง
ผลงานที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง วางแผนและกาหนดแนวทางการนาผลงานวิจยั ไปขยาย
ผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (P) (ตารางที่ 3.6) ซึ่งจะทาให้ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนาไปใช้
ได้จริง รวมทั้งได้มีการประสานงานกับสานักงานบริการวิชาการของคณะฯ และศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งได้จัดระบบและกลไกรองรับเพือ่ จดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร อนุสิทธิบัตร
บุคลากรของคณะดาเนินงาน(D) โดยการนาผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิม่ และให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ตามหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน โดยมีผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (2549-2553) ดังนี้
1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ CD ดร.สมาร์ท พิฆาตโรคอ้วน
ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 159112 ณ วันที่ 18 เมษายน 2550
2. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับนักเรียน สนุกกับโภชนาการ
ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 214855 ณ วันที่ 29 กันยายน 2552
3. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ DATACLIENT 1.0.7 (Software)
ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ อาจารย์ นพ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา (ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข)
ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันที
4. ผลงานเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดีด๊ ”ี
เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกลุ ชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้
ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการสร้างวินัยกับเด็ก
ลิขสิทธิ์ เลขที่ 246966 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
นอกจากนี้มีคู่มือ “แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก” ซึ่งเป็นชุดความรู้สาหรับแม่ครัว ผู้ประกอบการ ครู ในการพัฒนาทักษะด้าน
การเตรียมการปรุง การตักอาหารที่ได้ปริมาณและสัดส่วนตามธงโภชนาการได้มีการแจกไปยังโรงเรียนต่างๆ
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.1)
ในปีงบประมาณ 2554 มีการนาผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดัง
ตารางที่ 3.6

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 29
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ตารางที่ 3.6 ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจยั /เจ้าของผลงาน ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์ และการใช้
ประโยชน์
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสร้างสรรค์
1

Using food experience, multimedia and
role models for promoting fruit and
vegetable consumption in Bangkok
kindergarten children. Nutrition and
Dietics 2010; 67: 97-101.

2

Development of a method for
concentrating and detecting rotavirus in
oysters. International Journal Food
Microbial 2008; 122: 204-210.

3

ชื่อผู้วิจัย/เจ้าของ
ผลงาน
Sirikulchayanonta
C., Ledsee K.,
Shuaytong
P.,
Srisorrachatr S.

ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์
สมาคมนักกาหนดอาหาร
แห่งประเทศออสเตรเลีย
(The
Dietitions
Association of Australia)

Kittigul L., Pombubpa
K., Rattanatham T.,
Diraphat
P.,
Ultrarachkij F. et al.

คณะอนุกรรมการพิจารณา
มาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ สาขาสุขลักษณะ
อาหาร ของ มกอช./
FAO/WHO ปี 2011
Detection and characteristic of hepatitis Kittigul L., Uthaisin (สานักงานมาตรฐานสินค้า
a virus in water samples in Thailand. J A., Ekchaloemkiet เกษตรและอาหารแห่งชาติ)
Appl Microbial 2006; 100: 1318-1323.
S., Utrarachkij F.,
Luksamijarulkul P.

4

สภาวะสุขภาพประชาชนกรุงเทพมหานคร
ฉวีวรรณ บุญสุยา
ประจาปี 2550, 2551 และ 2553. รายงาน
การวิจยั ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร.
2553

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

5

การเฝ้าระวังการจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการของเครือข่ายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม.
รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อแผนงานการ
พัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็น
องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.);
2553 , Current situation of biosafety
practices in selected hospital
laboratories, Bangkok. Asia J Public
Health 2010; 1(1): 20-25.

คณะกรรมการป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติและสานัก
นโยบายและแผน
กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล,
เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัล
กุล, ยุวดี รอดจากภัย,
ศิราณี ศรีใส

การใช้ประโยชน์
นาไปขยายผลสาหรับเด็ก
ออสเตรเลีย รวมทั้งนาไปใช้
เผยแพร่ในสื่อมวลชนและเวบ
ไซต์ต่างๆทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทย เช่น Parenting
Magazine A Canadian
National Newspaper Union
Times Today London of
Business & Finance เป็นต้น
ใช้ประกอบการกาหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร
(มีการประชุมWorking groups
on the Development of a
Code of Hygienic Practice
for the Control of Virus in
Food ปี 2010 และพัฒนา
เป็น Guidlines on the
Application of General
Principles of Food Hygiene
to the control of viruses in
Food
โดยจัดประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง)
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขภายใต้
โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
นาผลงานไปพิจารณา ระดม
ความคิดเห็นจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการรองรับแผน
หลักการป้องกันอุบัตภิ ัย
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 25532557
ภายใต้โครงการ
“โครงการจัดทามาตรฐานความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิ าร”

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 30
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ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผู้วิจัย/เจ้าของ
ผลงาน
ภูษิตา อินทรประสงค์

6

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สังกัดกรมควบคุม
โรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

7

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินผลการ
ภูษิตา อินทรประสงค์
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สังกัดกรมควบคุม
โรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

8

โครงการกากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ
และพัฒนาศักยภาพการให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคของคลินิกชุมชนอบอุ่น
กรุงเทพมหานคร

9

โครงการวิจัยการควบคุมกากับและประเมินผล สุคนธา คงศีล และคณะ
โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อ
ป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้าง
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ)

สุนีย์ ละกาปั่น และ
คณะ
ภาควิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข

10 โครงการวิจัย การทบทวน (ครึ่งแผน) แผน สุคนธา คงศีล และคณะ
ยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554

11 โครงการวิจัยเชิงสารวจสถานการณ์และ
สุคนธา คงศีล และคณะ
วิเคราะห์นโยบายกฎหมาย
กฎระเบียบ
มาตรการบริหารจัดการอาหารในโรงเรียน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
12

ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์
กรมควบคุมโรค

การใช้ประโยชน์

กรมควบคุมโรค
กระทรวง
สาธารณสุข นาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการและเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กระทรวง
สาธารณสุข นาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการและเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สานักงานหลักประกัน
นาผลงานจากโครงการไป
สุขภาพแห่งชาติ
เขต13 ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
กรุงเทพมหานคร
งานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในหน่วยบริการ
นาไปพิจารณา
การขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจยั ระบบ
ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
สาธารณสุข (สวรส.)
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
http://www.hsri.or.th/
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย โดยนาไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ www.aidsthai.org
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์
ศูนย์ประสานงานโครงการ
ควบคุมมาตรการจัดการอาหาร
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ ในโรงเรียน
เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
(ศภพ.)

โครงการวิจัยเรือ่ ง
โครงการพัฒนาระบบการ วิริณธิ์ กิตติพชิ ัย และคณะ สานักงาน ก.พ.
คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

1. ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงวิชาการใน
การจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการสรรหา
และคัดเลือกกาลังคน คุณภาพ
เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผูม้ ี
ผลสัมฤทธิ์สูง
2. นาข้อเสนอเครื่องมือการ
คัดเลือกที่สะท้อนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของข้าราชการผูม้ ี
ผลสัมฤทธิ์สูงและข้อเสนอแนะ
จากรายงานการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการปรับปรุง

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 31
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ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสร้างสรรค์

13
14

15

16

17

โครงการ
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550
โครงการ สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบ
ของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2552

ชื่อผู้วิจัย/เจ้าของ
ผลงาน

ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์

ศรัญญา เบญจกุล, มณฑา
เก่งการพานิช, ลักขณา
เติมศิรกิ ุลชัย, ณัฐพล เทศ
ขยัน และสาโรจน์ นาคจู

1)สานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
2)สานักกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Global Adult Tobacco Survey: Thailand Lakkhana
Country Report. 2009
Termsirikulchai,
Mondha
Kengganpanich and
Taradol
Kengganpanich
การพัฒนาซอฟแวร์อย่างง่ายในการวิเคราะห์
อนุสรา ทองเอี่ยม (ที่
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
สาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ปรึกษา: สุพพัต ควรพงษา
มาตรฐานเครืองดื่มประเภทแก้วและอะลูมิเนียม
กุล)
(วิทยานิพนธ์)
โครงการวิจัยสร้างคู่มอื และเครือ่ งมือสังเกตและ
ภูษิตา อินทรประสงค์
ประเมินผลเพือ่ พัฒนาการดาเนินงานป้องกันและ
และคณะ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดชุมชนเป้าหมายเป็นฐาน

1)สานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
2)สานักกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บริษัท
จากัด

การใช้ประโยชน์
ระบบการคัดเลือกและ
คุณสมบัติของข้าราชการทีจ่ ะ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผูม้ ี
ผลสัมฤทธิ์สูง
3. นาหลักวิชาการและแนว
ทางการประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และสมรรถนะเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการกาหนด
วิธีการประเมินและติดตาม
ความก้าวหน้าและศักยภาพ
ของข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
นาไปใช้กาหนดกรอบและทิศ
ทางการดาเนินนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ยัง
ดาเนินงาน/กิจกรรมต่างๆได้อย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ์ ขนาด
ของปัญหา กลุ่มเป้าหมายและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อ
การควบคุมการบริโภคยาสูบให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นาไปใช้ประกอบการดาเนินการ
พิจารณาแนวทาง นโยบายและ
มาตรการทางกฎหมาย เพื่อการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ

ไทยเบเวอร์เรจแคน การประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สาหรับคานวณหา
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

กรมควบคุมโรค

ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดย
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

18 รายงานผลการประเมินโครงการรณรงค์
พัฒนาการสื่อสารเพื่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเสี่ยงในการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภูษิตา อินทรประสงค์ กรมควบคุมโรค
และคณะ

ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

19 การสารวจศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย สถานการณ์
นโยบาย และเครือข่ายความร่วมมือ
20 การศึกษาองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรม กลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน, โรคความดัน
โลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด)

ปาหนัน พิชยภิญโญ กรมควบคุมโรค
และคณะ

ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

อาภาพร
และคณะ

เผ่าวัฒนา กรมควบคุมโรค
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ชื่อผู้วิจัย/เจ้าของ
ผลงาน
21 การศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการ
สมาคมคลังปัญญา
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ความต้องการ และ อาวุโสแห่งประเทศไทย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ร่วมกับสานักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.
มหิดล
และสานัก
ส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ
22 โครงการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวน วิริณธิ์ กิตติพิชัย และ
ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม สถาบันส่งเสริม คณะ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน
ก.พ.ร.
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสร้างสรรค์

23 โภชนาการสาหรับนักกีฬาและผู้ออกกาลังกาย

จีรนันท์ แกล้วกล้า

24 กระบวนทัศน์และบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพ
สาธารณสุขของสถาบันการศึกษา

สุรชาติ ณ หนองคาย

25 ตารา เรื่อง"โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน: จากอณูสู่ ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
ชุมชน"

ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์
สมาคมคลังปัญญาอาวุโส
แห่งประเทศไทย

การใช้ประโยชน์
ใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และความต้องการของผู้สูงอายุ
เป็นแนวทางในการกาหนด
นโยบายและแผนงานด้าน
ผู้สูงอายุ

สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์: กรมสุขภาพจิต

เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการ
พัฒนาระบบราชการไทยให้มี
ความเป็นเลิศ สามารถรองรับ
การพัฒนาประเทศในยุค
โลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ หนังสือประกอบให้ความรู้
มหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาและผู้ที่ทางาน
ด้านโภชนาการ นักกีฬารวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬา
"สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข" ข้อมูลใช้เกี่ยวกับทิศการในการ
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐาน กับทศวรรษใหม่แห่ง
การเปลี่ยนแปลงระบบ
สาธารณสุข
หจก.เบสท์ กราฟฟิค เพรส: เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา,
พิมพ์
นักวิชาการ,ผู้สนใจที่จะศึกษา
และแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็ก
วัยเรียน

ผลการติดตาม
ประเมินผลลัพธ์ของการนาผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (C) พบว่ามีผลงานวิจัยทีข่ ยายผลให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จานวน 4 ผลงาน ดังตารางที่ 3.7
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ตารางที่ 3.7 ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/เจ้าของผลงาน และการใช้ประโยชน์

1

ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงาน
ชื่อผู้วิจัย/เจ้าของผลงาน
สร้างสรรค์
โครงการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยน
วิริณธิ์ กิตติพิชยั และคณะ
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.

2

ตารา เรื่อง"โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน: จาก
อณูสู่ชุมชน"

3

Development of a method for
concentrating and detecting
rotavirus in oysters. International
Journal Food Microbial 2008; 122:
204-210
Detection and characteristic of
hepatitis a virus in water samples
in Thailand. J Appl Microbial
2006; 100: 1318-1323.

4

การใช้ประโยชน์

นามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือให้ความรู้ "งานดี ชีวิตดี สังคมดี" การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริการ
ที่เป็นเลิศ I AM READY. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์: กรมสุขภาพจิต. โรงพิมพ์บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง
จากัด. 2551.
ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
นามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือให้ความรู้ "โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน:
จากอณูสู่ชุมชน" พิมพ์ครั้งที่ 1. สานักพิมพ์ หจก.เบสท์ กราฟ
ฟิค เพรส เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา,นักวิชาการ,ผู้สนใจที่จะ
ศึกษาและแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน
Kittigul L., Pombubpa K., มีการประชุมเพื่อจัดทามาตรฐานเกษตรและอาหารอย่าง
Rattanatham T., Diraphat ต่อเนื่องในปี 2554
และภาควิชามีการเปิดให้บริการตรวจ
P., Ultrarachkij F. et al.
ไวรัสในอาหารและน้า

Kittigul L., Uthaisin A.,
Ekchaloemkiet
S.,
Utrarachkij
F.,
Luksamijarulkul P.

แนวทาง รูปแบบการปรับปรุง ของการนาผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ คณะนาข้อมูลจากข้อ 3 มาประกอบการพิจารณา (A) โดยคณะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ายังไม่
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจัดตั้ง หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์และมอบหมายให้ ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ (OPHETS) ช่วยอานวยความสะดวกในการนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.6
1.เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.1

(1) CD ผลงาน ดร. สมาร์ทพิฆาตโรคอ้วน (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
(2) CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับนักเรียน สนุกกับโภชนาการ
(อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
(3) Software DATACLIENT 1.0.7 (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
(4) ผลงานเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดี๊ดี” (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
(5) คู่มือ “แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก” (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
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มาตรฐานคุณภาพ
3.1.7 มีกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก
[ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.7
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา โดยมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล เพื่อวางนโยบาย แนวทาง แผนงาน
การกากับ ดูแล และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในการเผยแพร่ผลงานวิจัย (P) วางนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการวิจัย แหล่งทุน รวมทั้งผลงานวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวมถึง
ดาเนินงานการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีชมรม Research Club ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้
มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั ดาเนินงานจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย / วิชาการ
ภายในองค์กร รวมทั้งเครือข่าย Thai-PHEIN เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ ลงานวิจัยโรงอาหารสุขภาพ การปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการ เป็นต้น สาหรับการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
มีหน่วยประชาสัมพันธ์ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะในภาพรวม และได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั บางส่วนในวาระที่เหมาะสม ผ่านสื่อทางช่อง NBT ในรายการ
หน้าต่างสุขภาพ จุลสารของคณะ และผ่านทางการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
คณะมีนโยบายส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามที่วารสารเรียก
เก็บจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหนึ่งบทความวิจัย และมีนโยบายให้เงินอุดหนุนเพิ่มแก่บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI และมีคา่ Impact Factor ตั้งแต่ 0.05-5.00 ขึ้นไป ให้ได้รับเงินรางวัลเพิ่มตั้งแต่ 5,000-18,000
บาทต่อหนึ่งบทความวิจัย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจยั ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และได้ปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยเพิม่ เงินรางวัลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลต่างๆ หรือ ในกรณีที่วารสารนั้นยังไม่มีการคานวณค่า
Impact Factor หรือมีค่า Impact Factor ต่ากว่า 0.05 ให้ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทต่อหนึ่งบทความวิจัยด้วย
(ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.2.3)
คณะยั ง มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ น าเสนอผลงานวิ ช าการในการประชุ ม วิ ช าการร ะดั บ นานาชาติ ก าหนด
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคส่วนต่างๆ (D) จัดระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการความรู้จากงานวิจัย
และนวัตกรรม ที่เชื่อถือได้ และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ (D) และสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร (D) โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา และคณะกรรมการวิจัย รวมทั้ง
งานวิจัยและวิชาการเป็นผู้ประสานงานในการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนในการเผยแพร่งานวิจัย เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเผยแพร่
ผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
เครื อ ข่ า ยเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และวิ ชาการไปยั งผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้งภายในและภายนอกองค์ ก ร เช่ น APACPH, Thai-PHEIN,
SEAPHEIN, WHO, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.), Collaborating Center for Tobacco Control (CCTC) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเครือข่าย Thai-PHEIN จัดการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1)
ครั้งที่ 1 เวทีการจัดการความรู้จากโครงการ “การสร้างกระแสสังคมและการชี้แนะสาธารณะ” วันที่ 8 ต.ค. 2553
ครั้งที่ 2 เวทีการจัดการความรู้จากโครงการ “โรงอาหารเพื่อสุขภาพ” วันที่ 17 พ.ย. 2553
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 35
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ครั้งที่ 3 เวทีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สถาบันเครือข่าย Thai-PHEIN จากโครงการ “การเฝ้าระวังการจัดการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์” วันที่ 1 ธ.ค. 2553
ครั้งที่ 4 โครงการ “โยคะเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 8 ธ.ค. 2553
ครั้งที่ 5 โครงการ “ขยะรีไซเคิล” วันที่ 8 ธ.ค. 2553
ครั้งที่ 6 โครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลลัพธ์จากโครงการโรงอาหารเพื่อสุขภาพ” วันที่ 8 ส.ค. 2554
ครั้งที่ 7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURN IT IN”
วันที่ 18 พ.ค. 2554
ครั้งที่ 8 จัดบรรยาย เรื่อง “วิจัยการศึกษา: What? Why? How?” วันที่ 2 มิ.ย. 2554
ครั้งที่ 9 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กลยุทธ์ในการยกระดับความรู้ในงานประจา” วันที่ 3 ส.ค. 2554
คณะทางานการจัดการความรู้ได้เชื่อมโยงความรู้จากการวิจัย และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานเผยแพร่ ผลงานวิจัย และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคส่วนต่างๆ (C) และเผยแพร่ผ่าน website และสร้าง
เครือข่ายกับหลายคณะใน Thai-PHEIN นอกจากนี้ยังเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Asia Journal of Public Health วารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ และวารสารอื่นๆ ของภาควิชา เช่น วารสารการพยาบาลสาธารณสุข วารสารสุขศึกษา เป็นต้น ผลการ
ดาเนินงานเผยแพร่ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งวารสารสาธารณสุขศาสตร์ และ Asia Journal of Public Health ออก
เผยแพร่ตามกาหนด (ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.2.14 - PH 3.1.2.15)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้
ณภาพข้อ 3.1.7
1.เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1

โครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 36
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มาตรฐานคุณภาพ
3.1.8 มีระบบการสร้างและพัฒนานักวิจัย

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.8
ในปีงบประมาณ 2554 ฝ่ายวิจัยมีแผนงานการสร้างและพัฒนานักวิจัย (P) โดยกาหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 นอกจากนี้คณะมีทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิจัย ซึ่งผู้เสนอขอรับทุนต้องมีอาจารย์ใหม่เป็นทีมงานวิจัยด้วย เป็นการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อีกช่องทางหนึ่ง (เอกสาร
หมายเลข PH 3.1.8.1)
กระบวนการดาเนินการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย (D) จัดทาโดยได้ส่งอาจารย์ใหม่ไปร่วมอบรมโครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้า
วิจัย) จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จานวน 2 คน โดย รุ่น 9 คือ อ.ดร.นฤมล เอือ้ มณีกูล เข้ารับการอบรมวันที่ 31 ม.ค.25 ก.พ. 2554 และ รุ่น 10 คือ อ.ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ เข้ารับการอบรมวันที่ 18 เม.ย.-12 พ.ค. 2554 (ใช้เอกสารหมายเลข
เดียวกับ PH 3.1.1.5) นอกจากนี้ยังได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์วิจัย 7 โครงการ ช่วยในการ
พัฒนาอาจารย์ใหม่ รวมทั้งการขอทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้วย นอกจากนี้คณะจัดอบรมและจัดเสวนาวิชาการและวิจัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการวิจัย โดยฝ่ายวิจัยได้ร่วมกับโครงการศูนย์วิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) จัดเสวนาวิชาการและวิจัย
(ใช้เอกสารหมายเลขเดียวกับ PH 3.1.3.4) และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ใช้เอกสาร
หมายเลขเดียวกับ PH 3.1.7.1) ดังกล่าวมาแล้ว

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.8
1.เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.1

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิ จัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิจัย พ.ศ. 2551

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 37

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ 3.2 ผลลัพธ์การวิจัย
หลักการ

ผลการประเมินผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการวิจัย

ระดับคะแนน
องค์ประกอบ 3.2
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3
 ผลลัพธ์ที่ 4
 ผลลัพธ์ที่ 5
 ผลลัพธ์ที่ 6

1 2 3 4 5 6 7
3
1
1
3
3
3
2.3333

เฉลี่ย (Mean)
 ผลลัพธ์อื่นๆ

1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของ

ส่วนงาน
1) จ า น ว น ง า น วิ จั ย ที่ จ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา

2

มาตรฐานคุณภาพ
3.2.1 สัมฤทธิผลด้านการวิจัย
ผลลัพธ์รายการที่ 1
รายงานผลลัพธ์

: สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจานวนบุคลากรสาย
วิชาการ (0.4 เรื่อง/คน/ปี)
: ในปี พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จานวน 64 เรื่อง เฉลี่ย 0.42 เรื่อง/คน/ปี (64 เรื่อง/153 คน) สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

ความหมาย
1. สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
1. ผลิตงานวิจัยที่มีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
2. เป็นผู้นาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
ประเมินประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่
ระดับนานาชาติ
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อ
เทียบกับจานวนบุคลากรสายวิชาการ
จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ x 100
จานวนบุคลากรสายวิชาการ

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 38
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องค์ประกอบ
6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
1. จานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (อาจารย์ประจา และนักวิจัยประจา)
2. จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (รายละเอียด
ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน และวารสาร)
หน่วยงานด้านการวิจัยของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
1 ปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
กรรมการบริหารด้านการวิจัยของส่วนงาน
2551

2553

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

-

0.29

-

0.49

0.4

0.42

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

2554
เป้าหมาย
0.5

18. Benchmark

2552

2555
ผล

เป้าหมาย

2556
ผล

เป้าหมาย

ผล

0.6

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

ผลลัพธ์รายการที่ 2
รายงานผลลัพธ์

: สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสาย
วิชาการ (0.4 เรื่อง/คน/ปี)
: ในปี พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนผลงานวิจัยทีต่ พี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
จานวน 49 เรื่อง เฉลี่ย 0.32 เรื่อง/คน/ปี (49 เรื่อง/153 คน) ต่ากว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย
2. สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อ
จานวนบุคลากรสายวิชาการ
1. ผลิตงานวิจัยที่มีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยสังคมโลก
2. เป็นผู้นาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
ประเมินประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ เมื่อเทียบ
กับจานวนบุคลากรสายวิชาการ

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 39
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องค์ประกอบ
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

ความหมาย
จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ x 100
จานวนบุคลากรสายวิชาการ
1. จานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (อาจารย์ประจา และนักวิจัยประจา)
2. จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ (รายละเอียดชื่อ
ผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน และวารสาร)
หน่วยงานด้านการวิจัยของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
1 ปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
กรรมการบริหารด้านการวิจัยของส่วนงาน

6. ข้อมูลที่ต้องการ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

2551

2552

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

-

0.30

-

0.30

0.4

0.32

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

2554
เป้าหมาย

2555
ผล

เป้าหมาย

0.4

18. Benchmark

2553

2556
ผล

เป้าหมาย

ผล

0.4

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

ผลลัพธ์รายการที่ 3
รายงานผลลัพธ์

: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (0.8 เรือ่ ง/คน/ปี) (สมศ. 5)
: ในปี พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติ จานวน 113 เรื่อง เฉลี่ย 0.74 เรื่อง/คน/ปี (113 เรื่อง/153 คน) ต่ากว่า
เป้าหมาย
สัดส่วนจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (เรื่อง)
วารสารวิชาการระดับชาติ (เรื่อง)
สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ/จานวนบุคลากรสายวิชาการ
(คน)

2551
(2008)
เป้า ผล
46
48
-

0.29

ข้อมูลย้อนหลัง
2552
(2009)
เป้า ผล
75
46
-

0.49

2553
(2010)
เป้า ผล
64
49

เป้าหมาย 2 ปีต่อไป
2554
2555
(2011)
(2012)
เป้า
ผล เป้า
ผล
-

0.4

0.5

0.42

-

0.6

-
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จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/จานวนบุคลากรสายวิชาการ (คน)
สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ทั้งหมด/จานวนบุคลากรสายวิชาการ (คน)
จานวนบุคลากรสายวิชาการ (คน)

องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

2551
(2008)
เป้า ผล

ข้อมูลย้อนหลัง
2552
(2009)
เป้า ผล

2553
(2010)
เป้า ผล

เป้าหมาย 2 ปีต่อไป
2554
2555
(2011)
(2012)
เป้า
ผล เป้า
ผล

-

0.30

-

0.30

0.4

0.32

0.4

-

0.4

-

0.6

0.59

0.7

0.79

0.8

0.74

0.9

-

1

-

-

158

-

154

-

153

-

-

-

-

ความหมาย
3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)
1. ผลิตงานวิจัยที่มีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
2. เป็นผู้นาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
ประเมินประสิทธิภาพในการผลิ ตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เทียบกับเกณฑ์ของ
สมศ.
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้
จากผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ก ารเผยแพร่ อ ย่ า ง
กว้ า งขวางจากการเปรี ย บเที ย บจ านวนบทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ แ ละจ านวน
ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ กั บ จ านวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
ค่ า น้ าหนั ก คุ ณ ภาพของผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ติ ด ตามที่ สมศ. ก าหนด ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
สถานศึกษา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม 2554)” หน้า 26-28
เมื่อ คานวณเป็ นร้อ ยละแล้ว ให้ ใช้บั ญ ญั ติไตรยางศ์เทีย บ โดยก าหนดร้อ ยละเท่า กับ 5
คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ร้อยละ 20 = 5 คะแนน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 10 = 5 คะแนน

6. ข้อมูลที่ต้องการ

1. จานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา)
2. จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ คิดค่าน้าหนักตามประเภทที่ สมศ. กาหนด
(รายละเอียดชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน และวารสาร)
2.1 จานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งที่ ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปี
การศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่
ตี พิ ม พ์ ชื่ อ วารสารหรื อ รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ชาการ และค่ า
น้าหนักของแต่ละบทความวิจัย

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 41
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องค์ประกอบ

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
2.2 จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่แผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด
หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และ
ค่าน้าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ “คู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม
2554)” หน้า 26-28
หน่วยงานด้านการวิจัยของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี
ค่าคะแนน 0-5
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
1 ปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
กรรมการบริหารด้านการวิจัยของส่วนงาน
2551
ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

0.6

0.59

0.7

0.79

0.8

0.74

2554
เป้าหมาย
0.9

ผลลัพธ์รายการที่ 4

รายงานผลลัพธ์

2553

เป้าหมาย

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

18. Benchmark

2552

2555
ผล

เป้าหมาย

2556
ผล

เป้าหมาย

ผล

1

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 10 ของผลงานวิจัย) (สมศ. 6)
- แก้ไขปัญหา/กาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
- ชุมชน/สังคม
- เชิงพาณิชย์
: ในปี พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการกาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ จานวน 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.12 ของ
ผลงานวิจัย (25x100/113) สูงกว่าเป้าหมาย

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 42
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ความหมาย
1. ชื่อตัวชี้วัด
4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)
- แก้ปัญหา/กาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
- ชุมชน/สังคม
- เชิงพานิชย์
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
1. ผลิตงานวิจัยที่มีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
2. เป็นผู้นาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
ประเมินประสิทธิผลในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ
4. ความหมายของตัวชี้วัด
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้
จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนาไปใช้
จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจาที่นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด
6. ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (อาจารย์ประจา และนักวิจัยประจา)
2. รายละเอียดผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลทีแ่ สดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผล
จากงานวิจัยหรืองาน
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ “คู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม
2554)” หน้า 29
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
หน่วยงานด้านการวิจัยของส่วนงาน
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
1 ครั้งต่อปี
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
1 ปี
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
กรรมการบริหารด้านการวิจัยของส่วนงาน
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ร้อยละ10

ผล

เป้าหมาย
ร้อยละ10

ผล

เป้าหมาย
ร้อยละ10

ผล

22.12

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 43

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ความหมาย
ปี 2554
เป้าหมาย
ร้อยละ10

18. Benchmark

ปี 2555
ผล

เป้าหมาย

ปี 2556
ผล

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ10

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

ผลลัพธ์รายการที่ 5

: จานวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Peer-reviewed Journals/ Refereed
Journals หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจานวนบทความทั้งหมด (เพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 10 ต่อปี)
รายงานผลลัพธ์
: ในปี พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง 518 ครั้ง ต่อจานวน
บทความทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2552 มีการอ้างอิง 447 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.88 (71x100/447) สูงกว่า
เป้าหมาย (สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
องค์ประกอบ
ความหมาย
1. ชื่อตัวชี้วัด
5. จานวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Peer-reviewed
Journals/Refereed Journals หรื อ ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติต่อจานวนบทความทั้งหมด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
1. ผลิตงานวิจัยที่มีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
2. เป็นผู้นาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
ประเมินประสิทธิผลในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
4. ความหมายของตัวชีว้ ัด
จ านวนครั้ ง ที่ บ ทความได้ รั บ การอ้ า งอิ ง (Citation) ใน Peer-reviewed
Journals/Refereed Journals หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติห รือระดั บ
นานาชาติต่อจกนวนบทความทั้งหมด
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง (Citation)
จานวนบทความทั้งหมด
6. ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
และได้รับการอ้างอิงทั้งหมด (รายละเอียดชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน และ
วารสาร)
2. จานวนครั้งที่ บ ทความวิ จัย ในข้ อ ที่ 1 ถูก อ้ างอิ ง (Citation) ใน Peerreviewed Journals/Refereed Journals หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
หน่วยงานด้านการวิจัยของส่วนงาน
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
1 ครั้งต่อปี
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ค่า 0-1
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 44

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
1 ปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
กรรมการบริหารด้านการวิจัยของส่วนงาน
ปี 2551
เป้าหมาย

ปี 2552
ผล

ร้อยละ10

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ปี 2554
ร้อยละ10

ผลลัพธ์รายการที่ 6
รายงานผลลัพธ์

ผล

ร้อยละ10

เป้าหมาย

18. Benchmark

เป้าหมาย

ปี 2553
ร้อยละ10

ปี 2555
ผล

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผล

15.88

ปี 2556
ผล

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ10

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ
: จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนบทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
: ในปี พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 172 บทความต่อ
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2552 มีการอ้างอิง 153
บทความ (19x100/153) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.42 สูงกว่าเป้าหมาย (สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)

ผลลัพธ์รายการอื่นๆ
:
1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
1) จานวนงานวิจัยที่จดทรัพย์สินทางปัญญา (1 ชิ้นงาน/ปี)
รายงานผลลัพธ์ : ผลงานเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดี๊ด”ี เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ชุตมิ า ศิริกุล
ชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
การสร้างวินัยกับเด็ก ลิขสิทธิ์ เลขที่ 246966 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
องค์ประกอบ
ความหมาย
1. ชื่อตัวชี้วัด
6. จานวนบทความวิ จัย ที่ได้ รับ การอ้า งอิ งต่ อ จานวนบทความวิจัย ที่ตี พิม พ์
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
1. ผลิตงานวิจัยที่มีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
2. เป็นผู้นาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
ประเมินประสิทธิผลในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
4. ความหมายของตัวชี้วัด
จานวนบทความวิ จัย ที่ ได้ รั บการอ้ า งอิ งต่อ จ านวนบทความวิ จั ยที่ ตี พิม พ์ ใ น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
x 100
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมด
6. ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนบทความวิจัยทั้งหมดที่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2. จานวนบทความวิจัยในข้อที่ 1 ที่ได้รับการอ้างอิง (รายละเอียดชื่อผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน และวารสาร)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 45

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความหมาย
หน่วยงานด้านการวิจัยของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
1 ปี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
กรรมการบริหารด้านการวิจัยของส่วนงาน
ปี 2551
เป้าหมาย

ปี 2552
ผล

ร้อยละ10

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ปี 2554
ร้อยละ10

ผล

ร้อยละ10

เป้าหมาย

18. Benchmark

เป้าหมาย

ปี 2553
ร้อยละ10

ปี 2555
ผล

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผล

12.42

ปี 2556
ผล

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ10

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 3 - 46

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 3 : มาตรฐานคุณภาพด้านการวิจัย
สรุปผลการดาเนินการ (ควรระบุให้ครอบคลุมการดาเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่านมาและ/หรือการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสารวจที่ผ่านมา)
ในปีงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และคณะกรรมการวิจัย ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ และพัฒนางานประจาของสายสนับสนุน
วิชาการ รวมทั้งภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
คณะจัดสรรทุนสนับสนุนการทาวิจัย หลายประเภท คือ
(1) ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB สาหรับอาจารย์ใหม่
(2) ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB สาหรับอาจารย์ทั่วไป
(3) ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(4) ทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(5) ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย
(6) ทุนสนับสนุนการพัฒนาตาราและหนังสือทางวิชาการ
คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อประกันคุณภาพงานวิจัยว่าได้ดาเนินการตามระเบียบ
วิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิของผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัย และปกป้องผลประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อส่วนรวมให้
ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สากลที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้มี คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อดาเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มคี ลินิกการวิจัยและ
คลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะมีวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองแล้ว
มีวารสารนานาชาติ Asia Journal of Public Health (e-journal) ซึ่งในปี 2555 ขึ้นปีที่ 3 และกาลังจัดทาวารสารนานาชาติฉบับ
พิเศษ Journal of the Medical Association of Thailand
คณะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ได้แก่ การส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรมโครงการสร้างนักวิจัย
(ต้นกล้าวิจัย) จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมผลงานวิชาการเพื่อประกอบการ
ขอตาแหน่งวิชาการ” / จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปรับวิธีการดาเนินการมาตรฐาน
(SOPs) ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นัก ศึกษาหลักสูตร ส.ม.
(นานาชาติ) เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัย ได้ร่วมกับโครงการศูนย์วิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) จัดเสวนาวิชาการและ
วิจัย จานวน 9 ครั้ง
คณะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย ที่เป็นปัจจุบัน อ้างอิงได้ใน Website ของคณะ ได้แก่ ฐานข้อมูลด้าน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ /ระดับชาติ และจัดเก็บผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor / h index / citation
พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ที่ลงในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบัน และ
ปรับปรุงค่า citation ทุกๆ 6 เดือน พร้อมทั้งเก็บ link abstract ที่อยู่ใน Journal นั้นโดยตรง
คณะจัดให้มี ชมรม Research Club เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย และกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มวิจัย
และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และมีการจัดทา Research Club Webboard เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานวิจัยใน
สาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ผ่านกระดานข่าว เพื่อนาไปสู่การรวมกลุ่มทางานวิจัยร่วมกัน สร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ
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จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณะมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจร
2. คณะมีแหล่งทุนสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทาวิจัย อีกทั้งจัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใหม่
ของคณะ
3. คณะมีการจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย อาจารย์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้านการวิจยั ได้
4. คณะมีเครือข่ายการทางานวิจัยในหลายระดับ ทั้งเครือข่ายชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยในระดับนานาชาติ
5. คณะมีงานวิจยั ด้านการสาธารณสุข ที่สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนและการสาธารณสุขของประเทศได้
6. คณะมีภาพลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขที่มีชื่อเสียง มีโอกาสแข่งขันการขอเงินสนับสนุนจาก
แหล่งทุนวิจัยภายนอกได้
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข
1. คณะควรเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกขึ้นอีกตามแผนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 30 โอกาสที่จะเพิ่ม
งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศจะมีมากขึ้น
2. คณะควรมีการปรับกระบวนทัศน์ในการทางานของอาจารย์ให้มุ่งเน้นงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และวิธีการทางานโดยการ
วางแผนกาหนดเป้าหมาย ดาเนินการ ประเมินผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุงให้ครบวงจร (PDCA)
3. คณะควรมีการติดตามผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Upward Trend)
4. คณะควรมีการนาผลงานวิจัยเทียบเคียงกับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชีย
5. คณะควรมีระบบติดตามความก้าวหน้าให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทาวิจยั ให้เสร็จตามแผนและภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. คณะควรสนับสนุนให้ทุกภาควิชามีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ 1 เรื่อง/คน/ปี
7. คณะควรสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น
8. คณะควรพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะฯ เพื่อยกระดับให้อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในการ
จัดทาวารสารนานาชาติ (e-Journal) ควรออกวารสารให้ตรงต่อเวลาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และสามารถ
เข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เช่น ISI, SCOPUS, PubMed
สรุปผลลัพธ์
การดาเนินการด้านการวิจัยของคณะฯ มีสัดส่วนของผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ เฉลี่ย 0.74 เรื่อง/คน/ปี ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปีปฏิทิน 2553 เล็กน้อย
(ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 0.8 เรื่อง/คน/ปี)
ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการวิจัย ค่าเฉลี่ย = 2.3333
ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงานจานวนงานวิจัยที่จดทรัพย์สินทางปัญญา ระดับคะแนน = 2
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มาตรฐานคุณภาพที่ 4
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททาง
วิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

องค์ประกอบ 4.1 ระบบและกลไก
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ห ลากหลายเป็ น
ระบบที่เชื่อมโยงทั้งองค์กร โดยมีขอบเขต
การดาเนินงานอย่างครอบคลุม ครบวงจร ทั้ง
การก าหนดเป้ าหมายและแผนงาน การ
ประสานงาน การติ ดตามประเมิ นผล และ
การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไก
แต่ละระดับอาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้

ระดับคะแนน

1 2 3

องค์ประกอบ 4.1
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มาตรฐานคุณภาพ
4.1.1 มีระบบและกลไกการดาเนินการบริการวิชาการที่หลากหลายสู่เป้าหมายขององค์กร
[ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณบดีได้มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์และรองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและบริหารสินทรัพย์กาหนดโครงสร้าง/คาสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดต่างๆ)/งาน/บุคคล เพื่อวางนโยบาย
แนวทาง กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการบริการวิชาการขององค์กร (P) และ ดาเนินการด้านบริการวิชาการ ตาม
คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 555/2553 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.1) โดยสรุปหน้าที่ ดังนี้
1. รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ด้านบริการวิชาการ ดังนี้
1) ประสานงานติดต่อต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคณะ
2) ประสานงานการจัดการอบรม การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมความร่วมมือต่างประเทศกับภาควิชา/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานในกากับ คือ งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงาน
กลาง ซึ่งอยู่ภายใต้สานักงานคณบดี ทาหน้าที่รวบรวมงานบริการวิชาการของคณะ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การ
จัดการต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ (นานาชาติ) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา
จัดทาสื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น รายการหน้าต่างสุขภาพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางการจัดฝึกอบรมนโยบายด้านสุขภาพนานาชาติ (Regional Training
Center)
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2. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ มีหน้าที่
1) ควบคุม กากับ ดูแลศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2) บริหารจัดการโครงการภายใต้ศูนย์ฯ และโครงการบริการวิชาการสานักงานบริการฯ
3) พั ฒ นาขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก งานบริ ก ารเทคโนโลยี ส าธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม (OPHETS) ภาควิชา และบุคลากรเพื่อนามาสู่การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลงาน องค์ความรู้ และรายได้ ฯลฯ
นอกจากนี้ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ ยังดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีกตาแหน่งหนึ่ง
สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) เป็นหน่วยงานกลางของคณะที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
การให้บริการวิชาการของภาควิชา/บุคลากรเป็นระบบและครบวงจร ตามโครงสร้างการบริหารงานของ OPHETS (เอกสาร
หมายเลข PH 4.1.1.2) และมีการแต่งตั้งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3-4.1.1.5)
คณะฯ มีการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงาน/แผนปฏิบัติงานด้ านบริการวิชาการตามเป้าหมาย ที่
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ด้านอื่นๆ ขององค์กร และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย /อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(P) ให้ทุกภาควิชา งานวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการวิชาการกับ
หน่วยงานที่มาขอรับการบริการวิชาการโดยการเสนอขอความเห็นชอบจากคณบดี
ซึ่งแต่ละภาควิชา/หน่วยงานมีการบริหารงานบริการวิชาการ ดังนี้
 ภาควิชา : หัวหน้าภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการ กากับดูแลด้านการจัดฝึกอบรม การเป็น
วิทยากร ที่ปรึกษา และคณะกรรมการต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ มีรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กากับดูแลในการจัดฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีรองคณบดี กากับดูแลในการจัดฝึกอบรมเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับบุคคลภายนอก
 สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการบริหารฯ และผู้อานวยการสานักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่ควบคุม กากับดูแลการบริการวิชาการ
สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะฯ โดยมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551-2554 (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.6) และแปลง
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการปี 2552-2554 ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนาในการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพทีม่ ีคุณภาพมาตรฐาน
สากลให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนไทย”
พันธกิจ
“พัฒนาสมรรถนะ และบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
คุณภาพมาตรฐานสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ”
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 2
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1.
2.
3.
4.
5.

นโยบาย
เพื่อจัดการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
ขยายบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ
ให้มีหน่วยงานวิชาการเฉพาะกิจเคลื่อนที่ เพื่อคลีค่ ลายปัญหาสาธารณสุข
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อวางแผนควบคุมป้องกันปัญหา

นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
นโยบายคุณภาพ
“มุ่งการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบคุณภาพและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ครบ
วงจร สอดคล้องกับเหตุการณ์ และความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
เป้าหมายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการบริการ ในภาพรวมเฉลีย่ ต่อปีไม่น้อยกว่า 4.0 ใน 5.0
2. ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพเฉลี่ยต่อปีไม่มากกว่า 14 วันทาการ
3. จานวนข้อร้องเรียนรวม เฉลีย่ ไม่มากกว่า 12 ครั้ง/ปี
ยกเว้น - จานวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมไม่มากกว่า 3 ครั้ง/ปี
- จานวนข้อร้องเรียนด้านความน่าเชื่อถือหรือคุณภาพของผลการตรวจ ไม่มากกว่า 3 ครั้ง/ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาบริการวิชาการและการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพิ่มศักยภาพและการขยายบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.2 การขยายงานวิจัยและฝึกอบรมเชิงลึกและบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาและขยายบริการด้านการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานเพื่อสนับสนุนการตลาดและการขาย
กลยุทธ์ที่ 2.1 การจัดระบบการตลาดเชิงรุก (การสร้างสัมพันธภาพ แรงจูงใจ ทีมการตลาดและประชาสัมพันธ์)
กลยุทธ์ที่ 2.2 การขยายการตลาดในกลุ่มเอกชนและจัดการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.3 การปรับปรุงองค์กร กฎระเบียบให้เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการตลาดและการขาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3.2 การจัดทาโปรแกรมสาเร็จรูประบบบัญชีและพัสดุ
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาข้อมูลเครือข่ายตรวจสุขภาพ
สานักงานบริการฯ การจัดทาหลักเกณฑ์/ระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม (D) และจัดกิจกรรมงาน
บริการวิชาการเชิงบูรณาการองค์ความรู้สาธารณสุขจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ดังนี้
1. หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการอานวย
ความสะดวกตามความต้องการของทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 3
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2. คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ และเก้าอี้เพื่อสุขภาพ เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับประชาชนทั่วไป จากสถิติ
พบว่าผู้รับบริการนวดแผนไทยประยุกต์มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3.บริการตรวจประเมินและเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตามความจาเป็นและความต้องการในการปรับปรุงสภาวะ
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการและสาธารณสถานทั่วไป
4. การฝึกอบรม จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานความร่วมมือกับภาควิชา ในการจัดทาโครงการศึกษาด้านการสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง และร่วมกัน
จัดหาทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมในข้อ 1-3 เป็นบริการประจาของสานักงานฯ โดยบริการในข้อ 2 เป็นบริการในสถานที่ เปิดบริการทุกวัน เวลา
08.00-18.00 น. และกิจกรรมในข้อ 1 และ 3 เป็นบริการนอกสถานที่ตามกาหนดนัดหมาย ที่ผู้รับบริการต้องการ
กิจกรรมในข้อ 4,5 เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ตามแผนการจัดฝึกอบรมและตามที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก
มีการบูรณาการวิชาการแก่สังคมในกิจกรรมการดาเนินงานโครงการบางโครงการ โดยใช้กระบวนการจัดเวทีประชาชน ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับโครงการ และสามารถนามาใช้อ้างอิงในการเรียนการสอนได้
ในด้านการเงิน สานักงานบริการฯ ดาเนินการทางการเงินอย่างเป็นระบบตามที่คณะฯ กาหนดโดยประสานงานกับหน่วย
บริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ของคณะ และมีระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการจัดสรรรายได้ ของสานักงานบริการฯ ที่
สอดคล้องกับระเบียบของคณะฯ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.7 - 4.1.1.9)
ระบบและกลไกในการติดตามงานบริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ มีดังนี้
สานักงานบริการฯ มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการบริการวิชาการ (C) และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ (A) โดยจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ 2 เดือน/ ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข PH 4.1.1.10) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติ พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่า งๆ เป็นการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้มีรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยา (ทางห้องปฏิบัติการ) และการตรวจ
วิเคราะห์น้า ดินตะกอน อากาศ ไปยังมหาวิทยาลัยและสานักงบประมาณทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) ตามแบบฟอร์ม สงป. 2554-1
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.11)
ฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ประชุมบุคลากรในงานก่อนและหลังการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการต่างๆ
เพื่อวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งาน พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขปั ญหาต่างๆ เป็นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.12)
ภาควิชา มีแผนการดาเนินงานบริการวิชาการและมี การรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะทุกเดือน เดือนละ 1 ภาควิชา (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.13)

เกณ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและ
กลไกการบริการทาง
คะแนน 1
วิชาการแก่สังคม
(สกอ. 5.1)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ส่วนงานประเมินตนเอง

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินงาน5
ข้อ
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.1
1.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.2
3.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3
4.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.4
5.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.5
6.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.6
7.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.7
8.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.8
9.เอกสารหมายเลข PH 4.1.9
10.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.10
11.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.11
12.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.12
13.เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.13

คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 555/2553 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 03/2553 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 343/2549 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549
คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 345/2549 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของสานักงานบริการฯ
ประกาศสานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทน และการเบิกจ่ายเงิน
โครงการศึกษา ประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประกาศสานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้โครงการภายใต้ข้อตกลง
การบริหารจัดการของสานักงานบริการฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินรายได้จาก
การบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
รายงานการประชุมสานักงานบริการฯ 2 เดือน/ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2554 (สงป.2554-1)
รายงานการประชุมฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 8/2554 ประจาเดือนสิงหาคม
2554

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.2 มีระบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการบริการวิชาการ/สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อการกาหนดราคาและใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.2
คณะมีโครงสร้างการบริหารงานและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ (P) การเชื่อมโยงเครือข่ายงานบริการวิชาการทั้งภายใน
คณะ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก โดยจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ในการบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอเอกสารมอบอานาจจากมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเสนอ/ต่อรองราคาและลงนามในสัญญา สาหรับการ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ กรณีที่วงเงินเกิน 2,000,000 บาท โครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการโดยสานักงานบริการฯ กล่าวคือ
โครงการเป็นที่ปรึกษา การตรวจวิเคราะห์ การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การนวดแผนไทยประยุกต์ ฯลฯ ทั้ง ภาครัฐและ
เอกชน สานักงานบริก ารเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล มีการใช้ระเบีย บ
หลักเกณฑ์จากภาครัฐและเอกชนมาคิดวิเคราะห์ต้นทุน (D) ได้แก่
1. การวิเคราะห์ต้นทุนการฝึกอบรม โดยใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมมาคานวณค่าบริการต่อ
หัวต่อปริมาณขั้นต่าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมของ OPHETS (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.1)
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2. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อ parameter โดยใช้ฐานข้อมูลจากการเสนอราคาวัสดุ
ของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภายนอก มาคานวณในการคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.2)
3. การกาหนดต้นทุนค่าบริการตรวจสุขภาพ ใช้อัตราค่าบริการตามระเบียบกระทรวงการคลัง สาหรับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการกาหนดราคาค่าบริการ เช่น การให้บริการแนวดแผนไทยประยุกต์
การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.3)
สาหรั บการบริการวิชาการที่ เป็นการจัด ฝึกอบรม/ศึ กษาดู งาน ให้แก่ หน่วยงานจากต่า งประเทศ งานวิ เทศและการ
ประชาสัมพันธ์ ดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดฝึกอบรม โดยจาแนกตามประเภทของกิจกรรม เช่น ต้นทุนการจัดฝึกอบรม
การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ มีวิธีการดังนี้
1. การวิเคราะห์ต้นทุนการฝึกอบรม โดยใช้ฐานข้อมูล ระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมมาคานวณ
ค่าบริการต่อหัวปริมาณขั้นต่าของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. วิเคราะห์ตามจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. วิเคราะห์ตามประเภทของผู้ให้ทุน
4. วิเคราะห์ตามระยะเวลาในการให้การฝึกอบรม
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.4)
การให้บริการวิชาการมีกระบวนการติดตาม และประเมินผล (C) ความพึงพอใจจากโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มีการประเมินความพึงพอใจโดยเลือกสุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานที่มารับบริการทั้งเก่าและ
ใหม่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (หน่วยงาน) ตามแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.5)
2. บริการนวดแผนไทยประยุกต์ มีแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.6)
3. การจัดฝึกอบรมในประเทศ มีการประเมินผลการอบรม ตามแบบประเมินการอบรม (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.7)
4. การฝึกอบรม/ดูงานจากต่างประเทศ ตามแบบประเมินผลการจัดฝึกอบรม (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.8)

จากการให้ผู้รับบริการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ สรุปผลการประเมินแต่ละโครงการ/กิจกรรม และมี
การนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา (A) ดังนี้
สานักงานบริการฯ คานึงถึงความสาคัญในการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้
1.1 การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการสุขภาพ ดังนี้ (จากเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4.0 ใน 5.0)
1) ผู้รับบริการหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่
= 4.42 (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.9)
2) ผู้รับบริการนวดแผนไทยประยุกต์
= 4.32 (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.10)
1.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย
= 4.20 (เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.11)
1.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมระดับนานาชาติ (เฉลี่ย) = 4.30
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.12)
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.2
1.เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.1
2.เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.2
3.เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.3

4.เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.4
5.เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.5
6.เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.6
7.เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.7

ข้อมูลการคานวณต้นทุนการฝึกอบรมของ OPHETS
ตารางราคาน้ายาห้องปฏิบตั ิการโลหิตวิทยา สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2549
-หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่องอัตรา
ค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ข้อมูลการให้บริการศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนวดแผนไทยประยุกต์
แบบประเมินการฝึกอบรม

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.3

มีระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อถือได้ และทันสมัย

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.3
สานักงานบริการฯ การวางแนวทางและแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริการวิชาการ (P) และการนา
ข้อมูลมาจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการวิชาการของคณะ (D) โดยมี Website www.ph.mahidol.ac.th/ophets
(ในปีงบประมาณ 2554 Website ของ สานักงานบริการฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ) เชื่อมโยงเครือข่าย Website ของคณะฯ /
ภาควิชา / หน่วยงานภายในคณะและมหาวิทยาลัย มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทาเอกสารในการดาเนินการให้บริการ ดังนี้
งานฝึกอบรม (เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.1)
1. มีการรวบรวมข้อมูลโครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
2. มีการรวบรวมข้อมูลวิทยากร
3. มีการรวบรวมข้อมูลในการคานวณการวิเคราะห์ต้นทุนการฝึกอบรม
งานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.2)
1. บันทึกข้อมูลการให้บริการตามระบบ FIS ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. จัดทาเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประกอบด้วย
1) คู่มือคุณภาพ
2) ระเบียบปฏิบัติของทุกกิจกรรมในงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
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3) เอกสารที่ใช้ในการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
4) เอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพ
3. มีการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับบริการ
4. มีการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ
5. มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสุขภาพอย่างเป็นระบบ
6. มีเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพทั่วไป และผลการตรวจสุขภาพงาน
งานบริการสร้างเสริมสุขภาพในคลินิก (เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.3)
1. มีระบบการรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการนวดแผนไทยประยุกต์ และเก้าอี้เพื่อสุขภาพ ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ระบบข้อมูล ผู้รับบริการให้สามารถจัดทาใบเสร็จรับเงินได้โดยไม่ต้องใช้วิธีเขียน
2. มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การนวดแผนไทยประยุกต์ และเก้าอี้เพื่อสุขภาพ
งานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.4)
1. มีการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับบริการอย่างเป็นระบบ
2. มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นอกจากนี้ คณะใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย คือ ระบบสารสนเทศคณะ-มหาวิทยาลัยมหิดล (MUFIS)
ในการบันทึกข้อมูลการให้บริการวิชาการโดยให้ทุกภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เช่น
การเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การบริการผ่านสื่อ การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การจัดประชุม/
อบรม/สัมมนา ฯลฯ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.5)
สาหรับการประมวลผลงานบริการแต่ละประเภทเพื่อการติดตาม และประเมินผลระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่
สนับสนุนการบริการวิชาการ (C) จะใช้ระบบรวบรวมข้อมูลรายเดือนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office นาเสนอต่อที่ประชุม
สานักงานบริการฯ (2 เดือน/ครั้ง) สรุปผลการดาเนินงานรายเดือนและผลการดาเนินงานรายปี เช่น แผนภูมิผู้มารับบริการคลินิก
เก้าอี้สุขภาพ แผนภูมิผู้มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แผนภู มิผู้มารับบริการคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ และตารางสรุป
ระยะเวลาการดาเนินงานให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น (เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.6)
ส่วนระบบ MUFIS งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพติดตามและรวบรวมผลการบันทึกข้อมูลด้านบริการวิชาการ โดยมี
การคัดกรองข้อมูลทุก 2 สัปดาห์ และสรุปผลการบันทึกข้อมูลรายไตรมาส เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.7)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน Website
Website ของสานักงานบริการฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุง
สาหรับกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์จะมีการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน พร้อมภาพกิจกรรม
ใน website : www.ph.mahidol.ac.th
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.3
1.เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.1
2.เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.2
3.เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.3
4.เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.4
5.เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.5
6.เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.6
7.เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.7

ข้อมูลการลงทะเบียนฝึกอบรม
ข้อมูลหน่วยงานตรวจสุขภาพประจาปี
ข้อมูลผูต้ รวจสุขภาพประจาปี
ข้อมูลผูร้ ับบริการนวดแผนไทยประยุกต์
ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการ
ข้อมูลการตรวจสิ่งแวดล้อมทั่วไป สถานประกอบการ
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในระบบ MUFIS
แผนภูมผิ ู้มารับบริการด้านต่างๆ
การรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน
ข้อมูลการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ประจาปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.4 มีการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.4
สานักงานบริการฯ มีนโยบายการพัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับการเรียน การสอน การวิจัยและงานด้านอื่นๆ
โดยวางแผนเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม หรืองานด้านอื่นๆ ตามภารกิจของคณะ (P) และให้
และ ความร่วมมือกับอาจารย์ในคณะฯ และเครือข่ายหน่วยงาน
ภายนอกที่ต้องการในการใช้กิจกรรมบริการของสานักงานบริการฯ เพื่อการจัดการเรียนการสอน หรือการศึก ษาวิจัยแก่นักศึกษา
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
กิจกรรม/โครงการฯ ที่สานักงานบริการฯดาเนินการตามแผนบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจต่างๆ (D) โดยร่วมมือ
กับอาจารย์/ภาควิชาต่างๆ และหน่วยงานของคณะฯ
1.1 หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ มีอาจารย์ที่เป็นแพทย์จากภาควิชาต่า งๆ ร่วมเป็นทีมงานในการให้บริการ ซึ่งจากการ
ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ อาจารย์นาประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้สอนในห้องเรียนได้ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.1)
1.2 ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยสานักงานบริการฯ ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างส่งตรวจดังนี้
1) ภาควิชาจุลชีววิทยา ตรวจวิเคราะห์ด้านชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส
2) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน เช่น
การตรวจสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่าง เสียง ความร้อน การตรวจคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องควัน การตรวจคุณภาพ
บรรยากาศ
3) ภาควิชาโภชนวิทยา ตรวจวิเคราะห์ด้านชีวเคมี/ คุณภาพอาหาร
ซึ่งการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนี้ สามารถใช้ตัวอย่างเหล่านี้เป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน
ในห้องปฏิบัติการได้
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1.3 การฝึกอบรมแก่บุคลากรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ มีอาจารย์จากภาควิชาร่วมเป็นวิทยากร โดยใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะทางของแต่ละบุคคลมาบริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอก เช่น การฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตรการอบรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีอาจารย์
จาก 10 ภาควิชา ร่วมเป็นวิทยากร เช่น ภาควิชาอนามัยครอบครัว บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา ชีวสถิติ สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ การพยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.2)
1.4 การฝึ กภาคปฏิบั ติงานภาคสนามประจ าปี ข องนัก ศึก ษา ซึ่ งภาควิ ชาอนามั ย ชุม ชนเป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กในการ
ดาเนินงานนั้น ได้มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.3)
1.5 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งมีอาจารย์ภาควิชาต่างๆ เป็นหัวหน้าโครงการ
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.4)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
1. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะติดตามผล : โครงการขยายโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ บ้านเด็กอ่อน
พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)
2. โครงการศึกษาและจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)
3. โครงการจัดทาคู่มือแนวทางการจัดทารายงานด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการเหมืองแร่
(ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)
4. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
5.โครงการกากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคของคลินิกชุมชนอบอุ่น กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2554 (รศ.สุนีย์ ละกาปั่น)
6. โครงการศึกษาศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้บริการปฐมภูมิการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคในและนอกหน่วยบริการ (รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา)
7. โครงการตรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแพทย์เครือข่ายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย์ (รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู)
ภาควิชาชีวสถิติ
8. โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพื้นที่และทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. การศึกษาประเด็นจัดทาแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานของ
สานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) (รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์)
10. การให้ความรู้การใช้เครื่องสาอางแก่ช่างเสริมสวยในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
(รศ.สรา อาภรณ์)
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11. โครงการพัฒนาเครื่องมือระบบเตือนภัยมลพิษอย่างต่อเนื่อง (รศ.ประมุข โอศิริ)
12. โครงการ Occupational Health and Safety in Oil Palm Farming for Smallholders and Laour
(รศ.สรา อาภรณ์)
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
13. โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบ้ติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2554
(รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์)
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
14. การศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร และประเมิ นผลการรับทราบสื่อสาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัย
สุขภาพ ปี 2554 (อาจารย์มลินี สมภพเจริญ)
15. โครงการสารวจ อบรม ประชาสัมพันธ์และให้คาแนะนาในการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่อาคารกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง (ผศ.มณฑา เก่งการพานิช)
16. โครงการตรวจสอบประเมินงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข ปี 2554
(รศ.สุปรียา ตันสกุล)
ภาควิชาอนามัยครอบครัว
17. งานจ้างสารวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล (ผศ.วิริณธิ์ กิตติพิชัย)
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
18. โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน
(รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล)
การนาผลของการบริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการการสอนและการวิจัยนั้น มีหลายโครงการที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการ นาไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่อาจารย์ให้คาแนะนา/ปรึกษาแก่
หน่วยงานภายนอก ก็สามารถนาประเด็นความรู้และประสบการณ์หลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วย เช่น โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้นาผลจากการดาเนินโครงการมาใช้ในการเรียนการสอน วิชา สศบส 636 การกาหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
สาธารณสุขและการประเมินผล หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข เป็นต้น (C)
ในปีงบประมาณ 2554 มีโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างดาเนินการทีน่ าผลการดาเนินงาน
มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและวิจัย จานวน 22 เรื่อง จากจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 57 โครงการ ดัง
รายละเอียด (เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.5)
ข้อจากัดในการนาข้อมูลการบริการวิชาการของสานักงานบริการฯ ไปใช้ เช่น ข้อมูลด้านสุขาพ ผู้ เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้
ข้อมูลจะต้องคานึงถึงสิทธิมนุษยชนและควรนาไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.4
1.เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.1
2.เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.2
3.เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.3
4.เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.4
5.เอกสารหมายเลข PH 4.1.4.5

หนังสือเชิญอาจารย์ร่วมให้บริการของสานักงานฯ
โครงการทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งมีอาจารย์ภาควิชาต่างๆ เป็น
หัวหน้าโครงการ
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามแบบเบ็ดเสร็จ ประจาปีการศึกษา 2553
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บุคลากรภาควิชาเป็นหัวหน้าโครงการ
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.5

ให้บริการวิชาการหรือสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยจริยธรรม มนุษยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้
ณภาพข้อ 4.1.5
ผู้บริหารสานักงานบริการฯ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบกากับดูแลด้านจริยธรรม มนุษยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้บริการวิชาการ (P) โดยทาหน้าที่ดูแลพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วย ติดตาม
ดูแลโดยการสังเกต และประมวลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งรวบรวมสรุปและนาเสนอที่ประชุมสานักงาน
บริการฯ 2 เดือน/ 1 ครั้ง หากพบประเด็นปัญหาจะดาเนินการชี้แจงค้นหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไข
สานักงานบริการฯ ได้รับการรับรองคุณภาพบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (ISO 9001:2000) ต่อเนื่องมา 5 ปี โดย
สิ้นสุดการรับรองในเดือนกันยายน 2552 และได้รับการรับรองคุณภาพบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ระดับสูงขึ้น (ISO 9001:2008)
เมื่อเดือนตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบันโดยจะรับการตรวจประเมินประจาปี 2554 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นระบบควบคุม
คุณภาพของการบริการไม่ให้เกิดผลเสียอันไม่พึงประสงค์แก่ผู้รับบริการ นับเป็นความรับผิดชอบต่อสาธารณะด้วยจริยธรรมและ
คุณธรรม มีการติดตามกากับงานตามคู่มือระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.2)
สานักงานบริการฯ จัดทาขั้นตอนและวิธีดาเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานคุณภาพ (D) ดังนี้
1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับบริการ โดยจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต เพื่อนัดหมายวันเวลา
ให้บริการที่แน่นอน
2) จัดทาแผนการตรวจสุขภาพหน่วยงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
3) จัดเตรียมอุปกรณ์และดาเนินการให้บริการตามระเบียบปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ตามคู่มือคุณภาพ
สานักงานบริการฯ ติดตาม ประเมินผลความมีจริยธรรม มนุษยธรรม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้บริการ
วิชาการ (C) โดยจัดทาการสารวจความพึงพอใจ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างหน่วยงานผู้รับบริการสัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน มีตู้เก็บแบบ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 12
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สารวจความพึงพอใจ และผู้จัดการสานักงานบริการฯ จะตรวจสอบข้อมูลในแบบสารวจก่อน แล้วจึงนาไปวิเคราะห์ และนาเสนอ
ผลการสารวจความพึงพอใจในการประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
สานักงานบริการฯ ดาเนินการและพัฒนาการให้บริการวิชาการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (A) โดยมีการ
นาควบคุมกากับคุณภาพการให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมาตรฐานคุณภาพในการ
ให้บริการวิชาการ ในปี 2554 ดังนี้
1. ความพึงพอใจในการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในภาพรวมเฉลี่ยต่อปี = 4.42 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4.0 ใน 5.0)
2. ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพเฉลี่ย 13.03 วัน/ปี (เกณฑ์ไม่มากกว่า 14 วันทาการ)
3. ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ (เกณฑ์จานวนข้อร้องเรียนรวมเฉลี่ยไม่มากกว่า 12 ครั้ง/ปี โดยข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมและ/
หรือข้อร้องเรียนด้านความน่าเชื่อถือหรือคุณภาพของผลการตรวจไม่มากกว่า 3 ครั้ง/ปี)
4. จัดบริการเก้าอี้เพื่อสุขภาพแก่สาธารณชน โดยไม่คิดค่าบริการ ในงานสัปดาห์มหิดลวิชาการของมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.5
1.เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.1
2.เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.2

เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547-2552
เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
: 2008 ตั้งแต่ตุลาคม 2552 ถึงปัจจุบัน
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องค์ประกอบ 4.2 ผู้รับบริการ
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด ต่ อ การ
บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ขององค์กร

ระดับคะแนน

1 2 3 4

องค์ประกอบ 4.2

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
4.2.1 มีระบบการศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้รับบริการ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.2.1
กระบวนการในการศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร ส านั ก งานบริ ก ารฯ วางแผน ส ารวจความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ (P) และกาหนดช่องทาง/แนวทาง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้อง (P) โดย
จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นจากผู้รับบริการติดตั้งไว้ที่คลินิกสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1 และได้กาหนดกระบวนการในการศึกษาความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความคิดเห็นของผู้รับริการ ดังนี้
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดาเนินการตามคู่มือและข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 1900:2008
1) จัดทาแผนให้บริการโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับบริการ ตามระเบียบปฏิบัติคู่มือระบบบริหารคุณภาพฯ
2) จัดทาข้อตกลง กาหนดหมายวันเวลาการให้บริการตามที่ผู้รับบริการต้องการ
3) สารวจความพึงพอใจภายหลังการให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม
การจัดบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (D) โดยสานักงานบริการฯ ทาหน้าที่เป็น
หน่วยงานบริการวิชาการของคณะฯ งานบริการจึงมี 2 ลักษณะ คือ
1. งานบริ การวิชาการที่สานั ก งานฯ ได้จัด ขึ้นตามนโยบาย และวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ นับเป็นงานประจ าโดยมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานต่างๆ คือ
1) การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
2) การตรวจสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) การฝึกอบรมและวิจัย
4) นวดแผนไทยประยุกต์
5) เก้าอี้เพื่อสุขภาพ
2. งานบริการวิชาการในลักษณะโครงการที่สานักงานบริการฯได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโดยตรง และ
โครงการซึ่งอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการโดยการบริหารจัดการของสานักงานบริการฯ
สานักงานบริการฯ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานการบริการวิชาการต่างๆ/การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ/
ผู้เกี่ยวข้อง (C) โดยการสารวจความพึงพอใจการให้บริการของผู้รับบริการ ดังนี้
งานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ งานนวดแผนไทยประยุกต์และเก้าอี้เพื่อสุขภาพ
1) สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างจากผู้รับบริการใหม่ทุกคน
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 14

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

งานฝึกอบรม
2) สารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามประมวลผลข้อมูล นาเสนอ
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นความต้องการต่อไป
ผลการสารวจความพึงพอใจ
(1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดาเนินการโดยสุ่มตัวอย่างผู้รับบริการสัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จานวนตัวอย่าง 3,349 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ปี 2554 เท่ากับ 4.42 (จากคะแนนเต็ม 5)
(เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.2)
(2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการนวดแผนไทยประยุกต์ จากจานวนตัวอย่าง 1,894 คน ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.32 (จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.3)
(3) ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ”
รุ่นที่ 3 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม = 4.20 (คะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.4)
สานักงานบริการฯ นาข้อเสนอแนะจากการสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการมาปรับปรุงพัฒนางาน (A) ดังนี้
1. บริการคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์และเก้าอี้เพื่อสุขภาพ ได้จัดทาป้ายระบุกิจกรรมการเข้ารับบริการเป็นขั้นตอนที่
ชัดเจน ทาให้ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ
2. การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยควบคุมกากับระยะเวลาการส่งผลให้ผู้รับบริการเฉลี่ย 13.03 วัน (เกณฑ์ที่กาหนด คือ
14 วัน) (เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.5)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.2.1
1.เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.2
3.เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.3
4.เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.4
5.เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.5

เอกสารและจดหมายติดต่อหน่วยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการนวดแผนไทยประยุกต์
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับการอบรม
ตารางสรุประยะเวลาการดาเนินงานให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 15
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มาตรฐานคุณภาพ
4.2.2

มีระบบสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการวิชาการ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.2.2
สานักงานบริการฯ มีหน่วยการตลาดและประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบสร้างเครือข่ายผู้รับบริการ ดาเนินการในการให้
ข้อมูลข่าวสาร จูงใจและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการผู้เกี่ยวข้องในปัจจุบันและอนาคต (P) โดยมีระบบสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยมอบหมายให้หน่วยลูกค้าสัมพันธ์รับผิดชอบ ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
(D) ดังนี้
1. การติดต่อสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์บริการทั่วไป
มีเอกสาร Booklet ประชาสัมพันธ์บริการของสานักงานบริการฯ
2. การติดต่อกับผู้ใช้บริการของสานักงาน
จัดทาแบบฟอร์มในการส่ง – ตอบรับ กับผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามระบบคุณภาพที่กาหนดไว้
สารวจความต้องการและความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ
3. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการ
จัดทาของขวัญเป็นอภินันทนาการแก่ผู้ใช้บริการในโอกาสปีใหม่เป็นประจาทุกปี
การติดตาม ประเมินผลรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในข้อ 1 และ 2 สานักงานบริการฯ พิจารณาจากการดาเนินการส่งผล
ให้มีแนวโน้มที่จะคงจานวนผู้รับบริการเดิมที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และจานวนผู้รับบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้น /มีรายได้จากการบริการ
เพิ่มขึ้น (C) โดยกาหนดตัวชี้วัดในการดาเนินงานไว้ ดังนี้
1. ส่งจดหมายเชิญชวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ 300 ฉบับ
2. การสารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการตรวจสุขภาพ สัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน
3. การสารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการนวดแผนไทยประยุกต์ จากผู้รับบริการใหม่ทั้งหมด
4. การสารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการเก้าอี้เพื่อสุขภาพจากผู้รับบริการใหม่ทั้งหมด
การปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานด้านการสื่อสารและ สร้างความสัมพันธ์ (A) สานักงานบริการฯ
ดาเนินการดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์บริการของสานักงานบริการฯ โดยเผยแพร่ Booklet สานักงาน แก่หน่วยงาน และผู้สนใจในโอกาส
จัดบูธประชุมวิชาการ รวมทั้งผู้ศึกษาดูงานสานักงาน จานวนประมาณ 600 ฉบับ (เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.1)
2. การส่งจดหมายเชิญชวนหน่วยงานให้รับบริการตรวจสุขภาพ ได้ส่งจดหมายให้หน่วยงานภาครัฐจานวน 290 แห่ง
ตอบรับใช้บริการ 144 แห่ง และส่งจดหมายให้หน่วยงานภาคเอกชนจานวน 30 แห่ง ตอบรับใช้บริการ 16 แห่ง
(เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.2)
3. จัดทาสมุด Diary ปี 2554 เป็นของขวัญแก่ผู้บริการหน่วยงานที่รับบริการ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจาปี และ
ตรวจสิ่งแวดล้อม เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมประชุมและสัมมนา จานวนทั้งสิ้น 2,000 เล่ม
(เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.3)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.2.2
1.เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.1
2.เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.2
3.เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.3

เอกสารประชาสัมพันธ์สานักงานบริการ
จดหมายและเอกสารแบบฟอร์มทีใ่ ช้ติดต่อกับผู้ใช้บริการ
สมุดไดอารี่ ปี 2554
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 16
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องค์ประกอบ 4.3 บริการ/ ผลิตภัณฑ์
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

บริ การวิ ชาการ/ผลิ ตภั ณฑ์ ที่มี คุณ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ

ระดับคะแนน

1 2 3 4

องค์ประกอบ 4.3

5

6

7



มาตรฐานคุณภาพ
4.3.1 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับ/รับรองในวงวิชาการหรือองค์กรตามมาตรฐานวิชาชีพ/
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.3.1
คณะฯ วางแผน พัฒนาขั้นตอนการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการมีการพัฒนาจนถึงระดับที่ได้รับคา
รับรองจากมาตรฐานทั้งระดับชาติ/นานาชาติ (P) โดยสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมชุมชนในระดับชาติ และนานาชาติ โดยการรับเชิญเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ และวิชาชีพ เป็น
วิทยากรและอาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะฯ จัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพและลักษณะงานที่กาหนดไว้ มีการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่และจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
คณะฯ ดาเนินการตามแผนการให้บริการวิชาการด้วยมาตรฐานระดับชาติ (D) โดยดาเนินงานบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ของสานักงานบริการฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้
Upgrade เป็น ISO 9001 : 2008 จึงกล่าวได้ว่าเป็นงานบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานทั้งระดับชาติและสากล
จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการฝึกอบรมและการประชุมวิชาการนานาชาติในปี 2554
(เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.1)
นอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ ยังได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในรอบปีงบประมาณ 2554 การติดตาม ประเมินผล การดาเนินการให้บริการวิชาการตามแผนและขั้นตอนที่กาหนดไว้
(C) สามารถสรุปผลการให้บริการวิชาการได้ ดังนี้
1. รับทาวิจัยและเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้แก่หน่วยงานภายนอก (ดาเนินการผ่านสานักงานบริการฯ) จานวน 23
โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังตารางที่ 4.1

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 17
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ตารางที่ 4.1 รายชื่อโครงการวิจัยและเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้แก่หน่วยงานภายนอก
ลาดับที่
1

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน
(รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล)

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 เม.ย.53-ส.ค.55

หน่วยงานที่ให้ทุน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

2

การจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะติดตาม
ผล) โครงการขยายโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ บ้าน
เด็กอ่อนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ (ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)
การศึกษาประเด็นจัดทาแผนแม่บทด้านการ
ส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางานของสานักงานกองทุนเงินทดแทน
สานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25542558) (รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์)
โครงการประปาเพื่อประชาชน
(รศ.กฤษณ์ เฑียรฆประสิทธิ์)

15 ต.ค.53-31 ธ.ค.54

มูลนิธิรามาธิบดี

9 ธ.ค.53-26 ม.ค.54

สานักงานประกันสังคม

10 พ.ย.53-5 พ.ย.54

การประปานครหลวง

3

4
5

การให้ความรู้การใช้เครื่องสาอางแก่ช่างเสริมสวยใน (1 มกราคม 2554 – 31
เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
สิงหาคม 2554)
(รศ.สรา อาภรณ์)

สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)

6

โครงการสนับสนุนระบบงานสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการกากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ
และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคของคลินิกชุมชนอบอุ่น
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2554
(รศ.สุนีย์ ละกาปั่น)
งานสารวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
(ผศ.วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

1 ก.พ.-30 ก.ย.54

สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กทม.
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กทม.

25 ก.พ.-24 ก.ค.54

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ
2554 (รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์)
โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการ
รายงานเชิงบริหาร
(นายผาดแผลง สุกแดง)
รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล

ต.ค.53-ก.ย.54

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

1 มี.ค.54-30 มิ.ย.54

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์กรมหาชน)

7

8
9

10

1 ม.ค.-30 ก.ย.54

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 18
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ลาดับที่
11

12
13

14

15

16

17

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณที่
เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ 2554 (รศ.ประมุข โอศิริ)
ศึกษาศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุขในการ
ให้บริการปฐมภูมิ (รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา)
โครงการศึกษาและจัดทารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)
การศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการสื่อสารและ
ประเมินผลการรับทราบสื่อสาธารณะเกี่ยวกับโรค
และภัยสุขภาพ ปี 2554 (อ.มลินี สมภพเจริญ)
โครงการสารวจ อบรม ประชาสัมพันธ์และให้
คาแนะนาในการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่อาคาร
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตราชเทวีและเขตห้วย
ขวาง (ผศ.มณฑา เก่งการพานิช)
โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
พื้นที่และทรัพยากรเพื่อการส่งเสิมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเขตเมือง

ระยะเวลาดาเนินงาน
มิ.ย.54-ก.พ.55

หน่วยงานที่ให้ทุน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6 มิ.ย.-18 พ.ย.54

สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 เม.ย.-4 ส.ค.54

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

26 เม.ย.-28 ส.ค.54

กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร

26 ก.ค.54-26 มี.ค.55)

วุฒิสภา

1 ก.ค.-30 ก.ค.54

กองควบคุมโรคติดต่อ สานัก
อนามัย กรุงเทพ มหานคร

29 มิ.ย.-26 ต.ค.54

สานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มิ.ย.-ส.ค.54

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ก.ค.-ก.ย.54

GTZ

(สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

18

19

20

21

22

โครงการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภท
ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในเขตกรุงเทพมหานคร
สาขาเวชกรรม ประจาปี 2554 (อ.ยงยุทธ์)
โครงการตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ของสถานบริการสาธารณสุขปี 2554
(รศ.สุปรียา ตันสกุล)
Occupational Health and Safety in Oil
Palm Farming for Smallholders and
Labour (รศ.สรา อาภรณ์)
โครงการตรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแพทย์
เครือข่ายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย์
(รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู)
โครงการจัดทาคู่มือแนวทางการจัดทารายงานด้าน
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการเหมืองแร่
(ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

ส.ค.-ต.ค.54

ก.ย.54-ม.ค.55

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 19

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ลาดับที่
23

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(ผศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

ระยะเวลาดาเนินงาน
ก.ย.54-มี.ค.55

หน่วยงานที่ให้ทุน

2. ให้บริการตรวจวิเคราะห์น้า อากาศ กากตะกอน ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
(เอกสารหมายเลข 4.3.1.2)
1) ตรวจวิเคราะห์น้า 2,580 ตัวอย่าง
2) ตรวจวิเคราะห์อากาศ 1,149 ตัวอย่าง
3) ตรวจวิเคราะห์กากตะกอน 128 ตัวอย่าง
3. ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่บุคลากรภาครัฐและเอกชน จานวน 24,685 คน
(เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.3)
4. บุคลากรสายวิชาการจากภาควิชาต่างๆ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิทยานิพนธ์ สอนพิเศษและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 83.66 ของอาจารย์ทั้งหมด (จานวนผู้บุคลากรที่ให้บริการวิชาการ 128
คน จากอาจารย์ทั้งหมด 153 คน) (เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.3)
5. งานบริการวิชาการระดับนานาชาติ งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ดาเนินงานด้านต่างๆ ในระดับนานาชาติ ได้แก่
การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการนานาชาติ การเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ และเครือข่าย ดังนี้
1) การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 13 เรื่อง มีผู้รับบริการ 306 คน จาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ เวียตนาม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ภู ฏาน มัลดีฟส์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ -ประชาธิปไตยประชาชนลาว
และปาปัวนิวกินี เป็นต้น ดังรายละเอียดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลงานการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน
ลาดับ
เรื่อง
วันที่จัด
ผู้รับบริการ
(คน)
1 จัดศึกษาดูงานเรื่อง Primary Health
22 ก.ย.54
10
Care System
2 จัดศึกษาดูงานเรื่อง International
9 ก.ย.54
24
Academic and Research Program
3
4
5

กลุ่มผู้รับบริการ
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จากประเทศเวียดนาม
อาจารย์และนักศึกษา MPH จาก
Department of Public Health, North
South University ประเทศบังคลาเทศ

จัดศึกษาดูงานเรื่อง Decentralised
Planning
จัดฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง
Decentralized Planning

15-26 ส.ค.
54
27 มิ.ย.-8
ก.ค. 54

4

ผู้รับทุน WHO จากประเทศบังคลา-เทศ

5

จัดอบรมให้แก่ผู้รับทุน WHO จาก
ประเทศบังคลาเทศ

จัดศึกษาดูงาน เรื่อง Health
Diseases in Thailand

17 พ.ค.-4
มิ.ย.54

10

นักศึกษาแพทย์จาก University of
Wisconsin-Madison, USA
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 20
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จานวน
ผู้รับบริการ
(คน)
174

ลาดับ

เรื่อง

วันที่จัด

6

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
(The 5th International Public
Health Conference)
จัดฝึกอบรมเรื่อง Public Health
Policy and Health Promotion

28 เม.ย.54

7-11 มี.ค.
54

14

8

จัดฝึกอบรมเรื่อง Occupational
Health and Safety

7-11 มี.ค.
54

18

9

จัดอบรมเรื่อง Research
Methodology

24 ม.ค.-4
มี.ค.54

1

10

จัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุขสาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
จัดฝึกอบรมเรื่อง Biostatistics

23 ม.ค.54

20

บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

10 ม.ค.-4
มี.ค.54
8 พ.ย.53

1

ประเทศมัลดีฟส์

11

ผู้รับทุน WHO จากประเทศปาปัวนิวกินี

28 ต.ค.53

14

บุคลากรด้านสาธารณสุขจากประเทศ
เวียดนาม

7

11
12

จัดศึกษาดูงาน เรื่อง National Public
Health Development

13

จัดศึกษาดูงานเรื่อง Master Degree
Project of Nursing

กลุ่มผู้รับบริการ
บุคลากรไทยและนานาชาติจากหน่วยงาน
ภายนอก
นศ.ปริญญาโทจาก College of Health
Sciences, Palembang
ประเทศอินโดนีเซีย
นศ.ปริญญาโทจาก College of Health
Sciences, Palembang
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศภูฏาน

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 21
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3) มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ / การเยี่ยมชมคณะ 15 ครั้ง ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลงานการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ / การเยีย่ มชมคณะ
ลาดับ

วัน เดือน ปี

อาคันตุกะ

หน่วยงาน/ประเทศ

ประเทศ

กิจกรรม

1

22 พ.ย.53

Dr. Shahril Bin Datuk Haji
Mohammed Haniffa และ
Mr. Jay Ramanathan

MAHSA University
College

มาเลเซีย

2

21 ธ.ค.53

Prof.Tri Martiana
Prof. Soedja Jadi Keman
และนักศึกษา

Faculty of Public
Health, Airlangga
University

อินโดนีเซีย

3

30 พ.ย.53

Dr.Lusa Moutin, Director
Dr.Pauliina
Mansikkamaki, Head of
Master Program

ฟินแลนด์

4

19 ม.ค.54

Dr.Nancy Davis Lewis,
Mr.Phillip Estermann

Faculty of Health
Care and Nursing
Helsinki Metropolia
Unnversity of
Applied Sciences
East-West Center,
Honolulu Hawaii

Discussion on issue Collaboration
in academic and Health Care and
Environmental Health, Pharmacy
and Biomedical Sciences
Future cooperation and
collaboration in academic training
programs, research and exchange
of students and staff
Discussion on issue Master Degree
Programs in Health care and
Research & Development and
future collaboration

5

24 ม.ค.54

Dr.Stnaley Sonoiya

6

26 ม.ค.54

Dr.Tran Huu Bich, Vice
Dean for Research and
Dr.Truong Quang Tien,

7

26 ม.ค.54

Dr.Jung Myung Chae

8

25 ก.พ.54

Mr.Kurt Pederson, Dean

East African
community Health
Department
Hanoi School of
Public Health

Department of
Energy & Mineral
Resources
engineering
Research and
Development,
Metropolitan
University College,
Denmark

สหรัฐอเมริกา

เคนยา

เวียดนาม

เกาหลีใต้

เดนมาร์ก

เจรจาความร่วมมือในการจัดอบรมและ
วิจัยด้านสาธารณสุข โดยทาง EastWest Center จะช่วยเหลือในการจัดหา
ผู้ฝึกอบรมและช่วยหาทุนบางส่วนในการ
ฝึกอบรม
มาเยี่ยมชมคณะและเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการ
Visit and study on Research
Management system and
Discussion on Collaboration in
academic and Research
เจรจาความร่วมมือในด้านการศึกษา
วิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Visit and discuss future
collaboration, such as accepting
Thai students into the bachelor in
Global Nutrition and Health at
Metropolitan University College,
Denmark, as well as possible
collaboration in research, and
teacher/student exchange

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 22
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ลาดับ

วัน เดือน ปี

อาคันตุกะ

หน่วยงาน/ประเทศ

ประเทศ

กิจกรรม

9

24 มี.ค.54

Prof.Dr.Ikuharu Morioka และ
คณาจารย์จาก School of
Health and Nursing
Wakayama Medical
University

School of Health
and Nursing
Wakayama Medical
University

ญี่ปุ่น

มาเยี่ยมชมคณะและเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการ งานวิจัย และการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

10

8 มี.ค.54

Prof.Tomoko Ikeda,

University of
Occupational and
Environmental
Health

ญี่ปุ่น

11

4 เม.ย.54

12

19 เม.ย.54

คณบดีและทีมผูบ้ ริหารจาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์,
University of Jember
Dr.Sultana Khanum,

13

4 พ.ค.54

Dr.Trude Bennett

Future cooperation and
collaboration in academic training
programs, research and exchange
of students and staff
มาเยี่ยมชมคณะและร่วมปรึกษาหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา
มาเยี่ยมชมคณะ และปรึกษาหารือเพือ่
ขอความร่วมมือในการจัดทารายละเอียด
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขสาขา
ต่างๆ ระหว่างสมาชิก Thai PHEIN เพื่อ
จัดฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขในระดับ
ภูมิภาคต่อไป
มาเยี่ยมชมคณะและร่วมมือ
ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ
งานวิจัย การแลกเปลี่ยนอาหารและนัก
ศึกษ

14

7 มิ.ย.54

Assistant Prof.Dr.
Masaharu Kagawa

15

19-24 ก.ย.54 Dr.Sunil Senanayake &
Dr.Budihardja M Singgih

อินโดนีเซีย

Regional Advisor
for Royal Society of
Tropical Medicine
and Hygiene, South
East Asia
Department of
Maternal and Child
Health, University
of North Carolina
at Chapel Hill
Kagawa Nutrition
University
WHO

USA

ญี่ปุ่น

อินเดีย

มาเยี่ยมชมคณะและปรึกษาหารือความ
ร่วมมือทางวิชาการ งานวิจยั การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
เพื่อให้คาแนะนา ติดตามการพัฒนา
โมดูลหลักสูตรเพื่อใช้ในการอบรม
National Health Planning ซึ่งคณะ
จะเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม
นโยบายด้านสุขภาพให้แก่สมาชิก
ประเทศต่างๆ ของ WHO ในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

3) ด้านภาคีเครือข่าย งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ดาเนินการด้านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและระหว่าง
ประเทศ ดังนี้
 เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ ได้ แก่ เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
(Thai-PHEIN) มีการดาเนินงาน ดังนี้
1) จัดประชุมผู้บริหารเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง
2) จัดทาวารสารนานาชาติ “Asia Journal of Public Health” 3 ฉบับ
3) จัดทาแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายปี 2554-2556
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 23
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4) จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
23 กันยายน 2554
5) จัดประชุมวิชาการแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะ
ที่ 2 “สุขกันเถอะเรา : อดีตสู่ปัจจุบัน สานฝันสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554
 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ เครือข่าย Asia-Pacific Academic Consortium for Public
Health (APACPH) และเครือข่าย South East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) และได้มีการ
ดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายจานวน 2 ครั้ง ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
เครือข่าย
การดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย
เครือข่าย South East Asia Public Health
-คณบดีเข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงาน เรื่อง Harmonization
Education Institutes Network (SEAPHEIN)
and Standardization of PH Education in South East Asia
Region ในส่วนของ SEAPHEIN-INDOPHIEIN เมื่อวันที่ 24-27
พฤศจิกายน 2553

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

-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ เมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2554
-จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ
โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
-คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา จานวน 17 คน เข้าร่วม
ประชุมและนาเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม The 42nd
APACPH Conference 2011 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2553
- คณะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร APACPH
Executive Council Meeting เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ
โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
- คณะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Health Forum เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2554 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

4) การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในรายการ “หน้าต่างสุขภาพ”
ในปีงบประมาณ 2554 มีการออกอากาศ จานวน 37 ครั้ง ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 เรื่องการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในรายการ “หน้าต่างสุขภาพ”
ครั้งที่
วันออกอากาศ
เรื่อง
1
2 ต.ค.53
ตอนที่ 1 เรื่อง การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง
2
3 ต.ค.53
ตอนที่ 2 เรื่อง ผูส้ ูงอายุเลีย้ งดูเด็กได้ดเี ท่ากับพ่อแม่จริงหรือ
3
10 ต.ค.53 ตอนที่ 3 เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ 2009”
4
6 พ.ย.53
ตอนที่ 1 เรื่อง งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
5
7 พ.ย.53
ตอนที่ 2 เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะโลกร้อน
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 24
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ครั้งที่
6
7
8
9
10
11
12
13

วันออกอากาศ
13 พ.ย.53
1 ธ.ค.53
2 ธ.ค.53
8 ธ.ค.53
4 ม.ค.54
5 ม.ค.54
11 ม.ค.54
5 ก.พ. 2554

14

6 ก.พ. 2554

15
16

12 ก.พ.54
28-ก.พ.-54

17
18
19

5 มี.ค.54
6 มี.ค.54
13 มี.ค.54

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

2 เม.ย. 2554
3 เม.ย.54
9 เม.ย.54
1 พ.ค.54
7 พ.ค.54
8 พ.ค.54
4 มิ.ย.54
5 มิ.ย.54
11 มิ.ย.54
2 ก.ค.54
3 ก.ค.54
9 ก.ค.54
6 ส.ค.54
7 ส.ค.54
13 ส.ค.54
3 ก.ย.54
4 ก.ย.54
10 ก.ย.54

เรื่อง
ตอนที่ 3 เรื่อง การกาจัดน้าเสียภายในครัวเรือน
ตอนที่ 1 เรื่อง “แร่ใยหิน คืออะไร”
ตอนที่ 2 เรื่อง “แร่ใยหิน เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร
ตอนที่ 3 เรื่อง “มาตรการการป้องกันแร่ใยหิน
ตอนที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกับการแพร่กระจายโรคติดต่อโดยยุงพาหะ
ตอนที่ 2 เรื่อง แนวโน้มสถานการณ์ของโรคติดต่อโดยยุง
ตอนที่ 3 เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคฯ
ตอนที่ 1 เรื่อง พิธีแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในการวิเคราะห์คุณภาพน้า “โครงการ
ประปาเพื่อประชาชน” ระหว่างการประปานครหลวง กับมหาวิทยาลัยมหิดล
ตอนที่ 1 เรื่อง พิธีแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในการวิเคราะห์คุณภาพน้า “โครงการ
ประปาเพื่อประชาชน” ระหว่างการประปานครหลวง กับมหาวิทยาลัยมหิดล (ต่อ)
ตอนที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้า และตอนที่ 3 "โครงการประปาเพื่อประชาชน
อาจารย์ให้สมั ภาษณ์รายการ "หน้าต่างสุขภาพ" เรื่องการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามฯ ของ
นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.โรคติดเชือ้ และวิทยาการระบาด (สาขาระบาดวิทยา)
ตอนที่ 1 เรื่อง “การฝึกภาคสนามกับบทบาทของการพยาบาลสาธารณสุข”
ตอนที่ 2 เรื่อง “ระบาดวิทยา กับการควบคุมป้องกันโรคในชุมชน"
ตอนที่ 3 เรื่อง “ประสบการณ์ตรงในการประยุกต์ใช้ทฤษฎทางวิทยาการระบาดในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชนบ้านตาดแดด อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 1 เรื่อง “การบาบัดด้วยสมาธิสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรืออาการไม่สุขสบายต่าง ๆ
ตอนที่ 2 เรื่อง “การบาบัดด้วยสมาธิสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรืออาการไม่สุขสบายต่าง ๆ
ตอนที่ 3 เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัดแบบ SKT”
ตอนที่ 1 เรื่อง “ภาวะวิกฤตและผลกระทบต่อสุขภาพ : บทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์”
ตอนที่ 2 เรื่อง “ภาวะวิกฤตและผลกระทบต่อสุขภาพ : กับบทบาทมหาวิทยาลัยมหิดล
ตอนที่ 3 เรื่อง “ภาวะวิกฤตและผลกระทบต่อสุขภาพ : กับบทบาทขององค์กรอนามัยโลก
ตอนที่ 1 เรื่อง “CSR คืออะไร”
ตอนที่ 2 เรื่อง “CSR มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนอย่างไร
ตอนที่ 3 เรื่อง “ทาอย่างไร จะลดการเกิดผลกระทบสุขภาพ”
รายการหน้าต่างสุขภาพ "มารู้จักแบคทีเรียอีโคไล"
รายการหน้าต่างสุขภาพ "อาการของแบคทีเรียอีโคไล...พบในคน"
รายการหน้าต่างสุขภาพ เรื่อง "กินอย่างไรปลอดภัยจากแบคทีเรียอีโคไล"
เรื่อง "คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ" ตอนที่ 1
เรื่อง "คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ" ตอนที่ 2
เรื่อง "การพัฒนาสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย" ตอนที่ 3
เรื่อง "โภชนาการกับโรคเบาหวาน"
เรื่อง "มาทาความรู้จักประเภทของกรดไขมัน" ตอนที่ 1
เรื่อง "ประโยชน์และโทษของชา กาแฟ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 25
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.3.1
1.เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.1
2.เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.2
3.เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.3

ผลการให้บริการตรวจวิเคราะห์น้า อากาศ และกากตะกอน
ผลการให้บริการตรวจสุขภาพเคลือ่ นที่
สรุปการบริการวิชาการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯลฯ ของบุคลากรคณะ

มาตรฐานคุณภาพ
4.3.2 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.3.2
การนาองค์ความรู้ขององค์กรมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน/
สังคม (P) คณะดาเนินการโดย
1. สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีแบบแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ สร้างความเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ
2. สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบริการวิชาการด้านสาธารณสุขหลากหลายที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ การตรวจสุขภาพ นวดแผนไทยประยุกต์ เก้าอี้เพื่อสุขภาพ การตรวจ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเผยแพร่ความรู้โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุข
งานบริการ/โครงการต่างๆ มีการติดตามประเมินผล โดยมีผลการดาเนินงาน ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 จานวนผู้รับบริการวิชาการด้านสาธารณสุข ของสานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จาแนก
ตามปีงบประมาณ
จานวนผู้รับบริการ (คน)
ลาดับ
การให้บริการ
2552
2553
2554
1
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
27,017
28,012
24,685
2
บริการนวดแผนไทยประยุกต์
41,290
44,129
49,524
3
บริการเก้าอี้เพื่อสุขภาพ
18,315
11,576
4,867
4

ได้รับทุนสนับสนุนการดาเนินโครงการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1)
การประปานครหลวง
2)
มูลนิธิรามาธิบดี
3)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
4)
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 สานักอนามัย
5)
สานักงานประกันสังคม
6)
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
8)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
9)
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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10)
11)

วุฒิสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะได้นาผลการประเมินจากการเยี่ยมสารวจ ปี 2554 มาพัฒนาและดาเนินการ (A) ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตาม
พัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. บริการวิชาการ
1. ควรมี ร ะบบและกลไกเชื่ อ มโยง 
โครงการบริการวิชาการของคณะฯ
ทุกโครงการ

2. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนบริการให้ 
ครบทุกกิจกรรม
3. ควรมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 
กาหนดไว้ในแผน

4. ควรมี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล การ 
ให้ บ ริ ก ารให้ ค รบงานบริ ก าร เช่ น
งานบริ ก ารเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพใน
คลินิก

ได้ศึกษาข้อมูลระบบการดูแลโครงการวิชาการ
ของคณะฯ ดังนี้ คือคณะฯ มีโ ครงการบริก าร
วิ ช าการทั้ ง หมด 10 โครงการ ซึ่ ง เดิ ม เป็ น
โครงการภายใต้ ศู น ย์ ป ระยุ ก ต์ แ ละบริ ก าร
วิชาการ และได้โอนให้อยู่ภายใต้ความดูแลของ
คณะเมื่อ ปี พ.ศ.2552 โดยโครงการต่า งๆ มี
ภาควิ ช าฯ และ /หรื อ หั ว หน้ า โครงกา ร
รั บ ผิ ด ชอบและขึ้ น ตรงต่ อ คณบดี ส าหรั บ
โ ค ร ง ก า ร ส า นั ก ง า น บ ริ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ ม มีรองคณบดีฝ่า ย
บริ ก ารวิ ช าการและบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
ผู้อานวยการสานักงานฯ และขึ้นตรงต่อคณบดี
เช่นเดียวกัน
ได้ดาเนินการวิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้วในหลาย
กิจกรรม
ในส่ ว นของส านั ก งานบริ ก ารวิ ช าการ ได้
ปรับปรุงแผนงาน และจะดาเนินการประเมินผล
งานแต่ละปีตามแผนต่อไป
จั ด จ้ า ง Programmer
เขี ย นโปรแกรม
ฐานข้ อ มู ล งานบริ ก ารของคลิ นิ ก สร้ า งเสริ ม
สุขภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ


ทุกโครงการอยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯ



ใช้ ค่ า วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น เป็ น ตั ว ก าหนด
ค่าบริการ ต่างๆ
มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ
สานักงานฯ ปี 2555 - 2558





5. ควรมี บ ริ ก ารวิ ช าการที่ เ ป็ น ระบบ  ได้หารือกั บหน่ วยประกั นคุณ ภาพของคณะฯ 
เกี่ยวกับการจั ดข้อ มูลด้านการบริการวิชาการ
ของทุกหน่วยงานให้เป็นระบบ

เชื่อมโยงทุกองค์กร

6. มีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์



ในการประชุมประจาเดือนของสานักงานบริการ 
ฯ จะร่ ว มกัน วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของ
ทุ ก ๆ ฝ่ า ย ส าหรั บ งานด้ า นลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ไ ด้
มอ บ ห ม า ย ให้ ห น่ ว ย งา นก า รต ลา ดแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ

ดาเนินการจัดทาโปรแกรมฐานข้อมูล การ
ให้บริการนวดแผนไทยประยุกต์ และเก้าอี้
เพื่ อ สุ ข ภาพ สามารถใช้ ใ นการนั ด หมาย
สรุปสถิติ ผู้รับบริการเป็นรายวัน รายเดือน
รายปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อมูลใน
ระบบ MUFIS
ซึ่ ง มี ตั ว แทนจากทุ ก
ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ทุ ก ภ า ค วิ ช า เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบในการบั นทึกข้อมูลทุกด้าน มี
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตาม ตรวจสอบ ความ
ถู ก ต้ อ งและคั ด กรองข้ อ มู ล ด้ า นบริ ก าร
วิชาการ วิจัย พัฒนาบุคลากร และสรุปผล
การดาเนินงานเป็นรายไตรมาส
มีห น่ว ยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ทาหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อยู่แล้ว โดยการส่ง
จดหมายติดต่อไปพบปะและไปมอบของที่
ระลึกในโอกาสสาคัญ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตาม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
พัฒนา
ข้อเสนอแนะ
ตามข้อเสนอแนะ
7. มีหลักฐานเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน  ได้ดาเนินการในเบื้องต้นแล้ว และจะวิเคราะห์  มีข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนการฝึกอบรม
ต้นทุนกิจกรรมบริการอื่นๆ ให้ครบถ้วนต่อไป

(เอกสารลับ ) ในการจั ดทารายงาน
ประเมินตนเอง

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
สุขภาพ

8. ควรมี เ อกสารหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ใน  มีข้อกาหนดในการจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ตาม  ดาเนินการจัดอัตรากาลังหน่วยบริการตรวจ
รายงานประเมินตนเอง ในเรื่องการ
จั ด อั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น
ระบบ
9. ควรจัดตั้งระบบรับความคิดเห็นของ 
ผู้บ ริ ก าร (แบบประเมิ นให้ ครบทุ ก
โครงการบริการวิชาการ)

คู่มือคุณภาพมาตรฐานงานบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

สุขภาพเคลื่อนที่ ตามข้อกาหนดในคู่มือทุก
ครั้ง

ได้ มี ก ารท าหนั ง สื อ ขอรั บ ความคิ ด เห็ น จาก 
หน่วยงานผู้ร่วมโครงการเป็นบางโครงการ และ
จะดาเนินการให้ครบถ้วนต่อไป

ได้รับข้อคิดเห็นและคารับรองผลงานบริการ
วิ ช าการจากหน่ ว ยงานภายนอกหลาย
หน่วยงาน

เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 5.2
กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
(สกอ. 5.2)
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดาเนินการ 1
ข้อ

มีการดาเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินงาน5
ข้อ

ส่วนงานประเมินตนเอง



เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.3.2
-
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องค์ประกอบ 4.4 ผลลั พธ์ การบริ การ
วิชาการ
หลักการ

ผ ล ลั พ ธ์ ที่ แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการ

ผลการประเมินผลลัพธ์
ระดับคะแนน
องค์ประกอบ 4.4
 ผลลัพธ์ที่ 1

1 2 3 4 5 6 7
2

 ผลลัพธ์ที่ 2

3

 ผลลัพธ์ที่ 3

2

 ผลลัพธ์ที่ 4

3
3

 ผลลัพธ์ที่ 5

เฉลี่ย (Mean)

2.6000

มาตรฐานคุณภาพ
4.4.1 สัมฤทธิผลด้านการบริการวิชาการ
ผลลัพธ์รายการที่ 1
รายงานผลลัพธ์

: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลักของส่วนงาน
: ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2554
เฉลี่ย 4.42 โดยสอบถามผูร้ ับบริการ 3,349 คน จากหน่วยงานที่มารับบริการ 44 หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2552-2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยสานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในกระบวนการให้บริการ ตามแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.5) ใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้

รายการ
ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้รับ
บริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่

2552
เป้าหมาย
ผล
4.50
4.38

ผลลัพธ์
2553
เป้าหมาย
ผล
4.50
4.60

2554
เป้าหมาย
ผล
4.75
4.42

2555

เป้าหมาย
2556

2557

4.47

4.50

4.60

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามผลลัพธ์ที่ 1
ใช้เอกสารอ้างอิงชุดเดียวกับเอกสารหมายเลข PH 4.2.1.2
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องค์ประกอบ

ความหมาย
1. ชื่อตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลักของส่วนงาน
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการบริการวิชาการ
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารวิ ชาการของส่ ว นงาน โดยประเมิ น ความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส่วนงาน
4. ความหมายของตัวชี้วัด
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวชิการที่เป็นบริการหลักของส่วนงาน
โดยหากมีการสารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ขอให้ใช้แบบประเมินเป็น 5
ระดับ (rating scale 1-5)
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
ผลรวมค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลัก
จานวนผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสารวจ
6. ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
2. ผลรวมค่าคะแนนที่ผู้ใช้บริการในข้อที่ 1 ประเมินการบริการของส่วนงาน
(โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ)
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
หน่วยงานด้านบริการวิชาการของส่วนงาน
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน ภาควิชา/หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
1 ครั้งต่อปี
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ค่าคะแนน 0-5
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
1 ปี
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
กรรมการบริหารพันธกิจด้านบริการวิชาการของส่วน่งาน
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

4.50

4.38

4.50

4.60

4.75

4.42

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ปี 2555
เป้าหมาย
4.47

18. Benchmark

ปี 2556
ผล

เป้าหมาย

ปี 2557
ผล

4.50

เป้าหมาย

ผล

4.60

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 30

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์รายการที่ 2

: สัดส่วนของจานวนเงินที่เป็นรายรับที่เกิดจากการบริการวิชาการต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
ประจา
: ปีงบประมาณ 2554 คณะมีรายรับจากการรับจ้างวิจัย การรับเป็นที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน ทั้งสิ้น (230,771,690 บาท) มีบุคลากรสายวิชาการประจา 153 คน
(ปีงบประมาณ) คิดเป็นสัดส่วน (1,508,311.70 บาท : 1 คน)

รายงานผลลัพธ์

รายรับ

2552
เป้า

1.จานวน
บุคลากร
ประจา
2.รายรับ
จากการ
บริการ
วิชาการ
3.สัดส่วน
จานวนเงิน
ทีไ่ ด้ (ข้อ 2
/ ข้อ 1)

ผลลัพธ์
2553

160

ผล
157

เป้า
157

2554
ผล

เป้า

152

154

2555

เป้าหมาย
2556

2557

ผล
153

151

154

152

229,530,498.90

142,275,923.02

-

230,771,690

197,304,100

205,200,000

212,800,000

1,461,977.70 : 1

923,869.63 : 1

-

1,508,311 : 1

1,298,053 : 1

1,350,000 : 1

1,400,000 : 1

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามผลลัพธ์ที่ 2
เอกสารหมายเลข PH 4.4.1.1
(1) รายรับจากการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2554 ของสานักงานบริหารฯ
(2) จานวนบุคลากรสายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2554
องค์ประกอบ

ความหมาย
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. เงินรายได้ที่เกิดจากการรับจ้างวิจัยและการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ ต่อบุคลากรสาย
วิชาการประจา
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ งกลยุ ท ธ์ ที่ ตั ว ชี้ วั ด อยู่ สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการบริการวิชาการ
ภายใต้
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
ประเมินผลลัพธ์ด้านการเงิน : ประสิทธิภาพในการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการของส่วนงาน
4. ความหมายของตัวชี้วัด
จานวนเงินที่เป็นรายรับที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการ (ประเภทงานวิจัยและงานรับ
เป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ) โดยบุคลากรสายวิชาการประจาของส่วนงาน
เงินรายรับที่ได้จากการบริการวิชาการประเภทงานวิจยั และการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

230,771,690/153 = 1,508,311.70 บาท : 1 คน)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 31

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ
6. ข้อมูลที่ต้องการ

ความหมาย

1. จานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
2. เงินรายรับทั้งหมดที่ได้จากการบริการวิชาการประเภทงานวิจัยและการรับเป็นที่ปรึกษา
โครงการ
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
หน่วยงานด้านบริการวิชาการของส่วนงาน
8. หน่วยงาน/ผู้รับ ผิดชอบจัด เก็บ ข้ อมู ล ภาควิชา/หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ หน่วยงานด้านการวิจัยของส่วนงาน
สนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
1 ครั้งต่อปี
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
บาท/คน
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
13. รอบระยะเวลาในการน าเสนอ/ 1 ปี
ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย/
รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายวิจัย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย กรรมการบริหารพันธกิจด้านบริการวิชาการของส่วน่งาน
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ผล

เป้าหมาย

ผล

1,461,977.70: 1

1,344,410.64:1

923,869.63 : 1

ปี 2555
เป้าหมาย

ผล

ผล

646,405.22:1 1,508,311 : 1

ปี 2556

ปี 2557

เป้าหมาย

1,298,053 : 1

18. Benchmark

เป้าหมาย

ผล

1,350,000 : 1

เป้าหมาย

ผล

1,400,000 : 1

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

ผลลัพธ์รายการที่ 3
รายงานผลลัพธ์

: ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)
: ปีงบประมาณ 2554 มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จานวน 29 ชิ้นงาน เป็นบทความ
วิชาการ 12 ชิ้นงาน ตารา/หนังสือ 17 เล่ม คิดค่าคะแนนตามเกณฑ์ของ สมศ. = 5 ดังรายละเอียด

ปี 2552-2554 คณะมีผลการดาเนินงานเกี่ยวกับผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของ
สมศ. ดังนี้
รายการ
1. จานวนอาจารย์ประจา
2. จานวนนักวิจัยประจา
3. จานวนผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการ
รับรองคุณภาพ

2552
เป้า
ผล
160 157
2
-

21

ผลลัพธ์
2553
เป้า
ผล
157 152
1
-

22

เป้าหมาย
2554
เป้า
154

ผล
153
1

-

29

2555

2556 2557

151

154

152

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 32

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์
3.1 บทความวิรายการ
ชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (8*
0.25=2.00)
3.2 บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
(4*0.50=3.00)
3.3 ตารา/หนังสือ ที่มีการตรวจอ่าน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (7*0.75=5.25)
3.4 ตารา/หนังสือที่ใช้ในการของ
ผลงานทางวิชาการ และผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตารา/
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ (10*
1.00=10.00)
4. ผลงานที่คิดค่าน้าหนักแล้ว
5. ระดับคุณภาพผลงานวิชาการที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ
[ข้อที่ 4 / ข้อที่ (1+2)] x 100 (%)
6. ค่าคะแนนที่ได้ (ร้อยละ 10 = 5
คะแนน) = 7.79*5/10

เป้าหมาย

-

6

-

8

-

8

-

5

-

6

-

4

-

4

-

7

-

3

-

7

-

4

-

10

-

13.25

-

12.00

-

18.75

-

8.49

-

7.79

-

12.25

-

4.25

3.75

3.89

3.75

5.00

4.00

4.25

4.50

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2553 คือ ผลลัพธ์ในปี 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามผลลัพธ์ที่ 3
ใช้แฟ้มอ้างอิงตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ์ สมศ. ประจาปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบ
ความหมาย
1. ชื่อตัวชี้วัด
3. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
ผู้ชี้นาการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพของประเทศ
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
ประเมินประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิชาการซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ
โดยการเผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ หรือการผลิตหนังสือ/ตารา
4. ความหมายของตัวชี้วัด
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ วิจัยการปฏิบัติจริงและได้นาไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน
ในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด
= 18.75*100/153 = 12.25 (ร้อยละ 10 = 5 คะแนน)
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 33

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

องค์ประกอบ

ความหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่ม
สาขาวิชา

6. ข้อมูลที่ต้องการ

1. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดย
นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

2. จานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตารา หนังสือ ) ที่มี
คุณภาพของอาจารย์ประจา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐาน
การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่าน้าหนักของผลงานวิชาการแต่
ละชิ้น
3. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชากาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ตาม
การกาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการของ สมศ.)
ดูร ายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ที่ “คู่ มื อการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ระดั บอุ ด มศึก ษา ฉบั บ
สถานศึกษา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม 2554)” หน้า 30

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วยงานด้านบริการวิชาการของส่วนงาน
ภาควิชา/หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
1 ครั้งต่อปี
ค่าคะแนน 0-5
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
1 ปี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
กรรมการบริหารพันธกิจด้านบริการวิชาการของส่วนงาน
ปี 2552
เป้าหมาย

ปี 2553
ผล

4.25
17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ปี 2555
เป้าหมาย

18. Benchmark

ปี 2554

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

3.75

3.89

3.75

5.00

ปี 2556
ผล

เป้าหมาย

ปี 2557
ผล

4.00
4.25
ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

เป้าหมาย

ผล

4.50
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ผลลัพธ์รายการที่ 4
รายงานผลลัพธ์

: ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย (สมศ. 8)
: มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการที่ดาเนินการแล้วเสร็จหรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั ระหว่างปีการศึกษา 2553 จานวน 21 โครงการ
จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 58 โครงการ (งานบริการวิชาการที่นามาใช้ในการเรียนการ
สอน มี 17 โครงการ, นามาพัฒนางานวิจัย มี 4 โครงการ คิดเป็นค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. = 5
ดังรายละเอียด

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้จากการบริการวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน
ผลลัพธ์
รายการ
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่นาไปใช้ฯ
2.1 จานวนที่นาไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน
2.2 จานวนที่นาไปใช้ด้านการวิจยั
2.3 จานวนที่นาไปใช้ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย
3. ร้อยละ ที่นาไปใช้ [ข้อ 2 / ข้อ 1] x
100 (%)
4. ค่าคะแนนที่ได้ (ร้อยละ 30 = 5
คะแนน)

2553
เป้าหมาย ผล

2554
เป้าหมาย
ผล
58
21
17

2555

เป้าหมาย
2556

2557

5.00

5.00

5.00

4
36.21
-

-

3.00

5.00

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามผลลัพธ์ที่ 4
ใช้แฟ้มอ้างอิงตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8
ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน
(1) สรุปโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ดาเนินการทั้งหมด
(2) โครงการบริการวิชาการที่นาไปพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 35
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องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด

ความหมาย
4. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการ
วิจัย (สมศ.8)

2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัด
อยู่ภายใต้
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้ ประเมินประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ และบูรณาการระหว่างพันธกิจ
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่ง
4. ความหมายของตัวชี้วัด
อ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจน
ความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการ
ให้เปล่า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั x 100
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
= 21*100/58 = 36.21 (ร้อยละ 30 = 5คะแนน) = 36.21*5 คะแนน/30 = 6.04
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน

6. ข้อมูลที่ต้องการ

จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
1. หลัก ฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แ สดงว่าอาจารย์ป ระจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีก ารประมวลความรู้แ ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการ
วิจัย โดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตารา หรืองานวิจัย ขยายผลนาไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนาไปสู่
การเปิดรายวิชาใหม่
2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการ บูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการวิชาการ
ที่เป็นตัวหารเป็นโครการบริการวิชาการที่ดาเนินการในปีที่ประเมินโครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการ
เรียนการสอนหรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้
3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับคณะ
และระดับสถาบัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.
2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม 2554)” หน้า 32
7. หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล หน่วยงานด้านบริการวิชาการของส่วนงาน
ตัวชี้วัด
8. หน่ ว ยงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด เก็ บ ภาควิชา/หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
ข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
1 ครั้งต่อปี
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ค่าคะแนน 0-5
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
12. ผู้ วิ เ คราะห์ / รายงานผลข้ อ มู ล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ 1 ปี
ทบทวนผล
1 4 . ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร บ ร ร ลุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
เป้าหมาย
15. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนด กรรมการบริหารพันธกิจด้านบริการวิชาการของส่วนงาน
เป้าหมาย
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องค์ประกอบ

ความหมาย

16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2552
เป้าหมาย

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ปี 2553
ผล

เป้าหมาย

ปี 2555

ผล

ผลลัพธ์รายการที่ 5
รายงานผลลัพธ์

เป้าหมาย
3.00

ปี 2556

เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
5.00
5.00
ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

18. Benchmark

ปี 2554
ผล
5.00
ปี 2557
ผล

เป้าหมาย
5.00

ผล

: ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9)
: คณะมีโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการเพื่อพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีผลทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึ้นแก่ชุมชน ในปีงงบประมาณ 2554 มีโครงการที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีโครงการที่สร้างการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32 ของโครงการที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนทั้งหมด คิดค่าคะแนนที่ได้ = 5

วิธีคานวณ
จานวนโครงการที่สร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอกที่บรรลุผลมากกว่าหรือเท่ากับ 80%
ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
X 100 = 8 X 100 / 25 = 32.00
-----------------------------------------------------------------------------------จานวนโครงการที่สร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกทั้งหมด
ผลลัพธ์
รายการ
1.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ทั้งหมด
2. จานวนโครงการที่สร้างการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกที่บรรลุผลมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. ร้อยละของผลการเรียนรู้ฯ [ข้อ 2 / ข้อ
1] x 100 (%)
1. ค่าคะแนนที่ได้ (ร้อยละ 30 = 5
คะแนน)

2553
เป้าหมาย ผล

2554
เป้าหมาย
ผล
25

2555

เป้าหมาย
2556
2557

8

32
-

-

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามผลลัพธ์ที่ 5
แฟ้มเอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
(1) โครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งทั้งหมด
(2) โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ส ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ที่ บ รรลุ ผ ลเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 80 หรื อ
มากกว่าร้อยละ 80
องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัด
อยู่ภายใต้
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย
5. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9)
(ผู้ชี้นาการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพของประเทศ)

ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งดาเนินการโดยการบริการทางด้านวิชาการของส่วนงาน
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก
และเมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้าน
ต่างๆ หรือ ทาให้ชุมชนหรืองค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
จานวนโครงการที่พัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่บรรลุเป้าหมาย > 80% x 100
จานวนโครงการที่พัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งหมด
(8 X 100/ 25 = 32.00)
6. ข้อมูลที่ต้องการ
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นาหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้
เรียนรู้และดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ ความ
เข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม
ชุมชน หรือองค์กร
7. หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล หน่วยงานด้านบริการวิชาการของส่วนงาน
ตัวชี้วัด
8. หน่ ว ยงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด เก็ บ ภาควิชา/หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
ข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
1 ครั้งต่อปี
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
แนวโน้มและเป้าหมายรายปี
12. ผู้ วิ เ คราะห์ / รายงานผลข้ อ มู ล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ 1 ปี
ทบทวนผล
1 4 . ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร บ ร ร ลุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ
เป้าหมาย
15. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนด กรรมการบริหารพันธกิจด้านบริการวิชาการของส่วน่งาน
เป้าหมาย
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องค์ประกอบ
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

17. เป้าหมายในอีก 3 ปีต่อไป

18. Benchmark

ปี 2552
เป้าหมาย
ผล

ความหมาย
ปี 2553
เป้าหมาย
ผล

ปี 2555
ปี 2556
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
5.00
5.00
ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ

ปี 2554
เป้าหมาย
3.00

ผล
5.00
ปี 2557

เป้าหมาย
5.00

ผล

ตัวอย่างผลการดาเนินงานโครงการฝึกปฏิบตั ิงานพัฒนาอนามัยชนบทแบบเบ็ดเสร็จ ประจาปีการศึกษา 2553
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี และ
ชี้นาสังคม การบริการทางวิชาการแก่สังคมจึงเน้นความสาคัญในเรื่องการนาไปใช้ประโยชน์แก่สังคม/ชุมชน โดยมีเป้าหมายหลัก
ประการหนึ่งของการบริการทางวิชาการแก่สังคม คือ การพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก เช่น การทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ ฯลฯ โดยมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็น
การบริการแบบให้เปล่า การบริการโดยไม่มุ่งผลกาไรและการบริการเพื่อหารายได้
โครงการที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเป็นข้อมูลในการรับการประเมินคุณภาพครั้งนี้ คือ โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนา
อนามัยชนบทแบบเบ็ดเสร็จ ประจาปีการศึกษา 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดการดาเนินการตามประเด็นของเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยชุมชน/องค์กรมีส่วนร่วม
การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ หรือการฝึกภาคสนามนั้น เป็นส่วนสาคัญ ของกระบวนการเรียน
การสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในอันที่จะก่อให้เกิดความคิดรวบยอดของการสาธารณสุข เสริมสร้างทักษะ
การทางานเป็นทีมในสาขาวิชาชีพเดียวกันและต่างสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบได้กบั บทบาทของการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พยายามสอนให้นักศึกษาได้มอง
อย่างรอบด้านและเล็งเห็นความสาคัญขององค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งบทบาทของตนเองที่มีต่อการพัฒนางานสาธารณสุขต่อไปใน
อนาคต และยังเป็นการปลูกจิตสานึกของการเป็นนักสาธารณสุขที่ดี มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามดังกล่าวเน้นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
โดยเน้นที่ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข นอกจากนี้ นับได้ว่าเป็นการ
กระจายบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไปสู่ชุมชนที่ขาดแคลนภายใต้กระบวนการฝึกฯ โดยทีมงานสาธารณสุขทุกสาขาในพื้นที่ฝึก
ภาคสนาม อันประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และนักสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ
2. การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
เป้าหมายของการฝึกภาคสนามคือ นักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบตั งิ าน และจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งการ
ฝึกภาคสนามในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาผ่านการฝึกภาคสนามและจบการศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100.00)
3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทแบบเบ็ดเสร็จนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2508 ต่อเนื่องกันมา
จนถึงปัจจุบันกว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งผู้นาหรือสมาชิกในชุมชนหรือองค์กรมีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 4 - 39
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กระบวนการดาเนินงานมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้นาและตัวแทนสมาชิกในชุมชน
ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ตั้งแต่การสร้างวิสยั ทัศน์ชุมชนสุขภาพดี การกาหนดเครื่องชี้วัด การเก็บรวบรวมข้อมุล การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัญหา การ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ การเขียนแผนงานโครงการ การดาเนินการตามแผนงานโครงการ การควบคุม
กากับและประเมินผล ซึ่งนอกจากผู้นา ตัวแทนสมาชิกในชุมชนและสมาชิกในชุมชนจะได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษา
ในช่วงระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามแล้ว นักศึกษาแต่ละทีมยังได้จดั ทาแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนในระยะยาว
ส่งมอบให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อเนื่องด้วย
4. องค์กรมีการสร้างกลไกพัฒนาตนเอง
การดาเนินการฝึกภาคสนามของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในยุคแรกนับแต่การสถาปนาคณะฯ ในปีพ.ศ.2491 จัด
ขึ้นในเขตท้องที่ ต.คลองถนน อ.บางเขน กรุงเทพฯ เป็นการฝึกทักษะเฉพาะสาขา และใช้ชุมชนเป็นเสมือนห้องปฏิบตั ิการของนัก
สาธารณสุข ประชาชนเป็นเพียงผูใ้ ห้ข้อมูลหรือผู้รับคาแนะนา กิจกรรมทีส่ าคัญ ได้แก่ การฝึกทาแผนที่ชุมชน การฝึกผสมคอนกรีต
เพื่อหล่อวงขอบบ่อและการหล่อหัวส้วมและการเยี่ยมบ้าน
ต่อมาในปีการศึกษา 2511 ได้มีความพยายามจัดรูปแบบการฝึกภาคสนามให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการจัด
นักศึกษาสาขาต่างๆ เป็นทีมในลักษณะสหสาขา ในปีแรกที่เป็นการทดลอง จัดให้นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรต่างๆ ออกไป
ฝึกงานตามความสมัครใจ
ในปี 2512-2513 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก USAID สนับสนุนการสร้างศูนย์ฝึกอบรมและวิจยั
อนามัยชนบท ที่อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ภายใต้ Family Health Project ในการฝึกภาคสนามช่วงนั้น ปัญหาอัตราการเพิ่มของ
ประชากรสูงขึ้น
จึงเป็นกรอบการวินิจฉัยสถานการณ์ที่สาคัญ
นักศึกษาเริม่ มองตัวแปรด้านประชากรเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาสาธารณสุข นักศึกษาได้รบั การกระตุ้นให้มีการระบุปัญหาด้านประชากรเป็นปัญหาหนึ่งของทีม ในช่วงนี้จะเห็น
ได้ชัดเจนถึงบทบาทขององค์กรที่ให้การสนับสนุนทางการเงินที่มตี ่อการพัฒนาการฝึกภาคสนามของคณะ
การฝึกภาคสนามได้ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก
และมีการจัดเตรียมการทาง
วิชาการที่เข้มข้นมากขึ้นตามลาดับนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 เป็นต้นมา
การดาเนินงานในช่วงต่อมามีความพยายามในการใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาการระบาดเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยกาหนดเครื่องชี้วัดด้านสุขภาพที่ชัดเจน
ตั้งแต่ปี 2521 ได้นาแนวคิดและกลยุทธ์การสาธารณสุขมูลฐานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ของชุมชน ได้มีการปรับแนวทางการลาดับความสาคัญก่อนหลังของปัญหาใหม่ โดยเฉพาะในองค์ประกอบด้านความตระหนักของ
ชุมชน จากเดิมใช้การสารวจ KAP เป็นตัวสะท้อนเปลี่ยนเป็นการใช้การประชุมระดับความคิดจากชุมชน โดยทีมนักศึกษาจะ
นาเสนอข้อมูลและรายการปัญหาที่วินิจฉัยได้ต่อที่ประชุมชาวบ้าน และอธิบายเกีย่ วกับธรรมชาติของการเกิดโรค ตลอดจนผลที่จะ
เกิดขึ้นต่อชุมชน เพื่อให้ที่ประชุมตัดสินใจว่าจะให้คะแนนความตระหนักต่อปัญหาเป็นเท่าไร แล้วจึงนาคะแนนที่ได้ไปรวมกับเกณฑ์
อื่นๆ ที่นักศึกษาได้ทาการพิจารณาให้คะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้รว่ มในกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
การะบุปัญหา แต่ในการวางแผนงานโครงการแก้ปัญหาในขณะนั้น ชาวบ้านมีบทบาทแค่การรับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ
ที่นักศึกษาเสนอเท่านั้น
ในช่วงปี 2536 คณะฯ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การฝึกภาคสนาม จากการใช้ชุมชนเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการของ
นักสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนแนวคิดด้วยการให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
รววมทั้งพัฒนาหลักสูตรการฝึกภาคสนามให้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการจัดการด้านสาธารณสุขมูลฐานแบบมีส่วนร่วมมา
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ประกอบการปรับเปลี่ยนขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างชุมชน
และนักศึกษาใน
กระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชนของชุมชน ซึ่งเป็นรูปแบบการฝึกภาคสนามในปัจจุบนั
ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร โดยชุมชนมีการตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ และกาหนดผู้รับผิดชอบแผนงานงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อทา
หน้าที่ดาเนินการ ควบคุมกากับ และประเมินผล โดยพิจารณาให้สอดคล้องวัฒนธรรมของชุมชนและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน
ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมการออกกาลังกายด้วยการราวงย้อนยุค การทาฝาปิดโอ่งน้าด้วยภูมิปัญหาพื้นบ้าน การออกกาลังกายใน
กลุ่มผูส้ ูงอายุด้วยการยืดเหยียดราไม้พลอง การส่งเสริมการบริโภคอาหารสาหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ผลผลิต
และวิธีการปรุงประกอบแบบพื้นบ้านที่มีในท้องถิ่น การตั้งกลุ่มอสม. น้อย (อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านรุ่นเยาว์) เพื่อดูแล
ผู้สูงอายุและผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น
5. ผลกระทบต่อสังคม หรือชุมชนเข้มแข็ง
5.1 ผลกระทบต่อองค์กร จะเห็นว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการพัฒนารูปแบบการฝึกภาคสนามมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้การฝึกภาคสนามของคณะมีความเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีของสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และ
ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบัน นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มาร่วมฝึกภาคสนามกับนักศึกษาของ
คณะ
5.2 ผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชน ชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายได้รับทราบสถานการณ์สุขภาพของชุมชน และ
ร่วมกันแก้ปัญหา มีการระดมความคิดภาพลักษณ์ของชุมชนสุขภาพดีที่เป็นที่ปรารถนาของชุมชนและเป็นไปได้ สังเคราะห์ผลการ
ระดมความคิดสร้างภาพรวมของชุมชนสุขภาพดีที่พึงปรารถนา ร่วมกันพิจารณาเหตุของปัญหาและอภิปรายแนวทางการแก้ปญ
ั หา
จัดทาแผนแม่บท และแผนปฏิบตั ิงานของโครงการต่างๆ โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการแผนให้
ชัดเจนว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และมีการมอบหมายกลุ่มผู้รับผิดชอบและกลไกในการติดตามกากับงาน นักศึกษา
ร่วมกับชุมชนประมวลผลการดาเนินงานและประเมินตามแผนที่วางไว้ จัดทารายงานและแผนการส่งต่องานแก่ชุมชนและอาเภอ
กระบวนการฝึกปฏิบตั ิงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เป็นกระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย และให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน นอกจากชุมชนจะเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการแก้ปญ
ั หาสุขภาพแล้ว ยังสามารถประยุกต์
ในในการแก้ปัญหาอื่นๆ หากมีการดาเนินงานที่ต่อเนื่องก็จะส่งผลให้ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ชุมชนมีทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ และชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้กับชุมชนใกล้เคียง และสามารถ
สร้างคุณค่าต่อสังคมในวงกว้างได้

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 4 : มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการวิชาการ
สรุปผลการดาเนินการ (ควรระบุให้ครอบคลุมการดาเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่านมาและ/หรือการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสารวจที่ผ่านมา)
จากการประเมินผลงานในปี 2554 ได้มีการประเมินผลงานเป็นระยะ เฉพาะอย่างยิ่งคือบริการสุขภาพเคลื่อนที่ซึ่งมี
การแข่ งขั นสู ง จะเห็นว่ าในปี งบประมาณ 2554 จานวนผู้รับ บริการลดลงจากปีงบประมาณ 2553 คิด เป็นร้อ ยละ 11.87
(ปีงบประมาณ 2553 = 28,012 คน ปีงบประมาณ 2554 = 24,685 คน) ผู้รับบริการเก้าอี้เพื่อสุขภาพลดลงและจะยกเลิกการ
ให้บริการเก้าอี้เพื่อสุขภาพในปีงบประมาณ 2555 แต่ผู้รับบริการนวดแผนไทยประยุกต์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.22 และผลการฝึกอบรม
ลดลงทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ เนื่องจากเครื อข่ายจากนานาชาติมีงบประมาณสนับสนุนน้อยลง อย่างไรก็ตามสานักงาน
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บริการฯก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทาให้รายรับในปีงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 230,771,690 บาท (ปี 2552
รายได้ 76,062,840.20 บาท, ปี 2553 รายได้ 145,971,401.00 บาท)
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
สานักงานบริการฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในการร่วมให้บริการ
สุขภาพเคลื่อนที่และการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
รวมทั้งความร่วมมือประสานงานเครือข่ายภายนอกที่ให้ทุนสนับสนุน
โครงการต่างๆจึงทาให้สามารถจัดบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข
1. งานบริการวิชาการในลักษณะโครงการที่กลุ่มอาจารย์ของคณะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการบริหารจัดการของ
สานักงานบริการฯ ยังมีน้อย จึงควรร่วมกันพัฒนาให้เกิดโครงการดังกล่าวมากขึ้น
2. ไม่สามารถหาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของสานักงานบริการวิชาการได้ จึง
เปรียบเทียบได้เฉพาะผลงานของสานักงานบริการที่ผ่านมา
3. งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่มีการแข่งขันสูง จึงได้กาหนดระบบการตลาดเชิงรุก สร้างแรงจูงใจทีมการตลาด
(Full-part time, Outsource, ect. )รวมทั้งปรับปรุง Website ประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ ดาเนินการลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรุงเทพมหานครในการจัดตัง้ คณะกรรมการร่วมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ปัญหา
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สรุปผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย = 2.6000
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มาตรฐานคุณภาพที่ 5
หลักการ

มาตรฐานคุ ณ ภาพด้ า นการท านุ บ ารุ งศิ ลปวั ฒ นธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการและการใช้ความรู้ วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ตาม
จุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละองค์กร

องค์ประกอบ 5.1 ระบบและกลไก
หลักการ

ผลการประเมินกระบวนการ

มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม
ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับองค์กร โดย
มีข อบเขตการดาเนิ น งานอย่ าง
ครบ
วงจร ทั้งการกาหนดนโยบายและแผนงาน
การประสานงาน การติ ด ตามประเมิ นผล
และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไก
แต่ละระดับอาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้

ระดับคะแนน

1

2

องค์ประกอบ 5.1
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มาตรฐานคุณภาพ
5.1.1 มีโครงสร้ างและผู้รับผิดชอบงานด้ านการทานุบารุ งศิล ปวัฒนธรรมสร้ างเสริมคุ ณธรรมจริ ยธรรม และอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชื่อมโยงประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร
[ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)]

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสาคัญกับการดาเนินการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยกาหนดเป็นพันธกิจ และได้มีการดาเนินการแบบบูรณาการควบคู่ไปกับ พันธกิจในด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มีการจัดระบบกลไก และผูร้ ับผิดชอบดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการในเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ ร่วมกับภารกิจอื่น เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ ตามนโยบายการ
เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะฯ กาหนดให้งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นพันธกิจหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข PH.5.1.1.1) ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในคณะ(P) โดย
คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดี เป็นผู้กากับและดูแลงานด้านการทานุบารุงฯ และมีสานักงานคณบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุน การ
ดาเนินการด้านต่างๆ มีระบบกลไกการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ (เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.2)
ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบด้วยผู้แทนทุกสายงาน คณะกรรมการทานุบารุงฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
(เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.3) การเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยคณะฯได้มอบหมายให้เลขานุการคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.4)
ในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝุายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบในการกากับดูแล โดยมีงานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นหน่วยงานในการดาเนินการและรับผิดชอบดูแล
เรื่องสิ่งแวดล้อมของคณะฯ (เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.5) คณะ ฯ ได้จดั การเรียนการสอนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ขยะมูลฝอย และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา” กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯ ได้มีการ
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ปัจจุบันคณะฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารร่วมใจลด
โลกร้อน และมีคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อการจัดการขยะ รีไซเคิลภายในคณะ(เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.6)
ในการดาเนินกิจกรรมและโครงการ จะมีการกระจายและมอบหมายหน้าที่ให้ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ของสานักงาน
คณบดีร่วมเป็นคณะทางานในการจัดโครงการ/กิจกรรม (P) เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/ กิจกรรม
และเป็นการจูงใจให้บุคลากรจากทุกภาควิชา/หน่วยงาน เข้าร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่คณะฯจัดขึ้น
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้มอบหมายให้ภาควิชา/หน่วยงานรับผิดชอบดังนี้
 สานักงานคณบดี รับผิดชอบและประสานงานในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทั้ง
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น การทาบุญตักบาตรเนื่องในวัน
สาคัญทางศาสนาต่างๆ จัดนิทรรศการ/ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทาง
พุทธศาสนา งานแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรของคณะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคลากรคณะฯ กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการ/ กิจกรรมของคณะที่ออกสู่สังคมและชุมชน
 งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไปยังกลุ่มเปูาหมายและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี
การประสานงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกคณะฯ โดยการใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น โปสเตอร์, เสียงตามสาย, หนังสือเชิญ, e-mail, และ website เป็นต้น
 งานกิจการนักศึกษา รับผิดชอบ ประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น เช่น กิจกรรมพิธไี หว้
ครูของชมรมดนตรีไทย
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ในการจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
 ชมรมธรรมะสุขใจ รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรมให้ความรูด้ า้ นธรรมะ มีการบรรยายธรรมะเพื่อพัฒนาองค์กร
แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้สนใจ มีการจัดสวดมนต์ทุกเช้า จัดกิจกรรมตักบาตรทุก
วันจันทร์และวันศุกร์ การจัดพิธีสงฆ์ในงานสาคัญทางศาสนา
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 ภาควิชา รับผิดชอบการจัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันสาคัญของหน่วยงาน เช่น วันครบรอบการก่อตั้งภาควิชา
จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรของภาควิชา
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการในเรื่องของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น คุณธรรมและจริยธรรม สิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่นักศึกษา
 สานักงานบริการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งมีบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 สโมสรนักศึกษา รับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
ในการกาหนดกระบวนการประสานงานกับหน่วยงานย่อยในระดับองค์กร มหาวิทยาลัย และชุมชน (P) ในระดับคณะ
คณบดีได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น” ซึ่งมีรองคณบดี เป็นประธานคณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสโมสรนักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย
คณบดีได้มอบหมายให้เลขานุการคณะ
และรองคณบดีฝุายบริหารการศึกษา
เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายต่างๆ โดยมีการดาเนินการเชื่อมประสานกับคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ของคณะ และ
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการประชุมเตรียมการ โดยการนาผลการประเมินในการจัดกิจกรรมครั้งก่อนมาเป็น
ข้อมูลในการปรับรูปแบบกิจกรรม (เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.7)
มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของโครงการ
(เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.8)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.4
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.5
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.6
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.7
เอกสารหมายเลข PH.5.1.1.8

แผนยุทธศาสตร์คณะฯ
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
คาสั่งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น.
คาสั่งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างงานกายภาพฯ
คาสั่งเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิล
รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
เอกสารแสดงการมอบหมาย/ กาหนดภาระหน้าที่และผู้รับผิดชอบ
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มาตรฐานคุณภาพ
5.1.2

มีนโยบาย และแผนงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิเคราะห์ตนเองต่อการดาเนินการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามบริบทและความเหมาะสมของคณะฯ (P) คณะฯ เป็น สถาบันการศึก ษาที่ มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้า น
สาธารณสุข ได้แก่ สาขาวิชาโภชนวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอ นามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบาดวิทยา สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งในระดับปริญญาตรี โท
และเอกได้มีการกาหนดให้ “กิจกรรมทานุ บารุงศิล ปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อ ม” มีการผลิตบัณ ฑิตออกไปรับใช้สั งคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์สู่ท้องถิ่น โดยการจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
ในท้องถิ่น คณาจารย์และนักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในชุมชน
คณะฯ วิเ คราะห์บ ริ บทของตนเองในการจัด ท าแผนกลยุท ธ์ ตามพั นธกิ จหลั กของคณะฯ เพื่ อ การบรรลุวิ สั ยทั ศ น์
“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนาในภูมิภาคเอเชีย ” ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี (เอกสาร
หมายเลข PH 5.1.2.1) ภารกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพ จึ งได้มีการบูรณาการ
กับกระบวนงานต่างๆ ของคณะ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการรวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็น
การปลูกจิตสานึกให้บุคลากร และนักศึกษาให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ
รวมทั้งการร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักในสังคมและชุมชน รวมทั้งมีการขับเคลื่อน
“Core Values” ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสอดแทรกเข้าไปในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝัง
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีให้กับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์
นโยบาย แนวทาง แผนงานดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กร (P)
คณะฯ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และมีการกาหนดแผนงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ และมีการจัดกิจกรรม/โครงการตาม
แผนโดยมีงบประมาณสนับสนุน (เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.2) มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผน ในการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามนักศึกษาได้ วิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่ อส่งมอบให้
ชุมชนและท้องถิ่นรับไปดาเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง
นโยบายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดทาแผนและจัดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของ
ห้องเรียน ห้องทางาน และการปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้งบรรยาการในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
(เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.3)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.2
1. เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1
2. เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.2
3. เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.3

พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2554
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2554
ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
5.1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.3
ในปีงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมที่วางไว้ (D) ดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่จัดโดย
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวั ฒ นธรรม และจัดโดยสโมสรนักศึ กษา โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมประเภทต่างๆดังนี้ (เอกสาร
หมายเลข PH 5.1.3.1)
1. ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา โครงการปฏิบัติธรรม การตักบาตรทุกเช้าวันจันทร์และวันศุกร์ การบรรยายธรรม
2. ประเพณีเนื่องในวันสาคัญ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันมหิดล วันสถาปนาคณะ
3. การปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมองค์กร เช่น วันมุฑิตาจิต วันแสดงความยินดีแด่บัณฑิตใหม่ วันไหว้ครูงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษา (รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่)
4. การจัดโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย เช่น การพัฒนาโรงอาหาร การตรวจสุขภาพ การ
จัดแข่งขันกีฬา การจัดหาอุปกรณ์การออกกาลังกาย การจัดสถานที่ออกกาลังกาย
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน ได้มีการปรับปรุงห้องเรียน ห้องทางาน ห้องประชุม และการจัดสวนหย่อม
ต่างๆ การบารุงรักษาคารสถานที่ การจัดกิจกรรม ทาความสะอาด การคัดแยกขยะ(เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.2)
ในปีงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
(D)โดยมีการสนับสนุนด้านสถานที่/ อุปกรณ์/ บุคลากร และปัจจัยด้านอื่นๆ ในการจัดโครงการ/ กิจกรรม และสนับสนุนการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โดยใช้เงินงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ จานวนเงิน 3,910,912.00
บาท จากเงินสวัสดิการของคณะฯ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม จานวนเงิน 263,656.00 บาท
งบประมาณสนับสนุนจากแผนงาน สอส

จานวนเงิน 1,323,159.00 บาท

(เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.3)

ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใช้เงินรายได้จานวน จานวนเงิน 16,663,755.00 บาท (เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.4)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.3
1.
2.
3.
4.

เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 5.1.3.1
PH 5.1.3.2
PH 5.1.3.3
PH 5.1.3.4

ข้อมูลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
5.1.4 มีการติดตามประเมินผล การดาเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.4
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น การ (c) โดยได้ ด าเนิ น การตามแผนงานด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองคณบดีกากับและดูแลผ่านคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการมอบหมายและมี
การบริหารจัดการ โครงการ/ กิจกรรม ไปยังภาควิชา/ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
ตามบริบทของภาควิชา/ หน่วยงาน ซึ่งในการจัดโครงการ/ กิจกรรมแต่ละครั้ง ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการมอบหมายให้งาน
แผนพัฒนาและระบบคุณภาพ เป็นผู้ดาเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
(เอกสารหมายเลข PH 5.1.4.1)
รวมทั้งการจัดเก็บจานวนข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อนาข้อมูลการเข้าร่วมของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนมาจาแนกตามประเภทกิจกรรม ทั้ง 12 เดือน ( เอกสารหมายเลข PH 5.1.4.2)
และมีการนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการ/ กิจกรรมในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ โดยมีรองคณบดีฝุายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษากากับดูแล
และ นาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนงาน/แผนการดาเนินงาน อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.4
1. เอกสารหมายเลข PH 5.1.4.1
2. เอกสารหมายเลข PH 5.1.4.2

รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
รายงานจานวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 6

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานคุณภาพ
5.1.5 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับพันธกิจหลักอื่นๆ

การดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.5
คณะฯ นาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมาผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งกับพันธกิจต่างๆของคณะ (P) เช่น ในด้านพันธกิจด้าน
การเรียนการสอน เช่น การจัดพิธีไหว้ครู การต้อนรับนักศึกษาใหม่ การนานักศึกษาไปปฏิบัติธรรม ฝึกนั่งสมาธิ เพื่อให้นักศึกษาเกิด
สมาธิในการเรียน การจัดกิจกรรมในกระบวนการฝึกภาคสนามนักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น และในด้านวิจยั ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สาหรับการทาวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในด้านการบริการวิชาการ
เช่นการจัดกิจกรรมให้ความรูด้ ้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (ใช้เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1 - 5.1.3.4) ซึ่งมีการบูรณาการกับพันธกิจหลัก (D-C) ดังนี้
1. พันธกิจด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการปฏิบัติธรรม โครงการราชพฤกษ์ช่อใหม่ ฯลฯ
2. พันธกิจด้านการวิจัย ได้แก่ โครงการพัฒนาโรงอาหาร
3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการ”สุขศึกษา...สร้างสุข” โครงการตรวจสุขภาพ ฯลฯ
4. การอนุรักษ์และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ Reduce ช่วยชาติ Recycle ช่วยเรา, ธนาคารรวมใจ ลดโลกร้อน
5. การสร้างเสริม อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ วันสาคัญทางศาสนาต่างๆ และวันสาคัญของชาติ
คณะนาผลการประเมินจากที่คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมาประเมิน ในปี 2553 มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
บูรณาการ (A) และได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบูรณาการตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตาม
พัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะขยายเปูาหมายให้ใกล้เคียงกับ  มี ก ารด าเนิ น การโดยมี ก าหนด
ความจริง
เปูาหมายในการจัดโครงการแต่ละ
โครงการ
2. ควรกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ  มีการดาเนินการโดยแจ้งให้ผู้เสนอ
ตัวอย่างเช่น จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย
โครงการ กาหนดตัวชี้วัดในการจัด
กว่าร้อยละ 60
โครงการ
3. ควรแจ้ ง ผลการด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์  มี ค ณ ะ ท า ง า น ด้ า น ก า ร จั ด
สิ่งแวดล้อมให้สม่าเสมอ เช่น ผลการ
การพลังงาน
อนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน ทุ ก 3 เดื อ น และ  จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย ง า น ก า ย ภ า พ
ประกาศให้รับทราบทั่วกัน
สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย
 จัดบุคลากรสารวจรวบรวมผลการ
อนุรั กษ์ พลั งงาน โดยเฉพาะด้า น
พลังงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
 โครงการกาหนดจานวนและ
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน




ทุ กโครงการที่ เสนอขออนุ มัติ มีก าร
กาหนดตั ว ช้ วั ด ในการจั ด กิ จ กรรม/
โครงการ
น าผลการส ารวจตรวจสอบมา
ปรับปรุงตามผลการรายงาน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตาม
พัฒนา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
4. ควรจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มและพื้ น ที่ ใ ห้  ตั้งงบประมาณมาปรับปรุง
 ด าเนิ น การปรับ ปรุ งสภาพแวดล้ อ ม
เหม าะ สมกั บ ภ าระ งา นที่ ไ ด้ รั บ
พื้ น ที่ และห้ อ งเรี ย นเหมาะสมกั บ
มอบหมาย
สภาพภาระงาน

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.5
1. ใช้เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1 - 5.1.3.4
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องค์ประกอบ 5.2 ผลลัพธ์การทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
หลักการ

ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินผลลัพธ์
ระดับคะแนน
องค์ประกอบ 5.2
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3

1 2 3 4 5 6 7

เฉลี่ย (Mean)

4
4
4
4.0000

มาตรฐานคุณภาพ
5.2.1 สัมฤทธิผลด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์รายการที่ 1
: ผลการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
รายงานผลลัพธ์
: คณะฯได้ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยได้กาหนดเป็น
พันธกิจหลัก กาหนดผูร้ ับผิดชอบ รวมทั้งการจัดงบประมาณสนับสนุน โครงการ/กิจกรรมที่เป็นโครงการระดับคณะฯ โดย
คณะกรรมการทานุฯ จะมีการกาหนดเปูาหมาย/ตัวชี้วัด และการประเมินผลโครงการเพื่อนาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในปี งบประมาณ
2554 มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนะธรรมที่มีการกาหนดเปูาหมาย จานวน 8 โครงการ และมีโครงการที่
ดาเนินการบรรลุผลมากกว่าหรือเทียบเท่า จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 (87)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เน้นการส่งเสริมและพัฒนา
ความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดี มีสภาพแวดล้อมทีส่ วยงาม ให้วิถีชีวิตและบรรยากาศแก่บุคลากรในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและมี
ความสุข โดยมีผลงานที่นาเสนอ คือ “โครงการลูกราชพฤกษ์ศรัทธาบูชาครู” ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการตามประเด็นของ
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
พิธีการไหว้ครูเป็นประเพณีของไทยที่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นปฏิบัติมาเป็นเวลานาน นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ก็เช่นกัน จัดพิธีไหว้ครูทุกปี เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาของศิษย์ที่มีต่อครู และระลึกถึงคุณอนันต์ของครู ซึ่ง ”
โครงการไหว้ครูกราบตักอุ่นพระคุณครู” ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจาปี 2553 ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ดาเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นแกน
หลักในการจัดทาโครงการ โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงและให้การสนับสนุนจากบุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
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2. การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ในปีการศึกษา 2553 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั งานโครงการวันไหว้ครู โดย
เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการลูกราชพฤกษ์บูชาครู “ ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 และได้ขออนุมัติจัดโครงการตามแผนที่
กาหนดไว้ และดาเนินกิจกรรมดังภาพที่แนบมา
หลังดาเนินงานได้จดั ทาประเมินผล และจัดทาสรุปผลการประเมิน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีต่อไป จากการ
ประเมินจะเห็นว่า การความพึงพอใจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน ในเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 84
3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
สโมสรนักศึกษาจะจัดกิจกรรมไหว้ครูต่อเนื่องกันทุกปี และสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์รุ่นปัจจุบันจะมีการสัมมนาถอด
บทเรียน กล่าวถึงปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานทุกกิจกรรมที่ผา่ นมาส่งต่อสโมสรนักศึกษารุ่นต่อไป เพื่อพัฒนา ปรับปรุง/แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และจากผลการประเมินในปี 2553 มาปรับปรุงการดาเนินงานในปี 2554
4. องค์กรมีการสร้างกลไกพัฒนาตนเอง
สโมสรนักศึกษา ซึ่งรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยได้รับคาแนะนา ชี้แนะจากบุคลากรคณะ และรุ่นพี่ จาก
การจัดกิจกรรมทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติทั้งการวางแผน การดาเนินงาน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการพัฒนา
ตนเองและองค์กร
การจัดงานวันไหว้ครูทุกๆ ปี เป็นการสืบสานและเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของไทย นักศึกษาได้ร่วมราลึกถึงพระคุณของ
ครู หล่อหลอมให้นักศึกษามีจติ ใจที่ดีงาม มีความกตัญญูตกเวทิตา มีคุณธรรม จริยธรรม

ตารางที่ 1 สรุปจานวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะฯ
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
1. จานวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
32
7
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุผลมากกว่า
หรือเท่ากับ 80% ของเปูาหมายที่กาหนดไว้
2. จานวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
32
8
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ
100
87.50
องค์ประกอบ
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่
ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
3. วัตถุ ประสงค์ของการมีตัวชีวัด
ตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

เปูาหมายการดาเนินงาน
2555
2556 2557
20
20
20

20

20

20

100

100

100

ความหมาย
1. ผลลัพธ์การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
มีระบบการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน
วัดประสิทธิผลการบริหารงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นตัว บ่งชี้ถึ งคุณภาพ วิถีชีวิต และจิ ตใจที่ดีงามของบุ คคลและสังคม เป็นพันธกิจ หลัก
ประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่
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องค์ประกอบ

ความหมาย
ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริม
สนับสนุนจาต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกาหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

จานวนโครงการเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุเปูาหมาย >80% x 100
จานวนโครงการเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด

6. ข้อมูลที่ต้องการ

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเปูาหมายความสาเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วง
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีก ารวิเคราะห์ผล เป็น
ต้น
5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็น
ที่ยอมรับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554
(ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม 2554)” หน้า 35
7. หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล หน่วยงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนงาน
ตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
ข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
1 ครั้งต่อปี
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
แนวโน้มและเปูาหมายรายปี
12. ผู้วิเคราะห์ /รายงานผลข้อมูล รองคณบดี/รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้รับผิดชอบด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
1 3 . ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร 1 ปี
นาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบรรลุ รองคณบดี/รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้รับผิดชอบด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปูาหมาย
15. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนด กรรมการบริหารพันธกิจด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนงาน
เปูาหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
เปูาหมาย
ผล
เปูาหมาย
ผล
เปูาหมาย
ผล
100
100
100
87.5
17. เปูาหมายในอีก 3 ปีต่อไป
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
เปูาหมาย
ผล
เปูาหมาย
ผล
เปูาหมาย
ผล
100
100
100
18. Benchmark
ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ
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ผลลัพธ์รายการที่ 2
: ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
รายงานผลลัพธ์
: คณะได้จดั กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม จานวน 8 โครงการ
และมีโครงการทีด่ าเนินการบรรลุผลมากกว่าหรือเทียบเท่า จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 (87)
คณะสาธารณสุขศาสตร์พฒ
ั นาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการธารงและสร้างคุณภาพทางสุนทรีย์
ของศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคุณค่าความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดาเนินการตามประเด็นของ
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของบุคลาการในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
สืบเนื่องจาก คณะสาธารณสุ ขศาสตร์มีหน่ วยงานที่ทาหน้ าที่สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ ซึ่งเป็ น
บุคลากรสายสนับสนุน มีบุคลากรประมาณ 150 คน ภาระงานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นงานต้องนั่งประจาในสถานที่ ปฏิบัติงาน
เป็นเวลานาน มีการใช้เครื่องใช้สานักงาน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องใช้สายตาเป็นเวลานาน และในบางครั้งมีการยกและ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการทางาน มีการติดต่อประสานงานกับผู้มารับบริการรวมทั้งทางานสนองนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้องค์กร
บรรลุเปูาหมาย ดังนั้นจึงพบว่ามีบุคลากรหลายๆคนเกิดความเครียดจากการทางาน เกิดการเจ็บปุวย การปวดหลัง ปวดเมื่อย
บุคลากรในคณะจึงมีการปรึกษาหารือในการที่จะร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการทางาน ร่วมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีความสุขและสุขภาพจิตที่ดีในการทางาน
จากแนวคิดที่จะร่วมกันพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศการทางาน ที่เกิดจากการร่วมกันคิด จากความ
ต้องการของบุคลากรภายในคณะ จึงได้มีการหารือกับฝุายบริหารเพือ่ ขออนุมัติจัดโครงการ “การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการ
สร้างบรรยากาศการทางาน: ก่อนบ่ายคลายเครียด”
กิจกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- การทากิจกรรม 5 ส
-

การจัดพื้นที่สเี ขียว
การจัดสถานที่ทางานให้สะอาด สะดวก สบาย

กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ
- การกาหนดเวลาหยุดพักเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน ในช่วงบ่าย โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีต่อวัน เพื่อ
เป็นการพักผ่อนและเป็นการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงาน
-

การออกกาลังกายกระตุ้นกล้ามเนือ้
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
จากโครงการดังกล่าว จึงเป็นที่เกิดกิจกรรมย่อยๆ อีก เช่น กิจกรรม 5 ส โครงการการประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ มีการจัดสถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความสวยงาม เกิดความสะดวกต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
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3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างมาก จึงได้จดั ตั้งเป็นงานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสภาพแวดล้อมของคณะโดยตรง มีการปรับแต่งภูมิทศั น์ภายในคณะ ตกแต่ง
สวนหย่อมอย่างสวยงาม และคณะฯมีการจัดทาโครงการ ขยะรีไซเคิล และก่อตั้งธนาคารขยะ เพื่อให้บุคลากรนาสิ่งที่ไม่ใช้ประโยชน์
(ที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก)เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ฯลฯ แล้วมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เพื่อให้บุคลากรเห็นความสาคัญของการ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น (ในปัจจุบัน ธนาคารขยะได้เป็นต้นแบบให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์นาไปจัดทาเป็นธนาคารขยะ ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีกจิ กรรมสม่าเสมอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์มคี ณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง มีชื่อว่า “คณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์” เพื่อเป็นผู้กากับและจัดกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีและวัน
สาคัญของไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ตลอดจนมีกิจกรรมที่เป็นการขอบคุณบุคลากรที่ทางานจนถึง
วันเกษียณอายุราชการ “กิจกรรมสู่ขวัญ..วันมุทิตาจิต” ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคณะฯมีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอยู่
ตลอดทั้งปี
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
1. จานวนโครงการที่พัฒนาสุนทรียภาพใน
7
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุผล
มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของเปูาหมายที่
กาหนดไว้
2. จานวนโครงการที่พัฒนาสุนทรียภาพใน
8
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ
87.50

2554
8

เปูาหมายการดาเนินงาน
2555
2556 2557
10
10
10

8

10

10

10

100

100

100

100

ใช้เอกสารอ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.2 และ 5.1.3
- เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.2 แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2554
- เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2554
- เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1 ข้อมูลดาเนินโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.2 ข้อมูลดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบ
ความหมาย
2. ผลลัพธ์การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
1. ชื่อตัวชี้วัด
มีระบบการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้
วัดประสิท ธิผ ลการพัฒ นาสุน ทรี ย ภาพในมิติ ทางศิล ปะและวั ฒนธรรมของส่ ว นงาน ตาม
3. วัตถุประสงค์ของการมีตัวชีวัดตัวนี้
4. ความหมายของตัวชี้วัด

ความหมายของ สมศ.
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและ
สังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา
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องค์ประกอบ

ความหมาย
โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความ
งาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม

5. สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

จานวนโครงการเพือ่ พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุเปูาหมาย >80% x 100
จานวนโครงการเพือ่ พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด
= 7*100/8 = 87.50

6. ข้อมูลที่ต้องการ

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สถาบันดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา
2. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงรายละเอี ย ดที่ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู า หมายของ
ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ
เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถาม
หรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
สถานศึกษา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 12 พฤษภาคม 2554)” หน้า 36
หน่วยงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนงาน

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
10. หน่วยวัดของตัวชี้วัด
11. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
12. ผู้วิเคราะห์/รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด
13. รอบระยะเวลาในการนาเสนอ/ทบทวนผล
14. ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเปูาหมาย
15. ผู้รับผิดชอบในการกาหนดเปูาหมาย
16. ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดของส่วนงาน
1 ครั้งต่อปี
ร้อยละ
แนวโน้มและเปูาหมายรายปี
รองคณบดี/รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้รับผิดชอบด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1 ปี
รองคณบดี/รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้รับผิดชอบด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการบริหารพันธกิจด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนงาน
ปี 2552
เปูาหมาย

17. เปูาหมายในอีก 3 ปีต่อไป

ผล

เปูาหมาย

ปี 2555
เปูาหมาย
10

18. Benchmark

ปี 2553

ปี 2554
ผล

เปูาหมาย

ผล

8

7

ปี 2556
ผล

เปูาหมาย

ปี 2557
ผล

10

เปูาหมาย

ผล

10

ส่วนงานอื่นใน มม. และ/หรือ นอกสถาบัน : ระบุ
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ผลลัพธ์รายการที่ 3
รายงานผลลัพธ์

: ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
: คณะได้จดั โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อมจานวน 14 โครงการ บรรลุผลและเปูาหมายทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
1. จานวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
11
12
14
ด้านสิ่งแวดล้อมที่บรรลุผลมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของเปูาหมายที่กาหนดไว้
2. จานวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
11
12
14
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 100
100
100

2554
14

เปูาหมายการดาเนินงาน
2555
2556
2557
20
20
20

14

20

20

20

100

100

100

100

ใช้เอกสารอ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.2 และ 5.1.3
- เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.2 แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2554
- เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2554
- เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1 ข้อมูลดาเนินโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.2 ข้อมูลดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ไม่ตากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(ความพึงพอใจการใช้อาคารสถานที่คณะสาธารณสุขศาสตร์)
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมินความพึงพอใจ
M
1. ความสะอาด
3.67
2. ความปลอดภัย
3.50
3. ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวกภายในอาคาร
3.54
4. สภาพแวดล้อม
3.36
ภาพรวม
3.52

SD
0.70
0.98
0.93
0.93
0.95

ใช้เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 11 (สมศ.)
11 (1) โครงการ
11 (2) แบบสอบถาม และรายงานการประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้ อ าคารสถานที่ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 15
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 5 : มาตรฐานคุณภาพด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
สรุปผลการดาเนินการ (ควรระบุให้ครอบคลุมการดาเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่านมาและ/หรือการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสารวจที่ผ่านมา)
สรุปผลการดาเนินการ
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้ การจัด ระบบและโครงสร้า งการด าเนิ น การด้า นการท านุบ ารุงฯ และมี การมอบหมาย
รองคณบดีรับผิดชอบ มีการจัดทาแผนปฎิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและจัดงบประมาณสนับสนุน
และปัจจัยเอื้อต่างๆ ในการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ มีการประเมินผลและการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การจัด
โครงการ/ กิจกรรมครั้งต่อไปเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการทางานเป็นทีม
และการส่งเสริม สัม พั นธภาพของบุค ลากรและนัก ศึก ษา เพื่อ ให้ มีค วามจงรั กภั ก ดีต่ อองค์ กร การสร้ า งเอกลัก ษณ์ ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ให้เป็น “องค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ” ในทุกมิติ ให้กับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ซึ่งจะนาไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความศรัทธาและความเชื่อในขนบธรรมเนียมและประเพณี ทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับชาติ อีกทั้งก่อให้เกิดค่านิยม (Core Values) เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ความกตัญญู การเชิดชูวัฒนธรรม เสียสละ สร้างสรรค์งานและความจงรักภั กดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ ได้มีการจัดปรับปรุงสถานที่ทางานให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในการเรียนและการ
ทางาน
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงานและระบบกลไกการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
มีคณะกรรมการฯ และมีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ มี การกระจายความรับผิดชอบไปยังภาควิชา/ หน่วยงานให้
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. มี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร และงบประมาณสนั บ สนุ น และปั จ จั ย เอื้ อ ต่ า งๆ ในการจั ด โครงการ/ กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ/ กิจ กรรมที่ดาเนินการและนาผลการประเมินมาใช้ในการจั ด
โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป

จุดอ่อน / แนวทางการแก้ไข
1. การจัดทาโครงการในบางโครงการยังไม่ได้กาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัด
2. โครงการบ้างโครงการยังไม่ได้มีการประเมินโครงการที่เป็นระบบ

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 16
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สรุปผลลัพธ์
คณะฯได้จัดงบประมาณสนับสนุน โครงการ/กิจกรรมที่เป็นโครงการระดับคณะ ในปี งบประมาณ 2554 คณะฯ มี
โครงการทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการกาหนดเปูาหมาย จานวน 8 โครงการ และมีโครงการที่ดาเนินการ
บรรลุผลมากกว่าหรือเทียบเท่า จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87 คณะได้จดั โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมจานวน 14 โครงการ มีผลการดาเนินบรรลุผลและเปูาหมายทุกโครงการ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ค่าเฉลี่ย = 4.0000

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพที่ 5 - 17
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปค่าคะแนนการประเมินตนเอง
มาตรฐานคุณภาพ

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ์ (Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1. ด้านการบริหาร
1.1 ภาวะผู้นา
1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
1.3 ทรัพยากรบุคคล
1.4 การจัดการความรู้
1.5 ระบบคุณภาพ
1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.7 การประชาสัมพันธ์
1.8 การเงินและงบประมาณ
1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
1.10 ผลลัพธ์การบริหาร
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3
 ผลลัพธ์ที่ 4
 ผลลัพธ์ที่ 5
 ผลลัพธ์ที่ 6
 ผลลัพธ์ที่ 7
 ผลลัพธ์ที่ 8
 ผลลัพธ์ที่ 9
เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-9 (Mean)
 ผลลัพธ์อื่นๆ
1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
1)

ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงาน
โครงการตาม แผนปฏิบัติการ 1 ปี

Performance Agreement)
2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ
1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ.1.1)

















4.7143

4

5

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 1
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มาตรฐานคุณภาพ
2) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.4 ระบบการพั ฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ.2.4)
3) ตั ว บ่ งชี้ ที่ 7.2 การพั ฒ นาส่ ว นงานสุ่
สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
4) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(สกอ. 9.1)
5) ตัวบ่งชี้ ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารและการตั ด สิน ใจ (สกอ.
7.3)
6) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
7) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(สกอ. 9.1)
เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1) – 9) (Mean)

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ์ (Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4

3
4

4

4
4

4.0000

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 2
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มาตรฐานคุณภาพ

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ์ (Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2. ด้านการศึกษา
2.1 ระบบและกลไก
2.2 หลักสูตร
2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.4 นักศึกษา
2.5 ปัจจัยเกื้อหนุน
2.6 บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา
2.7 ผลลัพธ์การจัดการศึกษา
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3
 ผลลัพธ์ที่ 4
 ผลลัพธ์ที่ 5
 ผลลัพธ์ที่ 6
 ผลลัพธ์ที่ 7
 ผลลัพธ์ที่ 8
 ผลลัพธ์ที่ 9
 ผลลัพธ์ที่ 10
 ผลลัพธ์ที่ 11
 ผลลัพธ์ที่ 12
 ผลลัพธ์ที่ 13
 ผลลัพธ์ที่ 14
 ผลลัพธ์ที่ 15
เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-15 (Mean)




















3.1538

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 3
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มาตรฐานคุณภาพ

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ์ (Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

3. ด้านการวิจัย


3.1 ระบบและกลไก
3.2 ผลลัพธ์การวิจัย
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3
 ผลลัพธ์ที่ 4
 ผลลัพธ์ที่ 5
 ผลลัพธ์ที่ 6







2.3333

เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-6 (Mean)
 ผลลัพธ์อื่นๆ

1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
1)จ ารวนงานวิ จั ย ที่ จ ดทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา

มาตรฐานคุณภาพ



ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ์ (Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4. ด้านการบริการวิชาการ
4.1
4.2
4.3
4.4

ระบบและกลไก
ผู้รับบริการ
บริการ/ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์การบริการวิชาการ
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3
 ผลลัพธ์ที่ 4
 ผลลัพธ์ที่ 5
เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-5 (Mean)
 ผลลัพธ์อื่นๆ
1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน









2.6000
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ค่าคะแนนการประเมินตนเอง
มาตรฐานคุณภาพ
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ์ (Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
5. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
5.1 ระบบและกลไก
5.2 ผลลั พ ธ์ ก ารท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
 ผลลัพธ์ที่ 1
 ผลลัพธ์ที่ 2
 ผลลัพธ์ที่ 3
เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-3 (Mean)






4.0000

หมายเหตุ :
เกณฑ์การให้ค่าคะแนน
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7

แนวทางการให้คะแนนในส่วนของกระบวนการ (Process)
มีแผนหรือแนวทางในการดาเนินงาน (Plan)
มีการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ (Check)
นาผลการดาเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act)
มีการปรับปรุงการดาเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทางานแนวใหม่ หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
มีการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

คะแนน

แนวทางการให้คะแนนในส่วนของผลลัพธ์ (Results)

1

มีการรายงานผลลัพธ์ไม่ตรงกับรายการผลลัพธ์/ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator-KPI) ที่ระบุไว้ หรือ
ตรงตามรายการผลลัพธ์/ตัวชี้วัดแต่ผลลัพธ์ต่ากว่าเป้าหมาย (Inaccurate/Below Target)
มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมาย (On Target)
มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายโดยดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Above Target)
มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมาย และมีแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improving Trend) อย่างต่อเนื่อง
มีก ารรายงานผลลัพ ธ์ที่ บรรลุ เป้ าหมายและแสดงแนวโน้ มที่ ดีขึ้ น รวมทั้ งผลลั พธ์ ที่ดี ขึ้น สามารถเที ยบเคี ย ง
(Benchmark) ได้กับคู่แข่งระดับประเทศ
มีก ารรายงานผลลัพ ธ์ที่ บรรลุ เป้ าหมายและแสดงแนวโน้ มที่ ดีขึ้ น รวมทั้ งผลลั พธ์ ที่ดี ขึ้น สามารถเที ยบเคี ย ง
(Benchmark) ได้กับคู่แข่งระดับภูมิภาคเอเชีย
มีก ารรายงานผลลัพ ธ์ที่ บรรลุ เป้ าหมายและแสดงแนวโน้ มที่ ดีขึ้ น รวมทั้ งผลลั พธ์ ที่ดี ขึ้น สามารถเที ยบเคี ย ง
(Benchmark) ได้กับคู่แข่งระดับโลก

2
3
4
5
6
7

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
โดยทั่วไปมีการพัฒนาการทางานมีระบบมากขึ้น ส่วนงานมีผลงานที่ชัดเจน การดาเนินงานด้านต่างๆ
เชิงกระบวนการมีขั้นตอนการทางาน และเอกสารหลักฐานที่จัดเป็นระบบมากขึ้น
ประเด็นเสนอแนะมหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องแจ้งให้ส่วนงานเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ ถ้ามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
วิธีการ หรือ ตัวชี้วัดใหม่ต้องเริ่มในปีถัดไป และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีเพื่อจัดเตรียมฐานข้อมูล อีกทั้ง
แบบสอบถามต่างๆ ที่จะให้ส่วนงานเก็บข้อมูลต้องเตรียมการให้เรียบร้อยก่อนใช้ตัวชี้วัดนั้น ๆ เพื่อการเสนอผลเป็น
ภาพของส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 6
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ส่วนที่ 4
การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
พัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ
1. การบริหาร
แผนการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
1. ควรกาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ให้ 1.1 คณะฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทา 1. บุ คลากรมี ส่ว นร่ว มทิ ศทางและเป้ า ประสงค์
ชั ด เจนโดยควรนิ ย ามการเป็ น
การดาเนินงาน และจั ดทา(ร่า ง) แผนพัฒนา
แผนการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
สถาบั นชั้นนาให้ ชัดเจน พร้อ ม
การศึก ษาของคณะสาธารณสุข ศาสตร์ พ.ศ.
พ.ศ. 2555-2559 จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ก า ห น ด ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง
2555-2559 และใช้เป็นแนวทางดาเนินการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2554
(benchmark)
โดยท าให้
กาหนดโครงการต่อไป
ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554
ครอบคลุมตัวชี้วัดหลักของคณะ
1.1.1 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์
จะ Benchmarking กับมหาวิทยาลัยใดใน
ภูมิภาคเอเซีย และประเมินสถานการณ์ที่จะ
มีผลกระทบต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน
อีก 5 ปี ข้างหน้าในแต่ละพันธกิจตลอดจนได้
ทิศทางและเป้าประสงค์การพัฒนาการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559
1.1.2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ทบทวน
ทิศทางและเป้าประสงค์การพัฒนาการศึกษา
ของคณะฯ จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่ 1 และกาหนดวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/
แนวทางการพัฒนา/แผนงานโครงการ
ตลอดจนเป้าหมายในการดาเนินงานเพือ่ ยก
ร่างแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559
1.1.3 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เพือ่ ทราบ รวมทั้งให้
ภาควิชา/หน่วยงานดาเนินการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ.
2555-2559 ต่อไป
2. ควรมีตัว ชี้วัดหลัก ที่ชัดเจนและ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะ 2. ผลการดาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
ต่อเนื่องเพื่อการประเมินผลการ สาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย พบว่า
ปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะ ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.1 คะแนน สกอ. = 3.74
ที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัดเดิมไม่ต่อเนื่อง)
(สกอ.)
และกาหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ของ
ดีกว่าเป้าหมาย 0.20 คะแนน
สานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
(คะแนนเป้าหมาย 3.54 คะแนน)
การศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2553-2555แล้ว
นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯเพื่อพิจารณา
ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา

การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

2.1.1 ค่าเป้าหมาย สกอ. ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ 4/2554 เมือ่ วันที่ 22
2.2 คะแนน สมศ. = 4.78
เมษายน 2554 และปรับปรุงแก้ไขตาม
ดีกว่าเป้าหมาย 1.22 คะแนน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
(คะแนนเป้าหมาย 3.56 คะแนน)
คณะฯ แล้วนาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะฯ เพื่อทราบ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2554
2.1.2 ค่าเป้าหมาย สมศ. ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2554 และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
คณะฯ แล้วนาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะฯ เพื่อทราบ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2554
2.2 คณะฯกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อดาเนิน
2.3 ผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่
การตามแบบประเมินผล ตามข้อตกลงการ
ก า ห นด ต า ม แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผล ก า ร
ปฏิบัติงาน (Performance Agreement)
ปฏิบัติงานส่วนงานประจาปีงบประมาณ
เป็นประจาทุกปี
2554
3. ควรจัดทา Corporate KPI โดย 3.1 คณะฯ กาลังดาเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ 3. โครงการจัดทาระบบสารสนเทศแผนพัฒนาใน
น าเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการ
ของคณะฯ ปี 2555-2559 และปรับ
การตัดสินใจของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ติดตามและนาเสนอ KPI ให้
Corporate KPI ดังนั้นการจัดทาโปรแกรม
ผู้บริหาร
งานแผนฯ กาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ระบบสารสนเทศแผนพัฒนาในการตัดสินใจ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์คาดว่าจะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2555
4. ในเนื้อหาของการเขียน SAR กรณีที่ 4.1 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา (ร่าง) รายงาน 4. อยู่ระหว่างดาเนินการ
ต้องการแสดงว่ามีผลการดาเนินการ
การประเมินตนเองในภาพรวมของคณะฯ ปี
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรแสดงการ
การศึกษา 2554
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตั้งแต่
3 ปีขึ้นไป
5.

ควรถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ 5.1 คณะฯ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา 5.
บุคลากรทุกระดับ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 25552559 ฉบับสมบูรณ์ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น จึง
ยังไม่ได้เผยแพร่แผนพัฒนาฯดังกล่าวฯ ไปยัง
บุคลากรรายบุคคล แต่แจ้งไปยังผู้บริหารผ่าน
คณะกรรมการประจาคณะฯ/คณะกรรมการ
วิเคราะห์และกากับแผนพัฒนาการศึกษาฯ
และหัวหน้าภาควิชาไปยังบุคลากรภายใน
ภาควิชา/หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพือ่ จัดทา
แผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนา
การศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2555-2559

ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทาแผนงาน/โครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ.
2555-2559 เรีย บร้อยแล้ว การเผยแพร่งาน
แผนฯ ด าเนิ น การโดยผ่ า นคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ/คณะกรรมการวิเ คราะห์ แ ละ
ก ากับ แผนพัฒนาการศึ ก ษา ฯ เพื่อ ให้ ทราบ
ทิศทาง/เป้าประสงค์ดาเนินงาน พ.ศ. 25552559 และผ่าน website PH_Plan ของ
คณะฯ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
6. ควรก าหนดแผนเรื่ อ งความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนให้
ชัดเจนในแผนกลยุทธ์

การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ

6.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์เล็งเห็นถึงความสาคัญ 6.
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนา
การศึกษาของคณะฯ พ.ศ. 2555-2559
(ข้อ 1.2.3 จัดระบบสนับสนุนให้เกิดการใช้
ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยในชุมชน สังคม และการผลักดัน
นโยบาย และข้อ 3.2.1 พัฒนางานบริการ
วิชาการฯ แบบครบวงจรตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ)
7. คว ร จั ด ระ บ บ ก า รร ว บ รว ม 7.1 อยู่ระหว่างการรอแผนและตัวชีว้ ัดกลยุทธ์ของ
ตั ว ชี้ วั ด ตามแผนกลยุ ท ธ์ อ ย่ า ง
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทาโปรแกรม
เป็นระบบที่ชัดเจน
(จัดทาระบบสารสนเทศแผนพัฒนาในการ
ตัดสินใจของคณะสาธารณสุขศาสตร์คาดว่า
จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2555)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ค ว ร มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น 8.1 จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.
เทคโ น โ ลยี ส า รสนเ ทศ ( IT
เรียบร้อยแล้ว
Master Plan) ที่สอดคล้องกับ
แผนยุท ธศาสตร์ ข องคณะและ
IT Master Plan ของ
มหาวิทยาลัย
9. ค ว ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ใ น ก า ร 9.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบ MU-FIS และระบบ 9.
บริ ห ารงานด้ า นสารสนเทศให้
MU-ERP
เกิ ด ความเชื่ อ มโยงกั บ พั น ธกิ จ
ต่างๆ เพื่อนาสู่ระบบบริหาร
10. ค ว ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า 10.1 ดาเนินการจัดทาแผน และการประเมินผลทุก 10.
บุ ค ล า ก ร ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
ปีงบประมาณ
สารสนเทศที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง
ก าหนดระบบ แนวทางการ
ประเมินผล
11. ควรสนับสนุนการเขียนเว็บ
11.1 จัดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเว็บบล๊อกให้กบั 11.
บล็อกของบุคลากรทุกคนเพื่อ
บุคลากรแล้ว
เพิ่ม Site, Rich File และ
Visibility ของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม
การประชาสัมพันธ์
12. ควรจั ด ท าแผนการตลาดและ 12.1 แผนการตลาดยังไม่สามารถทาเป็นรูปธรรม
12.
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก ให้ เ ป็ น
แต่มีการดาเนินการทาประชาสัมพันธ์เชิงรุก
รูป ธรรม และก าหนดจุ ดเด่น ที่
ชัดเจนขององค์กร
13. ควรก าหนดเป้ า หมายในการ 13.1 มีการกาหนดในแต่ละโครงการย่อย
13.
ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ ข องคณะฯ ให้
ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

เริ่มใช้งาน ปีงบประมาณ 2555

ทาให้ คณะฯ มีฐานข้ อมูล การบริหารในระบบ
และ ผู้บริห ารสามารถใช้ฐานข้อมูลในเชิงการ
บริหาร ได้ เช่น การวางแผนงบประมาณ
แผนการพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ
และประะเมินผล สรุปผลการประเมินเพื่อนามา
พัฒนาต่อในปีถ้ดไป ทุกปีงบประมาณ
มีผู้สนใจจัดทาเว็บบล๊อคเพิ่มขึ้นจากปีทผี่ ่านมา

แผนการทาประชาสัมพันธ์เชิงรุก อยู่ระหว่า ง
การดาเนินงาน
สามารถติดตามการกาหนดเป้าหมายได้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
พัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ
การประกันคุณภาพ
14. ประชาคมของคณะฯ เข้ า ใจระบบและกลไก
14. ควรจัดทาระบบการประเมินผล 14.1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่
ว
มกั
น
พิ
จ
ารณาระบบและกลไกประกั
น
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน คณะสาธารณสุ ข
การพัฒนาคุณ ภาพให้ สามารถ
คุณภาพภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยผ่ า น
วัดผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ด้วยการกาหนดเป็นแผนผังระบบและกลไก
website PHQA ของคณะฯ
ประกันคุณภาพภายในคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และนาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะฯ เพื่อทราบ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2554
14.2 ในปีงบประมาณ 2555 คณะฯ มีแผนจัดทา
โครงการรองรับการพัฒนาระบบการประเมิน
ผลการพัฒนาคุณภาพ โดยจัด ทาโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกงานคุณภาพของคณะฯ
15. ควรจั ดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ 15.1 เนื่ อ งจากคณะยั ง ขาดบุ ค ลากรท าหน้ า ที่ 15. มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินตามพันธ
ภายใน (Internal Audit) อย่างเป็ น
กิจและการบริหารการเงินและงบประมาณเพื่อ
ตรวจสอบภายในจึงยังไม่ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
รูปธรรม
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน แต่ใช้การ
ตรวจสอบตามระบบ MUQD และการ
ตรวจสอบจากผู้ ต รวจสอบภายในของ
มหาวิ ท ยาลั ย และการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบการบริ ห ารงาน
ประจามหาวิทยาลัย
16. ควรพั ฒ นาระบบการพั ฒ นา 16.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพภายในให้มีการดาเนินการ
คุณภาพภายในอย่างต่อเนือ่ งอยูแ่ ล้ว โดยใช้หลัก
อย่างต่อเนื่อง
Problem-based มาวางแผนพัฒนางานเป็น
ประจาทุกปีงบประมาณ
17. การเขี ย นรายงานการประเมิ น 17.1 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา (ร่าง) รายงาน
ตนเอง (SAR) ควรจะมีแนวการ
การประเมินตนเองในภาพรวมของคณะฯ ปี
เขี ย นตามวงจร (PDCA) เพื่อ
การศึกษา 2554
แสดงกระบวนการทั้งหมด
18. พั นธกิจของคณะ มีแผนงาน/โครงการรองรั บ
18. ควรวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 18.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการพัฒนา
เพื่ อ ด าเนิ น การทุ ก ปี ง บประมาณ รวมทั้ ง ใน
ของคณะฯ ตามพั น ธกิ จ และ
คุณภาพของคณะฯ ตามพันธกิจและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2555 มีจานวน 22 โครงการ (26
เป้าหมายของคณะฯ
ของคณะฯ เป็นประจาทุกปี ในปีงบประมาณ
โครงการย่ อ ย) รวมทั้ ง ก าหนดค่ า เป้ า หมาย
2555 คณะฯ ดาเนินโครงการตามแบบ
แล ะ ตั ว ชี้ วั ด ต ามพั นธ กิ จ ใ นแ ต่ ล ะ ด้ า น
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
ประกอบด้ ว ย การวิ จั ย การศึ ก ษา กิ จ การ
Agreement) จานวน 22 โครงการ (26
นั ก ศึ ก ษาและการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา บริ ห าร
โครงการย่อย) จาแนกเป็น โครงการใหม่ 11
ทรัพยากรบุคคล บริการวิชาการ การจัดประชุม
โครงการ และโครงการต่อเนื่อง 11 โครงการ)
อบรมทางวิ ช าการ การเผยแพร่ ค วามรู้ การ
ซึ่งโครงการทั้งหมดเป็นโครงการพัฒนา
บริ ห ารการเงิ น การคลั ง งบประมาณและ
คุณภาพตามพันธกิจและเป้าหมายของคณะฯ
สิ น ทรั พ ย์ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ พ.ศ.
สิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม
2555-2559
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเป็นนานาชาติ
19. ผู้นาควรเพิ่มกิจกรรมในการทา 19.1 อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีโครงการพัฒนา 19. กาหนดผู้รับผิดชอบและทีมงานเรียบร้อยแล้ว
การจัดการความรู้ให้มากขึ้น
โดยจั ดทาเป็นโครงการ การสร้า งคุณค่าองค์
คลังความรู้เพื่อการสนับสนุนงานสาธารณสุข
ความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์รองรับ และกาลัง
ดาเนินการจัดตั้งคณะทางานจัดตั้งศูนย์สร้าง
คุณค่าความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
พัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
20. ควรทาแผนกลยุท ธ์ก ารพั ฒนา 20.1 ส่งหัวหน้างานทุกคนเข้าอบรม
บุคลากรตามสายอาชีพ (Career
“โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น
Path Training Roadmap : CPTR)
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Sup.)”
20.2. ส่ง อาจารย์ที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะเข้ า สู่ ก ารเป็ น
ผู้บริหารไปอบรม “หลักสูตรการเตรียมความ
พร้ อ มส าหรั บ เป็ น ผู้ บ ริ ห าร เช่ น โครงการ
พั ฒ นานั ก บริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(Mahidol Executive Development
Program : MU-ERP) ”
21. ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 21.1 ค ณ ะ ฯ จั ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
สายสนับสนุนให้มากขึ้น
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
22. ควรจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น แบบ 22.1 การทา PA และประเมินผลการปฏิบัติงาน
360 องศา
แบบ 360 องศาได้แก่
- ตนเอง
- เพื่อนร่วมงาน
- ผู้บังคับบัญชา - ผู้ใต้บังคับบัญชา
23. ควรประเมิ น ระบบการรั บ ข้ อ 23.1 จั ด ให้ บุ ค ลากรมี ช่ อ งทางในการร้ อ งเรี ย น
ร้องเรียน และปรับปรุงเรื่องการ
คณะกรรมการประมวลผลข้อร้องเรียน โดย
สร้างความมั่นใจในการร้องเรียน
หาสาเหตุ ข องการเกิ ด ข้ อ ร้ อ งเรี ย นใน
ว่ า จะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การ
หน่วยงาน
พัฒนาองค์กร
24. ค ว ร มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ค ว า ม 24.1 เตรียมข้อมูลและจัดระบบการบริหารการเงิน
เปลี่ย นแปลง เพื่อ ให้ เกิดความ
การคลัง
ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
(Business Continuity)
การบริหารงบประมาณ
25. ควรมี น โยบายด้ า นต้ น ทุ น และ 25.1 คณะดาเนินการต้นทุนการผลิตนักศึกษาแต่ละ
แผนการตลาด การสูญเสียที่ไม่
หลักสูตรทุก 3 ปี อยู่แล้ว
จาเป็น
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
26. ควรมีแผนการจัดสวัสดิการเชิงรุก 26.1 มีคณะอนุ ก รรมการสวั สดิก ารระดับ คณะฯ
โดยการสารวจหาความคิดเห็นจาก
และมีแผนอยู่แล้ว
ประชาคม และนาผลการสารวจไป
ปรับปรุง พัฒนาการจัดสวัสดิการ
ต่อไป
27. ควรทากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม 27.1 อยู่ระหว่างดาเนินการ
วัฒนธรรมองค์กร เช่น กิจกรรม
นันทนาการ ฯลฯ
28. ควรส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรม 28.1 กิจกรรมนันทนาผู้บริหารมีส่วนร่วมทุกครั้ง
นันทนาการโดยมีผู้บริหารมีส่วน
ร่วม
29. ควรพิจ ารณาดาเนินการระบบ 29.1 จั ด ให้ มี ก ารส ารวจด้ า นความปลอดภั ย /
ความเสี่ยงบางเรื่องร่วมกับส่วน
พลั ง งาน โดยมอบหมายให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งานที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง เช่ น มี
และมีคณะกรรมการ
มาตรการซ้อมการหนีไฟร่วมกับ
คณะทันตแพทย์ ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
20. อาจารย์ / หั ว หน้ า งาน เข้ า ใจกระบวนการ
บริหารเพิ่มขึ้น

21. การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษดีมากขึ้น
22. เห็นข้อดีและข้อควรปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่
สามารถน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
23. ได้ข้อสรุปการร้องเรียนที่สามารถนาไปปรับปรุง
ตัวบุคคลและองค์กร

24. การลงทุนด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ

25. นาข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรได้

26. บุคลากรได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

27. มีแผนจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2555

29. มีก ารประชุ มร่ ว มกัน 3 คณะฯ เพื่ อ ถ่ า ยทอด
ข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ

ส่วนที่ 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน - 5
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
พัฒนา
2. การศึกษา
1. ควรมีแผนการดาเนินการที่แสดง 2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอน
ว่ า บั ณ ฑิ ต ของคณะฯ
ทุ ก
พัฒนานศ.ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ห ลั ก สู ต ร มี จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาวิจยั เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ได้
ตนเองตลอดชีวิต
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการแสดงว่านศ. มี
จิตสานึกและความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต
2. ค ว ร มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 2.2 งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
และมีรายงานผลประจาปีทกุ ปีการศึกษา
2.3 มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ทุกหลักสูตร
3. ควรมีการประเมินการจัดการเรียน 2.4 ส่วนกลางยังไม่มีแนวทางดาเนินการที่ชดั เจน
การสอนโดยเพื่อนอาจารย์
(Peer Evaluation) และมีการ
วิเคราะห์ข้อสอบทุกวิชาอย่างเป็น
ระบบ
4. ควรพิจ ารณาความซ้าซ้อ นของ 2.5 มีการพัฒนาหลักสูตร วท.ม.(สศ) 6 สาขาวิชา
หลักสูตร เพื่อลดภาระงานของ
แต่ในเรื่องภาระงานสอนจะลดลงหรือไม่ยังไม่
อาจารย์ ทาให้อาจารย์สามารถ
ชัดเจน
ผลิตผลงานวิชาการรวมทั้งการ
ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ในระดั บ
นานาชาติ ทั้ ง นี้ อ าจพิ จ ารณา
แหล่ ง ทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ห า ก ยั ง ไ ม่
พอเพียง
5. ควรจั ดระบบอาจารย์ที่ป รึก ษา 2.6 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมระบุ บทบาท
แก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร ให้ มี
หน้าที่ชัดเจน
ความชัดเจนทั้งจานวนอาจารย์
ต่อ นัก ศึก ษา และระบบการให้
คาปรึกษา
6 คว รมี แ ผ น ด า เนิ น ก า รวิ จั ย 2.7 คณะมีแผนการสนับสนุนทุน และองค์ความรู้
ทางการศึ ก ษาที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้
การวิจยั ทางการศึกษา
อาจารย์ แ ละบุ คลากรทางการ
ศึ ก ษ า ไ ด้ ท า ก า ร วิ จั ย ท า ง
การศึก ษาเพื่อ พัฒนาการเรีย น
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7 ควรดาเนินการให้ฐานข้ อมูลใน 2.8 ในรอบปีที่ผ่านมาดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
ภาษาไทยจานวน 2 ครั้ง
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ภ า ค
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้
มีความเป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
1. อาจารย์มีแผนการสอนที่กาหนดสัดส่วนชั่วโมง
ให้นศ.ค้นคว้าด้วยตนเองชัดเจน
2. นศ. มีเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมใน
ทุกรายวิชา
3. นศ. มีจิตสานึกและความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต
4. หลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
5. หลักสูตรนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขใน
การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF ทุกระดับ
คุณวุฒิ

6. สา มา รถ ป รั บ ลดจ า นวนอา จา รย์ ป ระ จ า
หลักสูตร/สาขาลงได้
7. มีจานวนอาจารย์ เป็นอาจารย์ป ระจ าหลักสูตร
กลางของคณะฯเพิ่มขึ้น

8. นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษา ได้ต่อเนื่อง
รวมทั้งการทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
9. ความผิดพลาดในการลงทะเบียนลดลง
10. ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาส่วนตัวได้ทันเวลา
11. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

12. ปัจจุบันกาลังเขียนดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ เริ่มดาเนินการในเดือน ม.ค. 55
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
พัฒนา
8 ควรพัฒนาระบบการรับนักศึกษา 2.9 คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติตาม
เพื่อลดอัตราการลาออก จุดที่ต้อง
ระบบการรับนศ.ระดับบัณฑิตศึกษาที่มกี ารระบุ
แก้ไข
คุณสมบัติและคะแนนการสอบคัดเลือกไว้อย่าง
ชัดเจน
9 ควรประเมินความพึงพอใจของ 2.10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดการเรียน
อาจารย์และบุคลากรที่มีต่อการ
การสอนในความรับผิดชอบของภาควิชาซึ่งมี
บริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
รายได้จากค่าลงทะเบียน จึงสามารถบริหาร
จัดการสื่อวัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 สถาบั น สมทบควรส่ ง รายงาน 2.11 ไม่มีสถาบันสมทบ ในระดับบัณฑิตศึกษา
การด าเนิ น งานทุ ก 6 เดื อ น
เพื่อให้ข้อเสนอแนะได้ทันหากไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
11 ควรกาหนดแผนการรับนักศึกษา 2.12 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับจานวนที่จะรับ
วิเคราะห์แผนการรับจานวนนักศึกษาใน
จริงทุกหลัก สูตรทั้งในส่ว นที่รับ
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2554
เกินและรับขาดจานวนเพื่อความ
มีประสิทธิภาพของแผนงาน
12 ผู้ใช้บัณฑิตเสนอแนะว่าควรเพิ่ม 2.13 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรระบุ
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า น
มาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการ
ภาษาอังกฤษให้เข้มแข็ง
อ่าน วิเคราะห์ เอกสารทางวิชาการที่เป็น
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเขียนวิทยานิพนธ์
หรืออย่างน้อย บท extended summary
ของวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ
13 นักศึกษานานาชาติเสนอแนะว่า 2.14 ข้อมูลการสื่อสารต่างๆได้มีการลงในเว๊ปไซต์
ควรมีการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจน
กรณี มีข้ อ มูล ด่ว น จะมี ก ารแจ้ งนั ก ศึก ษาทาง
ในเว็ บ ไซต์ และติ ด ต่ อ กลั บ
อี เมลล์ แ ละเว๊ ป ไซต์ โดยเฉพาะในเรื่อ งวิชาที่
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว
ต้องศึกษาก่อนใน Pre requisite Courses
น อ ก จ า ก นี้ ค ว ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเตรี ย มความ
พร้ อ มก่ อ นที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาใน
หลักสูตร เช่น Pre requisite
Courses ที่จาเป็น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
13. นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจศึกษาใน
หลักสูตรที่เรียน

14. คณะมี ก ารบริห ารจั ดการสื่อ วัสดุ อุ ป กรณ์ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ

15. หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต รจั ด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16. บัณฑิตมีทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน
การเขียน

17. ดาเนินการอยู่แล้ว

14. นักศึกษานานาชาติต้องการให้มี 2.15 คณะมี โ ครงการจั ดการสอนภาษาไทยและ 18.
ดาเนินการมา 2 ปี คือ ปี พ.ศ.2553 และปี
การสอนหลั ก สู ต รภาษาไทยที่
วัฒนธรรมไทย ให้นักศึกษา MPH นานาชาติ
2554
คณะฯ เพื่ อ ความเป็ น ไปได้ ใ น
และไทย รวม 8 ครั้ง โดยผู้สอนคือ ผศ.นฤมล
การลงทะเบียนเรียน
เอือ้ มณีกุล และคณะ
15. ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เสนอแนะว่ า ควร 2.16 ไม่ได้มีเกณฑ์ในระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
กาหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่จะ
รับเข้าศึกษา ให้มีความรู้รอบตัว
มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
พัฒนา
3. การวิจัย
1. ควรมี ก ารติ ด ตามผลงานวิ จั ย 3.1 ปกติมีการดาเนินการติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงแนวโน้ม
แล้ว
ของผลลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น (Upward
Trend)
2. ค ว ร มี ก า ร น า ผ ล ง า น วิ จั ย 3.2 พยายามจะเทียบเคียงแต่บริบทต่างกัน นักวิจยั
เที ย บเคี ย งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
ของเขาทาวิจัยแบบ Full time แต่ของเราทา
มหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ภู มิ ภ าค
วิจัยแบบ Part time และภาระงานสอนและ
เอเชีย
บริการวิชาการมีมากกว่าวิจัย 23 เท่า
3. ในการจั ดท าวารสารนานาชาติ 3.3 เริ่ม ปีที่ 2 ออกตรงเวลาแล้ว
(eJournal) ควรออกวารสารให้
Vol.2 No.1, April 2011
ตรงต่อเวลาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้
Vol.2 No.2, August 2011
เป็นไปตามเกณฑ์และสามารถเข้า
สู่ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ เช่ น ISI, SCOPUS,
PubMed
4. ควรพัฒนาคุณภาพวารสารของ 3.4 มีการพัฒนาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ถึงเวลา 5 ปี ตาม
คณะฯ เพื่ อ ยกระดั บ ให้ อ ยู่ ใ น
เกณฑ์ของ Scopus
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
5. ค ว ร มี ร ะ บ บ ติ ด ต า ม 3.5 มีระบบติดตามอยู่แล้วแต่นักวิจัยรุ่นใหม่บางคน
ความก้าวหน้าให้นักวิจัยรุ่นใหม่
มีภาระการสอนมากเกินไป
ท าวิ จั ย ให้ เ สร็ จ ตามแผนและ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ค ว ร มี ก า ร เ พิ่ ม อั ต ร า ก า ลั ง 3.6 คณะกรรมการปรับ SOP การดาเนินงานแล้ว
บุคลากรในการพิจารณางานด้าน
จริยธรรมการวิจัยเพื่อให้บริการ
ได้รวดเร็ว
7. ควรสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาควิ ช ามี 3.7 มีการสนับสนุนทั้งระบบและกลไก รวมทั้งการ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ทาวารสารฉบับพิเศษ
ระดับชาติ /นานาชาติ 1 เรื่อ ง/
คน/ปี
8. ควรสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่ 3.8 กาลังดาเนินการสร้างเครือข่ายการวิจัย
สามารถเข้ า ไปใช้ป ระโยชน์เชิ ง
พาณิชย์ โดยร่วมกับภาคเอกชน
ให้มากขึ้น
9 ควรน ารายได้ จ ากการจั ด เก็ บ 3.9 ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมจากงาน
ค่ า ธรรมเนี ย มโครงการวิ จั ย /
บริการวิชาการแล้ว พบว่าคณะฯ ได้มีระเบียบ
บริ การวิ ชาการ มาใช้ สนั บสนุ น
การจัดสรรและการใช้จ่ายเงินส่วนนี้ด้วย
กิ จ กรรมกา รวิ จั ย อย่ า งเป็ น
รูป ธรรม เช่ น จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ
วิ จั ย หรื อ น างบประมาณมา
Matching Fund ส าหรั บ
โครงการที่เสนอขอทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
1. ดาเนินการอยูแ่ ล้ว

2. เนื่องจากบริบทแตกต่างกัน ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอื่นในเอเชียมากกว่า

3. วารสารออกตรงเวลา

4. มีแผนฯ ดาเนินการอยู่แล้ว

5. ยังมีนักวิจยั รุ่นใหม่บางคนที่ยังส่งผลงานล่าช้า
เนื่องจากภาระงานสอนและบริการวิชาการมาก
เกินไป
6

การพิจารณาเร็วขึ้น

7

ผลงานวิจัยของบางภาควิชาเพิ่มขึ้นชัดเจน แต่
บางภาควิชาผลงานวิจยั ยังคงที่ ขึ้นอยู่กบั
นโยบายของหัวหน้าภาควิชา และภาระงานสอน
และบริการวิชาการ
8 เกิดเครือข่ายการวิจัยทั้งระดับนักวิจยั และผู้ใช้
ประโยชน์

9. รายได้ที่จัดเก็บจากโครงการบริการวิชาการ
ส่วนใหญ่ (11% จาก 15%) จัดสรรเข้าคณะฯ
และคณะฯ ได้ดาเนินการใช้จ่ายเงินส่วนนี้ตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แล้ว

ส่วนที่ 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน - 8
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
พัฒนา
10 กิจกรรม Research Club ควร 3.10 Research Club มีการสื่อสารในกลุ่มนักวิจยั
ส่ งเสริ มให้ มี การสื่ อสารในกลุ่ ม
ทั้งภายในคณะและภายนอกคณะอยู่แล้ว มี
นักวิ จั ย เพื่ อมุ่งเป้ าหมายของการ
สมาชิกประมาณ 140 คน
สร้างกลุ่มวิจัยของคณะฯ ให้เกิดการ
ทางานวิจัยร่วมกัน
4 บริการวิชาการ
1. ควรมีระบบและกลไกเชื่อมโยง 4.1 ได้ศึ กษาข้อมูลระบบการดูแลโครงการวิชาการ
ของคณะฯ ดังนี้ คื อ คณะฯ มีโ ครงการบริ การ
โครงการบริ ก ารวิ ช าการของ
วิ ช าการทั้ ง หมด 10 โครงการ ซึ่ ง เดิ ม เป็ น
คณะฯ ทุกโครงการ
โครงการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ
และได้โอนให้อยู่ภายใต้ความดูแลของคณะเมื่อปี
พ.ศ.2552 โดยโครงการต่างๆ มีภาควิชาฯ และ/
หรือ หัวหน้าโครงการรับผิดชอบและขึ้นตรงต่อ
คณบดี ส าหรั บ โครงการส านั ก งานบริ ก าร
เทคโนโลยี ส าธารณสุ ขและสิ่ง แวดล้อ ม มีร อง
คณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์
เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก งานฯ และขึ้ น ตรงต่ อ
คณบดีเช่นเดียวกัน
2. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนบริการ 4.2 ได้ดาเนินการวิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้วในหลาย
ให้ครบทุกกิจกรรม
กิจกรรม
3. ควรมีการประเมินผลตามตัวชี้วดั 4.3 ในส่ ว นของส านั ก งานบริ ก ารวิ ช าการ ได้
ที่กาหนดไว้ในแผน
ป รั บ ป รุ ง แ ผ นง า น แ ล ะ จ ะ ด า เนิ น ก า ร
ประเมินผลงานแต่ละปีตามแผนต่อไป
4. ควรมี ก ารจั ดทาฐานข้ อ มูลการ 4.4 จัดจ้าง Programmer เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
ให้บริการให้ครบงานบริการ เช่น
งานบริการของคลินิกสร้างเสริมสุขภาพ
งานบริการเสริมสร้างสุขภาพใน
คลินิก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
10. ดาเนินการอยู่แล้ว
(แต่นักวิจยั บางคนไม่รับรู้ข่าวสาร)

1. ทุกโครงการอยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯ

2. ใช้ค่าวิเคราะห์ต้นทุนเป็นตัวกาหนดค่าบริการ
ต่างๆ
3. มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารของ
สานักงานฯ ปี 2555 - 2558
4. ด าเนิ น การจั ด ท าโปรแกรมฐานข้ อ มู ล การ
ให้บ ริ ก ารนวดแผนไทยประยุ กต์ และเก้ าอี้ เพื่ อ
สุ ข ภาพ สามารถใช้ ใ นการนั ด หมาย สรุ ป สถิ ติ
ผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น รายวั น รายเดื อ น รายปี ไ ด้
เรียบร้อยแล้ว
5 ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อเชื่อมโยง
งานบริการวิชาการของภาควิชาต่างๆ สานักงาน
บริการฯ และหน่วยงานประกันคุณภาพของคณะ
6 มี ห น่ ว ยงานการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ท า
หน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อยู่แล้ว โดยการส่งจดหมาย
ติดต่อไปพบปะและไปมอบของที่ระลึกในโอกาส
สาคัญ

5. ควรมีบริการวิชาการที่เป็นระบบ 4.5 ได้หารือกับหน่วยประกันคุณภาพของคณะฯ
เกี่ยวกับการจัดข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
เชื่อมโยงทุกองค์กร
ของทุกหน่วยงานให้เป็นระบบ
6. มีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์
4.6 ในการประชุ ม ประจ าเดื อ นของส านั ก งาน
บริการฯ จะร่วมกันวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของทุก ๆ ฝ่าย สาหรับงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
มอบห มายให้ ห น่ ว ยงา นกา รตลา ดและ
ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ
7 มี ห ลั ก ฐานเรื่ อ งการวิ เ คราะห์ 4.7 ดาเนินการในเบื้องต้นแล้ว และจะวิเคราะห์ 7 มีข้อ มูลการวิเคราะห์ต้นทุน การฝึก อบรม การ
ต้นทุนกิจกรรมบริการอื่นๆ ให้ครบถ้วนต่อไป
ต้นทุน (เอกสารลับ) ในการจัดทา
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพ
รายงานประเมินตนเอง
8 ควรมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใน 4.8 ทบทวนเอกสารข้อกาหนดในการจัดอัตรากาลัง 8. จั ด อั ต ราก าลั ง หน่ ว ยบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ามคู่ มื อ คุ ณ ภาพมาตรฐานงาน
รายงานประเมินตนเองเรื่ องการ
เคลื่อนที่
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
จัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่เป็นระบบ
9 ควรจัดตั้งระบบรับความคิดเห็น 4.9 ได้ มี ก ารท าหนั ง สื อ ขอรั บ ความคิ ด เห็ น จาก 9. ได้ รั บ ข้ อ คิ ด เห็ น และค ารั บ รองผลงานบริ ก าร
หน่วยงานผู้ร่วมโครงการเป็นบางโครงการ และ
ของผู้บ ริก าร (แบบประเมินให้
วิชาการจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน
จะด
าเนิ
น
การให้
ค
รบถ้
ว
นต่
อ
ไป
ครบทุกโครงการบริการวิชาการ)
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
การดาเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
พัฒนา
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
1. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว น 5.1 ดาเนินการโดยการจัดประชุมร่วมกับทางสโมสร
ร่วมตั้งแต่คิดริเริ่มโครงการ และ
นักศึกษาโดยมีงานบริหารการศึกษาและผู้ช่วย
การจัดสรรงบประมาณ
คณบดีร่ว มให้ คาปรึก ษาตั้ง แต่ก ารริ เริ่มเสนอ
โครงการ
2. ค ว ร จ ะ ข ย า ย เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้ 5.2 ดาเนินการโดยมีกาหนดเป้าหมายในการจัด
ใกล้เคียงกับความจริง
โครงการแต่ละโครงการ
3. ควรก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะ 5.3 ดาเนินการโดยแจ้งให้ผู้เสนอโครงการกาหนด
โครงการ
ตั ว อย่ า งเช่ น
ตัวชี้วัดของโครงการ
จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60
4. ควรจัดผลการดาเนินการอนุรักษ์ 5.4 มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
สิ่งแวดล้อมให้สม่าเสมอ เช่น ผล 5.5 จัดตั้งหน่วยงานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความ
การอนุรักษ์พลังงาน ทุก 3 เดือน
ปลอดภัย
และประกาศให้รับทราบทั่วกัน
5.6 จั ด บุ ค ลากรส ารวจรวบรวมผลการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน โดยเฉพาะด้านพลังงาน
5. ควรจั ดสิ่งแวดล้อ มและพื้นที่ให้ 5.7 ตั้งงบประมาณมาปรับปรุง
เหมาะสมกับ ภาระงานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
1.

จัดทาแผนกาจัดกิจกรรมและเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

2.

โครงการกาหนดจ านวนและกลุ่มเป้ าหมาย
ชัดเจน
ทุกโครงการที่เสนอขออนุมัติกาหนดตัวช้วัดใน
การจัดกิจกรรม/โครงการ

3.

4.

5.

นาผลการสารวจตรวจสอบมาปรับปรุงตามผล
การรายงาน

ดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม พื้นที่ และ
ห้องเรียนเหมาะสมกับสภาพภาระงาน

ส่วนที่ 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน - 10
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ส่วนที่ 5
รายการเอกสารอ้างอิง
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร

หมายเลขเอกสาร

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.1.1
1 PH 1.1.1.1

2. PH 1.1.1.2

(1) แผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษาของ
คณะฯปี 2550 – 2554
(2) แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2553-2555
(3) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (ปี 2552-2555)
(4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2554
(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจาเดือน (ทุกเดือน)

3. PH 1.1.1.3

(2)
(3)
(4)
(1)

รายงานผลการดาเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ทุก 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ 12 ครั้ง
รายงานการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559” ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554
(2) ทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.1.2
1 PH 1.1.2.1

(1) รายงานการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
(2) โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) ระยะที่ 2
(3) ภาพกิจกรรมการลงนามความร่วมมือเครือข่าย

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.1.3
1.
2.
3.
4.

PH 1.1.3.1
PH 1.1.3.2
PH 1.1.3.3
PH 1.1.3.4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

โครงสร้างการบริหารงานของคณะ
คาสั่งมอบหมายหน้าที่คณะผูบ้ ริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
คณะกรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ
2554

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร

หมายเลขเอกสาร
5. PH 1.1.3.5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6. PH 1.1.3.6
7. PH 1.1.3.7

รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาทุกเดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (Performance Agreement)
รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างทุกไตรมาส
รายงานการควบคุมภายใน
เอกสารนาเสนอผลการดาเนินงานในประชุม Meet the Team
ผลสารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.1.4
1. PH 1.1.4.1

2. PH 1.1.4.2

3. PH 1.1.4.3

(1) ปฏิทินการเยีย่ มชมภาควิชาตามระบบคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2553 ระหว่าง
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2554
(2) ปฏิทินการเยีย่ มชมภาควิชาโดยคณบดีและรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 927 ธันวาคม 2554
(1) คณะทางานการจัดการความรู้และฐานความรู้นวัตกรรม
(2) คณะกรรมการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(3) คณะทางานโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างคุณค่าองค์ความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์
(1) แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2554
(2) สรุปจานวนจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2554
(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างคุณค่าองค์ความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.2.1
1.PH 1.2.1.1

เอกสารกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี

2553-2555

คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.2.2
1. PH 1.2.2.1
2. PH 1.2.2.2

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)

แบบเสนอโครงการ
สรุปความสาเร็จการใช้จ่ายเงินในแต่ละโครงการ
เป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
เป้าหมายตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.2.3
1. PH 1.2.3.1

แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี (ปี 2555-2559)

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

หมายเลขเอกสาร

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้
ณภาพข้อ 1.3.1
PH 1.3.1.1
PH 1.3.1.2
PH 1.3.1.3

PH 1.3.1.4

PH 1.3.1.5
PH 1.3.1.6
PH 1.3.1.7
PH 1.3.1.8

ตัวอย่างเอกสารภาระงาน/ภารกิจของภาควิชา หรือหน่วยงานที่ประกอบการเสนอขอตาแหน่ง
พร้อมกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติและสมรรถนะที่ต้องการ
แผนอัตรากาลังบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
บทบาทหน้าที่ของงานบริห ารทรัพยากรบุคคลในการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกและบรรจุ
แต่งตั้ง ได้แก่
- จัดทาแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
- ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และ ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์)
ขั้นตอนการปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Flow chart)
วิธีการสอบคัดเลือก
ตัวอย่างการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวอย่างการทดสอบเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.2
PH 1.3.2.1
PH 1.3.2.2
PH 1.3.2.3
PH 1.3.2.4
PH 1.3.2.5
ดูจาก website
มหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
โครงการพัฒนานักบริหาร (ข้อมูลจาก FIS)
โครงการพัฒนาบุคลากร จัดโดยคณะฯ
ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2554
ข้อมูลบุคลากรทุกสายงานเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา (ข้อมูลจาก FIS)
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งความก้าวหน้า
ตามสายงาน (1) – (7)
(1) ระเบียบ ก.พ.อ.และระเบียบมหาวิทยาลัย กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางลาดับ
ขั้นความก้าวหน้าแต่ละสายงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550
(3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
(4) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 3

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

หมายเลขเอกสาร

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าระดับชานาญงาน ชานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
พ.ศ. 2552
(7) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ความจาเป็นเพื่อกาหนดให้มี
ตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.3
PH 1.3.3.1
PH 1.3.3.2

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทักษะทางการบริหาร
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน และรักษาการหัวหน้า
งาน

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.4
PH 1.3.4.1
PH 1.3.4.2
PH 1.3.4.3

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลั กเกณฑ์แ ละวิธีก ารประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ภาพถ่ายผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.5
PH 1.3.5.1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.6
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
PH 1.3.6.6
PH 1.3.6.7
PH 1.3.6.8
PH 1.3.6.9
PH 1.3.6.10

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
สวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2542
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2542
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
สรุปผลการจัดกิจกรรม/สวัสดิการบุคลากร ประจาปี 2554
ภาพถ่ายการปรับปรุง (ก่อน-หลัง) อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างความเป็นมหิดล
จานวน 4 โครงการ
รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2554
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2554 ของบุคลากร
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 4

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.4.1
1. PH. 1.4.1.1
2.PH. 1.4.1.2
3.PH. 1.4.1.3
4.PH. 1.4.1.4

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้และฐานความรู้นวัตกรรม
แผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2554
สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ที่ดาเนินการ ในปีงบประมาณ 2554
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างคุณค่าองค์ความรูค้ ณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารอ้างอิ
างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.4.2
1.PH 1.4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูจ้ ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.5.1
1.PH. 1.5.1.1

2.PH. 1.5.1.2
3.PH. 1.5.1.3

4.PH. 1.5.1.4
5.PH. 1.5.1.5
6.PH. 1.5.1.6
7.PH. 1.5.1.7
8.PH. 1.5.1.8
9.PH. 1.5.1.9

(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2) คาสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการเยี่ ย มส ารวจระบบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนพัฒนาระบบบริหารประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
เป้าหมายตัวบ่งชี้ ปี 2553 – 2555
(1) สกอ.
(2) สมศ.
การกาหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ.
รายงานการเยี่ยมสารวจภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553
คาสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์
การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน[ผลการเยี่ยมสารวจส่วนงานตามระบบ
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2553
รายชื่อเอกสารที่เพิ่มจากการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาบน
พื้นฐานการประเมินตนเองของภาควิชา
คะแนน สมศ.

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.6.1
1. PH 1.6.1.1
2. PH 1.6.1.2
3. PH 1.6.1.3
4. PH 1.6.1.4
5. PH 1.6.1.5

แผนปฎิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2554 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์
แผนปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ 2554 “โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา
และพัฒนาห้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฎิทินการปฏิบตั ิงานประจาอาคารของหน่วยผลิตสื่อสาธารณสุข
รายงานผลการดาเนินงานตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียน ปี 2554
ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

หมายเลขเอกสาร
6. PH 1.6.1.6
7. PH 1.6.1.7
8. PH 1.6.1.8
9. PH 1.6.1.9
10. PH 1.6.1.10
11. PH 1.6.1.11
12. PH 1.6.1.12
13. PH 1.6.1.13
14. PH 1.6.1.14
15. PH 1.6.1.15

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารเพิ่มเติมระบบควบคุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Net of School
คู่มือวิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน หน้าชั้นเรียน
ต้นเรื่อง “โครงการดูแลรักษา Hardware และ Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์”
จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ต้นเรื่อง “โครงการเทคนิคการใช้สอื่ อย่างมีประสิทธิภาพ”
บันทึกขออนุมัติเดินสายสัญญาณ Internet อาคาร 4 ชั้น 1 และผลการดาเนินงาน
บันทึกขออนุมัติปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 ชั้น 5 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเรียน
เพิ่มเติมของนักศึกษา
ต้นเรื่อง “โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2554 โครงการ ขยาย
ระบบเครือข่ายอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
บันทึกขอจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อภายในอาคาร
ต้นเรื่อง “โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานบริหาร”
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี 2554 และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.6.2
1.PH 1.6.2.1
2.PH 1.6.2.2
3.PH 1.6.2.3
4.PH 1.6.2.4
5.PH 1.6.2.5
6. PH 1.6.2.6

บันทึกขออนุมัติโครงการสร้างคอร์สแวร์การเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
ปี
2554” และผลการดาเนินงานโครงการ
บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาและพัฒนาห้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดโปรแกรมฐานข้อมูลบริหารโครงการ
รายละเอียดโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคณะ และผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการงานให้บริการเว็บไซต์คณะเพื่อการประชาสัมพันธ์
พร้อมแบบฟอร์มสารวจความพึงพอใจ และผลการปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ
สรุปภาพรวมเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.6.3
1.PH 1.6.3.1
2.PH 1.6.3.2

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554
และผลการดาเนินงาน
บันทึกขออนุมัติไปพัฒนาบุคลากร/ประชุมของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.7.1
1. PH. 1.7.1.1
2. PH. 1.7.1.2
3. PH. 1.7.1.3
4. PH. 1.7.1.4
5. PH. 1.7.1.5

โครงสร้างการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์
และผังหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานประชาสัมพันธ์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจาปี/ รายงานผลการดาเนินงาน
website: http//www.ph.mahidol.ac.th/pr/
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 6

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.8.1
1. PH. 1.8.1.1
2. PH. 1.8.1.2
3. PH. 1.8.1.3

4.
5.
6.
7.
8.

PH. 1.8.1.4
PH. 1.8.1.5
PH. 1.8.1.6
PH. 1.8.1.7
PH. 1.8.1.8

คาสั่งมอบหมายให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการจัดทางบประมาณ
(1) แผนความต้องการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
(2) คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ
(3) แผนการใช้จ่ายเงินประจาปี ( สงป.)
ผังโครงสร้างสานักงานคณบดี
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะฯ
รายงานการเงินและงบประมาณประจาเดือน/ประจาปี
รายงานทางการเงินที่เสนอต่อผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.8.2
1.
2.
3.
4.
5.

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

ปฏิทินการเบิกจ่ายและแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
แผนความต้องการครุภัณฑ์ของภาควิชา/หน่วยงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
สื่อเผยแพร่การรณรงค์การประหยัดพลังงาน
รายงานการใช้พลังงาน

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.9.1
PH 1.9.1.1
PH 1.9.1.2
PH 1.9.1.3
PH 1.9.1.4
PH 1.9.1.5
PH 1.9.1.6

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสีย่ งและการประเมินความเสี่ยง ปี 2553 วางแผนเพื่อทา
ปี 2554
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (รายงานการควบคุมภายใน)
รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2554 (รอบ 6 เดือน)
การจัดการความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2554 และรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2555

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 7

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการศึกษา
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.1
1. PH 2.1.1.1
2. PH 2.1.1.2
3. PH 2.1.1.3
4. PH 2.1.1.4

1. นโยบาย แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2. คาสัง่ คณะกรรมการบริหารการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.2
1. PH 2.1.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.2.1
1. ใช้ PH 2.1.1.2 -2.1.1.4

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.1
1.PH 2.3.1.1
2.PH 2.3.1.2
3.PH 2.3.1.3
4.PH 2.3.1.4

คู่มือการออกฝึกภาคสนาม
สมุดติดตามผลการเรียนระดับปริญญาตรี
บันทึกติดตามการทาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
คาสั่งคณะกรรมการพิจารณาการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยฯ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.2
1.PH 2.3.2.1

รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2553
ภาคการศึกษาที่ 3/2553 ภาคการศึกษาที่ 1/2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.3
1. PH 2.3.3.1

ประกาศการให้ทุน China Medical Board (CMB)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.1
1.PH 2.4.1.1
2.PH 2.4.1.2
3.PH 2.4.1.3

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา
ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. ปีการศึกษา 2554
ระเบียบการรับเข้านักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.2
1.PH 2.4.2.1

เอกสารโครงการ ภาพประกอบ และผลการประเมินกิจกรรม

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.1
1.PH 2.5.1.1
2.PH 2.5.1.2
3.PH 2.5.1.3

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี2554
ข้อมูลรายการสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน
ข้อมูลรายการอุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนการสอน

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.3
1.PH 2.5.3.1

บันทึกการใช้ห้องเรียน และสื่อการศึกษา
ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 8

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการศึกษา
หมายเลขเอกสาร
2.PH 2.5.3.2

เรื่อง/สาระของเอกสาร
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการสอน สื่ออุปกรณ์การสอนและการ
บริหารจัดการสื่อ และอุปกรณ์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.4
1.PH 2.5.4.1

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสื่ออุปกรณ์การสอน
ปีการศึกษา 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.6.1
1.PH 2.6.1.1
2.PH 2.6.1.2

รายงานผลการตีพิมพ์ระดับปริญญาเอก
รายงานผลการตีพิมพ์ระดับปริญญาโท

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.6.2
1.PH 2.6.2.1

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 9

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.1
1.PH 3.1.1.1
2.PH 3.1.1.2
3.PH 3.1.1.3
4.PH 3.1.1.4

5.PH 3.1.1.5

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
แผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2553-2555
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากคณะกรรมการเยี่ยมสารวจคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553
รายงานผลการดาเนินการพัฒนางานจากผลประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2553
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China Medical
Board พ.ศ. 2554
(2) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China Medical Board
พ.ศ. 2551
(3) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China Medical
Board พ.ศ. 2549
โครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.2
1.PH 3.1.2.1
2.PH 3.1.2.2

3.PH 3.1.2.3

4.PH 3.1.2.4
5.PH 3.1.2.5
6.PH 3.1.2.6
7.PH 3.1.2.7

(1) คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
(2) คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 477/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
ลว. 21 ตุลาคม 2553
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 574/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
ลว. 25 พฤศจิกายน 2551
(1) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552
(2) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม วิชาการ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย พ.ศ.
2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตาราและหนังสือทางวิชาการ พ.ศ.
2551
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 475/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ลว. 3 สิงหาคม 2554
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 62/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2554
ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 10

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

หมายเลขเอกสาร
8. PH 3.1.2.8

9. PH 3.1.2.9
10.PH 3.1.2.10

11.PH 3.1.2.11

12.PH 3.1.2.12
13.PH 3.1.2.13
14.PH 3.1.2.14

15.PH 3.1.2.15

16.PH 3.1.2.16

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการวิจัย
เรื่อง/สาระของเอกสาร
(1) หนังสือรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ประจา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
(2) เอกสาร Update เลขทะเบียน IORG Number 0002101 IRB 00005262-Mahidol University IRB
# 5 ข้อมูลของกรรมการฯ ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
(3) คู่มือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
(4) แบบสรุปผลการดาเนินงานประจาปีของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี พ.ศ. 2554
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 349/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการ
ศูนย์วิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ลว. 11 สิงหาคม 2553
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 479/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ตารา และหนังสือทางวิชาการ ลว. 21 ตุลาคม 2553
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 580/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตารา และ
หนังสือวิชาการ ลว. 27 พฤศจิกายน 2551
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 12/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.13 มกราคม 2553
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 14/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ลว.15 มกราคม 2552
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 493/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ลว. 22 ตุลาคม 2553
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 134/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ลว. 9 มีนาคม 2554
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 39/2555 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุข
ศาสตร์ ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2555
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 563/2553 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุข
ศาสตร์ ลว. 1 ธันวาคม 2553
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 151/2553 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Asia
Journal of Public Health ลว. 30 มีนาคม 2553
(2) ชื่อเวบไซด์ของวารสารนานาชาติออนไลน์ (Asia Journal of Public Health)
www.asiaph.org
(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 480/2553 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประจาคลินิกการวิจัยและ
คลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลว. 21 ตุลาคม 2553
(2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 455/2549 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประจาคลินิกวิชาการและวิจัย
ลว. 17 พฤศจิกายน 2549

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 11

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.3
1.PH 3.1.3.1
2.PH 3.1.3.2

(1)
(2)

3.PH 3.1.3.3

(1)
(2)
(3)
(4)

4.PH 3.1.3.4
13.PH 3.1.3.5
14.PH 3.1.3.6
15.PH 3.1.3.7

16.PH 3.1.3.8

บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี 2554
บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ประเภทเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจาปี 2554
บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย ประเภทเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ประจาปี 2554
บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน CMB
ประจาปี 2554
บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิจัย ประจาปี 2554
บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2554
บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2554
ฝ่ายวิจัยได้ร่วมกับโครงการศูนย์วจิ ัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) จัดเสวนาวิชาการและ
วิจัย จานวน 9 ครั้ง
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมผลงานวิชาการเพื่อประกอบการขอตาแหน่ง
วิชาการ” วันที่ 20-21 มี.ค. 2554 ณ รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ วันที่ 24 มี.ค. 2554
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปรับวิธีการดาเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 2-3 พ.ค. 2554 ณ โรงแรม Furama
Jomtien Beach, Pattaya
โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักศึกษาหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) วันที่ 20 ส.ค. 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.4
1.PH 3.1.4.1
2.PH 3.1.4.2
3.PH 3.1.4.3
4.PH 3.1.4.4

http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php
ข้อมูลตามแบบฟอร์ม RU11-D-1 ถึง RU11-D-8
ประกาศผลการประเมินคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการประจาปี 2552 ของสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
รางวัลดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาที่มวี ิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้านการวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ณ วันที่ 24 มกราคม 2554

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 12
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.5
1.PH 3.1.5.1

2.PH 3.1.5.2
3.PH 3.1.5.3

(1)
(2)
(3)
(1)

แบบฟอร์มขอทุน CMB / ตีพิมพ์ / เสนอผลงาน
แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Pre-Evaluation)
แบบประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน CMB (Post-Evaluation)
หนังสือแจ้งการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้จัดอยู่ใน
งานวิจัยประเภทที่ 1 (Risk Group 1)
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลย
เดช วันที่ 5 ธันวาคม 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.6
1.PH 3.1.6.1

(1) CD ผลงาน ดร. สมาร์ทพิฆาตโรคอ้วน (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
(2) CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับนักเรียน สนุกกับโภชนาการ (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
(3) Software DATACLIENT 1.0.7 (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
(4) ผลงานเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดี๊ดี” (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)
(5) คู่มือ “แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก” (อยู่ที่เจ้าของผลงาน)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.7
1.PH 3.1.7.1

โครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 3.1.8
1.PH 3.1.8.1

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย พ.ศ.
2551

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 13

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.1
1.PH 4.1.1.1
2.PH 4.1.1.2
3.PH 4.1.1.3
4.PH 4.1.1.4
5.PH 4.1.1.5
6.PH 4.1.1.6
7.PH 4.1.1.7
8.PH 4.1.1.8
9.PH 4.1.1.9
10.PH 4.1.1.10
11.PH 4.1.1.11
12.PH 4.1.1.12
13.PH 4.1.1.13

คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 555/2553 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 03/2553 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 343/2549 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549
คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 345/2549 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของสานักงานบริการฯ
ประกาศสานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทน และการเบิกจ่ายเงิน โครงการศึกษา
ประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประกาศสานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้โครงการภายใต้ข้อตกลงการบริหาร
จัดการของสานักงานบริการฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
รายงานการประชุมสานักงานบริการฯ 2 เดือน/ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2554 (สงป.2554-1)
รายงานการประชุมฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 8/2554 ประจาเดือนสิงหาคม 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.2
1.PH 4.1.2.1
2.PH 4.1.2.2
3.PH 4.1.2.3

4.PH 4.1.2.4
5.PH 4.1.2.5
6.PH 4.1.2.6
7.PH 4.1.2.7

ข้อมูลการคานวณต้นทุนการฝึกอบรมของ OPHETS
ตารางราคาน้ายาห้องปฏิบตั ิการโลหิตวิทยา สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
-หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุข
เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ข้อมูลการให้บริการศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนวดแผนไทยประยุกต์
แบบประเมินการฝึกอบรม

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.3
1.PH 4.1.3.1
2.PH 4.1.3.2
3.PH 4.1.3.3
4.PH 4.1.3.4

ข้อมูลการลงทะเบียนฝึกอบรม
ข้อมูลหน่วยงานตรวจสุขภาพประจาปี
ข้อมูลผูต้ รวจสุขภาพประจาปี
ข้อมูลผูร้ ับบริการนวดแผนไทยประยุกต์
ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการ
ข้อมูลการตรวจสิ่งแวดล้อมทั่วไป สถานประกอบการ
ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 14
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หมายเลขเอกสาร
5.PH 4.1.3.5
6.PH 4.1.3.6
7.PH 4.1.3.7

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
เรื่อง/สาระของเอกสาร
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในระบบ MUFIS
แผนภูมผิ ู้มารับบริการด้านต่างๆ
การรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน
ข้อมูลการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ประจาปีงบประมาณ 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.4
1.PH 4.1.4.1
2.PH 4.1.4.2
3.PH 4.1.4.3
4.PH 4.1.4.4
5.PH 4.1.4.5

หนังสือเชิญอาจารย์ร่วมให้บริการของสานักงานฯ
โครงการทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งมีอาจารย์ภาควิชาต่างๆ เป็นหัวหน้าโครงการ
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามแบบเบ็ดเสร็จ ประจาปีการศึกษา 2553
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บุคลากรภาควิชาเป็นหัวหน้าโครงการ
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.5
1.PH 4.1.5.1

เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547-2552

2.PH 4.1.5.2

เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
: 2008 ตั้งแต่ตุลาคม 2552 ถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.2.1
1.PH 4.2.1.1

เอกสารและจดหมายติดต่อหน่วยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

2.PH 4.2.1.2
3.PH 4.2.1.3
4.PH 4.2.1.4
5.PH 4.2.1.5

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการนวดแผนไทยประยุกต์
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับการอบรม
ตารางสรุประยะเวลาการดาเนินงานให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.2.2
1.PH 4.2.2.1
2.PH 4.2.2.2
3.PH 4.2.2.3

เอกสารประชาสัมพันธ์สานักงานบริการ
จดหมายและเอกสารแบบฟอร์มทีใ่ ช้ติดต่อกับผู้ใช้บริการ
สมุดไดอารี่ ปี 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.3.1
1. PH 4.3.1.1
2. PH 4.3.1.2
3. PH 4.3.1.3

ผลการให้บริการตรวจวิเคราะห์น้า อากาศ และกากตะกอน
ผลการให้บริการตรวจสุขภาพเคลือ่ นที่
สรุปการบริการวิชาการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯลฯ ของบุคลากรคณะ

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 15
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขเอกสาร
เรื่อง/สาระของเอกสาร
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

PH.5.1.1.1
PH.5.1.1.2
PH.5.1.1.3
PH.5.1.1.4
PH.5.1.1.5
PH.5.1.1.6
PH.5.1.1.7
PH.5.1.1.8

แผนยุทธศาสตร์คณะฯ
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
คาสั่งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น.
คาสั่งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างงานกายภาพฯ
คาสั่งเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิล
รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
เอกสารแสดงการมอบหมาย/ กาหนดภาระหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.2
1. PH 5.1.2.1
2. PH 5.1.2.2
3. PH 5.1.2.3

พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2554
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2554

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.3
1.
2.
3.
4.

PH 5.1.3.1
PH 5.1.3.2
PH 5.1.3.3
PH 5.1.3.4

ข้อมูลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.4
1. PH 5.1.4.1
2. PH 5.1.4.2

รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
รายงานจานวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.5
1. ใช้ PH 5.1.3.1- 5.1.3.4

ส่วนที่ 5 รายการเอกสาร - 16
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ส่วนที่ 6
ภาคผนวก

ข้อมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเอง
 ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน
ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ

สมศ.

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน - 0

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีงบประมาณ 2553-2554
ชื่อส่วนงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลพื้นฐาน นางกชกร เพ็ชรพลาย โทร…02-6409835, i+63+1126
ลาดับ
ที่
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ตารางการจัดเก็บ
2553
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
16.2
E06047_1
จานวนผู้ส าเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาตรี ที่ คน ปีงบประมาณ ได้รับการประเมินคุณลักษณะตาม
อัต
ลักษณ์
16.2
E06044_1
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญา ค่าเฉลี่ย ปีงบประมาณ ตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5 ระดับ
5)
16.2
E06048_1
จ านวนผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท ที่ คน ปีงบประมาณ ได้ รั บ การประเมิ น คุณ ลั ก ษณะตาม
อั ต
ลักษณ์
16.2
E06045_1
ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น บั ณ ฑิ ต ระดั บ ค่าเฉลี่ย ปีงบประมาณ ปริ ญ ญาโทที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามอั ต ลั ก ษณ์ 5 ระดับ
(คะแนนเต็ม 5)
16.2
E06049_1
จ านวนผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก ที่ คน ปีงบประมาณ ได้ รั บการประเมิ นคุ ณ ลัก ษณะตาม
อั ต
ลักษณ์
16.2
E06046_1
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญา ค่าเฉลี่ย ปีงบประมาณ เอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5 ระดับ
5)
ชื่อข้อมูล

2.1 จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก
- ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข

ข้อมูล

หน่วยนับ ประเภทปี

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

- ระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ มี ทั้ งแผน ก และ หลักสูตร
แผน ข อยู่ ใ นเอกสารหลั ก สูต รฉบั บ
เดียวกัน

26
3

ปีงบประมาณ

26
4
20
18
2

ปีงบประมาณ

-

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1
E01001
2.1

E01004

2.1

E01007

2.1

E01010

20
15
2

2.1

E01013

2.1

E01022

2.1

3

2.1

E01013 E01022
E01022_4
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ลาดับ
ที่

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ชื่อข้อมูล
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
จานวนหลัก สูตรวิชาชี พที่เปิ ดสอนและได้รั บ
การรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
จานวนหลัก สู ตรทั้ งหมดที่ไ ด้ รับ อนุมั ติ ตาม
กรอบ TQF
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ .ศ. 2548
ครบถ้วน
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือ
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพของหลักสูตร
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี

หน่วยนับ ประเภทปี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

ปีงบประมาณ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

ปีงบประมาณ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

ปีงบประมาณ

หลักสูตร

ข้อมูล
2553

2
-

ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ตารางการจัดเก็บ
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
2.1
E01016
2.1
E01019
3
2.1
E01091_1
2.1
E01092_1
2.1
E01093_1
2.1
E01094_1
2.1
E01095_6
2.1
E01096_1
2.1
E01097_1
2.1
E01098_1

2

2

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

E01099_1
E01100_1
E01101_1
E01102_1
E01103_1
E01104_1
E01119_1

1
1
24

1
1
24

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

E01120_1
E01121_1
E01122_1
E01123_1
E01124_1
E01125_1
E01140_1

ปีงบประมาณ

2
20
2
-

2
20
2
-

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

E01141_1
E01142_1
E01143_1
E01144_1
E01145_1
E01146_1
E01147_1

ปีงบประมาณ

-

-

2.1

E01148_1

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
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ลาดับ
ที่

2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

ชื่อข้อมูล
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
จ านวนนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ทั้ ง หมดทุ ก ระดั บ
การศึกษา
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก
- ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทั้งหมด
จานวนบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ งหมด ที่
ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้
งานทา
จานวนผู้ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนบัณฑิตที่มีงานทาหรือมีรายได้ประจา
อยู่ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา
จ านวนบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ศึ ก ษาต่ อ
ระดับบัณฑิตศึกษา
จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ทั้งหมด
จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ทั้งหมด
จานวนผู้สาเร็จ การศึ กษาระดับ ปริญญาตรี ที่
ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

หน่วยนับ ประเภทปี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
คน

ปีงบประมาณ

คน

ปีงบประมาณ

คน

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

ข้อมูล
2553

-

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

1071
-

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

76
202

ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ตารางการจัดเก็บ
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
2.1
E01149_1
2.1
E01150_1
2.1
E01151_3
2.1
E01152_1
2.1
E01153_1
2.1
E05001_1
1947

1,010
870
746
124
67
267

2.1

E05002_1

2.1

E05005_1

2.1

E05008_1

2.1

E05011_3

2.1

E05011_4

2.1

E05011_5

2.1

E05014_1

2.1

E05017_1
1,2,
16.2

E06005_1

257

1

E06012_1

ปีงบประมาณ

193

1

E06013_3

คน

ปีงบประมาณ

-

1

E06013_4

คน

ปีงบประมาณ

7

1

E06035_1

คน

ปีงบประมาณ

17

1

E06020_1

คน

ปีงบประมาณ

189

203

2,3,
16.2

E06007_3

คน

ปีงบประมาณ

5

5

2,4,
16.2

E06009_1

คน

ปีงบประมาณ

-

-

2

E06061_1

ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ

ปีงบประมาณ

-

-

2

E06053_1

ปีงบประมาณ
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ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ที่
2.18 จานวนผู้ส าเร็จ การศึ กษาระดั บปริญ ญาโทที่
ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF
2.19 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
2.20 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF
2.21 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
2.22 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ ดารงตาแหน่ ง
อาจารย์
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ งและลาศึ ก ษาต่ อ (ที่ไ ม่ มี ต าแหน่ งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี (FTE)
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ งและลาศึ ก ษาต่ อ (ที่ไ ม่ มี ต าแหน่ งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท (FTE)
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ งและลาศึ ก ษาต่ อ (ที่ไ ม่ มี ต าแหน่ งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก (FTE)
2.23 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ ดารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ ที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี (FTE)
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ ที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท (FTE)37
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ ที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก (FTE)
2.24 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ ดารงตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ งและลาศึ ก ษาต่อ ที่ด ารงตาแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี (FTE)
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ งและลาศึ ก ษาต่อ ที่ด ารงตาแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท (FTE)

หน่วยนับ ประเภทปี
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2
E06062_1

คน

ปีงบประมาณ

-

ค่าเฉลีย่ 5
ระดับ

ปีงบประมาณ

-

-

2

E06056_1

คน

ปีงบประมาณ

-

-

2

E06063_1

ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ

ปีงบประมาณ

-

-

2

E06059_1

คน

ปีงบประมาณ

44

38

คน

ปีงบประมาณ

-

-

คน

ปีงบประมาณ

9

2.3

14

E04230_1

คน

ปีงบประมาณ

29

2.3

14

E04234_1

คน

ปีงบประมาณ

คน

ปีงบประมาณ

-

2.3

14

E04239_1

คน

ปีงบประมาณ

12

2.3

14

E04243_1

คน

ปีงบประมาณ

37

2.3

14

E04247_1

คน

ปีงบประมาณ

คน

ปีงบประมาณ

-

2.3

14

E04252_1

คน

ปีงบประมาณ

14

2.3

14

E04256_1

49

64

49

65

2.2,2.3, 5,6,7
4.3
2.3
14

2.2,2.3, 5,6,7
4.3

2.2,2.3, 5,6,7
4.3

E04225_1
E04226_1

E04238_1

E04251_1
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ลาดับ
ที่

ชื่อข้อมูล
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ งและลาศึ ก ษาต่อ ที่ด ารงตาแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก (FTE)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ ดารงตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ ง และลาศึ ก ษาต่ อ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี (FTE)
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ ง และลาศึ ก ษาต่ อ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท (FTE)
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริ ง และลาศึ ก ษาต่ อ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก (FTE)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาตรี
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
6) ระดับปริญญาเอก
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการสาหรับ
นักศึกษา (ทั้งหมด)
จานวน Notebook และ Mobile Device
ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้
Wi-Fi กับสถาบัน


2.25

2.26

2.27
2.28

หน่วยนับ ประเภทปี

2553

ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ตารางการจัดเก็บ
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
51
2.3
14
E04260_1

คน

ปีงบประมาณ

คน

ปีงบประมาณ

1

1

คน

ปีงบประมาณ

-

-

2.3

14

E04265_1

คน

ปีงบประมาณ

-

-

2.3

14

E04269_1

คน

ปีงบประมาณ

1

1

2.3

14

E04273_1

FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
เครื่อง

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

703
1096
-

7239
3505
-

ปีงบประมาณ

401

900.16

ปีงบประมาณ

-

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

23
175

67.51
160

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

E05028
E05034
E05040
E05046
E05064
E05076
E05088
E08030

ปีงบประมาณ

-

-

2.5

E08042_1

ปีงบประมาณ

-

-

2.5

E08043_1

ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ

ปีงบประมาณ

-

-

2.5

E08044_1

ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ

ปีงบประมาณ

-

3.54

2.5

E08045_1

เครื่อง

2.29 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและ ค่าเฉลี่ย
แหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว 5 ระดับ
เตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา
2.30 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนและการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อาทิ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
อุป กรณ์ การศึ กษาและจุด เชื่อมต่ออิน เตอร์ เน็ต ใน
ระบบไร้สาย
2.31 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่า นระบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

ข้อมูล

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

2.2,2.3, 5,6,7
4.3

E04264_1
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ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ที่
2.32 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร
สาธารณู ปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา
ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2.33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
1) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี

หน่วยนับ ประเภทปี

ข้อมูล
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3.70 2.5
E08046_1

ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ

ปีงบประมาณ

-

ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ

ปีงบประมาณ

4.29

4.22

2.6

E02044_1

ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ
ค่าเฉลี่ย
2) ระดับปริญญาตรี
5 ระดับ
ค่าเฉลี่ย
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ระดับ
ค่าเฉลี่ย
4) ระดับปริญญาโท
5 ระดับ
5) ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง
ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ
6) ระดับปริญญาเอก
ค่าเฉลี่ย
5 ระดับ
2.34 จานวนรวมผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ หรือ เรื่อง
สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาโท)
 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ เรื่อง
หนึ่ง (ถ่วงน้าหนัก 0.25)
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ เรื่อง
ประชุมระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับ
การยอมรับในสาขา (ถ่วงน้าหนัก 0.5)
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ เรื่อง
ประชุ ม ระดั บนานาชาติ (proceeding)
หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขา
(ถ่วงน้าหนัก 0.75)

ปีงบประมาณ

-

-

2.6

E02045_1

ปีงบประมาณ

4.13

4.22

2.6

E02046_1

ปีงบประมาณ

-

-

2.6

E02047_1

ปีงบประมาณ

4

4.15

2.6

E02048_1

ปีงบประมาณ

-

-

2.6

E02049_1

ปีงบประมาณ

4.73

4.3

2.6

E02050_1

ปีปฏิทิน

79

96

3

E09050_1

ปีปฏิทิน

-

18

3

E09051

ปีปฏิทิน

39

47

3

E09052

ปีปฏิทิน

40

31

3

E09053
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ลาดับ
ที่

ชื่อข้อมูล

หน่วยนับ ประเภทปี

ข้อมูล
2553

ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ตารางการจัดเก็บ
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
3
E09054
-

มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือ
ในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus
(ถ่วงน้าหนัก 1)
2.35 จ านวนรวมของผลงานสร้ า งสรรค์ จ ากศิ ล ป
นิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาโท)
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ถ่วงน้าหนัก 0.125)
 งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
ระดับชาติ (ถ่วงน้าหนัก 0.25)
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ถ่วงน้าหนัก
0.5)
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ถ่วงน้าหนัก 0.75)
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ถ่วงน้าหนัก 1)
2.36 จานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่
ตีพิมพ์ (ปริญญาเอก)
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(ถ่ ว ง
น้าหนัก 0.125)

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

3

E09029

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

3

E09030

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

3

E09031

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

3

E09032

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

3

E09033

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

3

E09034

เรื่อง

ปีปฏิทิน

2

13

4

E09035

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09036

 มี ก ารตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09037

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (ถ่วง
น้าหนัก 0.5)
มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สม
ศ. (ถ่วงน้าหนัก 0.75)
มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล
สากล ISI (ถ่วงน้าหนัก 1)

เรื่อง

ปีปฏิทิน

1

-

4

E09038

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09039_3

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

1

4

E09042_3

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

3

4

E09039_1



ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
(ถ่วงน้าหนัก 0.25)






ที่ มี ชื่ อ ปรากฎในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุดใน subject
category ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้าหนัก 0.75)
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ลาดับ
ที่

ชื่อข้อมูล

หน่วยนับ ประเภทปี

ข้อมูล
2553

ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ตารางการจัดเก็บ
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
4
E09039_2

มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com)
โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3)
ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์
(ถ่วงน้าหนัก 0.75)
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com)
โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2)
ในปี ล่าสุ ดใน subject category ที่ตี พิม พ์
(ถ่วงน้าหนัก 1)
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com)
โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1)
ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์
(ถ่วงน้าหนัก 1)
2.37 จานวนรวมของผลงานสร้า งสรรค์ ที่ เผยแพร่
(ปริญญาเอก)
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ถ่วงน้าหนัก 0.125)
 งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
ระดับชาติ (ถ่วงน้าหนัก 0.25)

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

เรื่อง

ปีปฏิทิน

1

9

4

E09042_1

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09042_2

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09045

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09046

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09047

 งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09048

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09049

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

4

E09050



ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ถ่วงน้าหนัก 0.5)



งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ถ่วงน้าหนัก 0.75)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ถ่วงน้าหนัก 1)

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
-

-

4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับ

-

-

คน

ปีงบประมาณ

-

25

-

40

-

-

-

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
4.1
R01036_1

การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นงานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์
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ข้อมูล
ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ลาดับ
ชื่อข้อมูล
หน่วยนับ ประเภทปี
ตารางการจัดเก็บ
2553
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
ที่
ปีงบประมาณ
4.1
R01037_1
4.2 จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ประจ าที่ คน
8
17
ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
ปีปฏิทิน
4.2
R03085
4.3 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่น เรือ่ ง
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
R02045
4.4 จ า นวนเงิ นส นั บ ส นุ น งานวิ จั ย หรื องา น บาท ปีงบประมาณ 5269800 6812800 4.3
สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
R02049
4.5 จ า นวนเงิ นส นั บ ส นุ น งานวิ จั ย หรื องา น บาท ปีงบประมาณ 5525433 46175908 4.3
9
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
E04277_1
4.6 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ บาท ปีงบประมาณ 151
150 4.3
นับผู้ลาศึกษาต่อ
ปีงบประมาณ
4.3
E04281_1
4.7 จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ คน
1
1
นับผู้ลาศึกษาต่อ
ปีปฏิทิน
5
R03090
4.8 จานวนรวมของงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เรือ่ ง
134
142
ปีปฏิทิน
5
R03091
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ เรื่อง
24
49
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(ถ่ ว ง
น้าหนัก 0.125)
ปีปฏิทิน
5
R03092
34
29
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ เรือ่ ง
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการ
ตี พิ ม พ์ ใ นวา รส า รวิ ช า กา ร ( Journal)
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ถ่วง
น้าหนัก 0.25)
ปีปฏิทิน
5
R03093
23
12
 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ เรือ่ ง
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (ถ่วง
น้าหนัก 0.5)
ปีปฏิทิน
5
R03094_3
9
6
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ เรือ่ ง
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (ถ่วงน้าหนัก 0.75)
ปีปฏิทิน
5
R03097_3
2
3
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ เรือ่ ง
นานาชาติ ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล
สากล ISI (ถ่วงน้าหนัก 1)
ปีปฏิทิน
5
R03094_1
4
5
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ เรือ่ ง
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4)
ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์
(ถ่วงน้าหนัก 0.75)
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มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3)
ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์
(ถ่วงน้าหนัก 0.75)
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago 13Journal
Rank : www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2)
ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์
(ถ่วงน้าหนัก 1)
 มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1)
ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์
(ถ่วงน้าหนัก 1)
4.9 จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ถ่วงน้าหนัก 0.125)
 งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
ระดับชาติ (ถ่วงน้าหนัก 0.25)
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ถ่วงน้าหนัก
0.5)
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ถ่วงน้าหนัก 0.75)
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ถ่วงน้าหนัก 1)
4.10 จานวนรวมของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์

เรื่อง

ปีปฏิทิน

1

ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ตารางการจัดเก็บ
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
5
R03094_2
2

เรื่อง

ปีปฏิทิน

26

26

5

R03097_1

เรื่อง

ปีปฏิทิน

13

10

5

R03097_2

เรื่อง
เรื่อง

ปีปฏิทิน
ปีปฏิทิน

-

-

5
5

R03100
R03101

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

5

R03102

เรื่อง

ปีปฏิทนิ

-

-

5

R03103

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

5

R03104

เรื่อง

ปีปฏิทิน

-

-

5

R03105

เรื่อง

ปีปฏิทิน

31

25

6

4.11 จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์

เรื่อง

ปีปฏิทิน

31

24

6

R03025 +
R03026 +
R03057_2 +
R03058_2
R03033 +
R03034 +
R03063_2 +
R03064_2

ลาดับ
ที่

ชื่อข้อมูล


หน่วยนับ ประเภทปี

ข้อมูล
2553
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ข้อมูล
ตัวบ่งชี้ เลขรหัสข้อมูลใน
ลาดับ
ชื่อข้อมูล
หน่วยนับ ประเภทปี
ตารางการจัดเก็บ
2553
2554 สกอ. สมศ. ข้อมูล online
ที่
4.12 จานวนรวมผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง เรือ่ ง
ปีปฏิทิน
21
19
7
R03106
คุณภาพ
 บทความวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น เรือ่ ง
ปีปฏิทิน
6
8
7
R03107
วารสารระดับชาติ (ถ่วงน้าหนัก 0.25)
 บทความวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น เรือ่ ง
ปีปฏิทิน
5
6
7
R03108
วารสารระดับนานาชาติ (ถ่วงน้าหนัก 0.5)
 ต าราหรื อ หนั ง สื อ ที่ มี ก ารตรวจอ่ า นโดย เรือ่ ง
ปีปฏิทิน
3
4
7
R03109
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ่วงน้าหนัก 0.75)
 ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง เรือ่ ง
ปีปฏิทิน
7
1
7
R03110
วิชาการและผ่า นการพิจ ารณาตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้วหรือตารา
หรื อ หนั งสื อ ที่ มี คุ ณ ภาพสู งมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจอ่ า นตามเกณฑ์ ก ารขอต าแหน่ งทาง
วิชาการ (ถ่วงน้าหนัก 1)
5.1 จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
5.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
5.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย
5.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
8
S02001_1
55

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

ปีงบประมาณ

58

ปีงบประมาณ

15

17

8

S02016

ปีงบประมาณ

-

4

8

S02017

ปีงบประมาณ

-

-

8

S02020_1

6.1 จานวนโครงการและกิจกรรมด้านศิลปะและ โครงการ/
วัฒนธรรมทั้งหมด
กิจกรรม

ปีงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10
C02028_1
33
80

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
-
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12

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

มี
มี

มี

มี
มี

มี

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
มี/ไม่มี มี
มี

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

M01037

M01036

M01034 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 หรือ
3 ข้อ
คะแนน 3 : มี ก ารด าเนิ น การ 4
หรือ 5 ข้อ
คะแนน 4 : มี ก ารด าเนิ น การ 6
หรือ 7 ข้อ
M01035 คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 8 ข้อ

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 12

1) มีการจัด ทาแผนกลยุ ทธ์ ที่สอดคล้ องกับนโยบายของสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจาส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน/ส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาส่วนงาน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบั น ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของกลุ่ ม สถาบั น
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2551-2554)
2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ สถาบัน/ส่วนงานไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน
3) มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริ ก ารทางวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
4) มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี และค่า
เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ งชี้ เพื่ อ วั ด ความส าเร็ จ ของการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
มี

มี
มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2 2.1
ระบบและกลไกการพั ฒ นา มี/ไม่มี
และบริหารหลักสูตร

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

M01041

M01040

M01038
M01039

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 13

1) มี ร ะบบและกลไกการเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง E01080 เกณฑ์การให้คะแนน
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
เกณฑ์ทั่วไป
การอุดมศึกษา และการดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
2) มี ร ะบบและกลไกการปิ ด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ E01081 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดาเนินการ
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
ตามระบบที่กาหนด
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

5) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6) มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งรายงานต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา
7) มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่า งน้ อยปีล ะ 1 ครั้ง และรายงานต่อผู้ บริ หารและสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจาส่วนงาน
เพื่อพิจารณา
8) มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาส่วนงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจาปี

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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ลาดับที่

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554
เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

หมายเหตุ

E01083

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 14

4) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร
ที่ ด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร

3) ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร E01082 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ*
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ*
(การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ*
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 หรือ 5
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
ข้อ*
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ* และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม เ ก ณ ฑ์
กาหนดในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
มาตรฐานเพิ่ ม เติ ม เฉพาะ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (* สาหรับ
กลุ่ม
หลัก สูตรเก่า หรือหลัก สูตรปรับ ปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบ
(* ตามเกณฑ์ทั่วไป)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้
ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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ลาดับที่

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

-

มี

มี

มี

มี

มี

-

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554
เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 15

โทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50
ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม
ค1 และ ง)
8) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญา E01087
โทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษา
อยู่ใ นหลั กสูต รมากกว่ าร้ อยละ 30 ของจานวนนักศึ กษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

5) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ E01084
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งควบคุ ม
กากับให้การดาเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
6) มี ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รระหว่ า ง E01085
สถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ย วข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
7) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญา E01086

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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3

ลาดับที่

2.4

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

หมายเหตุ

มี

-

-

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 16

ความรู้และทัก ษะที่ได้จ ากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรีย น
การสอนและการวัดผลการเรี ย นรู้ ของนักศึ กษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5) มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย M03077
สนั บ สนุ น และดู แ ลควบคุ ม ให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ
6) มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา M03078
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7) มีก ารน าผลการประเมินไปปรั บ ปรุง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง การ M03079
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

มี 1) มี แ ผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ M03073 เกณฑ์การให้คะแนน
เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนา
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มี 2) มี ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย M03074 คะแนน 3 : มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 3
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
หรือ 4 ข้อ
มี 3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกาลังใจให้ M03075 คะแนน 4 : มี ก ารด าเนิ น การ 5
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมี
หรือ 6 ข้อ
ประสิทธิภาพ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 7 ข้อ
มี 4) มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนา M03076

-

-

-

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า มี/ไม่มี
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุน

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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4

ลาดับที่

2.5

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา มี/ไม่มี
และสภาพแวดล้ อ มการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

E08037

E08036

E08035

E08034

E08033

E08032

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มี ก ารด าเนิ น การ 2
หรือ 3 ข้อ
คะแนน 3 : มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 4
หรือ 5 ข้อ
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 6 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 7 ข้อ

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 17

1) มี ก ารจั ด การหรื อ จั ด บริ ก ารเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2) มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี
การศึกษา
3) มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยในด้ า นห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4) มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยใน
ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรื อ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
5) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริ เ วณโดยรอบอย่ า งน้ อ ยในเรื่ อ งประปา ไฟฟ้ า
ระบบก าจั ด ของเสี ย การจั ด การขยะ รวมทั้ ง มี ร ะบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6) มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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5

ลาดับที่

2.6

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

-

มี

-

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ระบบและกลไกการจั ด การ มี/ไม่มี
เรียนการสอน

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

E01090

E02041

M07026 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
E01088 คะแนน 2 : มี ก ารด าเนิ น การ 2
หรือ 3 ข้อ
คะแนน 3 : มี ก ารด าเนิ น การ 4
หรือ 5 ข้อ
E01089 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 6 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 7 ข้อ

E08038

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 18

7) มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ
1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
2) ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3) ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
4) มี ก ารให้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ท างวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ จาก
หน่ ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนภายนอกเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5) มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาจากการวิ จั ย หรื อ จาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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6

ลาดับที่

2.7

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

มี

มี

มี

มี

มี

-

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ระบบและกลไกการพั ฒ นา มี/ไม่มี
สั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

E08031 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ*
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ*

E06039 เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
E06040 คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

E02043

E02042

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 19

6) มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตาม
ผลการประเมินรายวิชา
1) มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษา
ของหลักสูตร
2) มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรี ยนที่ส่ งเสริม ทัก ษะอาชีพ และคุณ ลัก ษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3) มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ ง ด้ านบุ ค ลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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7

ลาดับที่

2.8

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

มี

มี

มี

มี

-

-

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ระดับความสาเร็จของการ มี/ไม่มี
เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ จั ด ใ ห้ กั บ
นักศึกษา

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

E07063 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
E07064 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

E05141

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป)

E05140 คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ*
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 หรือ
5 ข้อ*
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ*
E04204
และครบถ้วนตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
E09018
เฉพาะกลุ่ม

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 20

4) มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5) มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
6) มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ
(เฉพาะกลุ่ม ค 1)
7) มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะนั ก ศึ ก ษาในการจั ด ท าบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละมี ก ารน าไปตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
1) มี ก ารก าหนดพฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส าหรั บ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2) มี ก ารถ่ า ยทอดหรื อ เผยแพร่ พ ฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน/ส่วนงาน

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
8 3.1
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ กกา ร ใ ห้ มี/ไม่มี
ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารด้ า น
ข้อมูลข่าวสาร

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

E08035_2 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
E08036_2 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 หรือ
E08037_2
3 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 4 หรือ
E08038_2
5 ข้อ
E08039
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 6 ข้อ

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 21

1) มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2) มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3) มีการจั ดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษา
4) มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5) มีการจั ดกิ จกรรมเพื่อ พัฒ นาความรู้แ ละประสบการณ์ใ ห้
ศิษย์เก่า

3) มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน E07065
คุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจน
4) มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม E07066
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กาหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งชี้
5) มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่อง E07067
ชมเชยประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

22

9

ลาดับที่

3.2

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

มี
มี

มี
มี

มี

-

มี

มี

-

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ระบบและกลไกการส่งเสริม มี/ไม่มี
กิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

E07068 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
E07069 คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 หรือ
4 ข้อ
E07070 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 6 ข้อ

หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันไม่
มีศิษ ย์เก่า ถื อ ว่า ผ่า นเกณฑ์
E08041
มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5
โดยอนุโลม

E08040 คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 7 ข้อ

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 22

6) มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุก
ข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5
7) มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของ
นักศึกษา
1) สถาบัน/ส่วนงานจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่ ส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2) มี กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา
3) มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย
5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย 2
ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจ กรรมวิ ชาการที่ ส่ งเสริ ม คุณ ลั ก ษณะบั ณฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

มี
มี

มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
10 4.1
ระบบและกลไกการพั ฒ นา มี/ไม่มี
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

R01022 เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
R01023 คะแนน 2 : มี ก ารด าเนิ น การ 2
หรือ 3 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 4 หรือ
R01024
5 ข้อ
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 6 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 7 ข้อ
R01025 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข
และ ค2
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ*

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 23

1) มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน/ส่วนงาน
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2) มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน
3) มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์และ
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
4) มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/ส่วนงานเพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ M07029_2
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
5) มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด E07030_2
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด E07095_2
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

24

ลาดับที่

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

มี
มี
-

-

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

หมายเหตุ

R01029

R01028

R01027

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป)

R01026 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 หรือ
3 ข้อ*
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 4 หรือ
5 ข้อ*
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 6 หรือ
7 ข้อ*
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 7 ข้อ*
และครบถ้วนตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุ่ม

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 24

5) มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน/ส่วนงานอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย ฯ
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย ฯ เช่ น การจั ดประชุ ม
วิ ช าก าร การ จั ด แ สดง งานสร้ า ง สรร ค์ ก ารจั ดให้ มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)
6) มีก ารติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน/ส่วนงาน
8) มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ สร้ า งงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ บ น
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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11

ลาดับที่

4.2

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก จั ด ก า ร มี/ไม่มี
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป)

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 25

R01030 เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
R01031 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1
R01032 และ ง
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ*
R01033
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ*
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ*
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 หรือ
R01034
5 ข้อ*
คะแนน 5 : มีการดาเนิ นการ 5 ข้อ*
และครบถ้วนตามเกณฑ์
6) มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร R01035
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
และมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1
เฉพาะกลุ่ม
และ ง)
1) มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2) มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่ อให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3) มีก ารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4) มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีก ารรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
ชุมชน
5) มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

26

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

13

5.2

กระบวนการบริ ก ารทาง มี/ไม่มี
วิชาการให้เกิ ดประโยชน์ต่ อ
สังคม
มี

-

-

มี

มี
มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
12 5.1
ระบบและกลไกการบริ ก าร มี/ไม่มี
ทางวิชาการแก่สังคม

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

S03044 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
S03045 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

S01026

S01022 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
S01023 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
S01024 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
S01025 คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 26

1) มี ร ะบบและกลไกการบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2) มีก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ชาการแก่ สั งคมกั บ การ
เรียนการสอน
3) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4) มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ การวิจัย
5) มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การบู ร ณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ การ
วิจัย
1) มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของชุ ม ชนหรื อ ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกาหนด
ทิ ศ ทางและการจั ด ท าแผนการบริ ก ารทางวิ ช าการตาม
จุดเน้นของสถาบัน/ส่วนงาน
2) มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

27

14

ลาดับที่

9

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

มี
มี
มี

มี

มี
มี
มี

มี

มี

มี

มี

-

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ มี/ไม่มี
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ขอ งชุ ม ชนหรื อองค์ กร
ภายนอก

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

S01041_1

S01037_1 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
S01038_1 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
S01039_1 คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
S01040_1 คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

S03048

S03047

S03046

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 27

3) มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม
4) มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก
หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
5) มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ า ยทอดความรู้ สู่ บุ ค ลากรภายในสถาบั น /ส่ ว นงานและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
1) มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3) ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รมี ผู้ น าหรื อ สมาชิ ก ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละ
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4) ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รสร้ า งกลไกที่ มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร
5) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

28

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

16

10 การส่งเสริมและสนับสนุน มี/ไม่มี
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

มี
มี
มี
มี
-

-

มี
มี
มี
มี
-

มี

มี

มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
15 6.1
ระบบและกลไกการท านุ มี/ไม่มี
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

C01027_1
C01028_1
C01029_1
C01030_1
C01031_1

C01021

C01020

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

C01016 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
C01017 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
C01018 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 หรือ
6 ข้อ
C01019

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 28

1) มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2) มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3) มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4) มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้า น
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
5) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
6) มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
1) มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3) มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4) เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน
5) ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

29

11 การพัฒนาสุ นทรียภาพใน มี/ไม่มี
มิ ติ ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
18 7.1
ภาวะผู้น าของสภาสถาบัน / มี/ไม่มี
คณะกรรมการประจ าส่ ว น
งานและผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ
ของสถาบัน/ส่วนงาน

17

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ

C01036_1

C01035_1

C01032_1 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
C01033_1 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
C01034_1 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 29

1) สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่ M02038 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
2) ผู้บ ริห ารมี วิ สัย ทั ศน์ กาหนดทิ ศทางการด าเนิ น งาน และ M02039 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 6 ข้อ
สามารถถ่ า ยทอดไปยั ง บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
มี
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 7 ข้อ
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนาข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน/ส่วนงาน

1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ที่ดี
2) อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุ ขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
สุนทรีย์
3) ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ส วยงาน สอดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม
และมีการจัดกิจกรรมสม่าเสมอ
5) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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19

ลาดับที่

7.2

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

การพัฒนาสถาบัน/
งานสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ส่วน มี/ไม่มี

มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

หมายเหตุ

M06017 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ

M02044

M02043

M02042

M02041

M02040

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 30

3) ผู้บริหารมีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดาเนินงานของสถาบัน/ส่วนงานไปยังบุคลากรในสถาบัน/
ส่วนงาน
4) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน/ส่วนงาน มีส่วน
ร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การให้ อ านาจในการตั ด สิ น ใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
5) ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน/ส่วนงานเต็ม
ตามศักยภาพ
6) ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบัน/ส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7) สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาส่วนงานประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบัน /ส่ว นงานและผู้บริ หารนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
1) มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่ สอดคล้ องกั บแผนกลยุท ธ์ข องสถาบั น /ส่วนงาน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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20

ลาดับที่

7.3

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

-

-

-

-

มี
มี

มี

มี

มี
มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ มี/ไม่มี
บริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 31

1) มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
M05018 เกณฑ์การให้คะแนน
2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ M05019 คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
ของสถาบัน/ส่วนงานโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
เรีย นการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ

5) มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี M06021
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

2) กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน M06018 คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 ข้อ
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
ที่กาหนดในข้อ 1
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ
3) มีก ารแบ่งปันและแลกเปลี่ย นเรีย นรู้จากความรู้ทักษะของผู้ มี M06019
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มี M06020
อยู่ ในตั วบุ ค คลและแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่น ๆ ที่ เ ป็น แนวปฏิบั ติ ที่ดี ม า
พัฒนาและจัดเก็ บอย่ างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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21

ลาดับที่

7.4

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

ระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

มี/ไม่มี

มี

มี

มี

มี
มี

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

หมายเหตุ

M02045 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 3 หรือ
4 ข้อ
M02046
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 6 ข้อ

M05022

M05020 คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 4 ข้อ
M05021 คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 5 ข้อ

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 32

3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4) มี ก ารน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มี 5) มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
มี 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความ
เสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลั ก ของสถาบั น /ส่ ว นงานร่ ว มเป็ น คณะกรรมการหรื อ
คณะทางาน
มี 2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ ก่อให้เกิ ด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของสถาบัน /ส่วน
งาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน/ส่วนงาน

มี
มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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ลาดับที่

สกอ. สมศ.

หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

มี
มี
มี

-

มี
มี

-

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

M02049_3

หมายเหตุ

หมายเหตุ : คะแนนการประเมิ น จ ะ
เท่ า กั บ 0 หากพบว่ า เกิ ด
เห ตุ ร้ า ย แ ร งขึ้ นภ า ย ใ น
สถาบัน /ส่ว นงานในรอบปี
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่ ส่ ง ผ ล
กระทบต่ อ ชี วิ ต และความ
ปลอดภั ย ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
คณาจารย์บุคลากรหรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือต่อ
ความมั่นคงทางการเงินของ
M02047
ส ถ า บั น / ส่ ว น ง า น อั น
เนื่องมาจากความบกพร่อง
M02048
ของสถาบั น /ส่ ว นงานใน
การควบคุ ม หรื อ จั ด การ
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่
M02049
ไม่มีป ระสิทธิภ าพเพีย งพอ
โดยมี ห ลั ก ฐานประกอบที่
ชัดเจน

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 33

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น ความเสี่ ย งของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน/ส่วนงาน
3) มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4) มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่ มีระดับความเสี่ยงสูง
และดาเนินการตามแผน
5) มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อสภาสาบัน/คณะกรรมการประจาส่วนงาน เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน/
คณะกรรมการประจาส่วนงานไปใช้ในการปรับ แผนหรื อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

34

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ คะแนน
ของผู้ บ ริ ห ารสถาบั น /ส่ ว น
งาน

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

มี

มี
มี

มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
23 8.1
ระบบและกลไกการเงินและ มี/ไม่มี
งบประมาณ

22

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่ ส ภาสถาบั น
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

หมายเหตุ

M04055

M04051 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
M04052 คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 หรือ
3 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 4 หรือ
5 ข้อ
M04053
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 6 ข้อ
M04054 คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 7 ข้อ

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 34

1) มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน/ส่วนงาน
2) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จั ด สรรและการวางแผนการใช้ เ งิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
3) มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่
ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/ส่วนงานและบุคลากร
4) มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงาน
ต่อสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาส่วนงานอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
5) มีการนาข้อมูลทางการเงิ นไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และวิ เ คราะห์ ส ถานะทางการเงิ น และความมั่ น คงของ
สถาบัน/ส่วนงานอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

มี

มี

มี
มี

มี

มี
มี

-

-

มี

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
24 9.1
ระบบและกลไกการประกั น มี/ไม่มี
คุณภาพการศึกษาภายใน

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

M07027 เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1 : มีการดาเนินการ 1 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดาเนินการ 2 หรือ
3 ข้อ
M07028 คะแนน 3 : มีการดาเนินการ 4 หรือ
5 หรือ 6 ข้อ
คะแนน 4 : มีการดาเนินการ 7 หรือ
M07029
8 ข้อ
M07030
คะแนน 5 : มีการดาเนินการ 9 ข้อ

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 35

1) มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน/
ส่ ว นงานตั้ ง แต่ ร ะดั บ ภาควิ ช าหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2) มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/ส่วนงาน
3) มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน/ส่วนงาน
4) มีก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่
ครบถ้วนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพพร้อมนามาปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

6) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจ M04056
ติ ด ตามการใช้ เ งิ น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ที่
สถาบัน/ส่วนงานกาหนด
7) ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม M04057
เป้ าหมายและนาข้อ มูล จากรายงานทางการเงิ นไปใช้ใ นการ
วางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

-

-

มี

มี

-

มี

มี

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ ปีงบประมาณ
2553 2554
5) มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6) มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
7) มีส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย ในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน
8) มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
9) มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาที่ ห น่ ว ยงานพั ฒ นาขึ้ น และให้ ห น่ ว ยงานอื่ น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

M07035

M07034

M07033

M07032

M07031

เลขรหัสข้อมูล
ในตารางจัดเก็บ
ข้อมูลonline

หมายเหตุ

ภาคผนวก-ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. - 36

หมายเหตุ : สถาบันหมายถึง “มหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดาเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดาเนินงานในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย”

ลาดับที่

หน่วยงาน

ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554

รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
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ในปี 2559
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