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สวนท่ี 1 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสวนงาน 
 

1.1  ประวัต ิ

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับพระราชทานกอตั้งโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2439 นับเปนโรงเรียนผดุงครรภและหญิง
พยาบาลแหงแรกในประเทศไทย โดยมี ทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ เปนผูอํานวยการคนแรก ในระยะ
ตอมาโรงเรียนไดพัฒนามาเปนลําดับจนเปน “คณะพยาบาลศาสตร” เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2515 
นับเปนคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสงวนสุข ฉันทวงศ เปนคณบดีคนแรก และมี
วิวัฒนาการมาอยางตอเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความกาวหนาทางการ
ศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตามลําดับจนถึงปจจุบัน 
 คณะพยาบาลศาสตร จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก และการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง โดยในระดับปริญญาตรี เริ่มเปดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ระยะเวลาศึกษา 4 ป เปนครั้งแรกของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2499 และเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภอีก 6 เดือน ตอมาในป พ.ศ. 2521 ไดปรับหลักสูตรเปนวิทยาศาสตร
บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ) โดยรวมการพยาบาลและการผดุงครรภเขาดวยกัน ใชเวลาศึกษา 4 ป ใน
ป พ.ศ. 2530 ไดปรับปรุงและปรับเปลี่ยนชื่อจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ) เปน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 
ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2525 ที่กําหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตมาเปนระยะๆ ใน ป พ.ศ. 2540 ป พ.ศ. 2545 และ ป พ.ศ. 2550 ตามลําดับ เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ความตองการของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ โดยบูรณาการเนื้อหาสําคัญของรายวิชา และกระบวนการเรียนรู
เปนศูนยกลาง มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดและการปฏิบัติพยาบาล เปนผูมีความรูคูคุณธรรม และมี
การเรียนรูอยางตอเน่ือง ณ ปจจุบันเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (นานาชาติ) 
 ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล) สาขา
การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร เปนหลักสูตรแรกของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2520 และเปดสอน
สาขาการพยาบาลแมและเด็ก ในป พ.ศ. 2524 ในป พ.ศ. 2535 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนช่ือเปนหลักสูตร
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พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต เพื่อใหเปนปริญญาวิชาชีพ หลังจากนั้นไดเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาตางๆ เพิ่มขึ้นตามความตองการของประเทศ จนถึงปจจุบันจัดการศึกษา รวมทั้งส้ิน 6 สาขา  
 ในระดับปริญญาเอก ในป พ.ศ. 2533 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนแกนนําในการ
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตเปนครั้งแรกในประเทศไทย รวมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอมาในป พ.ศ. 2543 คณะพยาบาลศาสตร และภาควิชาพยาบาลศาสตร 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดรวมกันเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล 
(หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) โดยจัดการเรียนการสอนรวมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย 
 ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะเวลาศึกษา 4 เดือน) คณะพยาบาลศาสตร
เปดสอนเปนครั้งแรกของประเทศไทย ในสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก และเพิ่มสาขาตามความ
ตองการและความจําเปนของประเทศรวมทั้งสิ้น 19 สาขา และในปการศึกษาปจจุบันทําการเปดสอน 11 สาขา 
 คณะพยาบาลศาสตร มีเครือขายความรวมมือดานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ กับสถาบัน
การ ศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ ความรวมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ใหกับ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ คณะเวชศาสตรเขตรอน ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทใหกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ดานเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ  มีการประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ ใน 7 
ประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย ญ่ีปุน เกาหลีใต สหราชอาณาจักร สวีเดน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 
 ณ ปจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการจัดการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร มาเปนเวลา 115 ป ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อไปปฏิบัติงานดานการพยาบาล และสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม ใน
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่วประเทศ มีสวนรวมในการสรางองคความรูใหม และ
นวัตกรรมดานการพยาบาลเปนท่ียอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ ศิษยเกาของคณะพยาบาลศาสตร
จํานวนมากไดทําหนาที่สําคัญในระดับชาติ เปนผูนําองคกรตางๆ และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ท้ังดาน
บริหาร ดานวิชาการ และวิชาชีพ ท้ังระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 
ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร 

ปรัชญา     
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชื่อวาประเทศชาติจะเจริญพัฒนาไดดีน้ัน 

ประชาชนจะตองมีสุขภาพสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคม และการไดรับบริการที่ดีดานสุขภาพเปน
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย พยาบาลเปนบุคลากรกลุมหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
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โดยมีบทบาทสําคัญในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาวะสุขภาพ ทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนต้ังแตกอนเกิดจนกระท่ังตาย บทบาทดังกลาวครอบคลุม การสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขเต็มศักยภาพ 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 
ประการ คือ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ตลอดจนการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การวิจัยเพื่อสรางองคความรูสาขา
พยาบาลศาสตรที่จะนําไปสูการแกปญหาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล การบริการ
วิชาการแกสังคม ครอบคลุมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตรมุงม่ันที่จะพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ ทําหนาท่ีเปนศูนย
การศึกษาอบรมบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตรแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 ในการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใชหลักประชาธิปไตย สงเสริมให
นักศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแกปญหา มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม มีความเจริญพัฒนาเปนผูใหญ มีความรักและเจตคติที่ดีตอคุณคาและความสําคัญของชีวิต
มนุษยเทาเทียมกัน สามารถประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาพยาบาลทุกระดับ
จึงประกอบดวยความรูจากศาสตรที่เก่ียวของกับมนุษย ส่ิงแวดลอม และศาสตรทางการพยาบาล อาจารย
ผูสอนในคณะพยาบาลศาสตร ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีความรูท่ีทันสมัย เปนแบบอยางที่ดี
ดานการปฏิบัติการพยาบาล และดานคุณธรรม จริยธรรม วิธีการจัดการเรียนการสอนและแหลงฝกตองมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริมใหบัณฑิตแตละระดับมีความรูความสามารถทันตอความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเปนผูนํา สามารถติดตอรวมมือประสานงานกับคนอื่น
ได มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพ และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 

บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรในระดับปริญญาตรี ตองมีความรูและทักษะในการใหการพยาบาล
ทั่วไปแกผู รับบริการไดเปนอยางดี บัณฑิตในระดับปริญญาโทตองมีความรูลึกซึ้ง และทักษะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สามารถใหการพยาบาลที่ซับซอนและวิกฤตแกผูปวยเฉพาะสาขาอยางมี
ประสิทธิภาพ ใชผลการวิจัยหรือทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาสุขภาพได บัณฑิตในระดับปริญญาเอกตองเปนผูที่
มีความรูความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางการพยาบาล เปนที่ปรึกษาทางวิชาการแก
บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร และเปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
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ปณิธาน 
 
 
 

 
 

 
 

…การพยาบาลนัน้ ไมใชวาจะมปีระโยชนแตการพยาบาลอยางเดียว 
ยอมเปนประโยชนสาํหรับบาํรุงชาตแิละบานเมืองของเราดวย… 

 
(พระราชดํารัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ผูทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 10 พฤษภาคม ร.ศ. 130) 
 
วิสัยทัศน    

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาล
ระดับประเทศและนานาชาต ิเปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 

พันธกิจ   
พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีเอกลักษณโดดเดน มีคุณภาพคูคุณธรรม และมีคุณลกัษณะตามคานิยมองคกร 

เปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
2.  สรางงานวิจัยที่สามารถชี้นาํนโยบายระดับองคกรและระบบบริการสขุภาพของประเทศ และ

สรางองคความรูใหมในศาสตรทางการพยาบาล 
3.  สงเสริมการบริการวิชาการที่สะทอนความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร 
4.  สรางความรวมมือกับสถาบนัทั้งในและตางประเทศ เพือ่พัฒนาคณะพยาบาลศาสตรสูการเปน

สถาบันชั้นนําในระดับประเทศและนานาชาต ิ
5.  สงเสริมการอนุรักษศลิปวฒันธรรม ประเพณีไทย และสิ่งแวดลอม รวมท้ังบูรณาการ

ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอมในพันธกจิหลักและการดําเนินชีวิต 
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คานิยมองคกร Core Value    
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีคานิยมองคกร คือ NS MAHIDOL   
       N = Noble  สืบสานปณิธาน ทํางานเพื่อสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 S = Synergy  รวมพลัง รวมใจมุงสูเปาหมายเดียวกัน 
 M = Moral  คุณธรรม จริยธรรม นําองคกร 
 A = Accountability  รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
 H = Human Respect  เคารพ และใหเกียรติตอกัน 
 I = Innovation  สรางนวัตกรรม 
 D = Direct toward Excellence มุงม่ันสูความเปนเลิศ 
 O = Onward Improvement เรียนรูตลอดชีวิต คิด พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 L = Leadership  กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน 

 

นโยบายและวัตถุประสงค   
 1 . นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร 
  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดนโยบายการบริหารงานดานตางๆ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประกาศใหประชาคมคณะพยาบาลศาสตรไดรับทราบ ดังนี้  

 ดานการศึกษา 
 - สรางระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
 ดานพฒันานกัศึกษา 
 - พฒันานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามคานยิมองคกร (NS MAHIDOL) และคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ี   พงึประสงค มหาวิทยาลัยมหิดล (เปนคนดี มีปญญา นาํพาสุข) 
 ดานวิจัย 
 - สรางงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสุขภาพของประชาชนและสังคมไทย  
 ดานบริการวชิาการ 
 - ใหบริการวชิาการท่ีสะทอนความเปนเลิศทางวิชาการของคณะฯ และบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั เพื่อสรางสุขภาวะแกสังคม 
 ดานทํานบุาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 - อนุรักษและบรูณาการศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ในพันธกจิหลกัและการดําเนินชีวติ 
 ดานเครือขายตางประเทศ 
 - สรางความเขมแข็งของเครอืขายกบัสถาบันตางประเทศ เพื่อพฒันาคณะพยาบาลศาสตรสูการ
เปนสถาบันชัน้นําในระดับนานาชาต ิ
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 ดานการบริหาร 
 - บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล เพือ่ใหคนทํางานอยางมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ดานพฒันาทรัพยากรบคุคล 

- คนเปนศูนยกลางของการพฒันา โดยกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายงาน และเสนทาง
การพฒันาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

           ดานงบประมาณและการคลัง  
 - สรางระบบบริหารการเงินและทรพัยสินอยางโปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุด 
 ดานระบบคุณภาพ 

- สรางระบบคณุภาพเพื่อการดําเนินการที่เปนเลศิ 
 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 
 

 2.วัตถุประสงคของคณะพยาบาลศาสตร  มีดังตอไปนี้  
1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางวิชาการ วชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ วิชาชพี และเปนพลังทางสติปญญาเพือ่การสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
2) พฒันาหลักสูตรทุกระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและสังคม 
3) ศึกษาวิจยัเพือ่การสรางองคความรูใหม ชี้นํานโยบายเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนา

สังคม 
4) พฒันาเครอืขาย กิจกรรม และบริการวิชาการแกบุคลากรในวิชาชพี ประชาชน และสังคม 
5) สรางเอกลักษณและคานิยมที่ดีตอวิชาชพี สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญา

ไทยอยางตอเน่ือง 
6) สรางเครือขายทางวิชาการ และการทําวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานทั้งในและ           

ตางประเทศ 
7) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
8) พฒันาศักยภาพของบคุลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีขวัญและกําลงัใจที่ดี 
9) พฒันาระบบคณุภาพของคณะฯ แบบครบวงจร และตอเนือ่ง 
10) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สงสริมการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 

  
1.2  โครงสรางและการบริหารงาน 
     ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 เปนตนมา คณะพยาบาลศาสตร แบงโครงสรางการบริหารสวนงานเปน 
7 ภาควิชา และ 4 สํานักงาน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิท่ี 2   
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รองคณบดี 
ฝายบริการ

ผูชวยคณบดี       
ฝายพัฒนา

รองคณบดี           
ฝ่ายนโยบายและแผน 

หัวหนาภาควิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตร 

  

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

  

 
คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝายพัฒนา

ึ

รองคณบดี 
ฝายงบประมาณและการ

หัวหนาภาควิชา 
การพยาบาล
รากฐาน 

หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช

หัวหนาภาควิชา 
การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร 

หัวหนาภาควิชา 
การพยาบาล
ศัลยศาสตร 

หัวหนาภาควิชา 
การพยาบาลสาธารณสุข

ศาสตร 

ผูชวยคณบดี 
ฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศ

รองคณบดี 
ฝายวิจัย 

แผนภูมิที่ 1  โครงสรางการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 15 สิงหาคม 2554) 

 

ผูชวยคณบดี      
          

คณะกรรมการประจาํคณะฯ   

ผูชวยคณบด ี
ฝาย

ผูชวยคณบดี      
ฝายการศึกษา 

รองคณบดี 
ฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศ

รองคณบด ี
ฝายการศึกษา 

หัวหนาสํานักงานการศึกษา หัวหนาสํานักงานวิจัยและบริการ หัวหนาสํานักงานยุทธศาสตรและการ หัวหนาสํานักงานคณบดี 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร 
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ผูชวยคณบดี 
ฝายบริการวิชาการ 

รองคณบดี          
ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝายพฒันา

รองคณบดี 
ฝายงบประมาณและการ

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

แผนภูมิที่ 2  โครงสรางการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต 16 สิงหาคม 2554 ถึงปจจุบัน) 

คณะกรรมการประจาํคณะฯ   

ผูชวยคณบดี      
ฝายการศึกษา  

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

ผูชวยคณบดี         
ฝายงบประมาณและการคลัง  

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิเทศสัมพันธ 

 

ผูชวยคณบดี       
          

หัวหนาภาควิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตร 

  

หัวหนาภาควิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร-นรีเวช

วิทยา 

หัวหนาภาควิชา 
การพยาบาลรากฐาน 

  

หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร  

  

หัวหนาภาควิชา 
การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร 

หัวหนาภาควิชา 
การพยาบาลศัลยศาสตร 

  

หัวหนาภาควิชา 
การพยาบาลสาธารณสุข

ศาสตร 

หัวหนาสํานักงานการศึกษา หัวหนาสํานักงานวิจัยและบริการ หัวหนาสํานักงานยุทธศาสตรและการ หัวหนาสํานักงานคณบดี 

ผูชวยคณบดี 
ฝายสารสนเทศ    

ผูชวยคณบดี       
ฝายพัฒนา

รองคณบดี 
ฝายการศึกษา 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัย 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร 
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1.3  อัตรากําลัง 

จํานวนอาจารย  จํานวนอาจารยประจาํ ปงบประมาณ 2554  
จํานวนอาจารยประจํา  ปงบประมาณ 2554 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย

ประจํา รวมจํานวน 162 คน เปนวุฒิปริญญาเอก  จํานวน 68 คน  ปริญญาโท จํานวน 91 คน และปริญญา
ตรี จํานวน 3 คน สําหรับตําแหนงทางวิชาการมีรองศาสตราจารย จํานวน 39 คน ผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 62 คน และอาจารย จํานวน 61 คน โดยมีอาจารยที่ลาศึกษาตอ จํานวน 9 คน เหลืออาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 153 คน  รายละเอียดตามตาราง  1  
 

ตารางที่ 1 จาํนวนอาจารยประจําของแตละภาควชิา  จาํแนกตามวฒุิการศึกษาและ 
              ตําแหนงทางวชิาการ ประจําปงบประมาณ 2554  (ณ วนัที่ 30 กันยายน 2554) 
 

ภาควชิา วฒุิการศึกษา ตําแหนงทาง
วิชาการ รวม 

ลาศึกษาตอ
ระดบัปริญญา 

เอก โท ตรี รศ. ผศ. อ. เอก โท 
1. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร   9 15 1 7 9 9 25 1 1 
2. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร    11 11 - 2 10 10 22 1 - 
3. การพยาบาลรากฐาน    7 12 - 12 4 3 19 - - 
4. การพยาบาลศัลยศาสตร    11 17 - 6 11 11 28 1 - 
5. การพยาบาลสาธารณสขุศาสตร   9 10 1 4 6 10 20 - 1 
6. การพยาบาลสูตศิาสตร-นรีเวชวิทยา  12 14 1 5 12 10 27 2 1 
7. การพยาบาลอายุรศาสตร    9 12 - 3 10 8 21 1 - 
                             รวม                       68 91 3 39 62 61 162 6 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   แผนภูมิท่ี 4 รอยละของอาจารย จําแนกตามวฒุิการศึกษา  

วฒุิการศึกษาของอาจารยประจาํ (ขอมูล ณ  30 กนัยายน  2554 ) 

1.85

56.17
41.98 ปริญญาตรีรอยละ 1.85 (3 คน)

ปริญญาโทรอยละ 56.17 (91 คน)

ปริญญาเอกรอยละ 41.98 (68 คน)



 

10 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แผนภูมิที ่5 รอยละของอาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ   
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ   
 ปงบประมาณ 2553 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 
144 คน ดังนี ้

ขาราชการ   จํานวน 9 คน    
พนักงานมหาวทิยาลยั จํานวน 77 คน  

        - พนักงานมหาวิทยาลยัเงินอุดหนุน  จํานวน  74   คน 
   - พนักงานมหาวิทยาลยัคณะพยาบาลศาสตร จํานวน    3   คน 

ลูกจางประจาํ   จํานวน 51 คน  
        - ลูกจางประจาํเงินงบประมาณ   จํานวน   47  คน 
   - ลูกจางประจาํเงินรายได   จํานวน    4   คน 

ลูกจางชัว่คราว  จํานวน 7 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทการจางงาน   

 ตําแหนงทางวชิาการของอาจารยประจํา (ขอมูล ณ  30 กันยายน  2554 ) 
 

24.08

38.27

37.65
รองศาสตราจารยรอยละ 24.08 (39 คน)

ผูชวยศาสตราจารยรอยละ 38.27 (61 คน)

อาจารยรอยละ 37.65 (61 คน)

ประเภทการจางงานของบุคลากรสายสนบัสนนุ (ขอมูล ณ  30 กันยายน  2554 ) 
6.25

51.39

20.9

32.64

2.78 4.87 ขาราชการรอยละ 6.25 (9 คน)

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุนรอยละ 51.39 

(74 คน)
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตรรอย
ละ 2.09 (3 คน)
ลูกจางประจํา(เงินงบประมาณ)รอยละ 32.64 

(47 คน)
ลูกจางประจํา(เงินงบรายได)รอยละ 2.78 (4 คน)

ลูกจางชั่วคราวรอยละ 4.87 (7 คน)
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1.4  งบประมาณ 

การเงินและงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2554 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอก

งบประมาณในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
งบประมาณแผนดิน  

   - งบประมาณแผนดิน ประจําป 2554    134,081,600.00 บาท 
   - งบประมาณโครงการผลิตแพทยและ  
     พยาบาล เพิ่มในแผนลงทุนเสริมสรางโครงสราง 
     สาธารณสุขแหงชาต ิประจําป 2554  

59,808,200.00 บาท 

         รวม    193,889,800.00 บาท 
งบประมาณเงินรายได  
   - รายไดจากการบริหารจัดการ        50,000,000.00 บาท  
                                     รวม 50,000,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น      243,889,800.00 บาท 
  
การบริหารงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน คือ 
ดานการจัดการศึกษา ดานการบริการวิชาการ ดานการวิจัย และ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเงิน
งบประมาณ จําแนกเปน 3 ผลผลิต และ 1 โครงการ ดังน้ี 

1. ผลผลติผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2. ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ 
3. ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

 สวนเงินนอกงบประมาณ จาํแนกเปน 4 ผลผลติ ดังนี ้
- ผลผลิตผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
- ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ 
- ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 
- ผลผลิต ผลงานวิจยัเพื่อสรางองคความรู 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการในภารกิจตางๆ ของคณะฯ โดยใช
งบประมาณแผนดิน ซึ่งไดรับการจัดสรรตามปงบประมาณ เปนงบประมาณหลัก ท้ังนี้งบประมาณแผนดินที่
ไดรับจะไดรับจัดสรรจําแนกตามแผนงานและผลผลิตตางๆ ดังกลาวขางตน ในกรณีงบประมาณแผนดินที่
ไดรับจัดสรรไมเพียงพอคณะพยาบาลศาสตรจะใชเงินรายไดของคณะฯ สมทบเปนคาใชจายเพิ่มเติมใน
แผนงานเพื่อใหเกิดผลผลิตตางๆ นอกจากนั้นในภารกิจดานการวิจัย และการพัฒนาอาจารย คณะพยาบาล
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ศาสตรยังไดจัดสรรเงินจากกองทุน ซี.เอ็ม.บี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เฉพาะในการสนับสนุนภารกิจดานการวิจัย และการพัฒนาอาจารยของคณะพยาบาลศาสตร 

 
1.5  แผนกลยุทธ 
 แผนยุทธศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ.2552-2555 

 ยุทธศาสตรท่ี  1   สรางระบบวิจัยและการสรางองคความรูสูความเปนเลิศ 
กลยุทธที ่ 1   พัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรที่มีประสิทธิภาพในการทําวจิัย 
กลยุทธที ่ 2   เพิ่มผลผลิตงานวิจัย และการตพีิมพในวารสาร 
กลยุทธที ่ 3   เพิ่มเงินทุนจากแหลงทุนภายนอก 
กลยุทธที ่ 4   พัฒนาโครงการวิจัยสถาบนั /งานวจิัยจากงานประจํา 
กลยุทธที ่ 5   สรางงานวิจยั/นวัตกรรมในการเพิ่มรายได 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2   สรางระบบการพฒันานักศึกษาและบัณฑิต 
กลยุทธที ่1  สรางระบบพฒันานักศึกษาและบัณฑติอยางตอเน่ือง 
กลยุทธที ่2  สงเสริมความรวมมือในการผลิตบัณฑิตระหวางคณะและหนวยงานภายนอก 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3   สรางเครือขายทีม่ปีระสิทธิภาพสูสากล 
กลยุทธที ่ 1  สรางและพัฒนาเครือขายการวิจยักับเครอืขายตางประเทศ 
กลยุทธที ่ 2  สรางและพัฒนาเครือขายทางการศึกษากบัเครอืขายตางประเทศ 
กลยุทธที ่ 3  สรางและพัฒนาเครือขายบริการวิชาการกับสถาบันตางๆในตางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4   สรางความเปนเลิศในการบริการวิชาการ 
กลยุทธที ่ 1  พฒันาบุคลากรใหมีองคความรูและมีความเชี่ยวชาญในการบริการวชิาการดานสุขภาพ 
กลยุทธที ่ 2  พฒันาบริการวิชาการท่ีหลากหลายมีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม  
กลยุทธที ่ 3  พฒันาบริการวิชาการ แกพยาบาลวิชาชพี 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5   สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมปีระสิทธิภาพเพือ่
สนบัสนนุการบริหารจัดการทุกพนัธกิจ 
กลยุทธที ่1  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การบริหารจัดการ 
กลยุทธที ่2  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การเรียนการสอน   
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ยุทธศาสตรท่ี  6   สรางศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสรมิสุขภาพ 

กลยุทธที ่1  พฒันาระบบการสรางศูนยความเปนเลศิ ดานการสรางเสริมสุขภาพ (COE ของภาควิชา) 
กลยุทธที ่2  พฒันาองคกรผูนําดานการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี  7   บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหวางภาควิชา 

กลยุทธที ่ 1  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายในภาควชิา 
กลยุทธที ่ 2  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการระหวางภาควชิา 
กลยุทธที ่ 3  สรางทีมบูรณาการวิจัยระหวาง อาจารย / นักศึกษาปริญญาโท และเอก / สายสนับสนุน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  8   พฒันาระบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธที ่1  เพิ่มประสทิธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธที ่2  เพิ่มขีดความสามารถของทรพัยากรบุคคล 
กลยุทธที ่3  พฒันาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธที ่4  พฒันาระบบการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และทรัพยสิน 
กลยุทธที ่5  พฒันาระบบคุณภาพที่มุงเนนผลการปฏิบตัิงานที่เปนเลศิ 

 
1.6  ผลงานดีเดนในรอบป 

1. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรับ “รางวัลชมเชยการพฒันาของเว็บไซต ประเภท 
Visibility” ประจําป พ.ศ. 2553  

2. วารสารพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards 
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2554 ประเภท National TCI-SCOPUS TRF Journal Award จาก ศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI) โดยการสนับสนุนและรวมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ 
สํานักพิมพ Elsevier (ฐานขอมูล SCOPUS)    

3. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดรับรางวัลชมเชย การเขียนรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2553  

1.7 การไดรับมาตรฐานจากองคกรตางๆ  

ไดรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ในปการศึกษา 2550-2554 โดยไดรับการรับรองตาม
มาตรฐานสูงสุดของมาตรฐานของสภาการพยาบาล (5 ป) และปจจบุนัไดรับการรับรองสูงสุด 5 ป (ป
การศึกษา 2555-2559) 
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1.8 แผนงานในอนาคตทีส่ําคัญ 

 1. อาคารมหดิลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร เปดดําเนินการ (บางสวน) ในภาคปลายปการศึกษา 
2555 
 2. โครงการจดัตั้งหอพระราชประวตัิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา และหอพระราชประวตัิสมเด็จ
พระราชบิดา-สมเด็จยา คาดวาจะแลวเสร็จในปลายป พ.ศ. 2555 
 3. จัดหาประโยชนจากทรัพยสิน (บานพกับอฝาย และโครงการบานพักผูสูงอาย ุณ หอพักคณะ
พยาบาลศาสตร) 
 4. จัดประชุมวิชาการนานาชาติรวมกบั ICOWHI 19th Internation Congress on “Women’s 
Health 2012: Partnering for a Brighter Global Future” ระหวางวนัท่ี 13-16 พฤศจิกายน 2555 
 5. เปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต เพื่อรองรับตามความตองการของประเทศ 
 6. โครงการจดัตั้งศูนยการใชผลงานวจิัยเพือ่พัฒนาสขุภาพประชาชน 
 7. โครงการจัดตั้งศูนย Self Management  สําหรับผูปวยโรคเรือ้รัง 
 

1.10 เกียรติยศ/รางวลัที่ไดรับ 
1. รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล สมาชิกวุฒิสภา และอดีตคณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการคัดเลือกเปนพยาบาลดีเดน ประจําป 2554 สาขาเกียรติคุณ จากสภา
การพยาบาล  เขารับประทานรางวัล จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ   

2. รองศาสตราจารย ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย ไดรับการคัดเลือกเปนพยาบาลดีเดน ประจําป 2554 
สาขาผูบริหารการศึกษาพยาบาล จากสภาการพยาบาล  เขารับประทานรางวัล จากพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

3. รองศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ พงศถาวรกมล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ไดรับรางวัลศิษย
เกาพยาบาลศิริราชดีเดน สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารยพยาบาล ประจําป 2553 จากสมาคม
ศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554 

4. รองศาสตราจารย ดร.คนึงนิจ พงศถาวรกมล  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ไดรับรางวัล
อาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป 2553 จากสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน 42 ป วัน
พระราชทานนาม 123 ป มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2554 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร วองสิริมาศ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเกมธุรกิจเนน
ความสําคัญการบริหารทรัพยากรบุคคล จากสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

6. นางชูศร ีนาคพงษ  ไดรบัรางวัลแมดีบุคลากรเดน ระดับดีเดน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2554 
และเขารบัประทานรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาธินัดดามาต ุ

7. นักศกึษาไดรับคัดเลอืกใหเขาเปนสมาชิกของสมาคมพยาบาลเกียรติยศนานาชาต ิสาขาประเทศไทย 
(Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing: Thailand Chapter At - large) จํานวน 2 คน   
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8. ประกาศนยีบัตร ยกยองนักศึกษาผูมีความประพฤตดีิ  รางวัลธนาคารแหงความดีของมูลนิธเิพือ่
สังคมไทย จํานวน 10 คน 

9. รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการรามคําแหงอนุรักษวฒันธรรม
ไทย  มหาวทิยาลัยรามคําแหง  จํานวน 4 คน  

10. รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการธนชาติรเิริม่เติมเต็มเอกลักษณ
ไทย 2554  ธนาคารธนชาติ จํานวน 4 คน 
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ 
 

 
 
 
 

หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบ
ฐานขอมูล และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

องคประกอบ 1.1 ภาวะผูนํา ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาท
ในการชี้นํา กําหนดทิศทางและเปาหมายของ
องคกร สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีสงเสริมผล
การดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม
และใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.1        
        
        

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.1.1 ผูนํากําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานขององคกรทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน และถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..11 
 ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกสายงาน รวมกันทบทวน กําหนดทิศทางและเปาหมายของ
องคกรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับป พ.ศ.2552-2555 [เอกสารหมายเลข 
1.1.1 (1)] โดยรวมกันทบทวนวิสัยทัศนเปาหมาย วิเคราะห SWOT และแผนยุทธศาสตร พ.ศ.2548-2551 
เพ่ือกําหนดทิศทาง และแผนยุทธศาสตร ของคณะพยาบาลศาสตร จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนั้น 
และผลการทําประชาพิจารณจากบุคลากรท้ังคณะ ซ่ึงสรุปวาใหคงวิสัยทัศนเดิมและกําหนดแผน
ยุทธศาสตร พ.ศ.2552-2555 ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 4 ป โดยเร่ิมใชแผนยุทธศาสตร ฉบับน้ี ตั้งแต
ปงบประมาณ 2552 เปนตนมา โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2552 จนถึงปจจุบัน [เอกสาร
หมายเลข 1.1.1 (2)]  
 นอกจากน้ี คณบดีมีกลยุทธที่จะทําใหทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน จึงไดเปน
ผูนําในการกําหนดคานิยมองคกร (Core Value) ซ่ึงมาจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกสายงาน 
ตั้งแตป 2551 และไดดําเนินการปลูกฝงคานิยมองคกรใหอยูในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ ตั้งแตป 2552 และ
ดําเนินการตอเน่ืองมาถึงป 2554 ไดเนนการสรางเสริมพฤติกรรมองคกร If we “HAS” have we ใหเกิดขึ้นใน
บุคลากรและนักศึกษา และแตงเพลงที่สะทอนเน้ือหาของ Core Value จํานวน 2 เพลง ใหเปนเพลงประจําคณะฯ 

   

                   มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร มาตรฐานคุณภาพที่ 1 
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นอกจากน้ี ผูบริหารยังคงนโยบายท่ีจะผลักดันใหบุคลากรทุกระดับแสดงออกถึงพฤติกรรมอันพึงประสงคตาม
คานิยมองคกร NS MAHIDOL อยางตอเน่ือง มีการศึกษาระดับการรับรูและเขาใจ  รวมถึงการแสดงออกถึง
พฤติกรรมตางๆ ตามคานิยมองคกร NS MAHIDOL เพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษามาประกอบการวางแผนการ
ดําเนินการดานคานิยมองคกร ใหมีความตอเน่ืองอยางยั่งยืนตอไป [เอกสารหมายเลข 1.1.1 (3)] โดยมุงเนนให
คณะพยาบาลศาสตรเปนที่ทํางานที่บุคลากรมีความสุขในการทํางาน หรือเปน Happy Workplace  
 ตอมาตนปงบประมาณ 2554 ผูบริหารกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน และกําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 ขึ้น [เอกสารหมายเลข 1.1.1 (4)]  
รวมทั้งไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรฉบบัป พ.ศ.2552-2555 ซ่ึงเปนการทบทวนแผนเม่ือไดดําเนินการ
มาแลวระยะหนึ่ง  โดยผูบริหารทุกระดับและบุคลากรทุกสายงาน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
แผนระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 และ 27 พฤศจิกายน 2553 และกําหนดใหเร่ิมใชแผนยุทธศาสตร
ฉบับปรับปรุงครึ่งแผน ตั้งแตปงบประมาณ 2555 เปนตนไป [เอกสารหมายเลข 1.1.1(5)]  

ในการถายทอดทิศทาง เปาหมาย แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปไปสูบุคลากร 
ผูบริหารมีแนวทางการถายทอดผานหลายชองทาง ไดแก 
       1. คณบดีพบคณาจารยภาควิชาตางๆ  

2. การประชุมผูบริหารพบประชาคม   
3. การถายทอดผานหัวหนาภาควิชาและกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ไปสูบุคลากรของภาควิชาในการประชุมภาควิชา 
4. การถายทอดผานทาง Intranet คณะพยาบาลศาสตร 
5. การจัดทําสมุด Year Plan ใหแกบุคลากรทุกคนซึ่งเปนการประชาสัมพันธวิสัยทัศน     

พันธกิจ แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 และคานิยมองคกร 
คณะฯ ไดดําเนินการติดตามผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและเปาหมายขององคกรสูบุคลากร 

โดยการประเมินการรับรูทิศทางของบุคลากรเก่ียวกับเปาหมายแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ความพึง
พอใจในวิธีการถายทอด  นําขอมูลมาสรุปผล และนําผลการประเมินมาปรับวิธีการถายทอดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรอยางตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 1.1.1(6)(7)] เชน การปรับเพ่ิมจุดถายทอดผานระบบ NS-TV เปนตน 

ผูบริหารมีนโยบายชัดเจนในการดําเนินงานซึ่งแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคม 
โดยดําเนินการใน  2 โครงการหลัก ไดแก โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  และโครงการสรางเสริม
สุขภาพชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ  [เอกสารหมายเลข 1.1.1(8)]   

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1  
1. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (1)  โครงการประชุมเชิงปฏิบตักิารจัดทําแผนยุทธศาสตร  

     พ.ศ. 2552-2555 
2. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (2)   แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยั 

     มหิดล ป พ.ศ. 2552-2555   
3. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (3)   ผลการประเมินระดับการรับรูและเขาใจในคานิยม 

       องคกร NS MAHIDOL  
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4. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (4)   โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนและวเิคราะหแผน 
ยุทธศาสตร ระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 และ 27
พฤศจิกายน 2553 

5. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (5)  แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552-2555 
     (ฉบับปรบัปรงุครึ่งแผน)  

6. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (6)   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการถายทอดนโยบายและ 
       แผนยุทธศาสตรของบุคลากรในการสรุปประเมินผลการ 
       สัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  
       พ.ศ. 2552-2555  
  6. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (7)   ตารางสรุปผลสําเร็จการถายทอดทิศทาง เปาหมายสู 
       บุคลากร 
  7. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (8)   โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ   
  8. เอกสารหมายเลข 1.1.1 (9)  โครงการสรางเสริมสุขภาพชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.1.2 ผูนําเอ้ือและสงเสริมการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..22 
 คณะฯ มีนโยบายและแผนยุทธศาสตรการสรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูสากล โดยใน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดอนุมัติเงินสนับสนุน
การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมดานการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัย การศึกษา และ
บริการวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ [เอกสารหมายเลข 1.1.2 (1)] ทําให
เกิดเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ ประกอบดวย วิทยาลัยพยาบาลที่เปนสถาบัน
สมทบ 9 แหง [เอกสารหมายเลข 1.1.2 (2)] ความรวมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใหกับ
สถาบันตางๆ 3 แหง คือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ คณะเวชศาสตรเขตรอน องคการปกครองสวนทองถิ่น 
และศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทใหกับ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข [เอกสารหมายเลข 1.1.2 (3)] 
 ดานเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ คณะฯ มีการประสานความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ ดังน้ี [เอกสารหมายเลข 1.1.2 (4)] 

1. ลงนามสัญญาความเขาใจรวมกัน (MOU) กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 15 แหง จํานวน 15  
ฉบับ จาก 7 ประเทศ  

2. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาดานการพยาบาลและวทิยาศาสตรสุขภาพ  
ในภูมิภาคเอเชียระหวาง 7 สถาบัน ประกอบดวย Yamaguchi University School of Medicine ประเทศญี่ปุน 
Ewha Womans University College of Nursing Science ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต University of New 
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Castle ประเทศออสเตรเลีย คณะพยาบาลศาสตรและคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และลงนามสัญญาความเขาใจรวมกัน (MOU) จํานวน 1 ฉบับ 

3. เปนสมาชิก Global Network for Nursing and Midwifery Development เน่ืองจาก 
คณะฯ ไดรับการแตงตั้งจากองคการอนามัยโลกใหเปน WHO Collaborating Centre for Nursing and 
Midwifery Development ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลเปนสมาชิก จํานวนทั้งสิ้น 36 ประเทศ 
ทั่วโลกเปนสมาชิกเครือขาย 
 4. เปนสมาชิกเครือขายสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการ
พยาบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) 
 5. เปน Co Host ในการจัด International Conference กับ University of Hong Kong ตั้งแตป 
2552 – ปจจุบัน  
 6.  คณะพยาบาลศาสตร ไดรวมกับ International Council on Women’s Health Issues 
(ICOWHI) และ WHO Collaborating Centre for Research and Training on Gender and Women’s 
Health (CRTGWH) มหาวทิยาลัยขอนแกน เปนเจาภาพในการจัดประชุมวชิาการนานาชาติ ประชุม
วิชาการนานาชาต ิThe ICOWHI 19th International Congress on “Women’s Health 2012: 
Partnering for a Brighter Global Future” 
  คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม การสรางและพัฒนา
เครือขาย เม่ือสิ้นปงบประมาณ และนําผลการประเมินมาวิเคราะหปญหาและอุปสรรค และกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานในปถัดไปและมีการรายงานผลการดําเนินงานใหกับที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ รับทราบ [เอกสารหมายเลข 1.1.2 (5)]    

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.2  
 1. เอกสารหมายเลข 1.1.2 (1)  แผนปฏิบัติการเชิงรุกประจําปงบประมาณ 2554 

ตามแผนยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายที่มี
ประสิทธิภาพสูสากลและนโยบายดานสรางเครือขาย 

 2. เอกสารหมายเลข 1.1.2 (2)    รายชื่อสถาบนัสมทบทั้ง 9 แหง 
 3. เอกสารหมายเลข 1.1.2 (3)    - แผนปฏิบัตกิารตามภารกิจหลักประจําปงบประมาณ 2555 
                                              - โครงการพยาบาลชุมชนเพ่ือชุมชน  

- โครงการผลิตพยาบาลเพือ่โรงพยาบาลจุฬาภรณ 
- โครงการผลิตพยาบาลเพือ่โรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  

4. เอกสารหมายเลข 1.1.2 (4)    หลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันในตางประเทศ   
5. เอกสารหมายเลข 1.1.2 (5)    รายงานการประเมินผลโครงการตามแผน 

ยุทธศาสตร และสรุปการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
การดําเนินการ โครงการและแนวทางดําเนินการ
โครงการในป 2555 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.1.3 ผูนําใหความสําคัญและเปนแบบอยางที่ดีในการมีวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..33 
ผูนํามีนโยบายการดําเนินงานดานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหความสําคัญของการ

บริหารงานบนกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย และ
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติวิชาชีพ การมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูบริหารทุกระดับปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการมีวินัย จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการบริหารงาน โดยมีระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม โดยใหบุคลากรทุกสายงาน
มีสวนรวมในการทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตร การสนับสนุนใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคตามคานิยมองคกร การพัฒนาระบบงานตางๆ ใหมีความเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดใน
ทุกพันธกิจ โครงการ /กิจกรรมในทุกพันธกิจจะตองผานการอนุมัติใชงบประมาณจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีรองคณบดีแตละฝายกํากับดูแลและกลั่นกรองกอนนําเขาขออนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีกําหนดการประชุมเดือนละ 2 คร้ัง [เอกสารหมายเลข 1.1.3 (1)] 

คณบดีและทีมบริหารพบบุคลากรทั้งคณะฯ ปละ 2 คร้ัง และคณบดีพบคณาจารยภาควิชา
ตางๆ ปละ 2 คร้ัง มีสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร เปนหนวยงานอิสระท่ีเปดโอกาสใหอาจารยได
นําเสนอปญหาและใหขอเสนอแนะแกผูบริหาร [เอกสารหมายเลข 1.1.3 (2)] นอกจากน้ี อาจารยและ
บุคลากรทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารทุกระดับไดโดยตรง และสามารถเสนอความคิดเห็น
ผานทาง webboard คุยกับผูบริหาร  

คณบดีปฏิบัติตนเปนแบบอยางในความตรงตอเวลาในการเขาประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ และกิจกรรมทุกอยางของคณะฯ  

หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานกํากับดูแลบุคลากรทุกสายงานใหปฏิบัติตามระเบียบ/
ขอบังคับที่เ ก่ียวของกับวินัย จริยธรรม และจรรณยาบรรณของอาจารยและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
[เอกสารหมายเลข 1.1.3 (3)]  

มีการกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย โดยอาจารยทุกคนตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีการประเมินจริยธรรม/จรรยาบรรณ เพ่ือประกอบการเลื่อนขั้น/ขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ [เอกสารหมายเลข 1.1.3 (4)(5)(6)] และมีคณะกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม
วิจัยในคนตามมาตรฐานสากลกํากับดูแลจริยธรรมในการทําวิจัยของอาจารย [เอกสารหมายเลข 1.1.3 (7)] 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการดําเนินการสอบขอเท็จจริง กรณีปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบฯ และรายงานผลการสอบสวนใหคณะฯ/มหาวิทยาลัยทราบฯ [เอกสารหมายเลข 1.1.3 (8)] 

     คณะฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะทั้งสมรรถนะการ
บริหารและสมรรถนะหลักของผูบริหารทุกระดับทั้งระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชา
และหัวหนางาน โดยประเมินแบบ online 360 องศา และมีการแจงผลการประเมินเปนรายบุคคลเพ่ือให
นําผลไปปรับปรุงตนเองและการบริหารงานตอไป [เอกสารหมายเลข 1.1.3 (9)]  
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.3  
 1. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (1)  ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
      ที่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ 
 2. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (2)   - กําหนดการคณบดีพบบุคลากร และภาควิชาตางๆ  

                                       - คําส่ังแตงตั้งสภาอาจารย 
 3. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (3)   - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน  
      สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2547  

- ขอบังคับ และประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
- พระราชบัญญัติวชิาชีพพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชพี
พยาบาล 

 4. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (4)   เลขทีใ่บอนุญาตประกอบวชิาชีพของอาจารยทุกคน /
      สําเนาใบประกอบวิชาชีพ    
 5. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (5)   แบบประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน  

6. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (6)  - จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลยั 
 - พระราชบัญญัติวชิาชีพการพยาบาล 
7. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (7)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจริยธรรมวิจัยใน 
     คนตามมาตรฐานสากล 
8. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (8)   - พระราชบัญญัติความรับผดิชอบการละเมิดของ 
     เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

                                       - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและ  
     คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางละเมิด 

9. เอกสารหมายเลข 1.1.3 (9)   หนาเวปไซตการประเมินแบบ online 360 องศา  

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.1.4 ผูนําสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และเกิดนวัตกรรม เพื่อกาวไปสู
การบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..44 
 ผูนํามีนโยบายและกําหนดกลยุทธพัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ในยุทธศาสตร
ที่ 8 และจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการเชิงรุกประจําป เพ่ือสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรูและการจัดการความรูภายในคณะฯ โดยโครงการ/กิจกรรมประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 
กิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะ กิจกรรมถายทอด
ความรูผูเกษียณอายุราชการ และกิจกรรมการสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ [เอกสาร
หมายเลข 1.1.4 (1)] และมีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตการจัดการความรูอยางตอเน่ือง โดยใน
ปงบประมาณ 2554 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางเว็บไซต KM ใหม โดยเว็บไซตใหมน้ี ไดใช Joomla ใน
การบริหารจัดการเน้ือหาขอมูลบนระบบ (Content Management System: CMS) ทําใหผูใชงานสามารถ 
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upload บทความ รูปภาพ เขียนขาว ประชาสัมพันธ บันทึกปฏิทิน และสามารถสราง blog ของตนเองได 
ฯลฯ ทําใหเกิดความสะดวกในการใชงานเว็บไซตมากขึ้น และเพื่อเปนการเพ่ิมชองทางในการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู ข อ ง บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ค ณ ะ ฯ  ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง ไ ด ท า ง 
http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/km [เอกสารหมายเลข 1.1.4 (2)] 
 ในระดับภาควิชา หัวหนาภาควิชาฯ มีนโยบายและแผนงานสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในภาควิชาโดยจัดใหมีการนําเสนอความรูจากการเขารวมประชุมวิชาการ/ดูงานของอาจารยใน
ที่ประชุมภาควิชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของภาควิชาโดยประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดการความรูของคณะฯ  [เอกสารหมายเลข 1.1.4 (3)] 
 คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
คณะฯ  และสรุปผลการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในปถัดไปอยางตอเน่ือง ตั้งแต
ปงบประมาณ 2551 เปนตนมา  [เอกสารหมายเลข 1.1.4 (4)] 
 นอกจากน้ี คณะฯ มีนโยบายและแผนปฏิบัติการเชิงรุกดานสงเสริมใหมีการทําวิจัยจากงานประจํา 
โดยกําหนดเพ่ิมวงเงินสนับสนุนโครงการวิจัยจาก 5,000.- บาท/โครงการ เปน 30,000.- บาท/โครงการ 
[เอกสารหมายเลข 1.1.4 (5)]  นอกเหนือจากการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยจากงานประจําแลว คณะฯ ยัง
สนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรคิดหาวิธีการทํางานที่สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน เชน โครงการพัฒนาคุณภาพงาน “การใชแบบประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบออนไลน" เปนตน 
[เอกสารหมายเลข 1.1.4(6)]  

เเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4อกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.4  
 1. เอกสารหมายเลข 1.1.4 (1)   - แผนปฏิบัติการเชิงรุกดานการจัดการความรู  

  ประจําปงบประมาณ 2554  
      - โครงการดานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 
 2. เอกสารหมายเลข 1.1.4 (2)   - รายชื่อ CoP กลุมตางๆ 
           - เว็บไซตการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร 
  3. เอกสารหมายเลข 1.1.4 (3)   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของภาควิชา 
  4. เอกสารหมายเลข 1.1.4 (4)   สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและการ
       ดําเนินการติดตอกัน 3 ปยอนหลัง  
  5. เอกสารหมายเลข 1.1.4 (5)   โครงการการสรางงานวิจัยจากงานประจํา 
  6. เอกสารหมายเลข 1.1.4 (6)   โครงการพัฒนาคุณภาพงาน “การใชแบบประเมินผล 
       กิจกรรม/งาน แบบออนไลน" 
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องคประกอบ 1.2   การบริหารเชิงกลยทุธ ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ องคกรกํ าหนดทิศทาง  เป าหมายและ

ยุทธศาสตรหลักขององคกร ติดตาม ควบคุม
กํากับ และประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงาน
ในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคลองกัน ท้ังมหาวิทยาลัยและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.2        

        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.2.1  มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห ปจจัยตาง  ๆเพื่อกําหนดทิศทาง เปาหมาย ในการทําแผนกลยุทธ 
           ทุกพันธกิจที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยและของชาติ  
           โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม   

 

การดําเนินการการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..11 
 คณะพยาบาลศาสตรในวาระของคณบดี รศ.ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย (วาระแรก) ไดกําหนด
โครงการสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 ไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 
[เอกสารหมายเลข 1.2.1 (1)] โดยมีคณะกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตร ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารทุก
ระดับเปนกรรมการ และมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนที่ปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 ซ่ึงประกอบดวยรองคณบดีฝายนโยบายและแผน รองหัวหนาภาควิชา 
และเจาหนาที่ประสานงานนโยบายและแผนเปนกรรมการ [เอกสารหมายเลข 1.2.1(2)] ระดมความคิด
จากผูบริหารทุกระดับ คณาจารย เจาหนาที่สายสนับสนุน [เอกสารหมายเลข 1.2.1(3)] เพ่ือทบทวน/
ประเมินแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ฉบับ พ.ศ. 2548-2551 ศึกษาขอมูลปจจัยภายนอกและ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และยุทธศาสตรชาติ วิเคราะห SWOT ตามภารกิจ 4 ดาน คือ
ดานบริหาร ดานวิจัย ดานการศึกษา และดานบริการวิชาการ [เอกสารหมายเลข 1.2.1(4)] เพ่ือกําหนด
แผนยุทธศาสตร กําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล และยุทธศาสตรชาติ 
[เอกสารหมายเลข 1.2.1(5)] วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ เปาประสงคของยุทธศาสตร     
คณะพยาบาลศาสตรและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย บนหลักการของ Balanced Scorecard           
[เอกสารหมายเลข 1.2.1(6)] และรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธและเปาหมายของตัวชี้วัด 
โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกใหขอคิดเห็น และเสนอแนะการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จยุทธศาสตร 
(Corporate KPI) [เอกสารหมายเลข 1.2.1(7)] มีการทําประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
โดยบุคลากรทั้งคณะฯ สรุปวายังคงวิสัยทัศนเดิมและเร่ิมใชยุทธศาสตร พ.ศ.2552-2555 ตั้งแต
ปงบประมาณ 2552 เปนตนมา และคณบดีถายทอดแผนยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จและ
เปาหมายสูบุคลากรทุกระดับ โดยปรับวิธีการถายทอดตามผลการประเมินการรับรูและความพึงพอใจของ
บุคลากรของปที่ผานมาโดยใชกลวิธีถายทอดหลายๆ วิธีเชน จัดประชุมผูบริหารพบบุคลากร [(เอกสาร
หมายเลข 1.2.1(8)] และถายทอดผาน website ของคณะฯ (รายละเอียดดูในตารางที่ 1.2.1)   
 ตอมาเม่ือคณะฯ ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร พ.ศ.2552-2555 มาครบ 2 ปงบประมาณ คณะฯ ได
กําหนดโครงการสัมมนาทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553 
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[เอกสารหมายเลข 1.2.1(9)] โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนที่ปรึกษา รวมกับคณะกรรมการทบทวน
และวิเคราะหแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552-2555 และการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร 
ประกอบดวย ทีมบริหาร หัวหนาภาควิชา ผูแทนคณาจารย หัวหนางาน [เอกสารหมายเลข 1.2.1(10)]  รวม
กําหนดนิยามศัพทที่เก่ียวของกับ วิสัยทัศน พันธกิจ วิเคราะห SWOT 4 ดาน คือ ดานบริหาร ดานการศึกษา 
ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ และปรับกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร (Corporate KPI) ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณปจจุบัน [เอกสารหมายเลข 1.2.1(11)] และพิจารณารับรองในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และมีการถายทอดยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร (ฉบับครึ่งแผน) โดย
ถายทอดผานหัวหนาภาควิชาและคณะกรรมการประจําคณะฯ ไปสูบุคลากรในภาควิชา, website  ของคณะฯ 
และเอกสาร strategies plan  (รายละเอียดตามตารางที่ 1.2.1)  
ตารางที่ 1.2.1 กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเตรียมการกอนสัมมนา  
1. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตรและคณะกรรมการจัดทําแผน  
    ยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
2. สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใน 
    แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 และสรุปการประเมินความสําเร็จ 
    ของแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2548-2552 (ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2550)  
    [เอกสารหมายเลข 1.2.1 (8)] 
 

ระยะสัมมนาระดมความคิดจากผูบริหารและบุคลากรทุกสายงาน 
คร้ังที่ 1 ทบทวนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2548-2552 (ฉบับ 
           ปรับปรุง 1 ต.ค. 2550) 
คร้ังที่ 2 วิเคราะห SWOT, กําหนดเปาประสงคและยุทธศาสตร  
คร้ังที่ 3 จัดทํากลยุทธ/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คร้ังที่ 4 Strategic Map/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม 
คร้ังที่ 5 ประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
การถายทอดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2552 สูบคุลากร 
1. จัดประชุมผูบริหารพบบุคลากร 
2. ผาน Website คณะพยาบาลศาสตร 
3. คณบดีหมุนเวียนพบภาควิชา 
 

4. จัดทําเอกสาร strategies Plan แจกบุคลากรและนักศึกษาทุกคน 
5. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2553 

 
1 กันยายน 2551 ถึง  ส้ินสุดปงบประมาณ 2551 
 
สิงหาคม-กันยายน 2551 
 
 
 
 

 
วันที่ 22 กันยายน 2551 
 
วันที่ 1-3 ตุลาคม 2551 
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2551 
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2551 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 
 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 , 9 กันยายน 2552 
ตลอดป 
วันที่ 21 มกราคม 2552, 11 มีนาคม 2552, 10 มิถุนายน 2552,  
11 กรกฎาคม 2552 
ตลอดป 
กันยายน 2553 – ตุลาคม 2553 

การถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553 
1. การประชุมผูบริหารพบประชาคม 
2. ถายทอดผานหัวหนาภาควิชาและคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม 
   คณะกรรมการประจําคณะฯ ไปสูบุคลากรในภาควิชาในการประชุมภาควิชา 
3. ผานเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร และ intranet 
4. จัดทําสมุด Strategic Plan แจกบุคลากรและนักศึกษาทุกคน  
 

 
1 กันยายน 2553 และ 6 กันยายน 2553 
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 7 
ตุลาคม 2552 
ตลอดป 
ตลอดป 

การสัมมนาทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
พ.ศ.2552-2555 (คร่ีงแผน) 
1. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการสัมมนาประเมินแผนยุทธศาสตร  
   พ.ศ.2552-2555 (คร่ึงแผน) 

 
 
15 กันยายน 2553 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
2. สัมมนาทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
    พ.ศ.2552-2555 (คร่ีงแผน) วิเคราะห SWOT, ทบทวนกลยุทธ และตัวชี้วัด 
    ความสําเร็จของยุทธศาสตร และกําหนดนิยามศัพท, 
 

การถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 
1 ถายทอดผานหัวหนาภาควิชาและคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม 
   คณะกรรมการประจําคณะฯ ไปสูบุคลากรในภาควิชาในการประชุมภาควิชา 
3. ผานเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร และ intranet 
4. จัดทําสมุด Strategic Plan แจกบุคลากรและนักศึกษาทุกคน  

18 - 20 ตุลาคม 2553 และ  27 พ.ย.2553 
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วันที่ 23 ก.ย.53, 5, 7 ต.ค.
2553 
ตลอดป 
ตลอดป 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  1.2.11.2.1  
 1. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (1)   - แผนปฏิบัติการประจําป 2552-2553 

                                      - โครงการสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
     - โครงการสัมมนาทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตร 
       พ.ศ. 2552-2555 

2. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (2)   - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร  พ.ศ. 2552-2555 

3. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (3)  - รายชื่อบุคลากรที่เขารวมจัดทําแผนยุทธศาสตร 
4. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (4)   - สรุปการวิเคราะห  SWOT 
5. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (5)   - เอกสารความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร  
     คณะพยาบาลศาสตร กับยุทธศาสตร 
       มหาวิทยาลัยมหิดล และยุทธศาสตรชาติ 
6. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (6)   - Strategies Map ตามมิติของ Balanced Scorecard 
7. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (7)   - แผนยุทธศาสตร กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
     ยุทธศาสตร  
8. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (8)   - กําหนดการคณบดีพบบุคลากรทั้งคณะ 

         - ผลการประเมินการรับรูแผนยุทธศาสตรของบุคลากร  
 รอยละความพึงพอใจตอวิธีการถายทอดแผนยุทธศาสตร 

9. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (9)   - แผนปฏิบัติการประจําป 2553 
     - โครงการสัมมนาทบทวนและวิเคราะหแผน 
     ยุทธศาสตร พ.ศ. 2553 

10. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (10)  - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร  พ.ศ. 2552-2555 

12. เอกสารหมายเลข 1.2.1 (11)  - รายชื่อบุคลากรที่เขารวมจัดทําแผนยุทธศาสตร 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.2.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานทั้ง 
            ระยะส้ันและระยะยาว และนําแผนไปสูการปฏิบัติ  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..22 
  

 จากการสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552-2555 คณะฯ มีแผน
ยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 ซ่ึงประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร 27 กลยุทธ 59 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร โดยในแตละยุทธศาสตรจะกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ (Corporate KPI) และกล
ยุทธ [เอกสารหมายเลข 1.2.2(1)] และไดจัดทําแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ป แผนปฏิบัติการประจําป
ตั้งแตปงบประมาณ 2552 2553 และ 2554 ที่ครอบคลุมตามภารกิจหลัก 5 ดาน คือ ดานบริหาร ดาน
การศึกษา ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม [เอกสารหมายเลข 1.2.2(2)] 
และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการครบทุกพันธกิจ โดยปงบประมาณที่ผานมาคือ  2551 2552 และ 2553 
ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการครบทุกพันธกิจ จํานวน 124, 76 และ 123 โครงการ/กิจกรรมตามลําดับ 
คิดเปนรอยละ 91.11, 96.20, 93.18 ตามลําดับ และในปงบประมาณ 2554 ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การครบทุกพันธกิจ จํานวน  84 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 86.60 
 ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มีโครงการบริหารจัดการ  ติดตามประเมินผล วิเคราะหแผน
ยุทธศาสตร พ.ศ.2552-2555 ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 โดยงานนโยบาย แผน และ
งบประมาณ รวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลแผนยุทธศาสตร ซ่ึงผูบริหาร
และผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป และ
รายงานผลการดําเนินงานทาง Online ได โดยมีงานนโยบาย แผน และงบประมาณ  และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเปนผูดําเนินการติดตามและมีการรายงานสรุปผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตอคณะกรรมการประจําคณะฯ [เอกสารหมายเลข 1.2.2(3)]  
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  1.2.21.2.2  
1. เอกสารหมายเลข 1.2.2 (1)    แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
2. เอกสารหมายเลข 1.2.2 (2)    - แผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2552, 2553, 2554 

                                         - แผนปฏิบัตกิารระยะยาว 4 ป 
3. เอกสารหมายเลข 1.2.2 (3)     - โครงการติดตามประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรสู 
     การปฏิบัติ ป 2552,2553 และ 2554 

                                                        - เอกสารการรายงานสรุปดําเนินงานตามแผนปฏิบัต ิ
      การตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.2.3  มีการวิเคราะห ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานและมีการทบทวน 
          ปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..33 
 คณะฯ มีโครงการติดตามประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2551 2552 2553  และ  2554  และมีกรรมการติดตามประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบัติ และงานนโยบายแผน และงบประมาณ เปนผูดําเนินการติดตามผลการดําเนินการปละ 2 คร้ังและ
สรุปผลสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัด ปญหา/อุปสรรคของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการของโครงการในปงบประมาณตอไป เม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณ  โดยในปงบประมาณ 2554 งานนโยบายแผน และงบประมาณ ไดพัฒนาปรับปรุง
ฐานขอมูลแผนยุทธศาสตร ซ่ึงผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทาง Online ได โดยระบบฐานขอมูลยุทธศาสตรจะวิเคราะห
และสรุปผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปและแผนยุทธศาสตร ซ่ึงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2554 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2551 
2552 และ 2553 ตามตารางที่ 1.2.3-1 และมีรายละเอียดใน [เอกสารหมายเลข 1.2.3(1)]  
ตารางที่ 1.2.3-1 ผลการดําเนินการและผลสําเรจ็ตามตัวชีว้ัดของโครงการ/กิจกรรม  
   ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2551  2552  2553 และ 2554 
 

 เปาหมาย/
รอยละ 

ปงบประมาณ 2551 
จํานวน/รอยละ 

ปงบประมาณ 2552 
จํานวน/รอยละ 

ปงบประมาณ 2553 
จํานวน/รอยละ 

ปงบประมาณ 2554 
จํานวน/รอยละ 

1. การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

80 218/79.27 166/81.77 202/84.17 182/83.87 

ตารางที่ 1.2.3-2  สรุปผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร ฉบับ พ.ศ.2552-2555 
 

ปงบประมาณ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตร (Corporate KPI) 

จํานวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ เปาหมาย 
รอยละ 

2553 58 41 70.69 70 
2554 58 42 72.41 70 

   

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  1.2.31.2.3  
1. เอกสารหมายเลข 1.2.3 (1) - โครงการติดตามวิเคราะหประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

                             - สรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใน 
            แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2553, 2554 
            และการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด  

           - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระสรุปผลการ 
             ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร 
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องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบคุคล ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร 

มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.3        
        

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากร ทั้งความรู ความสามารถ จิตใจ และอารมณเขาสูองคกร  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแผนอัตรากําลัง  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..11 
  คณะฯ มีระบบกลไกการสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส โดยมีงานทรัพยากรบุคคลภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดีฝายนโยบายและ
แผน  ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม 2550-15 สิงหาคม 2554  และรองคณบดีฝายบริหาร ตั้งแต วันที่ 16 
สิงหาคม 2554 [เอกสารหมายเลข 1.3.1 (1)] เปนผูดําเนินการ 

  คณะฯ ไดจัดการประชุมผูบริหารโดยรองคณบดีฝายนโยบายและแผนและหัวหนาภาควิชาฯ เพ่ือ
วิเคราะหความตองการอัตรากําลังของภาควิชาทั้ง 7 ภาควิชา โดยกําหนดสมรรถนะตามสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทางการบริหารของมหาวิทยาลัย และไดจัดทําแผนอัตรากําลังของภาควิชาปงบประมาณ 2549-2555 
[เอกสารหมายเลข 1.3.1 (2)] และจัดทําแผนอัตรากําลังในภาพรวมของคณะฯ [เอกสารหมายเลข 1.3.1 (3)] และ
ในสวนของสายสนับสนุน ตั้งแตปงบประมาณ 2552 คณะฯ ไดทําการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของสาย
สนับสนุนในแตละงาน และนํามากําหนดเปนแผนอัตรากําลังของแตละงานซึ่งใชมาจนถึงปจจุบัน [เอกสาร
หมายเลข 1.3.1 (4)]  และคณะฯ ไดกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน โดยนําสมรรถนะหลักของ
มหาวิทยาลัยมหิดลมาปรับใช (เอกสารหมายเลข 1.3.1 (5)] 
              ในระบบสรรหาและคัดเลือก คณะฯ ไดดําเนินการคัดเลือกบุคลากรใหสอดคลองกับขอบังคับ
และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  และประกาศของคณะพยาบาล
ศาสตร (เอกสารหมายเลข 1.3.1 (6)]  ซ่ึงนํามาใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในปงบประมาณ 
2553 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนมา  
 ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คณะฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะมาเปน
บุคลากรของคณะฯ ตามพรรณนาลักษณะงาน (Job description) และความเชี่ยวชาญแตละสาขา และมี
วิธีการ ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรร
หาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแตงตั้ง และการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ป 
2552  มีการประกาศรับสมัครผานสื่อตางๆ หลายชองทาง มีการทดสอบความรูความสามารถทั้งสมรรถนะ
เฉพาะดาน และสมรรถนะทั่วไป และมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรแตละตําแหนงเปน
ผูสัมภาษณ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหมทุกคนตองมีการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา 6 เดือน 
โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม [เอกสารหมายเลข 1.3.1 (7)] และถาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไมผานเกณฑ ใหปรับปรุงการปฏิบัติงานภายใน 3-6 เดือน ถายังปฏิบัติงานไมผาน
เกณฑก็จะไมตอสัญญาจางงาน ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 มีบุคลากรใหมทั้งหมด จํานวน  16 คน ผานเกณฑ
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ทดลองปฏิบัติงาน จํานวน  15   คนบุคลากรที่ตองขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน จํานวน  1 คน และไมมีผูไม
ผานเกณฑทดลองปฏิบัติงาน 
 การประเมินความพึงพอใจในกระบวนการสรรหาคัดเลือกจากผูบริหารทุกระดับ พบวามีความพึง
พอใจในระดับมากและมากที่สุด  รอยละ 86.40  และไดรับขอคิดเห็นจากผูบริหารถึงวิธีการประเมินสมรรถนะ
โดยการสอบขอเขียนใหจัดหาขอสอบมาตรฐานสํารองเพ่ือทําเปนคลังขอสอบ ซ่ึงจะชวยลดภาระงานในการออก
ขอสอบแตละครั้ง และขอใหเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ  ขณะนี้งานทรัพยากรบุคคลกําลังดําเนินการ ทั้งน้ี
จะไดทําการประเมินผลและปรับปรุงตอไป [เอกสารหมายเลข 1.3.1(8)] 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1  
 1. เอกสารหมายเลข 1.3.1 (1)   การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝาย
      นโยบายและแผน 
 2. เอกสารหมายเลข 1.3.1 (2)   แผนอัตรากําลังสายวิชาการของภาควิชา 
 3. เอกสารหมายเลข 1.3.1 (3)   แผนอัตรากําลังสายวิชาการของคณะฯ  
 4. เอกสารหมายเลข 1.3.1 (4)   กิจกรรม “กําหนดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
          5. เอกสารหมายเลข 1.3.1 (5)             แผนอัตรากําลังของสายสนับสนุนแตละหนวยงาน 
          6. เอกสารหมายเลข 1.3.1 (6)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและ 
      วิธีการสรรหาและคัดเลือกบคุคล การบรรจุและแตงตั้ง  
      และการทดลองการปฏิบัตงิานของพนักงาน 
      มหาวิทยาลัย ป 2552   
 7. เอกสารหมายเลข 1.3.1 (7)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       ของบุคลากรใหม 
  8. เอกสารหมายเลข 1.3.1 (8)  สรุปประเมินความพึงพอใจในการสรรหาคัดเลือก 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.2  มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและความกาวหนาของบุคลากรทุกสายงานอยาง
ตอเน่ือง  
[ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4)] 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..22 
1. แผนพัฒนาบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตรมีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแตละสายงานสอดคลองกับนโยบาย

ดานการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะฯ นําแนวคิดสมรรถนะมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Competency Based Human Resources Management) โดยมีการประเมินสมรรถนะ
และความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและดําเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
กลุมตางๆ อยางตอเน่ืองทั้งสายอาจารย สายสนับสนุนและสายลูกจาง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สราง
จิตสํานึก และทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงคไดอยางเหมาะสม 
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รวมทั้งการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกของงานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 
2554  โดยคณะฯ กําหนดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรแตละกลุมตามแผนเสนทางการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย [เอกสารหมายเลข 1.3.2(1)] ดังน้ี       

 1.1 กลุมอาจารยใหมที่มีอายุงานต่ํากวา 5 ป 
        คณะฯ มีแผนเสนทางการพัฒนากลุมอาจารยใหม และดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนา
อาจารยใหมที่มีอายุงานต่ํากวา 5 ป อยางตอเน่ือง โดยการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554 ไดใชผล
การประเมินจากปงบประมาณ 2553 มาเปนฐานตอยอดการดําเนินงาน  ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 ได
ดําเนินการจัดกิจกรรมไปแลวจํานวน 2 กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหกับอาจารยใหมในการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนอาจารยมืออาชีพ ซ่ึงไดแก 1) กิจกรรมการเสวนาผูบริหารกับอาจารยใหม 2) กิจกรรม
การเสวนาเรื่อง พลังคนรุนใหมเพ่ือความเปนเลิศขององคกร [เอกสารหมายเลข 1.3.2(2)] ซ่ึงผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมทั้ง 2 น้ัน พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ที่สุดรอยละ 90 รวมทั้งมีผลการประเมินที่สามารถนํามาใชในการวางแผนและกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในปตอไป ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาอาจารยใหมกลุมน้ีมีความตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ 2553 คณะฯ ไดใชแผนตามเสนทางการพัฒนาเดิม และดําเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือการ
พัฒนาอาจารยใหมในป 2554 ดังน้ี   

1.1.1 กิจกรรมการเสวนาผูบริหารกับอาจารยใหม  
                  คณะฯ จัดกิจกรรมใหผูบริหารไดพบกับอาจารยใหม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
การเสวนาผูบริหารกับอาจารยใหม เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคการทํางานอยางตอเน่ือง
ตั้งแตปงบประมาณ 2553 ซ่ึงคณะฯ ไดจัดกิจกรรมไป 2 คร้ังคือ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 [เอกสาร
หมายเลข 1.3.2(3)] และวันที่ 15 กันยายน 2553 [เอกสารหมายเลข 1.3.2(4)] ซ่ึงผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมทั้ง 2 คร้ังน้ัน พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 
90 ดังน้ันในปงบประมาณ 2554 คณะฯ จึงไดจัดกิจกรรมการเสวนาผูบริหารกับอาจารยใหมอีก 3 คร้ัง 
โดยครั้งที่ 1 ดําเนินการไปเม่ือวันที่  20 ธันวาคม 2553 แลวพบวา รอยละ 57.9 ของอาจารยใหมมีความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี [เอกสารหมายเลข 1.3.2(5)]  และครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 
แลวพบวา รอยละ 66.7 ของอาจารยใหมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี [เอกสารหมายเลข 
1.3.2(6)] ดังนั้นคณะฯ จึงไดจัดกิจกรรมการเสวนาผูบริหารกับอาจารยใหมคร้ังที่ 3 เม่ือวันที่ 9-10 
เมษายน 2554 โดยไดเชิญที่ปรึกษาคณะฯ คือ อาจารยธนิตสรณ จิระพรชัย มารวมเสวนาในหัวขอเรื่อง 
“พลังคนรุนใหมเพ่ือความเปนเลิศขององคกร” เพ่ือเสริมสรางพลังใจในการทํางานใหกับอาจารยใหม จาก
ผลการประเมินพบวา รอยละ 68.0 ของอาจารยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด รวมทั้ง
รายงานวาผูบริหารใหความสําคัญกับกลุมอาจารยใหม ทําใหอาจารยใหมเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานอยางยิ่ง [เอกสารหมายเลข 1.3.2(7)] ดังน้ัน คณะฯ จึงวางแผนวาจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ไป
อยางตอเน่ือง  
  1.1.2 โครงการพัฒนาอาจารยใหม มหาวิทยาลัยมหิดล 

       นอกจากการดําเนินงานภายในคณะฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมเองแลวคณะฯ  
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ยังไดทําการจัดสงอาจารยใหมไปเขารวมในโครงการพัฒนาอาจารยใหมและโครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม ซ่ึงดําเนินการโดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงการไป
เขารวมโครงการนี้ทําใหอาจารยใหมไดมีการพัฒนาสมรรถนะพรอมกับการสรางเครือขายระหวางอาจารย
ใหมดวยกันกับอาจารยใหมของคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลอีกดวย [เอกสารหมายเลข 1.3.2(8)] 

  1.1.3 การจัดทํา career path สําหรับอาจารยใหมที่มีอายุงานต่ํากวา 5 ป 

          เพ่ือใหการพัฒนาอาจารยใหมมีความตอเน่ืองและเปนระบบ คณะฯ โดยหนวยพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไดจัดทํา Career path สําหรับอาจารยใหม โดยไดทําการประสานงานกับหัวหนาภาควิชาใน
การจัดการดําเนินการพัฒนาอาจารยใหมใหเปนระบบและเปนรูปธรรม [เอกสารหมายเลข 1.3.2(9)] 

 1.2 กลุมอาจารย 
คณะฯ ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลสําหรับบุคลากรกลุมอาจารย 

เพ่ือใหอาจารยมีการพัฒนาศักยภาพใหเพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือเตรียมความพรอมดานตางๆ ในการ
ปฎิบัติงานในหนาที่และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบดวย  

1.2.1 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง (Self Development) 
       เพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ใหสามารถอยู 

รวมกันและทํางานรวมกันกับผูอ่ืนอยางมีความสุข คณะฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคลากรไดมี
การพัฒนาตนเองจากภายในจิตใจ โดยการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

       1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  คณะฯ ไดมีการดําเนินงานเพื่อใหบุคลากรมีความยึดม่ันในคุณธรรม โดยการจัด
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราช
นครินทร จังหวัดจันทบุรี เม่ือวันที่ 13-15 มีนาคม 2553 ซ่ึงการประเมินผลในกิจกรรมคร้ังน้ันพบวาผูที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 84.6 และไดใหขอเสนอแนะวา
ควรมีการจัดกิจกรรมตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 1.3.2 (10)] ดังน้ันในปงบประมาณ 2554 น้ี คณะฯ จึงได
ดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษาราชนครินทร จังหวัดจันทบุรี สําหรับบุคลากรทุกกลุมทั้งบุคลากรสายอาจารย, สายสนับสนุนและสาย
ลูกจางในวันที่ 20-22 มีนาคม 2554 จากการประเมินผลพบวาผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 100 และไดใหขอเสนอแนะวาควรมีการจัดกิจกรรมตอเน่ืองปละ 
1 คร้ัง และเพ่ิมระยะเวลาเปน 5-7 วัน [เอกสารหมายเลข 1.3.2(11)] 
 นอกจากการดําเนินงานภายในคณะฯ เองแลว คณะฯ ยังไดทําการจัดสงบุคลากร
เขารวมอบรมโครงการพัฒนาจิตผองใส กาวไกลดวยปญญา เม่ือวันที่ 18-24 กันยายน 2554 และ 20-22 
มิถุนายน 2554 ซ่ึงจัดโดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล [เอกสารหมายเลข 1.3.2(12)] 
 1.2.2 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

1) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  คณะฯ ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักแกบุคลากรสายสนับสนุนและ

สายอาจารย จํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2553 จากการประเมินผลพบวาผูที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 93.5 และรุนที่ 2วันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 จาก
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การประเมินผลพบวาผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 96.5 [เอกสาร
หมายเลข 1.3.2(13)] 

 1.1.3 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
        ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

ของอาจารย ในป 2553 คณะฯ ไดจัดอบรมหลักสูตร TOEFL Preparation Course และหลักสูตร 
Academic writing and Presentation Program โดยผูเขารวมกิจกรรมทั้ง 2 หลักสูตร มีขอเสนอแนะวา
ควรจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง เปนทุกวันแตปรับเปลี่ยนเวลาเนื่องจากอาจารยไมสามารถที่จะเขาเรียนได
อยางเต็มที่ [เอกสารหมายเลข 1.3.2(14)] ดังนั้นในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดมีการสนับสนุนให
บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยการสงบุคลากรเขาอบรมภาษาอังกฤษ ตามที่
หนวยงานภายนอกจัดขึ้น [เอกสารหมายเลข 1.3.2(15)]    

1.3 กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 
     คณะฯ ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลสําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนเพ่ือใหสายสนับสนุนมีการพัฒนาศักยภาพใหเพ่ิมมากขึ้นและเพื่อเตรียมความพรอมดานตางๆ
ในการปฎิบัติงานในหนาที่และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบดวย  

1.3.1 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง (Self Development) 
       เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

ใหสามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกันกับผูอ่ืนอยางมีความสุข คณะฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือให
บุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองจากภายในจิตใจ โดยการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

         1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
    คณะฯ ไดมีการดําเนินงานเพื่อใหบุคลากรมีความยึดม่ันในคุณธรรม โดยการ

จัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ราชนครินทร จังหวัดจันทบุรี เม่ือวันที่ 13-15 มีนาคม 2553 ซ่ึงการประเมินผลในกิจกรรมคร้ังน้ันพบวาผู
ที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 84.6 และไดให
ขอเสนอแนะวาควรมีการจัดกิจกรรมตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 1.3.2 (10)] ดังนั้นในปงบประมาณ 
2554 น้ี คณะฯ จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนยปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร จังหวัดจันทบุรี สําหรับบุคลากรทุกกลุมทั้งบุคลากรสาย
อาจารย, สายสนับสนุนและสายลูกจางในวันที่ 20-22 มีนาคม 2554 จากการประเมินผลพบวาผูที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 100 และไดให
ขอเสนอแนะวาควรมีการจัดกิจกรรมตอเน่ืองปละ 1 คร้ัง และเพิ่มระยะเวลาเปน 5-7 วัน [เอกสาร
หมายเลข 1.3.2(11)] 

  2) กิจกรรมการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง 
 คณะฯ ไดดําเนินการจัดสงบุคลากรสายสนับสนุนไปเขารวมในโครงการพัฒนา

ระบบพ่ีเลี้ยง ซ่ึงดําเนินการโดยงานสรางเสริมศักยภาพ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงการ
ไปเขารวมโครงการนี้ทําใหบุคลากรสายสนับสนันไดมีการเพ่ิมพูนความรูและศักยภาพของตนเอง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางไดผลและเปนระบบ ในสวนของคณะฯ ก็ไดดําเนินการ
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จัดกิจกรรมการพัฒนากลุมพ่ีเลี้ยง เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2554 [เอกสารหมายเลข 1.3.2(16)] เพ่ือพัฒนา
ระบบพ่ีเลี้ยงในกลุมบุคลากรสายสนับสนุนตอไป 

1.3.2 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
1) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

  คณะฯ ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักแกบุคลากรสายสนับสนุนและ
สายอาจารย จํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2553 จากการประเมินผลพบวาผูที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 93.5 และรุนที่ 2 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 
จากการประเมินผลพบวาผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 96.5 
[เอกสารหมายเลข 1.3.2(13)] 

1.3.3 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ เฉพาะบุคคลตามการวิเคราะหสมรรถนะ 
เพ่ือการพัฒนาความรู/ทักษะในการปฎิบัติงาน (Job knowledge/Functional area knowledge) 

       จากการที่คณะฯ ไดจัดทํากิจกรรมการกําหนดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ให 
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการทํางานใหกับบุคลากร [เอกสารหมายเลข 
1.3.2 (33)] ไปเม่ือปงบประมาณ 2552 แลวคณะฯ ไดพจนานุกรมสมรรถนะตําแหนงงาน (competency 
dictionary) คูมือวิธีการประเมินสมรรถนะตําแหนงงาน (competency assessment manual) วิธีการ
กําหนดแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (individual training plan) และมีแบบฟอรมการประเมิน
สมรรถนะตําแหนงงาน (competency assessment form) แลวน้ัน คณะฯ ไดดําเนินการใหหัวหนางาน
ประเมินสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชาและทํา individual development plan สงมาใหงานทรัพยากร
บุคคล ซ่ึงงานทรัพยากรบุคคล ไดใชขอมูลเหลาน้ันมาใชในการวางแผน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ืองตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึง 
ปงบประมาณ 2554 ดังน้ี  

       1) กิจกรรมการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ 

โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมฯ โดยในปงบประมาณ 2554 น้ี คณะฯ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 4 เร่ือง อาทิเชน  1) การจัดอบรมการ
ใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 2) การใชงานระบบ Webmail อยางมีประสิทธิภาพ 3) 
การใชงานโปรแกรม Macromedia flash และ 4) การใช Social Network Tools ซ่ึงคณะฯ ไดมีการ
ประเมินผลการอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆและไดมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งตอไป ผลการประเมินโดยรวมทุกรุน พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูในระดับดีมาก [เอกสารหมายเลข 1.3.2(17)]  

 นอกจากการดําเนินงานภายในคณะฯ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ เฉพาะ 
บุคคลเองแลว คณะฯ ยังไดทําการจัดสงบุคลากรสายสนับสนุนไปเขารวมกิจกรรม ซ่ึงดําเนินการโดยงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล  และหนวยงานภายนอก ดังน้ี 

1) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการยุคใหม 
   คณะไดจัดสงเลขานุการผูบริหารเขารับการอบรมในหลักสูตรเลขานุการ 
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ยุคใหมเม่ือวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ ซ่ึงจัดโดยงานศูนยพัฒนาทรัพยากร
บุคคล [เอกสารหมายเลข1.3.2(18)] 

2) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการ 
ประชุม คณะไดจัดสงบุคลากรสายสนับสนุนที่ทํางานในหนาที่ที่เก่ียวกับงานสารบรรณเขารับการอบรมใน
หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมรุนที่ 18 เม่ือวันที่ 22-23 มกราคม 2554 
รุนที่ 19 วันที่ 29-30 มกราคม 2554 และรุนที่ 20 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ 
ซ่ึงจัดโดยงานศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล [เอกสารหมายเลข1.3.2(19)] 
                          3) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําแผนกลยุทธองคกรและการเชื่อมโยงสู
แผนปฏิบัติการ 

คณะไดจัดสงบุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวกับงานนโยบายและแผนเขารับการอบรม 
ในหลักสูตรการจัดทําแผนกลยุทธองคกรและการเชื่อมโยงสูแผนปฏิบัติการ เม่ือวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 
2554 ณ โรงแรม ที.เค.พาเลซ ซ่ึงจัดโดยงานศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล  [เอกสารหมายเลข 1.3.2(20)] 

4) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธองคกรเชิงกลยุทธ 
คณะไดจัดสงบุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวกับงานประชาสัมพันธเขารับการอบรม 

ในหลักสูตรการประชาสัมพันธองคกรเชิงกลยุทธ เม่ือวันที่ 29-30 เมษายน 2554 ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ 
ซ่ึงจัดโดยงานศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล [เอกสารหมายเลข 1.3.2(21)]  

5) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร KM การจัดการความรูกับการประยุกตใชในองคกร 
คณะฯ ไดจัดสงบุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวกับงาน KM เขารับการอบรมใน 

หลักสูตร KM การจัดการความรูกับการประยุกตใชในองคกร ซ่ึงจัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย [เอกสารหมายเลข 1.3.2(22)]   

6) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันการเส่ือมสภาพของวัตถุ หนังสือ 
และเอกสาร 

คณะไดจัดสงบุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวกับงานพิพิธภัณฑเขารับการอบรม 
ในหลักสูตรการปองกันการเส่ือมสภาพของวัตถุ หนังสือและเอกสาร เม่ือวันที่ 12-13, 19-20 มีนาคม 
2554 ซ่ึงจัดโดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ [เอกสารหมายเลข 1.3.2(23)]  

7) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ 
คณะไดจัดสงบุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวกับงานพิพิธภัณฑเขารับการอบรม 

ในหลักสูตรการบริหารงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ เม่ือวันที่ 1-2 กันยายน 2554 ซ่ึงจัดโดยสมาคม
จดหมายเหตุไทย [เอกสารหมายเลข 1.3.2(24)]  

8) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร Smart Secretary Work เลขานุการยุคใหม 
กับบทบาทผูชวยผูบริหาร 

คณะไดจัดสงบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการอบรมในหลักสูตร Smart  
Secretary Work เลขานุการยุคใหมกับบทบาทผูชวยผูบริหาร เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2554 ซ่ึงจัดโดยกอง
บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข1.3.2(25)] 

9) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร R2R 
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คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
ดังนั้น คณะไดจัดสงบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการอบรมในหลักสูตร R2R เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 
2554 ซ่ึงจัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
งานประจําสูงานวิจัย คร้ังที่ 4 ซ่ึงจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [เอกสารหมายเลข1.3.2(26)] 

 1.4 กลุมบุคลากรสายลูกจาง  
1.4.1 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

        1) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจาง 
       จากการที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะหลัก (core competency) สําหรับ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยไว 5 ตัว คณะฯ จึงดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักดังกลาวแก
บุคลากรสายลูกจางมาอยางตอเน่ือง โดยในปงบประมาณ 2552 คณะฯ จัดกิจกรรมการทํางานเปนทีม 
และปงบประมาณ 2553 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานความรับผิดชอบในงานและมุงผลสัมฤทธิ์ การ
ประเมินผลการดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรมพบวา มากกวารอยละ 90 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตอการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด [เอกสารหมายเลข 1.3.2(27)] ปงบประมาณ 2554 
คณะฯ จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจาง หลักสูตร “เสริมสราง
สมรรถนะหลักพัฒนาขีดความสามารถ...มุงม่ันความสําเร็จ” ซ่ึงเปนสมรรถนะหลักตัวสุดทายของ
มหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2554 [เอกสารหมายเลข 1.3.2(28)] การประเมินผลการ
ดําเนินการพบวา รอยละ 82.4 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด  

ในปงบประมาณ 2555 คณะฯ วางแผนวาจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาเร่ืองการบริการใหกับบุคลากร
สายลูกจาง ซ่ึงจะเปนการผลักดันใหบุคลากรสายลูกจางของคณะพยาบาลศาสตรไดสรางผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีตามเกณฑที่กําหนดในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
                    1.4.2 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง (Self Development) 

       เพ่ือใหบุคลากรสายลูกจางมีการพัฒนาตนเองดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ให 
สามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกันกับผูอ่ืนอยางมีความสุข คณะฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือให
บุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองจากภายในจิตใจ โดยการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

         1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
            คณะฯ ไดมีการดําเนินงานเพ่ือใหบุคลากรมีความยึดม่ันในคุณธรรม โดยการจัด

กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราช
นครินทร จังหวัดจันทบุรี เม่ือวันที่ 13-15 มีนาคม 2553 ซ่ึงการประเมินผลในกิจกรรมครั้งนั้นพบวาผูที่
เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 84.6 และไดให
ขอเสนอแนะวาควรมีการจัดกิจกรรมตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 1.3.2 (10)] ดังนั้นในปงบประมาณ 
2554 น้ี คณะฯ จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนยปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร จังหวัดจันทบุรี สําหรับบุคลากรทุกกลุมทั้งบุคลากรสาย
อาจารย, สายสนับสนุนและสายลูกจางในวันที่ 20-22 มีนาคม 2554 จากการประเมินผลพบวาผูที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 100 และไดให
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ขอเสนอแนะวาควรมีการจัดกิจกรรมตอเน่ืองปละ 1 คร้ัง และเพิ่มระยะเวลาเปน 5-7 วัน [เอกสาร
หมายเลข 1.3.2(11)]  
 นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดมีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดย
การไปเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในรูปแบบตางๆ ตามความตองการและความจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน เชน การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การประชุมวิชาการ ฟงบรรยาย การสัมมนา
หลักสูตรตางๆ ที่องคกรภายนอกจัด ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ [เอกสารหมายเลข 1.3.2(29)] 

2. การเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (Core Value)   
ผูบริหารคณะฯ มีนโยบายหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลวา “คนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนา”  และมองเห็นวาการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนไดน้ัน   บุคลากรในองคกรจะตอง
มีคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (Core Value)  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูบริหารคณะฯ ไดกําหนด 
“NSMAHIDOL” (N=Noble, S=Synergy, M=Moral, A=Accountability, H=Human respect, 
I=Innovation, D=Direct toward excellence, O=Onward improvement, L=Leadership) เปนคานิยม
องคกร มาตั้งแตป 2551 และมีนโยบายในการเสริมสรางและปลูกฝงคานิยมใหเปนวัฒนธรรมองคกรซ่ึงจะ
เปนพ้ืนฐานใหบุคลากรมีคุณลักษณะตามสมรรถนะหลักที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เพ่ือตอบสนองตอ
นโยบายของคณะพยาบาลศาสตรในเรื่องดังกลาว และเกิดผลในทางปฏิบัติที่จะผลักดัน และเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหเกิดกับบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการเสริมสราง
วัฒนธรรมและคานิยมองคกร [เอกสารหมายเลข 1.3.2(30)]  เพ่ือทําหนาที่ในการพัฒนาแนวทางการ
สรางเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรแกบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาคุณลักษณะตามคานิยมองคกรใหเกิดขึ้นในบุคลากร และนักศึกษา
ของคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงการดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอนโยบายดังกลาว  คณะกรรมการเสริมสราง
คานิยมองคกรรวมกับงานพัฒนานักศึกษาและงานทรัพยากรบุคคล ไดจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อหลอ
หลอมใหบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ มีความรูความเขาใจในคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (Core 
Value) รวมทั้งพัฒนาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีพฤติกรรมการปฎิบัติงานตามแนวทางที่คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยมุงหวังดวยกันหลายกิจกรรมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอตลอดมา โดยในป 2554 คณะฯ ได
จัดกิจกรรม NS Smart ขึ้น   

กิจกรรม NS Smart จัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและโทไดทราบและ 
ตระหนักถึงการนําคานิยมองคกรไปปฏิบัติและเพื่อพัฒนาใหตนเองมีคุณลักษณะตามคานิยมองคกรของ
คณะฯ โดยจัด 3 รุน คือ รุนที่ 1 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 รุนที่ 2 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 และรุน
ที่ 3 วันที่ 10-11 กันยายน 2554 ผลการประเมินพบวากิจกรรมครั้งน้ีทําใหนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรมี
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของคณะฯ มีความรักองคกร โดยมากกวารอยละ90 ของผูเขารวมกิจกรรม
รายงานวากิจกรรมน้ีทําใหตนไดรูจักและเขาใจคานิยมองคกรของคณะฯ  [เอกสารหมายเลข 1.3.2(31)]   

3. การกําหนดลําดับข้ันความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) คณะฯ มี
การดําเนินงาน ดังน้ี 

3.1 สายอาจารย  
คณะฯ ดําเนินการและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการกําหนด 
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ลําดับขั้นความกาวหนาของบุคลากรสายอาจารย (Career Ladder) โดยมีการวิเคราะหแนวโนมสัดสวน
ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายอาจารย [เอกสารหมายเลข 1.3.2(32)] เพ่ือใชประกอบการวาง
แผนการพัฒนาอาจารยที่ไดรับการพิจารณาวาสามารถเลื่อนระดับไดและผลักดันใหอาจารยกลุมน้ีทํา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น โดยคณะฯ ไดมีการติดตามความกาวหนาน้ีในการ
ประชุมทีมบริหารรวมกับหัวหนาภาคฯ อยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงหัวหนาภาคฯ ไดบริหารจัดการในภาควิชาโดย
การทํา Performance Agreement กับอาจารยในภาควิชาทุกคน เพ่ือใหอาจารยที่ไดรับการพิจารณาวา
สามารถเลื่อนระดับได ไดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น [เอกสารหมายเลข 
1.3.2(33)]   

3.2 สายสนับสนุน  
คณะฯ มีการศึกษาลักษณะงานของแตละตําแหนงและกําลังดําเนินการทํา Training  

road map เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนแตละระดับใหมีความกาวหนาขึ้น
ไปตามลําดับขั้นของแตละสายงานที่วางไว [เอกสารหมายเลข 1.3.2(34)] 

 คณะฯ ไดมีการจัดทํา individual development plan สําหรับบุคลากรทั้ง 2 กลุม ดังนี้  
  1.1 สายอาจารย 

  คณะฯ ไดดําเนินการวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาความรู
ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะกลุมบุคคลตามการวิเคราะหความตองการการพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 1.3.2(35)] 

 1.2 สายสนับสนุน 
  คณะฯ ไดดําเนินการใหหัวหนางานประเมินสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชาและ
ทํา Individual development plan สงมาใหงานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงงานทรัพยากรบุคคล ไดใชขอมูล
เหลาน้ันมาใชในการวางแผน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะวิชาชีพแกบุคลากรสาย
สนับสนุนอยางตอเน่ือง  
 มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกโครงการและทุกกิจกรรม online เพ่ือสรุปปญหา
และอุปสรรคของการดําเนินการและการบรรลุตัวชี้วัดของโครงการและกิจกรรม  ซ่ึงพบวามีตัวชี้วัด 1 
ตัวชี้วัด การบรรลุ 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.33..22  
1. เอกสารหมายเลข 1.3.2(1)   เอกสารแผนปฏิบัติการดานพัฒนาศักยภาพบุคคล 
         ปงบประมาณ 2554 
2. เอกสารหมายเลข 1.3.2(2)   เอกสารการจัดกิจกรรมและเอกสารการประเมินผล 
     กิจกรรมการพัฒนากลุมอาจารยใหมที่มีอายุงานต่ํากวา 
     5 ป ของปงบประมาณ 2553 จํานวน 2 กิจกรรม 
3. เอกสารหมายเลข 1.3.2(3)  เอกสารการประเมินผลกิจกรรมผูบริหารพบอาจารย 
    ใหมวันที่ 30 สิงหาคม 2553 
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4. เอกสารหมายเลข 1.3.2(4)  เอกสารการประเมินผลกิจกรรมผูบริหารพบอาจารย 
    ใหมวันที่ 15 กันยายน 2553  
5. เอกสารหมายเลข 1.3.2(5)  เอกสารการประเมินผลกิจกรรมผูบริหารพบอาจารย 
    ใหมวันที่ 20 ธันวาคม 2553 
6. เอกสารหมายเลข 1.3.2(6)   เอกสารการประเมินผลกิจกรรมผูบริหารพบอาจารย 
    ใหมวันที่  3 กุมภาพันธ 2554 
7. เอกสารหมายเลข 1.3.2(7)   เอกสารการจัดกิจกรรมหลักสูตรพลังคนรุนใหมเพ่ือ 
     ความเปนเลิศขององคกร พรอมผลการประเมิน 

  8. เอกสารหมายเลข 1.3.2(8)  รายชื่อบุคลากรที่เขารวมในโครงการพัฒนาอาจารย 
       ใหม มหาวิทยาลัยมหิดล 

     9. เอกสารหมายเลข 1.3.2(9)  เอกสาร career path สําหรับอาจารยใหมที่มีอายุงาน 
     ต่ํากวา 5 ป 

10. เอกสารหมายเลข 1.3.2(10)  เอกสารการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ปงบประมาณ 2553 

      11. เอกสารหมายเลข 1.3.2(11)  เอกสารการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ปงบประมาณ 2554 

 12. เอกสารหมายเลข 1.3.2(12)  โครงการพัฒนาจิตผองใส กาวไกลดวยปญญา 
 13. เอกสารหมายเลข 1.3.2(13)  เอกสารการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก  
      (Core Competency) ปงบประมาณ 2554 
           14. เอกสารหมายเลข 1.3.2(14) เอกสารการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะ 
      ภาษาอังกฤษ ป 2553 
              15. เอกสารหมายเลข 1.3.2(15)  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หนวยงานภายนอกจัด 
      16. เอกสารหมายเลข 1.3.2(16)  กิจกรรมการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง 
              17. เอกสารหมายเลข 1.3.2(17)  กิจกรรมการพัฒนาความรูและทักษะทางดาน 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    18. เอกสารหมายเลข 1.3.2(18)  กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการยุคใหม 
    19. เอกสารหมายเลข 1.3.2(19)  กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรเทคนคิการเขียนหนังสือ 
     ราชการและรายงานการประชุม 
    20. เอกสารหมายเลข 1.3.2(20)   กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําแผนกลยุทธ 
     องคกรและการเชื่อมโยงสูแผนปฏิบัติการ 

               21. เอกสารหมายเลข 1.3.2(21)  กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ 
      องคกรเชิงกลยุทธ 

     22. เอกสารหมายเลข 1.3.2(22)  กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร KM การจัดการความรู 
     กับการประยกุตใชในองคกร 
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    23. เอกสารหมายเลข 1.3.2(23)  กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันการ 
     เสื่อมสภาพของวัตถุ หนังสอืและเอกสาร 
    24. เอกสารหมายเลข 1.3.2(24)  กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานจดหมาย 
     เหตุและพิพิธภัณฑ 
    25. เอกสารหมายเลข 1.3.2(24)  กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร Smart Secretary  
     Work เลขานกุารยุคใหมกับบทบาทผูชวยผูบริหาร 
    26. เอกสารหมายเลข 1.3.2(25)  กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร R2R 
    27. เอกสารหมายเลข 1.3.2(26)  การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
     บุคลากรสายลูกจาง ป 2553 
    28. เอกสารหมายเลข 1.3.2(27)  กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจาง  
     หลกัสูตร “เสริมสรางสมรรถนะหลักพัฒนาขีด 
     ความสามารถ...มุงม่ันความสําเร็จ” 
    29. เอกสารหมายเลข 1.3.2(28)  เอกสารการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย  
     การประชุมวชิาการ ฟงบรรยาย การสัมมนาหลักสูตร 
     ตางๆ ที่องคกรภายนอกจัด ทั้งภายในประเทศและ 
     ภายนอกประเทศ 
    30. เอกสารหมายเลข 1.3.2(29)  เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางคานิยม 
     องคกร 
    31. เอกสารหมายเลข 1.3.2(30)  โครงการผลิตบัณฑิตกิจกรรม NS SMARTและเอกสาร 
     ประเมิน 
    32. เอกสารหมายเลข 1.3.2(31)  การวิเคราะหแนวโนมสัดสวนตําแหนงทางวิชาการของ 
     บุคลากรสายอาจารย 
   33. เอกสารหมายเลข 1.3.2(32)  เอกสารประกอบการประชุมทีมบริหารรวมกับหัวหนา 
     ภาควิชา 
   34. เอกสารหมายเลข 1.3.2(33)  เอกสารการดําเนินการทํา Training Road Map 
   35. เอกสารหมายเลข 1.3.2(34)  เอกสาร Individual development plan 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.3  มีการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะ เพื่อรองรับ
ตําแหนงบริหาร   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..33 

คณะฯ  วางแผนการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะ เพ่ือ
รองรับตําแหนงบริหาร ในระดับตางๆ โดยในปงบประมาณ 2554 น้ี คณะฯ จัดทําแผนเสนทางการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคลองกับแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งไดใชผลการดําเนินงาน
และการประเมินผลจากกิจกรรมที่คณะฯ ไดดําเนินการไวเมื่อปงบประมาณ 2553 มาเปนแนวทางในการ
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ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและตามความตองการการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารในปงบประมาณ 2554 ดังน้ี  

1. โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Executive 
Development Program (MU-EDP) 

   ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดสงผูชวยคณบดี และรองหัวหนาภาควิชาที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 3 คน เขาอบรมในหลักสูตร Executive Development Program (MU-
EDP) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและเพ่ือการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับตําแหนงบริหารที่
สูงขึ้น รุนที่ 8 และ รุนที่ 9 ซ่ึงหลักสูตรนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณละ 1-2 คร้ัง ตั้งแต
ปงบประมาณ 2552 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน [เอกสารหมายเลข 1.3.3 (1)]  ซ่ึงจะไดทําการประเมินผล
หลังจากอบรม 6 เดือนตอไป 

2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับตน (MU-SUP) 
   คณะฯ ไดดําเนินการสงผูบริหารระดับหัวหนางานและหัวหนาหนวย จํานวน 3 คน  เขา

อบรมในหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2554 รุนที่ 4 
และรุนที่ 5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและเพื่อการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับตําแหนง
บริหารที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 1.3.3 (2)]  

3. โครงการ การพัฒนากลุมผูมีศักยภาพเพ่ือกาวสูความเปนผูนําในอนาคต (Talent People 
for Mahidol Leadership Program) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ สงผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
เขารวมโครงการ ระหวางวันที่ 21-23 เมษายน 2554 ทั้งน้ีจะไดติดตามและประเมินผลตอไป 

  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.3  

 1. เอกสารหมายเลข 1.3.3 (1)   การสงบุคลากรเพ่ือเขารับการอบรมในหลกัสูตร  
      Executive Development Program (EDP) ซ่ึงจัดโดย
      มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เอกสารหมายเลข 1.3.3 (2)   การสงบุคลากรเพ่ือเขารับการอบรมในหลกัสูตร 
       โครงการพัฒนานักบริหารระดับตน 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและใหผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับอยางเปน
ธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..44 
  คณะพยาบาลศาสตรมีระบบมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสาย
งาน โดยกําหนดรอบการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เดือน
ตุลาคม-มีนาคม คร้ังที่ 2 เดือนเมษายน-กันยายน ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระดับภาควิชา (ประกอบดวย หัวหนาภาควิชา รองหัวหนา
ภาควิชา และตัวแทนคณาจารยของภาควิชา) และสํานักงานคณบดี (ประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝาย
ตางๆ ผูชวยคณบดี หัวหนางานทุกงานและหัวหนางานทรัพยากรบุคคล) [เอกสารหมายเลข 1.3.4 (1)] ทํา
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หนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดมี
การพัฒนาแบบมอบหมายงานและเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และไดใชมาตั้งแตรอบการประเมิน คร้ังที่ 2 ปงบประมาณ 2552 [เอกสารหมายเลข 1.3.4 (2)] 
และมีการปรับปรงุเกณฑเปนระยะๆ ในปงบประมาณ 2554 อยางตอเน่ือง ดังน้ี 

1. การทําขอตกลงการปฏิบัติงานและเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ คณะฯ 
ดําเนินการจัดสัมมนาผูแทนอาจารยจากทุกภาควิชาและผูแทนสภาอาจารย เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2553 
เพ่ือใหไดขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใชแบบมอบหมายงานและเกณฑประเมินฯ ของรอบการประเมินที่ผานมา
ของปงบประมาณ 2552 และมีการประชุมผูบริหาร (คณบดี หัวหนาภาควิชา ผูชวยคณบดี) เพ่ือปรับแบบ
มอบหมายงานและเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบที่ 1 ปงบประมาณ 2554  (กันยายน 2553 - มีนาคม 2554) [เอกสาร
หมายเลข 1.3.4 (3)] 

จากการใชแบบมอบหมายงานและเกณฑประเมินผลฯ ในรอบที่ 1 ปงบประมาณ 2554 พบวามี
ปญหาเกิดขึ้นพอสมควร คณะฯ จึงไดดําเนินการปรับแบบมอบหมายงานและเกณฑประเมินฯ ใหมีความ
ยืดหยุนมากขึ้น รวมทั้งปรับแบบประเมินสมรรถนะทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะดานบริหาร โดย
รวบรวมขอคิดเห็นจากการประชุม/เสวนาผูบริหาร ผูแทนอาจารย ผูแทนสภาอาจารย ดังน้ี 

1) สัมมนาผูแทนอาจารยจากทุกภาควิชาและผูแทนสภาอาจารย เพ่ือใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบการทําขอตกลงการปฏิบัติงาน เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2553 

2) ประชุมหัวหนาภาควิชาและผูชวยคณบดี จํานวน 3 คร้ัง (วันที่ 6 พฤษภาคม 2553, วันที่ 7 
มิถุนายน 2553 และวันที่ 14 มิถุนายน 2553) 

3) ทีมบริหาร หัวหนาภาควิชา พบอาจารยทั้งคณะฯ โดยเชิญรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพมารวมตอบปญหาตางๆ ในการทําขอตกลงการปฏิบัติงานเม่ือวันที่ 3 
มิถุนายน 2553 

จากขอคิดเห็น/ขอมูลทั้งหมด ไดนํามาสรุปเปนหลักการและประเด็นสําคัญใหการปรับการทํา

ขอตกลงการปฏิบัติงาน และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน โดยในที่ประชุมทีม

บริหารและหัวหนาภาควิชาไดตกลงที่จะใชขอตกลงการปฏิบัติงานและเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหมน้ีในรอบการประเมินรอบที่ 2 ของปงบประมาณ 2554 (1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2554) 

[เอกสารหมายเลข 1.3.4 (4)] 

การทําขอตกลงการปฏิบัติงานและเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน คณะฯ ได

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุมหัวหนางานและบุคลากรในงาน รวมจํานวน 53 คน เม่ือวันที่ 21 – 22 

พฤษภาคม 2554) เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานลวงหนา และเริ่ม

ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คร้ังที่ 2 ปงบประมาณ 2554 (1 มีนาคม 2554 – 31 สิงหาคม 

2554)  [เอกสารหมายเลข 1.3.4 (5)]  
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีนําไปใชเปนสวนประกอบในการพัฒนาบุคลากรและการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยโดย
หัวหนาภาควิชา และหัวหนางาน ดําเนินการแจงผลการประเมินฯ ใหผูถูกประเมินรับทราบและเซ็นตชื่อ
รับทราบผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร และนําไปจัดทําแผนพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากรตอไป [เอกสารหมายเลข 1.3.4 (6)] 
 คณะฯ มีการสนับสนุนและใหกําลังใจบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาผูสมควรไดรับรางวัล [เอกสารหมายเลข 1.3.4 (7)] ทําหนาที่พิจารณาและเสนอชื่อผูสมควรไดรับ
รางวัลประเภทตางๆ ทั้งภายในคณะ มหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป รวมทั้งคณะฯ 
ไดมีคณะกรรมการจัดงานชื่นชมคนดี คนเกงเปนประจําทุกป โดยปงบประมาณ 2554 จัดขึ้นในวันที่ 12 
มกราคม 2554 โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 19 รางวัล  แบงเปนผูไดรับรางวัลจํานวน  18 คน และ 1 สํานักงาน 
  

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.33..44  
 1. เอกสารหมายเลข 1.3.4 (1)    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสทิธิภาพและ 

ประสิทธผิลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน                        
2. เอกสารหมายเลข 1.3.4 (2)   แบบฟอรมการทําขอตกลงฯ และเกณฑประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสําหรับบุคลาการสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในรอบการประเมิน คร้ังที่ 2 ปงบประมาณ 2552 

3. เอกสารหมายเลข 1.3.4 (3)   แบบฟอรมการทําขอตกลงฯ และเกณฑประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ ปงบประมาณ 2553 รอบที่ 1 
และรอบที่ 2  

4. เอกสารหมายเลข 1.3.4 (4) แบบฟอรมการทําขอตกลงฯ และเกณฑประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ปงบประมาณ 
2554 

5. เอกสารหมายเลข 1.3.4 (5)    แบบมอบหมายงานและเกณฑประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานของสายสนับสนุน วงรอบที่ 2 ปงบประมาณ   

     2553 
6. เอกสารหมายเลข 1.3.4 (6)    แนวทาง/หลักการการปรับขอตกลงการปฏิบัติงาน/ 

       เกณฑประเมินผลการปฏิบตัิงาน ปงบประมาณ 2554 
7. เอกสารหมายเลข 1.3.4 (7)    ตัวอยางการนําผลการประเมินการปฏิบัตงิานไปจัดทํา 

แผนพัฒนา 
8. เอกสารหมายเลข 1.3.4 (8)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูสมควรไดรับ 

       รางวัล 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  Process  
1.3.5  มีระบบการอุทธรณและรองทุกข ที่เปนอิสระและมีประสิทธิภาพ     

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  1.3.51.3.5 
   คณะฯ มีผูแทนอาจารยที่เปนกรรมการอุทธรณรองทุกขของมหาวิทยาลัย โดยในระดับ
คณะฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยมีผูบริหารที่เก่ียวของเปนประธานดําเนินการหาขอเท็จจริง
และประสานงานกับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
   คณะฯ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคน ทุกสายงาน เสนอปญหา ขอขัดของ รองทุกข และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหาร ไดหลายชองทาง คือ 

1) Web Board “คุยกับผูบริหาร” ทาง Intranet ของคณะฯ โดยมอบหมายใหรองคณบดี
และผูชวยคณบดีแตละฝาย รับผิดชอบดําเนินการตอบขอคําถาม และแกไขปญหา ตามขอเสนอแนะที่
ผาน Web board ของทีมบริหารแตละฝาย [เอกสารหมายเลข 1.3.5 (1)]  

2) ผานทางสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงประกอบดวยกรรมการสภาประเภททั่วไป 
ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งและกรรมการประเภทผูแทนภาควิชา ที่ทําหนาที่เปนตัวแทนคณาจารยในการ
นําเสนอปญหา/ขอขัดของ/ความคิดเห็นตางๆ ของคณาจารย [เอกสารหมายเลข 1.3.5 (2)] โดยกรรมการ
สภาอาจารยรับผิดชอบรวบรวมปญหาตางๆ ของคณาจารยเสนอใหคณบดีทราบ   

3) ทีมบริหารพบประชาคมคณะพยาบาลศาสตร โดยมีการจัดประชุม ปละ 2 คร้ัง เพ่ือให
ผูบริหารนําเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป และตอบปญหาขอขัดของตางๆ  โดย
จัดคร้ังที่ 1 เม่ือ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 และครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ผลการประเมินพบวา
มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 76.4 และ 91 

4) คณบดีพบคณาจารยในการประชุมภาควิชา เพ่ือรับฟงปญหาโดยตรงจากอาจารย โดย
กําหนดการพบการคณาจารยภาควิชาปละ 2  คร้ัง [เอกสารหมายเลข 1.3.5 (3)] 

5) ผานทางคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีอาจารยของ
คณะฯ เปนผูแทน ไปทําการคัดเลือกกรรมการดวยของมหาวิทยาลัย 
 คณะฯ ไดติดตาม ประเมินผลระบบการอุทธรณรองทุกขของคณะฯ โดยไดประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอระบบอุทธรณรองทุกขของบุคลากรเพ่ือเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนชองทางในการ
อุทธรณรองทุกขในปถัดไป [เอกสารหมายเลข 1.3.5 (5)]   
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.33..55  
 1. เอกสารหมายเลข 1.3.5 (1)   Web Board “คุยกับผูบริหาร” http://nurseintranet 
 2. เอกสารหมายเลข 1.3.5 (2)   หนาที่ของสภาคณาจารยในขอบังคับ   
       มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2530   
       (แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ.2536)  
 3. เอกสารหมายเลข 1.3.5 (3)   กําหนดการประชุมคณบดีพบคณาจารยภาควิชา 
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 4. เอกสารหมายเลข 1.3.5 (4)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขของ 
      มหาวิทยาลัย  

5. เอกสารหมายเลข 1.3.5 (5)   สรุปประเมินผลคณบดีและทมีบริหารพบประชาคม 
     คณะพยาบาลศาสตร 

   

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  Process  
1.3.6 มีการจัดสวัสดิการสภาพแวดลอม  และการสรางเสริมสุขภาวะ ที่ทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุข   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  1.3.61.3.6 
 คณะฯ มีแผนดานการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอมและสรางเสริมสุขภาวะใหแกบุคลากรของ
คณะพยาบาลศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2554 และดําเนินกิจกรรม ดังกลาว ไดแก  
  1. กิจกรรม 5 ส. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ระดับภาควิชา/หนวยงาน 1 คร้ัง โดยจัด
ในชวงวันที่ 18 – 21 เมษายน 2554 และกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 22 เมษายน 2554 ผลการ
ดําเนินงานพบวารอยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจและเห็นประโยชนของการทํากิจกรรม 5 ส. ซ่ึงบรรลุ
เปาหมายของการทํากิจกรรม  [เอกสารหมายเลข 1.3.6 (1)] 
  2. กิจกรรมสงเสริมสวัสดิการแกบุคลากรทุกระดับของคณะฯ นอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนที่ไดรับตามสิทธิประโยชนของบุคลากรแตละประเภทแลว คณะฯ ยังไดจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
แกบุคลากรเพิ่ม เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยไดดําเนินการดังนี้ 
   - การจัดของเยี่ยมบุคลากรและครอบครัวของบุคลากรที่ปวย 
   - การจัดสวัสดิการกรณีบุคลากรและครอบครัวของบุคลากรเสียชีวิต  
   - การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรในการตัดเคร่ืองแบบมหาวิทยาลัย/เคร่ืองแบบ
คนงาน, ยาม, พนักงานขับรถ  
   - การจัดสวัสดิการเงินกูฉุกเฉินของสายลูกจาง 
  3. กิจกรรมกีฬาสามัคคี สวัสดีปใหม ไดมีแผนการจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคี สวัสดีปใหม แต
ในปใหม พศ. 2555 คณะฯไดงดการจัดกิจกรรมเน่ืองจากเปนชวงการไวทุกขสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา
ฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
  4. กิจกรรมการบริหารจัดการศูนยอาหารคณะพยาบาลศาสตร เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกบุคลากรในดานการรับประทานอาหาร มีการดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการศูนยอาหารคณะพยาบาล
ศาสตร ดังน้ี 
   - การประชุมรานอาหารเพ่ือควบคุมราคา    
   - การรักษาคุณภาพอาหารและความสะอาด 
   - การจัดทําสัญญาผูดําเนินการรานอาหาร   
   - การตรวจสุขภาพผูดําเนินการรานอาหาร 
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 ผลการดําเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการศูนยอาหารคณะพยาบาลศาสตร พบวาบุคลากร
มีความพึงพอใจในบริการและพบวาไมมีขอรองเรียน แตมีขอเสนอแนะซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย
อาหาร นําไปปรับปรุง และจะประเมินผลในรอบถัดไป [เอกสารหมายเลข 1.3.6 (2)] 
  5. กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ เพ่ือพัฒนาใหคณะฯ มีความ
เปนระเบียบและสวยงามมากขึ้น เปนการสรางเสริมคุณภาพชีวิตใหแกบุคลากร โดยปรับภูมิทัศน (จัดสวน) 
บริเวณคณะพยาบาลศาสตร โดยบริษัทจากภายนอก  [เอกสารหมายเลข 1.3.6 (3)] 
 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของกิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมภายในคณะฯ 
พบวาบุคลากรมีความพึงพอใจตอการปรับปรุงสภาพแวดลอมของคณะฯ จึงไดดําเนินการ ในปงบประมาณ 
2555 เชนเดียวกับป 2554 
   6. การรักษาความปลอดภัย คณะฯ มีการจัดทําผังอาคาร โดยมีผังทางกายภาพดานการ
รักษาความปลอดภัยการปองกันอัคคีภัยและการอพยพ   เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ผูปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟ ” เพ่ือให
บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา ไดรับความรูในการใชเคร่ืองมือดับเพลิงไดอยางถูกตองและไดรับการ
ฝกซอมการดับเพลิงขั้นตนใหมีทักษะในการชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน  โดยในป 2554  มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 2 คร้ัง  คือในวันเสารที่ 10 กันยายน 2554  จัดที่คณะพยาบาลศาสตร  สําหรับ
บุคลากรที่ปฏบิัติงานในคณะพยาบาลศาสตร จํานวน  110 คน และในวันเสารที่  17 กันยายน 2554  จัดที่
หอพักบางขุนนนท สําหรับนักศึกษาใหมที่เขาพักอาศัยในหอพักบางขุนนนทและนักศึกษาที่ยังไมผานการ
ฝกอบรม และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หอพักบางขุนนนท  จํานวน 320 คน   ผลการประเมินในสวนของการ
จัดฝกอบรมที่หอพักฯ พบวารอยละ 61.86 มีความพึงพอใจในระดับดีมากและรอยละ 35.17 มีความพึง
พอใจในระดับดี ในสวนของคณะพยาบาลศาสตร พบวารอยละ 38.88  มีความพึงพอใจในระดับดีมาก และ
รอยละ 47.22 มีความพึงพอใจในระดับดี  [เอกสารหมายเลข 1.3.6 (4) ] 
 7.  โครงการสวัสดิการอ่ืนๆ ที่คณะฯ ดําเนินการ ไดแก 1) กิจกรรมเฝาระวังสุขภาพ (ตรวจ
สุขภาพประจําป)  2) กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย และ 3) กิจกรรมสุขภาพดีดวยเสียงเพลง  มีการ
รายงานผลการดําเนินการทางฐานขอมูลโครงการและรายงานผล online เม่ือกลางปและสิ้นปงบประมาณ 
[เอกสารหมายเลข 1.3.6 (5)] 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.33..66  
 1. เอกสารหมายเลข 1.3.6 (1)  กิจกรรม 5 ส. และผลการประเมิน ประจําป 2554  

2. เอกสารหมายเลข 1.3.6 (2)   ผลการประเมินรานคาศูนยอาหารคณะพยาบาลศาสตร
 3. เอกสารหมายเลข 1.3.6 (3)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการ 

     ตรวจรับพัสดุโดยวิธีคัดเลือก (งานจัดสวน)  
4. เอกสารหมายเลข 1.3.6 (4)  รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การฝกซอมดับ 
                                                   เพลิงและการฝกซอมหนีไฟ ” 

 5.เอกสารหมายเลข 1.3.6 (5)  สรุปผลโครงการกิจกรรมเฝาระวังสุขภาพ (ตรวจ 
      สุขภาพประจาํป) กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย  
      และกิจกรรมสขุภาพดีดวยเสียงเพลง   
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องคประกอบ 1.4   การจัดการความรู ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห 

สังเคราะห จัดการแลกเปล่ียน ปรับปรุง 
ขอมูลสารสนเทศ และสินทรัพยทางความรู 
เพ่ือแบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการ
เรียนรูและสรางสรรคสังคม 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.4        

        
        

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.4.1 มีระบบและกลไกในการจัดการความรู   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..11 
คณะพยาบาลศาสตรไดมีนโยบายในการพัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยไดมีการ

วางแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะฯ จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรใน
ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดกลยุทธที่เก่ียวของกับการพัฒนา
คณะฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู [เอกสารหมายเลข 1.4.1(1)] ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนการแตงตั้งคณะกรรมการฯ โดยไดรวมคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรูเขาดวยกัน และใชชื่อวา คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหง
การเรียนรูและการจัดการความรู ซ่ึงประกอบดวย ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศเปนประธาน ตัวแทน
อาจารยทั้ง 7 ภาควิชา และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีหนาที่ จัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ จัดกิจกรรม
อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตรเขาใจแนวคิดขององคกรแหงการ
เรียนรู และสรางวัฒนธรรมขององคกรแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในคณะพยาบาลศาสตรอยางตอเน่ือง 
[เอกสารหมายเลข 1.4.1(2)]   

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดดําเนินการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ 2553 และนําผลท่ีไดมาใชในการวางแผนการดําเนินงานดานการ
จัดการความรู [เอกสารหมายเลข 1.4.1(3)] และจัดทําแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554 [เอกสาร
หมายเลข 1.4.1(4)] ซึ่งในการดําเนินงานดานการจัดการความรูน้ัน คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการ
พัฒนาการจัดการความรูโดยใชชื่อวา โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ [เอกสารหมายเลข 
1.4.1(5)] ซ่ึงประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก คือ การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจ
ตางๆ การถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ และการสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังไดจัดกิจกรรมถอดบทเรียน: จากแนวคิดสูการปฏิบัติ เพ่ือปูพ้ืน
ฐานความรูดานการถอดบทเรียนใหแกบุคลากรของคณะฯ เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ืองการถอดบทเรียน
ไปใชในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของภาควิชา และสํานักงานตอไป [เอกสารหมายเลข 1.4.1(6)]  

การเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการ นับเปนการสูญเสียองคความรูที่สําคัญของคณะฯ 
ซ่ึงในแตละปจะมีผูเกษียณอายุราชการจํานวนหลายทาน ดังน้ัน การถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการจึง
เปนเรื่องหน่ึงที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง คณะฯ จึงมีนโยบายที่จะผลักดันใหเกิดการถายโอนความรูจากผู
เกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ 2554 คณะกรรมการฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของการถายทอดความรูผู
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เกษียณอายุราชการ โดยไดจัดเวทีการถายทอดความรูทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชาฯ รวมถึงการ
ถายทอดความรูจากผูเกษียณอายุราชการในรูปแบบของ Explicit Knowledge โดยกิจกรรมในระดับคณะฯ ได
จัดเวทีการถายทอดความรู โดยใหผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 5 ทาน มาถายทอดประสบการณการทํางาน 
แนวทางการดําเนินชีวิต รวมถึงแนวคิด/แงคิดของการใชชีวิต ของแตละทานใหแกบุคลากรของคณะฯ 
[เอกสารหมายเลข 1.4.1(7)] นอกจากน้ี ยังไดมีการบันทึกเทปและเผยแพรผานทางระบบสัญญาณภาพและ
เสียง (NSTV) เพ่ือใหบุคลากรที่ไมมีโอกาสไดเขารวมสามารถรับฟงไดในภายหลัง  

กิจกรรมในระดับภาควิชา คณะกรรมการฯ ไดประสานงานกับคณะกรรมการการจัดการความรูของ
ภาควิชาในการจัดกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการใหแกบุคลากรในภาควิชา อาทิ ภาค
วิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตรไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง Experience in Teaching Nurse 
Students related to Children with Heart Disease ภาควิชาการพยาบาลรากฐานไดจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง หัวใจแหงความเปนครู และภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตรได
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง ประสบการณในการใหคําปรึกษา [เอกสารหมายเลข 1.4.1(8)] 
นอกจากน้ี ผูเกษียณอายุราชการยังไดถายทอดความรูและประสบการณ ในรูปแบบส่ือ CAI จํานวน 2 
เรื่อง คือ 1) จิตบําบัดและการพยาบาล และ 2) การดูแลผูปวยระยะสุดทาย [เอกสารหมายเลข 1.4.1(9)] 
ซ่ึงคณะฯ ไดดําเนินการเผยแพรองคความรูทั้ง 2 เร่ืองน้ีใหแกบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ โดยได
เผยแพรผานทางระบบ E-learning ซ่ึงสามารถเขาถึงไดทาง http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังไดพยายามผลักดันใหเกิดการสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนัก
ปฏิบัติ ซ่ีงในปงบประมาณ 2554 ไดเกิดกลุมชุมชนนักปฏิบัติขึ้น ทั้งในระดับภาควิชาและสํานักงาน 
จํานวน 8 กลุม และแตละกลุมไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ือง ในระดับภาควิชา ไดมี
การจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องตางๆ อาทิ ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตรไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง ความกาวหนาทางการพยาบาลเด็กเพ่ือพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศของภาควิชาฯ ภาควิชาการพยาบาลรากฐานไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ือง 
ความกาวหนาในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร-นรีเวชวิทยา ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง Update family care in Sweden ภาควิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตรไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง การบริหารยาอยางมีประสิทธิภาพ และภาควิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตรไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง การจัดการความรูภาควิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร และกิจกรรมที่จัดในแตละครั้งไดมีการสรุปบทเรียนที่ได 
[เอกสารหมายเลข 1.4.1(10)] และนําไปเผยแพรผานทางเว็บไซตการจัดการความรู หรือเว็บไซตของ
ภาควิชา เพ่ือแบงปนความรูใหแกผูที่ไมสามารถเขารวมไดมีโอกาสใชองคความรูดังกลาวดวย 

ในระดับสํานักงาน ไดมีการจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติ อาทิ กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใหบริการที่ดี
เพ่ือความสุขในการทํางาน กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และกลุมชุมชนนักปฏิบัติ NSKM ซ่ึงเปนกลุมที่เกิดจากการรวมตัวกันของคณะกรรมการฯ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู ซ่ึงกิจกรรมกลุมที่
จัดในแตละคร้ังไดมีการสรุปบทเรียนที่ได [เอกสารหมายเลข 1.4.1(11)] และนําไปเผยแพรผานทางเว็บไซต
การจัดการความรู เพ่ือแบงปนความรูใหแกผูที่ไมสามารถเขารวมไดมีโอกาสใชองคความรูดังกลาวดวย และ
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ในการดําเนินกิจกรรมกลุมแตละคร้ัง ยังไดมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูมาใชในการดําเนินกิจกรรม
ดวย อาทิ BAR, AAR [เอกสารหมายเลข 1.4.1(12)] โดยกอนเร่ิมกิจกรรมในแตละครั้งจะมีการทํา BAR เพ่ือ
ตองการทราบความคาดหวังของผูเขารวมกิจกรรมและใหโอกาสในการแบงปนประสบการณ และภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม ก็ไดมีการทํา AAR เพ่ือตองการทราบวาผูเขารวมไดเรียนรูตามที่คาดหวังหรือไม 

คณะกรรมการฯ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินการจัดการความรู ทั้งในเรื่อง
ของการจัดเก็บ แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรองคความรู ในปงบประมาณ 2554 ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางเว็บไซตการจัดการความรูใหม โดยเว็บไซตใหมน้ี ไดใช Joomla ในการบริหารจัดการเน้ือหา
ขอมูลบนระบบ (Content Management System: CMS) ทําใหผูใชงานสามารถ upload บทความ รูปภาพ 
เขียนขาวประชาสัมพันธ บันทึกปฏิทิน และสามารถสราง blog ของตนเองได ฯลฯ ทําใหเกิดความสะดวกใน
การใชงานเว็บไซตมากขึ้น และเพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ ซ่ึงสามารถเขาถึงไดทาง http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/km ซ่ึงปจจุบัน
เว็บไซตการจัดการความรูน้ีมีจํานวนองคความรูที่เผยแพรกวา 300 เรื่อง [เอกสารหมายเลข 1.4.1(13)] 

ในดานการสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการความรู คณะฯ ไดเขารวมกิจกรรมของกอง
พัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไดสงบุคลากรสายวิชาการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณ
อํานวย (Facilitator) มือใหม จํานวน 2 คน ตัวแทนคณะกรรมการฯ ไดเขารวมงานมหกรรมการจัดการ
ความรูแหงชาติ คร้ังที่ 5 จัดโดยสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม และไดเขารวมอมรม “KM การ
จัดการความรูกับการประยุกตใชในองคกร” จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการฯ ไดมีการติดตามการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 
1.4.1(14)] และประเมินผลการดําเนินโครงการการจัดการความรูภายในคณะฯ และกิจกรรมตางๆ ที่ได
ดําเนินการมาในทุกกิจกรรม และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุง
การดําเนินกิจกรรมในครั้งตอไป [เอกสารหมายเลข 1.4.1(12) (15) (16)] 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.1  
1. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (1)  แผนยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี 
     ประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 3 พัฒนาคณะพยาบาลศาสตรให

      เปนองคกรแหงการเรียนรู 
2. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (2)  คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่     
                                                   221/2553 เรือ่ง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคกร 
                                                   แหงการเรียนรูและการจัดการความรู 
3. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (3)  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน  

ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553 
4. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (4) แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554 ในเลม

รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 7-13 

5. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (5)  โครงการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554 
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6. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (6) สรุปกิจกรรมเร่ือง ถอดบทเรียน: จากแนวคิดสูการ
ปฏิบัติ ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู 
ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 16-23 

7. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (7) สรุปกิจกรรมเร่ือง Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผู
มากประสบการณ ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 56-62 

8. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (8) สรุปเร่ือง Experience in Teaching Nurse Students 
related to Children with Heart Disease, หัวใจแหง
ความเปนคร,ู ประสบการณในการใหคําปรึกษา ในเลม
รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 50-55 

9. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (9) ตัวอยางหนาจอส่ือ CAI จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 1) จิต
บําบัดและการพยาบาล และ 2) การดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย 

10. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (10) สรุปเร่ือง ความกาวหนาทางการพยาบาลเด็กเพ่ือ
พัฒนาศูนยความเปนเลศิของภาควิชาฯ, ความกาวหนา
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพ้ืนฐานทางการ
พยาบาล, Update family care in Sweden, การบริหาร
ยาอยางมีประสิทธิภาพ, การจัดการความรูภาควิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ในเลม
รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 63-127 

11. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (11) สรุปกิจกรรมของกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใหบริการที่
ดีเพ่ือความสุขในการทํางาน, กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของบคุลากรสาย
สนับสนุนวชิาการ, กลุมชุมชนนักปฏิบตั ิNSKM ในเลม
รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 128-170 

12. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (12) สรุปผลการประเมินกิจกรรม ในเลมรายงานสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 

13. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (13) ตัวอยางหนาเว็บไซตการจัดการความรู คณะพยาบาล
ศาสตร ทีป่รับปรุงใหม 

14. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (14) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหง
การเรียนรูและการจัดการความรู 
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15. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (15) สรุปกิจกรรมการถอดบทเรียน (Retrospect) ภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554 
ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 166-170 

16. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (16)  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน  
ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.4.2 การบูรณาการการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..22 
คณะพยาบาลศาสตรไดมีการผลักดันนโยบายดานการบูรณาการจัดการความรูเขากับการ

ดําเนินงานของภาควิชาฯ และสํานักงาน โดยไดสนับสนุนใหมีการนํากลไกการจัดการความรูมาเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาศูนยความเปนเลศิของภาควิชาฯ และการดําเนินงานประจําของสํานักงาน ตามแผนการจัดการ
ความรู ปงบประมาณ 2554 [เอกสารหมายเลข 1.4.1(4)] คณะกรรมการฯ ไดประสานงานกับคณะกรรมการ
การจัดการความรูของภาควิชาและสํานักงานในการดําเนินงานตางๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการสราง
องคความรูทีส่ามารถนําไปใชประโยชนตอไปได 

ในการดําเนินการดานการจัดการความรูของแตละภาควชิาฯ น้ัน ไดมีการจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางคณาจารยภายในภาควิชาฯ อาทิ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ไดจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับประสบการณการใหบริการการปรึกษาเด็กและผูปกครอง โดยมีเปาหมาย
เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณการพบเจอปญหาตางๆ จากการใหบริการการปรึกษา รวมถงึวิธีการแกไข
ปญหาที่ใช และมีการสรุปความรูที่ไดภายหลังการทํากิจกรรมทุกคร้ัง [เอกสารหมายเลข 1.4.2(1)] 

สําหรับการดําเนินการดานการจัดการความรูของสํานักงานนั้น ไดมีการนํากระบวนการของการ
จัดการความรูเขามาบูรณาการกับการดําเนินงานประจํา อาทิ งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ไดจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมใหเกิดการสรางงานวิจัยขึ้น ไดแก กิจกรรม NS Lunch Talk และ
กิจกรรม R2R โดยไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ือง และกิจกรรมที่จัดในแตละครั้งไดมี
การสรุปบทเรียนที่ได และนําไปเผยแพรผานทางเว็บไซตการจัดการความรู [เอกสารหมายเลข 1.4.2(2)] 
และยังไดมีการนําเคร่ืองมือการจัดการความรูมาใชในการดําเนินกิจกรรมดวย อาทิ BAR, AAR [เอกสาร
หมายเลข 1.4.1(12)] นอกจากน้ี บางหนวยงานในสํานักงานสายสนับสนุนไดมีการจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพงาน อาทิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย และงานพัฒนาคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง ไดนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมการสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มาประยุกตใชเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนางานของตนเองดวย โดยได
จัดทําโครงการ ประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบออนไลน [เอกสารหมายเลข 1.4.2(3)] และงาน
ประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบ NS-PR: เว็บไซตงาน
ประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร [เอกสารหมายเลข 1.4.2(4)] 
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คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน (Retrospect) โครงการพัฒนาการจัดการความรู
ภายในคณะฯ ทําใหทราบถงึกระบวนการดําเนินงาน ปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งไดนําเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานดานการจัดการความรูในปงบประมาณ 2555 ซ่ึงจากการถอดบทเรียนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2554 พบวา คณะฯ ยังขาดบุคลากรทีท่าํหนาที่เปนคณุอํานวยทั้งในภาควิชาและสํานักงาน 
ดังน้ัน คณะกรรมการฯ จึงไดวางแผนใหมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator: คุณอํานวย
แหงคณะพยาบาลศาสตร ใหกับบุคลากรของภาควิชาและสํานักงาน เพ่ือทําหนาที่เปนคุณอํานวยในการ
ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู ในปงบประมาณ 2555 ตอไป [เอกสารหมายเลข 1.4.1(15)] 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.4.2 
1. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (4) แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554 ในเลม

รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 7-13 

2. เอกสารหมายเลข 1.4.2 (1) สรุปกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับศูนยความ
เปนเลศิของภาควิชาสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู 
ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 24-27 

3. เอกสารหมายเลข 1.4.2 (2) สรุปกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการ
ดําเนินงานของงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ในเลม
รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 28-49 

4. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (12) สรุปผลการประเมินกิจกรรม ในเลมรายงานสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 

5. เอกสารหมายเลข 1.4.2 (3) โครงการ การใชแบบประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบ
ออนไลน 

6. เอกสารหมายเลข 1.4.2 (4)  โครงการ พัฒนาระบบ NS-PR: เว็บไซตงาน 
ประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร   

7. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (15) สรุปกิจกรรมการถอดบทเรียน (Retrospect) ภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554 
ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 166-170 
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องคประกอบ 1.5  ระบบคุณภาพ ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ องค ก รมี ร ะบบคุณภาพเ พ่ือการ พัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่องสูวัฒนธรรมคุณภาพ 
รวมท้ังการประเมินคุณภาพเพ่ือนําไปสูความ
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 1.5        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.5.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร ซึ่งสามารถรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก และสูวัฒนธรรมคุณภาพ 
[ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1)] 

 
 
 
 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..55..11 

 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในคณะฯ ซ่ึงสามารถรองรับ
การประกันคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย และ สกอ. และการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ 
สภาการพยาบาล [เอกสารหมายเลข 1.5.1(1)] มีรองคณบดีฝายนโยบายและแผนกํากับดูแล โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ ซ่ึงมีคณบดีเปนประธานและมีรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนา
ภาควิชา หัวหนางานเปนกรรมการทําหนาที่กําหนดนโยบายระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพคณะพยาบาลศาสตรใหสอดคลองกับระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย สมศ. สกอ. สภา
การพยาบาล และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ติดตามระบบพัฒนา
คุณภาพและรับรองผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะพยาบาลศาสตร มีคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ ทําหนาที่วางแผน ดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายพัฒนาระบบคุณภาพ
และการประกันคุณภาพของคณะฯ  ใหเกิดกระบวนการการประกันคุณภาพภายในทั้งระดับคณะและระดับ
ภาควิชา และมีอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
[เอกสารหมายเลข 1.5.1 (2)(3)(4)] โดยมีงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเปนหนวยงานกลางที่
ประสานงานทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ เพ่ือใหระบบการประกันคุณภาพดําเนินไปอยางราบรื่น 
ซ่ึงมีหัวหนางานฯ และเจาหนาที่งานฯ เปนผูประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

 ในการปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะฯ ของผูบริหารชุดปจจุบัน คณะฯ ไดมีการวิเคราะห
สถานภาพขององคกร (SWOT Analysis) โดยบุคลากรสายอาจารยและสายสนับสนุนรวมกันวิเคราะห
สถานภาพขององคกรครบทุกพันธกิจ รวมทั้งดานประกันคุณภาพ [เอกสารหมายเลข 1.5.1 (5)] และ
รวมกันกําหนดแผนยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร กําหนดแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2552 2553 และ 2554 ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ รวมทั้งดานระบบคุณภาพ [เอกสาร
หมายเลข 1.5.1 (6)] และไดกําหนดโครงการสัมมนาทบทวน วิเคราะหแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
(คร่ึงแผน) โดยกําหนดการสัมมนาฯ ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 เพ่ือวิเคราะห SWOT ทุกพันธกิจ 
ทบทวนเปาหมาย Corporate KPI แผนกลยุทธที่ครอบคลุมดานประกันคุณภาพ        
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 ในการประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ แตละภาควิชาจะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับภาควิชา เพ่ือจัดทํารายงานประเมินตนเอง และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ 
เพ่ือรับการเยี่ยมสํารวจจากคณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา และคณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจฯ 
สรุปผลการเยี่ยมสํารวจ นําเสนออยางเปนทางการในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ และใหขอมูลยอนกลับ
แกภาควิชาฯ เปนลายลักษณอักษร เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง [เอกสารหมายเลข 1.5.1 (7)]   

 สวนในกระบวนการจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อรับการเยี่ยมสํารวจภายในระดับคณะฯ 
เพ่ือรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. ในการดําเนินงานที่ผานมาซึ่งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบคุณภาพ คือ ผูบริหารระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี หรือผูรับผิดชอบงานที่เก่ียวของกับมาตรฐาน
และองคประกอบนั้นๆ โดยตรงจะเปนผูเขียนรายงานการประเมินตนเองพรอมเตรียมหลักฐานประกอบ 
จากน้ันจะมีการประชุมพิจารณารวมกันในทีมบริหาร  ประธานและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพเพื่อเรียบเรียงเน้ือหาใหมีความสมบูรณ และหัวหนางาน/เจาหนาที่งานพัฒนาคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพรวมกันประสานงานและดําเนินการเพ่ีอ
เตรียมรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรในคณะฯ จะเขา
รับฟงการแจงผลการเย่ียมสํารวจตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ดวยวาจาจากคณะกรรมการ
เยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยในวันเยี่ยมสํารวจ และเมื่อไดรับรายงานผลเปนลายลักษณอักษร จะแจงผล
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ใหผูเก่ียวของรับทราบเพ่ือส่ือสารตอไปยังภาควิชาหรือหนวยงาน
ตอไป [เอกสารหมายเลข 1.5.1 (8)]    

 สําหรับการเตรียมการรับการประเมินจากสภาการพยาบาล คณะฯ ไดรับการประเมินคร้ัง
ลาสุดเม่ือ พ.ศ. 2549 และไดรับการรับรองเปนระยะเวลาสูงสุดของสภาการพยาบาล คือ 5 ป ซ่ึงคณะฯ 
ไดสงผลการปรับปรุงและความกาวหนาไปยังสภาการพยาบาลทุกปอยางตอเน่ือง และในป 2554 คณะได
จัดทํา SAR ตามเกณฑของสภาการพยาบาล และรับการประเมินเม่ือวันที่ 23-24 เมษายน 2555 และผล
การประเมินไดรับการรับรองสูงสุดคือ 5 ป [เอกสารหมายเลข 1.5.1 (9)]  

 คณะฯ สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพงาน โดยกําหนดอยูในแผนปฏิบัติการประจําป /โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ประกอบดวยกิจกรรมเสริมสรางความรูบุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตรดานประกัน
คุณภาพ โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังน้ี [เอกสารหมายเลข 1.5.1 (10)]   

- กิจกรรมการเสริมสรางความรูบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพตาม 
วงจรคุณภาพ PDCA พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจหลังจากฟงบรรยาย ในระดับมากขึ้น
ไปรอยละ 74.51 

- กิจกรรมเสริมสรางความรูแกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรดานการประกันคุณภาพ พบวา
ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจหลังจากฟงบรรยาย ในระดับมากขึ้นไปรอยละ 79.70  

- กิจกรรมที่เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในเกณฑ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ 
เปนเลิศ (EdPEx) แกผูบริหารทุกระดับ พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจหลังจาก 
ฟงบรรยาย ในระดับมากขึ้นไปรอยละ 70.6 
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- กิจกรรมที่เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในเกณฑ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่
เปนเลิศ (EdPEx) แกบุคลากรทุกระดับรอยละ 42.8  

 คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมดานพัฒนาระบบคุณภาพและประกันคุณภาพเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
และนําผลการประเมินมาปรับการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมปงบประมาณตอไป   

การนําผลการประเมินคุณภาพจากการเยี่ยมสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโดย
ผูรับผิดชอบตามภารกิจและมาตรฐานคุณภาพตางๆ ไดนําผลการเย่ียมสํารวจไปดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะอยางตอเน่ืองตามปที่มีการเยี่ยมสํารวจตั้งแตป พ.ศ.2551 2552 และ2553 [เอกสาร
หมายเลข 1.5.1 (11)]  

นอกจากน้ี คณะฯ เปน 1 ใน 9 คณะนํารองของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดเขารวมโครงการนํา
รองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ของ สกอ. ซ่ึงคณะฯ กําหนดให
ผูบริหารและบุคลากรที่เก่ียวของเขารับการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมอยางตอเน่ือง โดยคณบดีไดจัดตั้งคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) โดยมีศาสตราจารยแพทยหญิงดวงมณี เลาห
ประสิทธิพร รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนที่ปรึกษา  

 

      เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.5.1  
  1. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (1)   โครงสรางวงจรระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยาง
       ตอเน่ืองคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
       โครงสรางการบริหารจัดการ การประกันคณุภาพ 
       คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  2. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (2)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคณุภาพ 
  3. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (3)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ  
  4. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (4)   คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา 
  5. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (5)  คําส่ังแตงตั้งกรรมการ/รายนามผูเขารวม และผลการ

     วิเคราะห SWOT (ดานบริหารจัดการในสวนประกัน
     คุณภาพ)    

  6. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (6)   - เปาหมาย ตัวชีว้ัด กลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 
       2552-2555 
       - แผนปฏิบัตกิารประจําป ดานประกันคุณภาพ        
  7. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (7)  - รายงานการประเมินตนเองภาควิชาป 2552-2553     
       - สรุปผลการเยี่ยมสํารวจภาควิชา 
       - ผลการพัฒนาปรับปรุงของภาควิชา 
   8. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (8)  - สรุปผลการเยี่ยมสํารวจคณะฯ 

       - การพัฒนาปรับปรุงของคณะฯ ตามขอเสนอแนะจาก 
       กรรมการเยี่ยมสํารวจ 
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       - รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เก่ียวกับการ 
     แจงผลการเยี่ยมสํารวจ จากมหาวิทยาลยั  

   9. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (9)   การรับรองจากสภาการพยาบาล ระยะเวลา 5 ป   
      ขอเสนอแนะจากสภาการพยาบาล และสงผลการปรับปรุง 
      และความกาวหนามาทุกปไปยังสภาการพยาบาล 

   10. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (10)     โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและผลการประเมิน 
           การอบรมแกบุคลากรและนักศึกษา 
   11. เอกสารหมายเลข 1.5.1 (11)    เอกสารหลักฐานผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจาก 

      กรรมการเยี่ยมสํารวจระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย จากปที ่
      ไดการเยี่ยมสํารวจ พ.ศ. 2551→2552→2553 

 
องคประกอบ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สามารถสนับสนุนการบริหารองคกรในทุกดาน 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 1.6        
        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.6.1 มีระบบและกลไกพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดานโครงสราง 
h a r d w a r e ,  s o f t w a r e  และ  peopleware 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..11 
คณะพยาบาลศาสตรไดมีนโยบายในการสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการทุกพันธกิจ โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ 5 การสราง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกพันธกิจ
[เอกสารหมายเลข 1.4.1(1)] และมีโครงสรางการดําเนินงานดานสารสนเทศ โดยมีผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศรวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการในเรื่องน้ี ซ่ึงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการประเมินสภาพปจจุบัน ศึกษาความตองการ และมีการสํารวจความตองการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
[เอกสารหมายเลข 1.6.1(1)] มีการวิเคราะห และจัดทําแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลปงบประมาณ 2554 – 2557 [เอกสารหมายเลข 
1.6.1(2)] โดยท่ีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ จะสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการวางแผนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานจัดหา/
ทดแทน ฮารดแวร/ซอฟตแวร ที่เพียงพอตอความตองการของบุคลากรการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ 
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุกพันธกิจ ตลอดจนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหแกอาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
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ในการดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดหา/ทดแทน ฮารดแวร น้ัน คณะฯ ได
ดําเนินการประเมินสภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ปจจุบัน พบวามีเคร่ืองคอมพิวเตอร / เคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย / เคร่ืองคอมพิวเตอร Notebook / เคร่ืองพิมพผล ฯลฯ ที่เสื่อมสภาพการใชงานจึงได
ดําเนินการจัดหา/ทดแทน ใหกับภาควิชา/สํานักงาน ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 รอบท่ี 1 คณะฯ ไดจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย / เคร่ืองคอมพิวเตอร Notebook / เคร่ืองพิมพผล เปนเงินทั้งสิ้น 721,501 
บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหารอยหน่ึงบาท) สวนการจัดซ้ือในรอบที่ 2 กําลังอยูระหวางการ
ดําเนินการ ในเรื่องของระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย (Wireless) ในปงบประมาณ 2554 น้ี
มหาวิทยาลัยมหิดลไดทําการปรับเปลี่ยนอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสายที่มีอยูเดิมของคณะฯ 
คือจาก Aluba มาเปน CISCO และ ติดตั้ง Wireless เพ่ิมใหที่คณะฯ รวม 10 ตัว เพ่ือใหการใชงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรไรสายมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอยางไรก็ตามสัญญาณระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรไรสายก็ยังไมครอบคลุมทั้งตึกของคณะฯ ดังน้ันคณะฯ จึงไดดําเนินการติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรไรสาย (Wireless) เพ่ิมเติมที่คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 15 จุด เปนเงินทั้งสิ้น 520,000 
บาท (หาแสนสองหม่ืนบาท) และติดตั้งเพ่ิมเติมที่หอพักคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 23 จุดเปนเงิน
ทั้งสิ้น 884,000 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนสี่พันบาท)[เอกสารหมายเลข 1.6.1(3)] นอกจากน้ี คณะฯ ยังได
มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
[เอกสารหมายเลข 1.6.1(4)] เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูลตางๆ ในระบบ  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน (Retrospect) การดําเนินการโครงการ
ดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารหมายเลข1.6.1(5)] ทําใหทราบถึงกระบวนการดําเนินงาน ปญหาที่
เกิดขึ้น และแนวทางการแกปญหาที่ใช ผลการประชุมดังกลาว คณะฯ ไดนํามาใชในวางแผนระบบและกลไก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปงบประมาณ 2555 ตอไป 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.1 
1. เอกสารหมายเลข 1.4.1 (1) แผนยุทธศาสตรที่ 5 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการทุกพันธกิจ 
2. เอกสารหมายเลข 1.6.1 (1) เอกสารสรุปการสํารวจความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
3. เอกสารหมายเลข 1.6.1 (2) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2554– 2557 
4. เอกสารหมายเลข 1.6.1 (3) เอกสารการตรวจรับครุภัณฑคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรไรสาย, โครงการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย 
และรายงานผลโครงการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย 

5. เอกสารหมายเลข 1.6.1 (4) แผนการบํารุงรักษาโสตทศันูปกรณ ระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. เอกสารหมายเลข 1.6.1 (5) เอกสารสรุปการถอดบทเรียนโครงการ ปงบประมาณ 2554 
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มาตรฐานคุณภาพ 
1.6.2 มีฐานขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัยพรอมใชงาน  ตอบสนองตอทุกพันธกิจ
ขององคกร และผูใชสามารถเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสมและรวดเร็ว 
[ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ(สกอ. 7.3)] 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ1.6.2 
 
ตามยุทธศาสตรที่ 5 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ

สนับสนุนการบริการจัดการทุกพันธกิจ คณะพยาบาลศาสตรไดทําการวิเคราะหความตองการและกําหนด
ฐานขอมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ขององคกร [เอกสารหมายเลข 
1.6.2(1)] ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 น้ี คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน การบริการ และการบริหารจัดการ ดังน้ีคือ  

การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนคณะฯ ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลนักศึกษา ซ่ึงสามารถเขาถึงไดผานทาง http://studentdb/student/login.asp และระบบการ
ตรวจสอบผลการศึกษาแบบออนไลนซ่ึงสามารถเขาถึงไดผานทาง 
http://www.student.ns.mahidol.ac.th/grade/  
 การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริการคณะฯ ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบจอง
อุปกรณโสตทัศนูปกรณและหองประชุม/หองเรียนแบบออนไลนเพ่ือใหบริการจองโสตทัศนูปกรณ หอง
ประชุม และหองเรียน เพ่ือการบริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงสามารถเขาถึงผานทาง 
http://www.student.ns.mahidol.ac.th/homepage/av_online/index.asp 

การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการคณะฯ ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานวิจัย (NS eRIS) เพ่ือใชในการเก็บขอมูลดานการวิจัยของคณะฯซึ่งสามารถเขาถึงไดผาน
ทางhttp://nurseintranet/eres_backoff/index.asp [เอกสารหมายเลข  1.6.2(2)] มีฐานขอ มูลแผน
ยุทธศาสตร 

นอกจากการพัฒนาฐานขอมูลเองแลว คณะฯ ยังใชงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงในขณะนี้ไดเริ่มตนใชงานระบบ MU-ERP และ MU-HR แลว โดยระบบดังกลาว
ประกอบดวยระบบการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดหา การบริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งการดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศคณะ (FIS) ของมหาวิทยาลัยมหิดล และระบบ
จัดเก็บขอมูลเพ่ือรายงานตัวชี้วัดและผลการดําเนินการ (KPI Online) นอกจากนี้ยังมีระบบฐานขอมูล
อ่ืนๆ ที่คณะฯ ใหความรวมมือในการดําเนินการ อาทิเชน ระบบฐานขอมูล MU-Finance, ระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร (E-Profile) และระบบฐานขอมูลทรัพยสิน 

คณะฯ ไดกําหนดบทบาทความรับผิดชอบฐานขอมูลดานตางๆ [เอกสารหมายเลข 1.6.2(3)] 
เพ่ือใหบุคลากรไดรับผิดชอบดําเนินการบันทึกและตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล รวมทั้งไดมีการ
ประเมินผลการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศตางๆ [เอกสารหมายเลข 1.6.2(4)] และไดมีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศตางๆ ตามความตองการของผูใชงานระบบอยาง
ตอเน่ือง 
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.2 
1. เอกสารหมายเลข 1.6.2(1) โครงการ ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 
2. เอกสารหมายเลข 1.6.2(2) ตัวอยางหนาจอระบบฐานขอมูลตางๆ 
3. เอกสารหมายเลข 1.6.2(3) บทบาทความรับผิดชอบฐานขอมูลดานตางๆ 
4. เอกสารหมายเลข 1.6.2(4) รายงานผลโครงการ ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ และ

สรุปการประเมินผลการใชงานแตละฐานขอมูล 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

การดําเนินการตามมการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..33 
 คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายและแผนในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือใหมีความรูและทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารหมายเลข 1.6.3(1)] โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยและบคุลากรคณะพยาบาลศาสตรในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปงบประมาณ 2554 
น้ี คณะฯ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหกับกลุมบุคลากรซ่ึงเปนผูใชงานทั่วไปและกลุมบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 การพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกลุมบุคลากรซึ่งเปนผูใชงานทั่วไป คณะฯ 
ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องตางๆ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานของตนเอง อาทิเชน การจัดอบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 การ
สรางสื่อการเรียนการสอนอยางงายดวยโปรแกรม EXE การใชระบบบริหารจัดการรายวิชา Moodle การ
ใชงานระบบ Webmail อยางมีประสิทธภิาพ การใชงานโปรแกรม Macromedia flash และการใช Social 
Network Tools ซ่ึงคณะฯ ไดมีการประเมินผลการอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ และไดมี
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งตอไป [เอกสารหมายเลข 1.6.3(2)] 
 คณะฯ ไดมีการติดตามผลบุคลากรภายหลังการเขารับการอบรม และพบวาบุคลากรไดนําความรูที่
ไดรับจากการอบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเอง อาทิเชน การอบรมการสรางสื่อการเรียน
การสอนโดยใชโปรแกรม EXE ซ่ึงมีอาจารยสามารถสรางสื่อการสอนดวยโปรแกรม EXE ดังรายชื่อ
ตอไปน้ี [เอกสารหมายเลข 1.6.3(3)] 
 1. CAI_จิตบําบัดและการพยาบาล ในรายวิชาพยสจ 401 การพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพจิต
เบี่ยงเบน 
 2. CAI_การพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย ในรายวิชาพยคร 320 การพยาบาลบคุคลท่ีมีภาวะ
ผิดปกติทางสขุภาพที่พบบอย 
 3. CAI_การจัดการเลนสําหรับเด็กปวย ในรายวิชาพยคร 321 การพยาบาลบคุคลท่ีมีภาวะสขุภาพ
เบี่ยงเบน 1 
 4. CAI_การพยาบาลผูปวยเขาเฝอก ในรายวิชาพยคร 323 การพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะเบี่ยงเบน 3 
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 5. CAI_การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการดึงถวงน้ําหนัก ในรายวิชาพยคร 323 การพยาบาลบคุคลท่ี
มีภาวะเบี่ยงเบน 3 
 6. CAI_แบบทดสอบพัฒนาการ denver II ในรายวิชาพยคร 280 ปฏิบตัิการพยาบาลสรางเสริม
สุขภาพ 
 การอบรมการใชระบบบริหารจัดการรายวิชา Moodle ซ่ึงมีอาจารยสามารถสรางสื่อการสอนบน
ระบบ Moodle ดังรายชื่อตอไปน้ี [เอกสารหมายเลข 1.6.3(4)] 
 1. WBI_อาการเจ็บหนาอก ในรายวิชาพยคร 322 การพยาบาลบคุคลท่ีมีภาวะเบีย่งเบน 2 
 2. WBI_การจัดการความรูทางการพยาบาล ในรายวชิา พยคร 204 สารสนเทศทางการพยาบาล
ขั้นแนะนํา 
 การอบรมการใช Social Network Tools ซ่ึงมีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูที่ไดรับ
มาใชในการสรางแบบประเมินตางๆ ดังรายชื่อตอไปน้ี [เอกสารหมายเลข 1.6.3(5)] 
 1. แบบบันทกึประสบการณของหอผูปวย 72 ป ชั้น 7 ชาย ในรายวชิาพยสน 382 ปฏิบัติการ
พยาบาลบคุคลท่ีมีภาวะสขุภาพเบี่ยงเบน 2 
 2. แบบประเมินการอมรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรตางๆ อาทิเชน การใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 การสรางสื่อการเรียนการสอนอยางงายดวยโปรแกรม EXE การ
ใชระบบบริหารจัดการรายวิชา Moodle การใชงานระบบ Webmail อยางมีประสิทธภิาพ การใชงาน
โปรแกรม Macromedia flashและการใช Social Network Tools 
 3. แบบประเมิน BAR, AAR ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรูของคณะฯ จากงานพัฒนา
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
 4. แบบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรมของงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 5. แบบประเมินการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554 ของ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. แบบประเมินการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของงานบริการการศึกษา 
 สําหรับกลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ ไดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยจัดใหอาทิเชน ระบบ MU-ERP, เทคนิคและวิธีการพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล, 
รวมงานรวมพลคนทําสื่อเปนตนเพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูความสามารถและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ซ่ึงภายหลังการอบรมบุคลากรก็ไดนําความรูที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุง
งานของตนเองอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนา
และปรับปรุงอยางตอเน่ือง ทําใหเว็บไซตคณะฯ ไดรับรางวัลชมเชยการพัฒนาของเว็บไซต ประเภท 
Visibility จากการประกวดเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ.2553 ไดรับรางวัลในวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2554 [เอกสารหมายเลข 1.6.3(6)] 
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 1. เอกสารหมายเลข 1.6.3(1) โครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ของบุคลากร   
 2. เอกสารหมายเลข 1.6.3(2) รายงานผลโครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
      สารสนเทศของบุคลากรและสรุปประเมินผลการอบรมการใช 
      งานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
 3. เอกสารหมายเลข 1.6.3(3) ตัวอยางหนาจอส่ือ CAI จํานวน 6 เรื่อง 
 4. เอกสารหมายเลข 1.6.3(4) ตัวอยางหนาจอส่ือ WBI จํานวน 2 เรื่อง 
 5. เอกสารหมายเลข 1.6.3(5) ตัวอยางหนาจอแบบประเมินตางๆ ที่สรางจาก Google  
      Document 
 6. เอกสารหมายเลข 1.6.3(6) รางวัลชมเชยการพัฒนาของเว็บไซต ประเภท Visibility 
      มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

องคประกอบ 1.7   การประชาสมัพันธ ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร
ประชาสัมพันธ เชิงรุก ท่ีมุ งเปาหมาย 
เ พ่ื อ ใ ห ผ ล ง า น ข อ ง อ ง ค ก ร แ ล ะ
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ป น ท่ี ป ร ะ จั ก ษ  ท้ั ง
ระดับประเทศและนานาชาต ิ

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.7        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.7.1 มีระบบและกลไกการประชาสัมพันธองคกรและผลงานเชิงรุก 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..77..11 
          โครงสรางการบริหารงานดานการประชาสัมพันธ อยูภายใตความรับผิดชอบของผูชวยคณบดี
ฝายสารสนเทศรวมกับงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร ซ่ึงคณะฯ มีแผนงานและการ
ดําเนินการดานการประชาสัมพันธ [เอกสารหมายเลข 1.7.1(1)] โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางภาพลักษณและ
คานิยมที่ดีใหกับองคกร การเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯ รวมทั้งการ
สรางเครือขายประชาสัมพันธกับหนวยงานภายนอกคณะฯ  
 การดําเนินการประชาสัมพันธภายใน คณะฯ ไดใชชองทางการประชาสัมพันธผานทางระบบ
สัญญาณภาพและเสียง (NSTV) โดยมีนําเสนอขาวกิจกรรมทั่วไป สรุปประมวลภาพกิจกรรมตางๆ ของ
คณะฯ สําหรับภายนอกคณะฯ ไดมีการประชาสัมพันธผาน Social Network เชน Facebook, Twitter 
เปนตน นอกจากนี้ก็ไดมีการประชาสัมพันธผานทางจดหมายขาวคณะพยาบาลศาสตร เว็บไซตของ
คณะฯ เว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลสาร รวมถึงการประชาสัมพันธผานเครือขาย
ประชาสัมพันธภายนอกคณะฯ อาทิ นิตยสาร Thai Nursing Time การสงขอความตัววิ่งเพ่ือ
ประชาสัมพันธขาว/กิจกรรมคณะฯ ทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ  

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.6.3 
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 นอกจากการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทั่วไปแลว คณะฯ ยังไดมีการประชาสัมพันธงานดาน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับดานการ
เรียนการสอนคณะฯ ไดเขารวมในกิจกรรมการประชาสัมพันธหลักสูตร (Road Show) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะฯ รวมถึงการประชาสัมพันธผานทางแผนพับ 
นิทรรศการ เว็บไซตของคณะฯ และเว็บไซตของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล งานดานการบริการ
วิชาการ ไดมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นผานทางจดหมายขาวคณะพยาบาลศาสตร แผน
พับ โปสเตอร นิทรรศการ เว็บไซตของคณะฯ และเขารวมกิจกรรมที่เปนการบริการวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เชน งานมหิดลวิชาการ เปนตน งานดานการวิจัย ไดมีการประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ที่จัดขึ้นผานทางจดหมายขาววิจัย และเว็บไซตของงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร และงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นผานทาง
จดหมายขาวคณะพยาบาลศาสตร นิทรรศการ เว็บไซตของคณะฯ และเขารวมกิจกรรมที่เปนการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เชน งานมหิดล-วันแม เปนตน 

ในดานการสรางภาพลักษณองคกร คณะฯ ไดจัดทําโครงการเสริมสรางภาพลักษณองคกร (PR 
& Branding) [เอกสารหมายเลข 1.7.1(2)] เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีของคณะพยาบาลศาสตรใหเปนที่รูจัก
แกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร รวมทั้งบุคคลท่ัวไป ซ่ึงไดมีการจัดประชุม
รวมกับกลุมบริษัทรักลูก ในการวางแผนการสรางภาพลักษณคณะฯ และไดจัดทําแผนงานการสราง
ภาพลักษณใหกับคณะพยาบาลศาสตร [เอกสารหมายเลข 1.7.1(3)] 
 นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดพัฒนาเว็บไซตใหมีความเปนสากล [เอกสารหมายเลข 1.7.1(4)] เพ่ือใช
เปนชองทางประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะฯ ใหเปนที่รูจักของบุคคลทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ อีกทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือชวยวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตคณะฯ [เอกสารหมายเลข 1.7.1(5)] โดยในปงบประมาณ 2554 น้ี ไดมีการ
พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานตามโครงสรางใหม การพัฒนาระบบการสืบคนขอมูลความเชี่ยวชาญ และ
ระบบการสืบคนรายชื่อบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มีการปรับปรุงขอมูลของแตละภาควิชา/สํานักงาน
บนเว็บไซตใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบันมากที่สุด การเผยแพรภาพขาวกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ 
รวมถึงการเพ่ิมจํานวนขอมูลบนเว็บไซตที่เปนไปตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 
1.7.1(6)] ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 น้ี คณะพยาบาลศาสตรไดรับรางวัลชมเชยการพัฒนาของเว็บไซต 
ประเภท Visibility ประจําป 2553 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะฯ ไดมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมการประชาสัมพันธตางๆ ที่ไดดําเนินการมา ซ่ึงจากผล
การประเมินพบวาบางชั้นไมมีการติดตั้งระบบ NSTV จึงทําใหไมไดรับรูขาวสารจากรายการ NSTV และจาก
ผลการประเมินดังกลาว คณะฯ จึงไดวางแผนการติดตั้งระบบสัญญาณภาพและเสียงเพ่ิมเติม 1 จุด คือ ชั้น 3 
เพ่ือเพ่ิมชองทางการเผยแพรรายการ NSTV ใหกับบุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตรใน
ปงบประมาณ 2555 ตอไป [เอกสารหมายเลข 1.7.1(7)]   
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.7.1  
1. เอกสารหมายเลข 1.7.1(1) โครงการประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตรและแผนการ

ประชาสัมพันธ 
2. เอกสารหมายเลข 1.7.1(2) โครงการเสริมสรางภาพลักษณองคกร (PR & Branding) 
3. เอกสารหมายเลข 1.7.1(3) รายงานผลโครงการเสริมสรางภาพลักษณองคกร (PR & 

Branding) และแผนงานการสรางภาพลักษณ 
4. เอกสารหมายเลข 1.7.1(4) โครงการพัฒนาเว็บไซตใหมีความเปนสากล 
5. เอกสารหมายเลข 1.7.1(5) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร 
6. เอกสารหมายเลข 1.7.1(6) รายงานผลโครงการพัฒนาเว็บไซตใหมีความเปนสากล, รายงาน

การประชุมคณะกรรมการเว็บไซตฯ 
7. เอกสารหมายเลข 1.7.1(7) รายงานผลโครงการประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร และสรุป

ประเมินผลระบบสัญญาณภาพและเสียง (NSTV) 
 

องคประกอบ 1.8   การเงินและงบประมาณ ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง 

พัสดุ และงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสิน 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 1.8        

        

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.8.1 มีระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได 
[ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)]   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..88..11 

 แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552-2555 ไดกําหนดยุทธศาสตรไวรวม 8 
ยุทธศาสตร ภารกิจดานการเงินและงบประมาณ ถือเปนภารกิจสําคัญที่จะรองรับและใหบริการดาน
การเงินแกยุทธศาสตรทั้ง  8 ยุทธศาสตร รวมทั้งภารกิจประจํา ใหดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คณะฯ มีการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยมีรองคณบดีฝายงบประมาณและการคลังเปนผูกํากับ
ติดตามดูแลการบริหารการดําเนินการ และมีหัวหนางานคลังและพัสดุเปนผูบริหารงานภายในหนวยงาน 
โดยลักษณะการทํางานมีหนวยการเงินและบัญชีทําหนาที่รับเงินของคณะฯ ทุกประเภท รวมทั้งเบิกจาย
เงินทุกประเภทและทุกหมวดรายจายของคณะฯ โดยทั้งนี้มีการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินพรอมทั้ง
ตรวจสอบเอกสารการจายเงินเพ่ือความถูกตอง 
 คณะฯ มีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
โดยเฉพาะคําขอตั้งงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ จัดทําโดยใชขอมูลจากแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ เปนฐาน เพ่ือใหสอดคลองและครอบคลุมภารกิจหลัก และภารกิจ   
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เชิงรุกของคณะฯ ที่จะตองดําเนินการ โดยจัดสรรงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึง
การตั้งงบประมาณดังกลาวถือเปนแผนการใชจายเงินประจําปของคณะฯ [เอกสารหมายเลข 1.8.1 (1)]  
 คณะฯ ดําเนินการใชจายเงินตามแผนงบประมาณที่ได รับจัดสรร รวมทั้งมีการโอน
ปรับเปลี่ยนการใชจายเงินงบประมาณรายการตางๆ โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ และรายการปรับปรุง
สิ่งกอสรางในหมวดงบลงทุน เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่มีความจําเปนตอง
ดําเนินการเพ่ิมขึ้น หรือตองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนปฏิบัติการเดิมที่กําหนดไวใหสามารถ
ดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว [เอกสารหมายเลข 1.8.1 (2)] 
 คณะฯ มีการวางแผนและติดตามรายงานการจัดซ้ือ/จัดจางเปนประจําทุกเดือนซ่ึงเปนการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณในหมวดงบลงทุน เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย [เอกสาร
หมายเลข 1.8.1 (3)] 
 คณะฯ มีคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ซ่ึงทําหนาที่จัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันเสนอคณบดีรับทราบทุกวัน [เอกสารหมายเลข 1.8.1 (4)] 
 คณะฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินผลการใชงบประมาณตามผลผลิตและแผนงานตาม
แบบฟอรมของสํานักงบประมาณ (แบบ สงป.) สงมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน (เม่ือส้ินสุดแตละไตรมาส) 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงบประมาณกําหนด [เอกสารหมายเลข 1.8.1 (5)] 
 การรายงานการสรุปผลการใชเงินงบประมาณและเงินรายได รองคณบดีฝายงบประมาณ
และการคลัง  งานคลังและพัสดุของคณะฯ ไดจัดทําสรุปผลการใชเงินงบประมาณเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ รับทราบปละ 4 คร้ัง โดยนําเสนอเม่ือสิ้นสุดแตละไตรมาส เพ่ือติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย [เอกสารหมายเลข 1.8.1 (6)] 
 คณะฯ มีการติดตามและตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณโดยงานคลังและพัสดุ จัดเก็บ
เอกสารหลักฐานทางดานการจัดซ้ือ/จัดจาง และเอกสารทางดานการเงินและบัญชี เพ่ือแสดงความ
ถูกตองของขอมูลคาใชจายจากเงินงบประมาณแผนดินรวมทั้งคาใชจายจากแหลงเงินอ่ืนๆ และเม่ือ
สิ้นสุดปงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะสงเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมาทําการตรวจสอบ
การดําเนินการดานตางๆ ของคณะฯ โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและพัสดุ เพ่ือจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิการบดี และแจงผลการตรวจสอบใหคณะฯ ทราบ อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 
2554 หนวยตรวจสอบภายในฯ มิไดเขาตรวจสอบคณะฯ โดยครั้งสุดทายที่เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยมาทําการตรวจสอบ คือ ป 2551 [เอกสารหมายเลข 1.8.1 (7)] 
 ในสวนของการนําเงินรายไดของคณะฯ มาจัดสรรเพ่ือการลงทุน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได
จัดตั้งหนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายได ซ่ึงตอมายกระดับเปนศูนยบริหารสินทรัพย รวมทั้งไดออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการจัดหาประโยชน
จากเงินรายได ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความคุมคาและ
ประโยชนสูงสุดในการนําเงินรายไดคณะฯ ไปลงทุน คณะฯ จึงไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติของ
ขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้การตัดสินใจลงทุน คณะฯ ไดใชขอมูลรายละเอียดทรัพยสินซึ่งศูนยบริหาร
สินทรัพยจัดสงใหเปนประจํา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาลงทุน และสรุปผลตอบแทนการลงทุน
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ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ยในการอัตรารอยละ 2.73 ซ่ึงถือวาอยูในระดับ
คอนขางสูงเปนที่นาพอใจ [เอกสารหมายเลข 1.8.1 (8)] 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.1 
1. เอกสารหมายเลข 1.8.1 (1)  -  คําขอตั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงิน 

  รายไดคณะฯ ปงบประมาณ 2554 
          2. เอกสารหมายเลข 1.8.1 (2) -  ตัวอยางการโอนเงินเปลี่ยนแปลงรายการ 

  งบประมาณ 
 3. เอกสารหมายเลข 1.8.1 (3) -  แผน/ผลการจัดซ้ือ/จัดจาง และการใชจายเงิน 

  ปงบประมาณ  2554  
4. เอกสารหมายเลข 1.8.1 (4)  -  คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลที่  

  025/2553  เร่ืองแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 -  เอกสารตัวอยางรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

 5. เอกสารหมายเลข 1.8.1 (5)  -  แผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2554  
     (แบบ สงป. 2554 - 1 และ สงป. 2554 - 2) 

 6. เอกสารหมายเลข 1.8.1 (6)  -  รายงานผลรายรับ รายจายปงบประมาณ ป 2554 แตละไตรมาส 
 7. เอกสารหมายเลข 1.8.1 (7)  -  เอกสารรายงานผลการตรวจสอบคณะฯ ป 2551 

8. เอกสารหมายเลข 1.8.1 (8) -  รายงานการประชุมคณะฯ คร้ังที่ 5/2554 วันที่ 1 มีนาคม 2554   
    วาระที่ 4.3 
-  รายงานรายละเอียดทรัพยสินในการจัดหาประโยชน   
   และผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.8.2 มีการจัดระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสินใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.2 
 คณะฯ มีรองคณบดีฝายงบประมาณและการคลัง ทําหนาที่กํากับดูแลงานดานพัสดุและ
ทรัพยสินของคณะฯ รวมทั้งการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว โดยในสวนของการลงทุน คณะฯ 
ไดดําเนินการจัดสรรเงินรายไดคณะฯ เพ่ือการลงทุน โดยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
2553  และในการพิจารณาลงทุนไดใชขอมูลรายละเอียดทรัพยสินซึ่งหนวยจัดหาประโยชนของ
มหาวิทยาลัยสงมาใหเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาลงทุน [เอกสารหมายเลข 1.8.2 (1)] 
 คณะฯ มีหนวยพัสดุทําหนาที่บริหารจัดการดานการจัดซ้ือ/จัดจางและการบริหารสินทรัพย
ใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับ โปรงใส และตรวจสอบได และดําเนินการคํานวณคาเสื่อมราคาครุภัณฑ
ของคณะฯ ทุกสิ้นปงบประมาณอยางเปนระบบ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางและมหาวิทยาลัยกําหนด 
[เอกสารหมายเลข 1.8.2 (2)] 
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 คณะฯ ไดสํารวจความตองการใชครุภัณฑของภาควิชาและหนวยงาน เพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป ทั้งน้ีหากครุภัณฑที่หนวยงานเสนอมีความจําเปน
เรงดวนที่ตองดําเนินการจัดซ้ือ คณบดี และทีมบริหารจะรวมกันพิจารณาจัดสรรเงินรายไดคณะฯ ในการ
จัดซ้ือไดทันที [เอกสารหมายเลข 1.8.2 (3)] 
 คณะฯ ไดมีนโยบายประหยัดพลังงาน โดยคณะฯ ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษ
พลังงาน มีรองคณบดีฝายบริหารเปนประธาน เพ่ือรณรงคและกํากับดูแลการใชพลังงานตางๆ อยาง
ประหยัดและคุมคาและรายงานผลการใชพลังงานตอมหาวิทยาลัยทุกเดือน ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 
สรุปการใชพลังงานของคณะฯ ในสวนของการใชไฟฟาลดลงแตปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น
เล็กนอยจากปริมาณการใชในปงบประมาณ 2550 ซ่ึงมหาวิทยาลัยใชเปนคามาตรฐาน [เอกสาร
หมายเลข 1.8.2 (4)] 
 ในสวนของการใชทรัพยากรรวมกันภายในสถาบัน หนวยงานตางๆ ของคณะฯ สามารถใช
หองประชุมทุกหองของคณะฯ ไดโดยการลงชื่อขอใชหองประชุมไดที่หนวยอาคารสถานที่ ของคณะฯ 
สําหรับการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะฯ และสถาบันอ่ืนๆ ไดแก ดานวิชาการ คณะฯ อนุญาตให
บุคลากรจากฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งอาจารย นักศึกษาจากสถาบันสมทบของคณะฯ 
และสถาบันอ่ืน ๆ มาใชหองสมุดของคณะฯ ได นอกจากนั้น คณะฯ ไดรวมมือกับภาควิชาพยาบาล
ศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี (ในป พ.ศ.2554 เปลี่ยนแปลงการบริหารจากภาควิชา
พยาบาลศาสตร เปนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) ในการจัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
ฐานขอมูล Pro Quest และฐานขอมูล Nursing Consult เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาทุกหลักสูตรของทั้ง
สองสถาบันสามารถสืบคนขอมูลและใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวไดรวมกันในดานสวัสดิการ 
คณะฯ ไดจัดทําศูนยอาหารไวที่ชั้น 1 ของคณะฯ เพ่ือเปนสวัสดิการแก บุคลากร และนักศึกษาของ
คณะฯ อยางไรก็ตามคณะฯ ก็อนุญาตใหบุคลากรและนักศึกษาจากคณะอื่นๆ ในวิทยาเขตบางกอกนอย
มาใชบริการศูนยอาหารของคณะฯ ได 
 ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของคณะฯ ดําเนินการโดยเสนอ
แนวทางการจัดหาประโยชน เพ่ือขอขอคิดเห็นและความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กอน
ดําเนินการ ทั้งน้ี ในปงบประมาณ 2554  คณะฯ ไดดําเนินการโครงการตางๆ ดังน้ี 
 1) โครงการจัดหาประโยชนจากท่ีดินที่ ตําบลบอฝาย อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ของคณะฯ ซ่ึงเปนโครงการตอเน่ืองจากป 2551 โดยในป 2553 คณบดีไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี
ในการลงนามในสัญญากับบริษัท วังนอยฮอสพิทอลิตี้ จํากัด เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2553 และในป 2554 
อยูระหวางการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาในสัญญาเชาที่ดินระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท 
วังนอย ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ตามสัญญาเชาที่ดิน แกไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ขอ 10.2 
วรรคแรก [เอกสารหมายเลข 1.8.2 (5)] 
 2) โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาพยาบาลที่บางขุนนนท เพ่ือการจัดหาประโยชน 
เน่ืองจากในปจจุบันอาคารหอพักซ่ึงมี 4 อาคาร ใชประโยชนในการใหนักศึกษาพักอาศัยอยางเต็มที่
เพียง 3 อาคาร คือ อาคาร 1, 2 และ 4 คงเหลืออาคาร 3 ซ่ึงใชประโยชนเพียงเล็กนอย คณะฯ จึง
กําหนดแผนการใชประโยชนจากพ้ืนที่ของหอพักอาคาร 3 ดังน้ี 
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  2.1)  โครงการปรับปรุงหอพักอาคาร 3 ชั้น 1 เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเปนโครงการ 
ตอเน่ืองมาจากป 2552  ในป 2554 อยูระหวางศึกษาความเปนไปได 
  2.2)  โครงการปรับปรุงหอพักอาคาร 3 ชั้น 2-9 เปนโครงการบริการที่พักอาศัยสําหรับ 
ผูสูงอายุ ซ่ึงคณะฯ ไดปรึกษาหารือศูนยบริหารสินทรัพย และเริ่มตนดําเนินการโครงการฯ ตั้งแตตนป 2553 โดย
ในป 2554 ดําเนินการออกแบบเบื้องตนและอยูระหวางศึกษาความเปนไปได [เอกสารหมายเลข 1.8.2 (6)] 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.8.2 
1. เอกสารหมายเลข 1.8.2 (1)   -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการจัดหา 

   ประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
-  รายงานรายละเอียดทรัพยสินในการจัดหาประโยชน   
   และผลตอบแทนจากการลงทุน  

  2. เอกสารหมายเลข 1.8.2 (2)   -  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวย  
       วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
               -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการพัสดุ  
           พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
     -  รายงานทรัพยสินคณะพยาบาลศาสตร และคาเสื่อม  
        ราคาปงบประมาณ 2554 
  3. เอกสารหมายเลข 1.8.2 (3)   -  ตัวอยางคําขอตั้งงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ 

     ปงบประมาณ 2554 จาก ภาควิชาและหนวยงาน 
  4. เอกสารหมายเลข 1.8.2 (4)   -  คําส่ังคณะพยาบาลศาสตร ที่ 2059/2552 เรื่อง 
         แตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษพลังงาน   
      -  สรุปการใชพลังงานประจําปงบประมาณ 2554 
  5. เอกสารหมายเลข 1.8.2 (5)   -  โครงการจัดหาประโยชนจากท่ีดินราชพัสดุ ตําบลบอฝาย    
                                                                อําเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ  
       6. เอกสารหมายเลข 1.8.2 (6)   -  โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาพยาบาลบางขุนนนท 

     (อาคาร 3) ใหเปนศูนยสงเสริมสุขภาพเด็ก  
      -  โครงการบริการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ  
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องคประกอบ 1.9  การบริหารความเสี่ยงและ 
                             การเปลี่ยนแปลง 

ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ เพ่ือใหองคกรมีระบบการบริหารความเส่ียง 
ในการลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําให
องคกรเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.9        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.9.1 มีระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงในทุกพันธกิจ  
[ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4)] 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..99..11 
 คณะพยาบาลศาสตรมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารของคณะฯ ทํา
หนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร [เอกสาร
หมายเลข 1.9.1 (1)] โดยจัดทําแผนภูมิโครงสรางความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงขององคกร [เอกสาร
หมายเลข 1.9.1 (2)] คณะฯ ไดกําหนดความเส่ียงขององคกรตามภารกิจ 9 ดาน ตามการกําหนดของ
มหาวิทยาลัย คือ 1) ดานการศึกษา 2) ดานกิจการนักศึกษา 3) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 4) ดาน
นโยบายและยุทธศาสตร 5) ดานการสรรหาผูบริหารและการบริหารงาน 6) ดานการเงินและทรัพยสิน 7) ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ดานทรัพยากรบุคคล 9) ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และกําหนด
ผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแตละดาน [เอกสารหมายเลข 1.9.1 (3)] เพ่ือใหผูรับผิดชอบแตละดานจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบดวยการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
กําหนดแผน/มาตรการเพ่ือควบคุม และปองกัน/ลดความเสี่ยง และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลมาปรับแผนบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณถัดไป 
และมีการรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตอผูบริหาร และมหาวิทยาลัย ปละ 1 คร้ัง โดย
ดําเนินการมาอยางตอเน่ือง ตั้งแตป 2550 2551 2552 2553 และ 2554 [เอกสารหมายเลข 1.9.1 (4)] 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.9.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 1.9.1  
 1. เอกสารหมายเลข 1.9.1 (1)  - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                                         - นโยบายดานบริหารความเสี่ยง 

                                        - แนวทาง/แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
2. เอกสารหมายเลข 1.9.1 (2)   แผนภูมิโครงสรางความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง 
3. เอกสารหมายเลข 1.9.1 (3)   การระบุความเสี่ยงขององคกรและผูรับผิดชอบแตละดานใน 

       - รายงานการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ   
ความเสี่ยง ปงบประมาณ 2554  

       - แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเส่ียง   
ปงบประมาณ 2554 
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  4. เอกสารหมายเลข 1.9.1 (4)   - รายงานการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ   
ความเสี่ยง ปงบประมาณ 2554  

       - แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเส่ียง   
ปงบประมาณ 2554 

       - รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงและการ 
       ประเมินความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการและรายงานผลการ 
      บริหารจัดการความเส่ียง ปงบประมาณ 2555 

                                      

องคประกอบ 1.10  ผลลัพธการบริหาร ผลการประเมินผลลัพธ 
หลักการ ผ ล ลั พ ธ ท่ี แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ขอ งก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ซึ่งครอบคลุมท้ังภาวะผูนําการนําองคกร
การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องคประกอบ 1.10        

  ผลลัพธท่ี 1        
  ผลลัพธท่ี 2        
  ผลลัพธท่ี 3        
  ผลลัพธท่ี 4        
  ผลลัพธท่ี 5        

   ผลลัพธท่ี 6        
   ผลลัพธท่ี 7        
   ผลลัพธท่ี 8        
   ผลลัพธท่ี 9        
  เฉลี่ย (Mean) 2.23 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  

1.10.1 สัมฤทธิผลดานการบริหาร 
 

ผลลัพธรายการที่ 1 : ผลการประเมินความสําเร็จของการบริหารสวนงาน 
รายงานผลลัพธ          

  
เปาหมาย 

ผลลัพธ 
2552 2553 2554 

1. ผลการประเมินการบริหารงานของ
คณบดี  
  - ประเมินโดยมหาวิทยาลัย 

 
4 

(เต็ม 5) 

 
4.33 

  
- 

 
4.52 

 - ประเมินโดยบุคลากรในคณะฯ  4 
(เต็ม 5) 

- 4.48 
 

- 

  
 
 
 
 

ผลลัพธรายการที่ 2 : รอยละของ Corporate KPI ที่บรรลุตามเปาหมายหรือมีผลลัพธที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา 

รายงานผลลัพธ    :  การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ  
 2551- 2554 น้ัน คณะฯไดสรุปการประเมินผลความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ปงบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ของยุทธศาสตร 

จํานวนตัวชี้วัด 
ท่ีบรรลุเปาหมาย 

คิดเปน 
รอยละ 

2553 59 41 69.49 
2554 59 42 71.19 

 

จากการดําเนินการที่ผานมาโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป ผลการดําเนินการ
บรรลุเปาหมายมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตรอยละของ Corporate KPI ที่บรรลุเปาหมายมีผลลัพธดีขึ้นเพียง
เล็กนอย ทั้งน้ีคณะฯ อยูระหวางการนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาดําเนินการในจัดทําแผนยุทธศาสตรป 
2556-2559 ในเดือน มิถุนายน 2555 ตอไป 

 

ผลลัพธรายการที่ 3 : ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากร 
รายงานผลลัพธ  :   คณะฯ ดําเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร มีผลการ
ประเมินพบวา บุคลากรของคณะฯ มีความผูกพันตอองคกรในปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
ปจจัยดานงานที่รับผิดชอบ และปจจัยดานเจตคติตอองคกรอยูในระดับสูง  3.71 (จากคะแนนเต็ม 5) โดย
มีเปาหมาย 3.50 ขึ้นไป)  
 

ผลลัพธรายการที่ 4 : การพัฒนาคณาจารย 
รายงานผลลพัธ  :  คณะพยาบาลศาสตร  มีผลลัพธในการพัฒนาคณาจารย ณ 30 กันยายน 2554 ดังนี้ 
 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด = 162 คน  (คิดเปนจํานวนอาจารยเต็มเวลา)  
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจําทั้งหมด = 152.5 
      (อาจารยเต็มเวลาตามเกณฑระยะเวลาการทํางานของอาจารย) 
3. ดัชนีคุณภาพของอาจารย =ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา=    688      

                                                         จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด         152.5 
4. คาคะแนนที่ได    =   3.77 คะแนน 

(เกณฑ สมศ. ดัชนีคุณภาพของอาจารย 6 = 5 คะแนน) 
 

NS ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รวม 

คน เกณฑ รวม นน. คน เกณฑ รวม นน. คน เกณฑ รวม นน. 
1. จํานวนอาจารยท้ังสิ้น 0   86.5   66   [a] = 152.5 

อาจารย 0 0 0 37.5 2 75 16 5 80 62.5 
ผูชวยศาสตราจารย 0 1 0 23 3 69 36 6 222 59.0 
รองศาสตราจารย 0 3 0 26 5 130 14 8 112 39.0 
ศาสตราจารย 0 6 0 0 8 0 0 10 0 0.0 

น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา   0   274   414 [b] = 688 
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย  (b/a)  [c] = 4.52 
3. ค ะ แ น น ต า ม เ กณฑ  ส ม ศ .

[5/6]x[c]  3.77 

  หมายเหตุ ระยะเวลาทํางาน 9 เดือน ขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 
      ระยะเวลาทาํงาน 6-9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 
      ระยะเวลาทาํงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 
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ผลลัพธรายการที่ 5 : รอยละของคณาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (เปาหมายรอยละ 100) 

รายงานผลลพัธ  :   คณะมีการสนับสนุนใหอาจารยทุกคนเขาอบรมประชุมวิชาการ  
  อาจารยรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความรู   
 

ผลลัพธรายการที่ 6 : รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (เปาหมายรอยละ 100) 

รายงานผลลพัธ  :   คณะใหการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเขาประชุม อบรม สัมมนา  
บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนรอยละ 100  ไดรับการพัฒนาความรูในรอบ
ปงบประมาณ 2554 

 

ผลลัพธรายการที่ 7 : ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ ที่    
สวนงานจัดให 

รายงานผลลพัธ  :  ดานฐานขอมูลและสารสนเทศ  
  ผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจในภาพรวมป 2554  
  เทากับ 4.11 (เปาหมาย = 4)  
    
ผลลัพธรายการที่ 8 : ระดับความสําเร็จดานการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคลองกับ 

กลยุทธที่เนน 
รายงานผลลพัธ  :  คณะฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณตามตัวชี้วัด พันธกิจ  
ยุทธศาสตร  และกลยุทธที่เนน  โดยคณะฯ จะมีการจัดคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได  
โดยกอนเริ่มการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และนํามาสูการ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผนดินประจําป  สวนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได คณะฯ จะใชขอมูล
จากแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ เปนฐาน เพ่ือใหสอดคลองและครอบคลุมภารกิจ
หลัก และภารกิจเชิงรุกตามกลยุทธที่เนน และจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร อยางไรก็ตามเนื่องจากคณะฯ 
ยังมิไดตั้งเกณฑ/เปาหมายในเรื่องความสําเร็จดานการจัดสรรงบประมาณไวชัดเจน การประเมินผลลัพธในสวน
น้ีจึงเปนการใชขอมูลรายละเอียด เพ่ือการประเมินผลในภาพรวมเทาน้ัน 
 
 

ผลลัพธรายการที่ 9   :  ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน 
รายงานผลลัพธ        :    คณะฯ มีการจัดทําแผนและผลการใชจายงบประมาณ ตลอดจนการติดตามการ
ใชจายงบประมาณเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามขอตกลงของสํานักงบประมาณ โดยมีการ
ติดตามทุกไตรมาส และคณะฯ มีการโอนปรับเปลี่ยนการใชจายเงินงบประมาณรายการตางๆ โดยเฉพาะ
หมวดงบลงทุนรายการครุภัณฑ และรายการปรับปรุงสิ่งกอสราง ที่มีความจําเปนตองดําเนินการเพิ่มขึ้น 
ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงแผนดําเนินการและการใชจายเงินจากเดิมที่กําหนดไว จึงทําใหใหการ
รายงานผลการดําเนินการและการใชจายเงินไมเปนไปตามแผนเทาที่ควร 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 1 สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 1 ::    มาตรฐานคุณภาพดานการบริหารมาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร  

สรุปผลการดําเนินการ  

 คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการตามมาตรฐานบริหาร ครบ 9 องคประกอบ ผูนําไดกําหนด
ทิศทางและเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ครบวงจร โดยให
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม มีการถายทอดนโยบาย แผนกลยุทธ สูบุคลากรทุกระดับ เพ่ือใหแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ และนําผลการประเมินการดําเนินงานมาปรับปรุง แกไข การดําเนินการ
ของแผนปฏิบัติการของปตอไป 
 จากการเยี่ยมสํารวจปงบประมาณ 2553 คณะฯ ไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ
ดานบริหารตามขอเสนอแนะจากกรรมการเยี่ยมสํารวจ 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
 1. มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวนมาก และมีการ
ดําเนินการรวมกันดานการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ 
 2. มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรอยางครบวงจร ที่ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม 
 3. มีการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารและติดตามแผนยทุธศาสตร 
 4. มีการพัฒนาแนวทางการทําขอตกลงและการประเมนิผลการปฏิบตัิงานทั้งสายวชิาการและ
สายสนับสนุน โดยใหบคุลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทํา 
 5. จัดทําแบบประเมิน Core Competency และ Managerial Competency ที่นําไปใชประเมิน
สมรรถนะไดชดัเจน 
 6. มีการพัฒนาและปลูกฝงคานิยมองคกรของคณะฯ ใหกับบุคลากรและนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 7. มีการปรับโครงสรางใหม เพ่ือเอ้ือตอการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
 8. มีแผนพัฒนาบุคลากรทกุสายงานและทุกระดับ  

จุดออน / แนวทางแกไข 
 1. การขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการทดแทนอาจารยที่เกษียณอายรุาชการ คณะฯ ตองเรง
ดําเนินการเพ่ือใหสามารถรับอาจารยใหมไดตามแผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการ เพ่ือรองรับ
พันธกิจดานการเรียนการสอนที่เพ่ิมขึ้น 
 2. การบันทึกและการใชฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ ยังคงตองปรับกลไกใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 3. การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจดานตางๆ ยังไมสมบูรณ 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้  (เทียบเคียงกับหนวยงานในลักษณะใกลเคียงกัน-ถามี) 
 ไมมี 
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนภารกิจหลักประการหน่ึงของ
มหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่มีความ   
โดดเดนกวาสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน และสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอน  ที่บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ 

องคประกอบ 2.1  ระบบและกลไก ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ท่ีมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมท้ังระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยาง
ครบวงจร ท้ังการกําหนดนโยบายและแผนงาน 
การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ ระบบและกลไกแตละระดับ 
อาจมีรูปแบบแตกตางกันได 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 2.1        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.1.1 องคกรมีการกําหนดโครงสราง ผูรับผิดชอบ ทิศทาง นโยบาย เปาหมาย แผนงาน  
ดานการบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของชาติ   
[ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)] 

 

การการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
โครงสรางและการบริหารจัดการ 
 คณะฯ ไดจัดระบบและกลไกในการบริหารจัดการดานการศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการศึกษาให
เปนไปตามพันธ กิจและวิสั ยทัศนของคณะฯ  และสอดคลองตามพันธ กิจและวิสั ยทัศนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัย และ สกอ. กําหนดโดย
โครงสรางการบริหารงานดานการจัดการศึกษาภายในองคกรเปน 3 ระดับ คือ  
 1) ระดับนโยบาย: มีคณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงประกอบดวยคณบดี
เปนประธาน รองคณบดี หัวหนาภาควิชา ผูแทนคณาจารย เปนกรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและ
ทิศทางด านการจัดการเ รียนการสอนทุกหลัก สูตรของคณะฯ  ใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาล [เอกสาร
หมายเลข 2.1.1 (1)] 

2) ระดับบริหาร: มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ โดยแบงเปน คณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง มีรองคณบดีฝาย
การศึกษาทําหนาที่เปนประธาน/ที่ปรึกษา และรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธเปนประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554) หลังจากนั้นคณบดี 
ซ่ึงไดรับการสรรหาเปนวาระที่ 2  ปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดย 

   

                   มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา มาตรฐานคุณภาพที่ 2 
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กระจายความรับผิดชอบตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาตาง ๆ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน  และมีประธานหลักสูตรสาขาตาง ๆ เปน
กรรมการ  

สวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จัดการศึกษารวมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกัน และผลัดเปลี่ยนกันเปน
ประธานหลักสูตร การดําเนินงานแตละหลักสูตรมีเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการภายใตการกํากับดูแลของรอง
คณบดีฝายการศึกษาในระดับปริญญาตรี และภายใตการกํากับดูแลของคณบดีในระดับบัณฑิตศึกษา 
[เอกสารหมายเลข 2.1.1 (2)]  

3) ระดับดําเนินการ: มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประจําหลักสูตรแตละหลักสูตร  
ไดแก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางทั้งหมด 13 สาขา และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)  

หลักสูตรระดับปริญญาโท  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขา [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (3)] และ 
หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2554  คณะฯ ไดเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาตาง ๆ จํานวน 7 สาขา [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (4)] ทําหนาที่ บริหารจัดการ และดําเนินการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตร ควบคุมมาตรฐาน รวมทั้งจัดทํารายงานผลการศึกษา และการดําเนินงานของหลักสูตร ให
เปนไปตามรายละเอียดของหลักสูตร   

 สําหรับหลักสูตรปริญญาเอก มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ ซ่ึง
รับผิดชอบโดยภาควิชาการพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี)  [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (5)] 

โครงสรางการบริหารท้ังสามหลักสูตรมีการประสานเชื่อมโยงกันเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของการ
จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะพยาบาลศาสตร กําหนดนโยบายและ
ใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร นโยบายของคณะฯ มหาวิทยาลัย และ สกอ. โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายการศึกษา 
รับผิดชอบบริหารงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สําหรับระดับ
ปริญญาโทมีรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธเปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554) หลังจากน้ันคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รับผิดชอบบริหารงานระดับ บัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษารับผิดชอบบริหารงานดาน
กิจการนักศึกษาทุกระดับ โดยรองคณบดีและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับผิดชอบบริหารงานผานคณะ
กรรมการบริหารชุดตางๆ รวมทั้งมีการประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานภายนอก ภาควิชา
และหลักสูตร มีการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะฯ เปาหมายและตัว
บงชี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานการศึกษาไดตามทิศทางที่คณะฯ กําหนด  

ระบบและกลไกการดําเนินงานแตละหลักสูตรนั้น แตละหลักสูตรกําหนดใหมีการประชุมเปนประจํา
ทุก 1-2 เดือน สวนคณะทํางานระดับดําเนินงานไดจัดการประชุมเปนประจําทุก 1-2 เดือนดวยเชนกัน เพ่ือ
นําแนวนโยบายหรือผลการประชุมหลักสูตรไปปฏิบัติ และนําผลการปฏิบัติ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมา
เสนอในการประชุมหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตอไป เม่ือส้ินปงบประมาณหนวยประสาน
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นโยบายและแผนเปนฝายติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงาน นอกจากน้ีรองคณบดีฝายการศึกษา และรอง
คณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ ซ่ึงรับผิดชอบดูแลหลักสูตรของคณะฯ สามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากหลักสูตรในการประชุมทีมบริหารซ่ึงจัดใหมีการประชุมทุก
สัปดาหอีกดวย [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (6)]  
  ในสวนของทิศทางและเปาหมาย คณะฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555  
โดยในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ไดมีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) ดานการศึกษาของคณะฯ และปจจัยที่เก่ียวของ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมใน
การวิเคราะหและจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จพรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรดังกลาว ไดกําหนดดาน
การศึกษาเปนยุทธศาสตรที่ 2: สรางระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต [เอกสารหมายเลข 2.1.1(7)] 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย/พันธมิตร 
 ในการดําเนินการดานการศึกษา คณะฯ มีผูมีสวนไดสวนเสีย/พันธมิตร ทั้งในระดับหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกระบวนการสรางสัมพันธภาพ เพ่ือใหการ
ดําเนินการดานการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ในระดับปริญญาตรี คณะฯ มีความรวมมือในการจัดการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร  

คณะแพทยศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย
การแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีการประสานงานผานรอง
คณบดีฝายการศึกษา นอกจากน้ีคณะฯ มีความรวมมือกับฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชเปนอยาง
ดี  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเครือขายการศึกษาและบริการพยาบาล  และมีคณะอนุกรรมการประสาน
ความรวมมือดานการศึกษา เพ่ือรวมมือกันในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
และผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร และการ
ดําเนิน การรวมกันในพันธกิจอ่ืนๆ ทั้งดานการวิจัย และการบริการวิชาการ [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (8)] 
คณะกรรมการฯ น้ี ไดมีนโยบายประชุมสัมมนารวมกันทุกป ในปการศึกษาที่ผานมา ผลการประชุม
รวมกับฝายการพยาบาลฯ ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยใหขึ้นฝกปฏิบัติในเวรบายและดึกมากขึ้น มีพยาบาลที่ปฏิบัติงานบนหอผูปวยและอาจารย
รวมกันดูแลนักศึกษา นับเปนการรวมกันทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ซ่ึงนอกจากการประชุม
รวมกันในระดับคณะฯ แลว ยังมีการประชุมรวมกันอยางเปนทางการและไมเปนทางการในระดับภาควิชา
ฯ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานรวมกันทั้งดานการจัดการศึกษา และพันธกิจตางๆ  
 2. หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 คณะฯ มีสัมพันธภาพที่ดีกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยและสถาบันเครือขายหลายระดับเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด นอกจากนี้
คณะฯ ยังไดรับการยอมรับและความไววางใจจากสถาบันภายนอกตางๆ ในการผลิตพยาบาลวิชาชีพและ
พัฒนาพยาบาลผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

2.1 เครือขายกับสถาบันสมทบการศึกษาพยาบาล 9 แหง ซ่ึงสมทบกับคณะฯ โดยมี 
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คณะกรรมการพัฒนาเครือขายการศึกษากับสถาบันสมทบเพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน แตละปมีการประชุมรวมกัน และผูบริหารคณะฯ เยี่ยมชมสถาบันทั้ง 9 แหง และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (9)]   

2.2 สถาบันที่มีความรวมมือในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ไดแก โรงพยาบาลจุฬาภรณ 
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล องคการปกครองสวนทองถิ่น (โครงการผลิตพยาบาลโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชน) และศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (10)] 
โดยมีการประสานงานผานรองคณบดีฝายการศึกษา รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  

 2.3 เครือขายกับโรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงานตางๆ ที่ใชเปนแหลงฝกปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาในทุกหลักสูตร เชน โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลชุมชน 
ศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และชุมชนที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเด็กออนในสลัมฯ โดยมีการประสานงานทั้งในระดับหลักสูตร/ภาควิชา/สาขาวิชา 
กอนเปดภาคการศึกษา ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหเปนประโยชนแกการเรียน
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล  และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามปญหาหรือความตองการของ
โรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน เปนตน  [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (10)] 
เครือขายวิชาการ (Academic network)  

1) การสรางเครือขายวิชาการภายในประเทศ   
คณะฯ มีเครือขายระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศโดยผานที่ประชุมคณบดีและ 

หัวหนาสถาบันการศึกษาของรัฐสังกัด สกอ.  โดยมีการประชุมรวมกันเปนประจํา เพ่ือกําหนดแนวทางการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาการพยาบาลตามพันธกิจตางๆ [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (11)] 
นอกจากนี้อาจารยในคณะฯ ยังเปนคณะกรรมการหรือสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแหง
ประเทศไทย รวมถึงสมาชิกชมรมการพยาบาลเฉพาะสาขาตางๆ และคณะฯ ยังมีความรวมมือกับ
โรงพยาบาล สถาบันและหนวยงานตางๆ โดยคณะฯ เอ้ือประโยชนดานวิชาการ และการชวยสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล และเปนประโยชนสําหรับใชเปนสถานที่
ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2) การสรางเครือขายวิชาการตางประเทศ  
        ในระดับตางประเทศ คณะฯ ไดประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ  ใน
ตางประเทศโดยไดลงนามในสัญญาความเขาใจรวมกัน  (Memorandum of Understanding: MOU) กับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ จํานวน 7 ประเทศ  รวมทั้งสิ้น  16 ฉบับ  ไดแก  ประเทศสิงคโปร 
ออสเตรเลีย  ญ่ีปุน  เกาหลีใต  สวีเดน  แคนาดา  และสหรัฐอเมริกา  โดยการลงนามในสัญญาความเขาใจ
รวมกันกับสถาบันตางๆ น้ัน เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือและประสานประโยชนในดานการศึกษาและ
วิจัย ในดานการศึกษา คณะฯ มีการแลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ของคณะฯ กับสถาบันที่มีขอตกลงความรวมมือกัน และมีการสรางความรวมมือกับสถาบันชั้นนําทางการ
พยาบาลตางประเทศเพ่ือผลิตนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) ซ่ึงเปนหลักสูตรความรวมมือกับภาควิชา



 76

พยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย  [เอกสารหมายเลข 
2.1.1 (12)]  
งบประมาณ 
   คณะฯ มีแผนการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา โดยรองคณบดี
ฝายงบประมาณและการคลังเปนผูดูแลกํากับในการจัดสรรงบประมาณและการใชเงินในการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยคณะฯ ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาเปนอันดับตน เน่ืองจาก
การศึกษาเปนภารกิจหลัก นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินแลว คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณเงินรายได
สําหรับบริหารจัดการพันธกิจดานการศึกษาของคณะฯ ดวย  โดยสัดสวนการขอตั้งงบประมาณรายจาย
จากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดดานการศึกษาตองบประมาณทั้งหมด ประจําปงบประมาณ 
2553-2554 (ตองขอขอมูลจากรองคณบดีฝายงบประมาณและการคลัง) สรุปไดดังน้ี 
 

ป 
งบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมงบประมาณ 
งบประมาณ
ในการผลิต
บัณฑิต 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

สัด 
สวน 
(%) 

งบประมาณ
ในการผลิต
บัณฑิต 

งบประมาณ
ท่ีจัดต้ัง
ท้ังหมด 

สัด 
สวน 
(%) 

งบประมาณ
ในการผลิต
บัณฑิต 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

สัด 
สวน 
(%) 

2553 123,063,600 125,911,900 97.74 41,500,000 50,000,000 83.00 164,563,600 175,911,900 93.55 
2554 189,928,400 193,839,800 97.98 43,500,000 50,000,000 87.00 233,428,400 243,839,800 95.73 

  

 ผลการจัดสรรงบประมาณ ทําใหมีการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามแผนที่วางไวและหลังจากจบ
การศึกษา บัณฑิตมีงานทํา 100%  
 แตละหลักสูตรไดกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป 2554 เพ่ือใหสามารถถายทอดถึงผูปฏิบัติงาน
และผูที่เก่ียวของในการดําเนินการไดอยางทั่วถึง โดยผานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ การ
ประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ การประชุมกรรมการประจําภาควิชาฯ เพ่ือใหคณาจารยและ
บุคลากรไดรับทราบโครงการ/กิจกรรมเชิงรุก และโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะฯ เพ่ือนําไปสูการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค โดยคํานึงถึงตัวบงชี้ที่
เก่ียวของ แตละโครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัด และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ มีการรายงานผลการดําเนินการและการประเมินผลแตละโครงการ/กิจกรรมตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการนําผลการดําเนินการมาเปนขอมูลในการพิจารณากําหนด
โครงการ/กิจกรรมทั้งในลักษณะของภารกิจหลักและโครงการ/กิจกรรมเชิงรุกสําหรับปตอไป รวมทั้ง
พัฒนาวิธีการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  [เอกสารหมายเลข 2.1.1 (7)] 
 นอกจากน้ีคณะฯ ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรมา 2 ป (พ.ศ. 2552- 2553) คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ไดมีการวางแผนการประชุม/สัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 (คร่ึง
แผน) โดยมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ดานการศึกษาของ
คณะฯ อีกคร้ังหน่ึง โดยใชผลการดําเนินการและขอมูลปจจัยที่เก่ียวของมาวิเคราะห เพ่ือปรับแผนกลยุทธ
ดานการศึกษาของยุทธศาสตรที่ 2 ใหม ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากขึ้น 
เพ่ือใชเปนแนวทางกําหนดโครงการ/กิจกรรมในระยะตอไป และนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว [เอกสาร
หมายเลข 2.1.1 (13)] 
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.1  

1. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (1)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะพยาบาลศาสตร 
2. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (2)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรตางๆ 
3. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (3)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาล- 
     ศาสตรมหาบณัฑิตของภาควิชาตางๆ 
4. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (4)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร-  
     มหาบัณฑิต สาขาวิชาตางๆ คณะพยาบาลศาสตร และ 
     บัณฑิตวิทยาลัย 
5. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (5)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
     บัณฑิตฯ   
6. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (6)  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ    

 7. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (7)   แผนยุทธศาสตรที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนปฏิบัติการประจําป 2554  

     ดานการศึกษา 
  8. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (8)   - คณะกรรมการพัฒนาเครือขายการศึกษาและบริการ 
       พยาบาล 
                                                - คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานการศึกษา  
       การวิจัยและบริการวิชาการ 
  9. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (9)    คณะกรรมการพัฒนาเครือขายการศึกษากับสถาบัน 
       สมทบ 
  10. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (10)   หนังสือทําความรวมมือผลิตบัณฑติใหกับสถาบันตางๆ  
    - สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  
                                                - คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
     - ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
    - โครงการผลิตพยาบาลโดยชุมชนเพ่ือชมุชน   
    - บันทึกความรวมมือทางวชิาการระหวางคณะพยาบาล 
    ศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล กับกรมสุขภาพจิตกระทรวง 
    สาธารณสุข 
      11. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (11)   ที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษาพยาบาล 
       ของรัฐสังกัด สกอ.  
  12. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (12)  รายชื่อสถาบนัในตางประเทศทีล่งนามในสัญญาความ 
       เขาใจรวมกันกับคณะพยาบาลศาสตร   
  13. เอกสารหมายเลข 2.1.1 (13)  โครงการการสัมมนา “ทบทวนและวิเคราะหแผน 
       ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552-2555  
       (คร่ึงแผน)” 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22 
 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบประกันคุณภาพภายในทั้งระดับคณะและระดับภาควิชา โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (1)] และ
คณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (2)] ซ่ึงดําเนินการตามนโยบาย/แผนและ
แนวทางในการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (3)] แผน/ผังกํากับตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของคณะ) ผลจากการเยี่ยมสํารวจโดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย
และจากคณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา จะนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ
รวมกันพิจารณาและนํามาเปนขอมูลเพ่ือการบริหารการศึกษาของคณะฯ และภาควิชาตางๆ และบริหาร
ตามพันธกิจอ่ืนๆ ตอไป [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (4)] 
 สําหรับดานการศึกษามีรองคณบดีฝายการศึกษาและรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ (ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554) เปนผู รับผิดชอบกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามลําดับ 
มีแผนการจัดการศึกษา ดําเนินงานและประเมินผล ใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งเกณฑของสภาวิชาชีพ ทั้ง
รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษารับผิดชอบดานการพัฒนานักศึกษา ดําเนินการพัฒนา
นักศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค การพัฒนานักศึกษาดานการประกันคุณภาพ มีระบบและ
กลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ซ่ึงบรรจุอยูในแผนพัฒนานักศึกษา 
และแผนการประกันคุณภาพที่รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝายนโยบายและแผน   ฝายพัฒนานักศึกษาได
ประสานความรวมมือไปยังหนวยประกันคุณภาพ เพ่ือเชิญวิทยากรใหความรูและทักษะดานประกัน
คุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจดานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมพรอม และรวมมือใน
กระบวนการเยี่ยมสํารวจ ในป 2554 มีการจัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ใน
วันที่ 21  กันยายน 2554 เร่ือง บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน
พบวา จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 245 คน นักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับระบบคุณภาพ รอยละ 79.70 
และพรอมรับการเยี่ยมสํารวจ รอยละ 64.40  [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (5)]   
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา  
 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา ทํา
หนาที่เยี่ยมสํารวจ ตามมาตรฐานและองคประกอบในทุกมาตรฐานและองคประกอบ รวมทั้งประเมิน
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่ 2 เพ่ือประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่ 2 
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา (ตามMUQD) ของภาควิชาตางๆ ตามสาขาในวิชาชีพ คณะอนุกรรมการ
เยี่ยมสํารวจภาควิชาใหขอเสนอแนะ ระหวางการเยี่ยมสํารวจรวมทั้งแจงผลอยางไมเปนทางการเพื่อแสดง
ความเห็นรวมกัน แลวแจงผลและพิจารณาเปนมติอยางเปนทางการในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (6)] ซ่ึงภาควิชามีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะอยางตอเน่ืองทุกป
การศึกษา ตามเกณฑคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล โดยหัวหนาหนวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกัน
คุณภาพ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพฯ จะติดตามขอ
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รายละเอียดการปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะจากผลการสํารวจในปน้ันๆ ซ่ึงการเย่ียมสํารวจในปตอมา
คณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชาจะทําการตรวจสอบหลักฐาน การปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะ
จากผลการสํารวจในปที่ผานมาตอไปเปนวงจรอยางตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (6)] เพ่ือเปนขอมูล
เตรียมรับการประเมินจากมหาวิทยาลัยตอไป  
 ในการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปงบประมาณ 2553 คณะฯ รับการเยี่ยมสํารวจ
และประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19-20 มกราคม 
2554 และเม่ือมีการแจงผลการเยี่ยมสํารวจจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจของมหาวิทยาลัยฯเปนลาย
ลักษณอักษร รองคณบดีฝายนโยบายและแผนซึ่งเปนผูกํากับดูแลงานประกันคุณภาพจะเปนผูแจงให
ผูเก่ียวของรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (7)] และใหหัวหนา
ภาควิชาสื่อสารตอไปยังบุคลากร ผูเก่ียวของ รับทราบเพื่อใหผูรับผิดชอบตามมาตรฐานและองคประกอบ
ตางๆ ไดนําผลการเยี่ยมสํารวจไปดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะอยางตอเน่ืองของปที่มีการเยี่ยม
สํารวจตั้งแต ป พ.ศ. 2549  2551 2552 2553 [เอกสารหมายเลข 2.1.2 (8)] โดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการเยี่ยมสํารวจตอมหาวิทยาลัยทุกป 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.1.2  
  1. เอกสารหมายเลข 2.1.2 (1)   คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
       คณะพยาบาลศาสตร  
  2. เอกสารหมายเลข 2.1.2 (2)   คณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา 
  3. เอกสารหมายเลข 2.1.2 (3)   แผน/ผังกํากับงานประกันคณุภาพฯ  
       คณะพยาบาลศาสตร 
  4. เอกสารหมายเลข 2.1.2 (4)   รายงาน ผลการเยีย่มสาํรวจภาควชิา/ รายงานผลการ 
       เยี่ยมสาํรวจคณะ  
  5. เอกสารหมายเลข 2.1.2 (5)    ผลการประเมินนักศึกษาเขารวมอบรมประกันคุณภาพ 
  6. เอกสารหมายเลข 2.1.2 (6)   เอกสารสรุปการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
       จากอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจของภาควชิาตางๆ 
  7. เอกสารหมายเลข 2.1.2 (7)   สรุปการดําเนินการปรับปรงุตามขอเสนอแนะของ 
       กรรมการเยี่ยมสํารวจมหาวิทยาลัย 
  8. เอกสารหมายเลข 2.1.2 (8)  การดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะอยางตอเน่ือง 3 ป 
 
 

องคประกอบ 2.2  หลักสูตร ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ หลักสูตรท่ีเปดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ี

ย อม รั บ แ ล ะ เป น ท่ี นิ ย ม ใน ร ะดั บ ช า ติ /
นานาชาติ และสอดคลองกับนโยบายและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 2.2        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.2.1  มีระบบและกลไกในการสราง ประเมินและปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรที่มีความคลองตัว  
ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ 
[ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)] 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..22..11 
คณะพยาบาลศาสตร โดยรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายการศึกษา  รองคณบดีและผูชวยคณบดี

ฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ (ครบวาระ 15 สิงหาคม 2554) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดรับ
มอบหมายจากคณบดีใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ รวมกําหนดนโยบายทางการศึกษาของคณะฯ ทั้งใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาตางๆ ทั้งหลักสูตร
ปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับดูแลกระบวนการสราง ประเมิน
และปรับปรุงพัฒนาของหลักสูตรฯ มีหัวหนาสาขาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งหัวหนาวิชาทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร  

คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
เพ่ือใหมีความสอดคลองกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศไดทันตามกําหนดเวลา
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี   

1)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะฯ ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายการศึกษา และ
คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 เปนผูรับผิดชอบ โดยใหรองคณบดี และผูชวยคณบดี
ฝายการศึกษา และผูที่เก่ียวของกับการปรับปรุงหลักสูตรเขารับการอบรม แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และรองคณบดี และผูชวยคณบดีฝายการศึกษาไดรวมกัน
วางแผนจัดระบบการทํางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและกําหนดแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีการจัดอบรมแกคณาจารยเพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเน่ือง โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย [เอกสารหมายเลข 
2.2.1(1)] เพ่ือใหอาจารยไดมีความเขาใจแนวทางการทําหลักสูตรฯ มากข้ึน นอกจากนี้ไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [เอกสารหมายเลข 2.2.1(2)] ทําหนาที่ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล รวมทั้งนําผลการประเมิน
ของนักศึกษาวางแผนการดําเนินงานเพื่อจัดทําโครงสรางและรายวิชาของหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษาอยางเปนระบบ มีการจัดประชุมอาจารยเพ่ือพิจารณารางหลักสูตรฯ เปนระยะ และ
จัดประชุม/สัมมนาอาจารย ระหวางวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2554 เพ่ือใหอาจารยไดมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร และไดจัดทําเลมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2 มคอ.3 และ 
มคอ.4) เสนอรองอธิการบดีฝายการศึกษา [เอกสารหมายเลข 2.2.1(3)] ขณะนี้หลักสูตรไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล และอยูระหวางการ
นําเสนอเขาที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลําดับตอไป   

ในกระบวนการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เปดสอนอยูในปจจุบัน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดจัดใหมีการประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
โดยนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนจากรายวิชาตางๆ ของนักศึกษาและอาจารยมาใชในการ
สัมมนาหลักสูตรฯ และใชเปนขอมูลในการประชุมรวมกับฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งฝาย
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การพยาบาลของโรงพยาบาลอื่นๆ ที่เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
และปรับปรุงหลักสูตร เปนประจําทุกป [เอกสารหมายเลข 2.2.1(4)]  

2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะฯ ไดมอบหมายใหรองคณบดีและผูชวยคณบดี
ฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ (ครบวาระ 15 สิงหาคม 2554) รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 เพ่ือ
เสนอบัณฑิตวิทยาลัยภายในเดือน กรกฎาคม 2554 ซ่ึงรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธรวมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการจัดทํา มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 โดยได
มอบหมายใหหัวหนาสาขาและอาจารยในสาขาไปจัดทํา มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละสาขา 
นอกจากนั้นหลักสูตรไดจัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและ
เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยมาวิพากษหลักสูตรและใหขอเสนอแนะในการจัดทํา มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 
หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาไดมีการนําขอเสนอแนะตางๆ จากการสัมมนามาปรับปรุงแกไข มคอ.2 มคอ.
3 และ มคอ.4 ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  หลังจากนั้นไดเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือใหขอเสนอแนะใน 
มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 และ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร คราวประชุมคร้ังที่ 
9/2554 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ใหการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 จํานวน 6 สาขา ดังน้ี  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ ภาคปกติและภาคพิเศษ 
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ   
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาคปกติและ 

ภาคพิเศษ 
4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก 
5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ  
และได เ สนอหลั ก สูตรปรั บปรุ งต อกรรมการพิ จ ารณาและกลั่ นกรองหลั กสู ต รของ

มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2554  [เอกสารหมายเลข 2.2.1(5)]  ขณะน้ีไดรับการรับรอง 
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมคร้ังที่ 457  เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555  

สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหนาที่ในการประเมินผล 
วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการฯ มีระบบในการประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใหมีระบบการประเมินของนักศึกษาเม่ือเสร็จสิ้นรายวิชา และจัด
สัมมนานักศึกษาชั้นปที่ 2 ซ่ึงจัดขึ้นทุกปหลังเสร็จสิ้นการเรียนวิชาแกนและวิชาเฉพาะสาขา เพ่ือให
นักศึกษาประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และจัดสัมมนาอาจารยในหลักสูตรฯ เพ่ือให
ความรูความเขาใจและใหมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552    [เอกสารหมายเลข 2.2.1(6)]  
 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) เปนหลักสูตรความรวมมือกับภาควิชาพยาบาลศาสตร (โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยได
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประกอบดวยอาจารยจาก 2 สถาบัน  โดยหลักสูตรไดจัดสัมมนา
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อาจารย เร่ือง “การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 เม่ือวันที่ 29 - 30 มกราคม 2554 [เอกสารหมายเลข 2.2.1(7)]  จากการสัมมนาน้ีอาจารยไดแนวทาง
และความเขาใจในการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และสามารถจัดทํา มคอ.2  มคอ.3 และมคอ.4 ได  ทั้งน้ีไดจัดทํากรอบระยะเวลาการ
จัดทํา มคอ.[เอกสารหมายเลข 2.2.1(8)]  และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ 
ซ่ึงประกอบดวยคณาจารยจาก 2 สถาบัน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก[เอกสารหมายเลข 2.2.1(9)]  เพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 โดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มีการประชุมพิจารณาราง มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 เปนระยะๆ อยาง
ตอเน่ือง นอกจากน้ี หลักสูตร ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนารางหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) เม่ือ
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 เพ่ือพิจารณาราง มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4  [เอกสารหมายเลข 2.2.1(10)]   
ตอมาไดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวมประชุมดวยเปน
คร้ังสุดทาย เพ่ือวิพากษและใหขอเสนอแนะตางๆ มาปรับ  แกไขใน มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4  ใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ใหการรับรองหลักสูตรเม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 [เอกสารหมายเลข 2.2.1(11)] และไดดําเนินการเสนอเลม 
มคอ.2  มคอ.3 และมคอ.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ใหบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2554 [เอกสารหมายเลข 2.2.1(12)] และรอเสนอหลักสูตรตอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 ตอไป   
 4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงประกอบดวยคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก [เอกสารหมายเลข 2.2.1(13)] ไดปรับปรุงหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในเดือนพฤษภาคม 2554  โดยมีการประชุมกันอยางตอเน่ือง  จนกระทั่งได
ดําเนินการจัดทํา มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 เสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 4 
มกราคม 2554 พรอมกับแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ พรอมกัน 
[เอกสารหมายเลข 2.2.1(14)]  และไดเสนอหลักสูตรตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พรอมกับเชิญผูแทนชี้แจงหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2554 นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรยังไดใหความเห็นปรับแกไข
หลักสูตร  ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไดสงหลักสูตรที่ดําเนินการ
ปรับแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
และไดรับการบรรจุไวในวาระการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คราวประชุมคร้ังที่ 13/2554 เม่ือวันที่ 
27 กรกฎาคม 2554  และสภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  ในคราวประชุมคร้ังที่ 451 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2554 [เอกสาร
หมายเลข 2.2.1(15)] และไดทําเร่ืองเสนอขอการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 จากสภาการพยาบาล เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2554 [เอกสารหมายเลข 2.2.1 (16)] และ
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อยูระหวางการพิจารณารับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล  หลักสูตรฯ จึงกําหนดเปดรับนักศึกษาในป
การศึกษา 2555  
 

เอกสารอางอิงประเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1กอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.2.1  
  1. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (1)   โครงการการเตรียมความพรอมสําหรับการใชหลักสูตร 
       พยาบาลศาสตรบัณฑติ ฉบับปรับปรุง กิจกรรมการ 
       จัดการเรียนรู เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
       ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ และสาขาพยาบาลศาสตร 

2. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (2)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล- 
     ศาสตรบัณฑติ ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. 2553 

  3. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (3)  โครงการการสัมมนา เรื่อง การเรียนการสอนหลักสูตร 
       พยาบาลศาสตรบัณฑติ ฉบับปรับปรุง 
      4. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (4)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
                                                           แบบประเมินตางๆ และสรุปการประเมินผลตลอด 
       หลักสูตร 
      5. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (5)  - คําส่ังแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล- 
        ศาสตรมหาบัณฑิต 
       - หนังสือนําสงหลักสูตรปรับปรุงเสนอตอกรรมการ 
       พิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลยัมหิดล  
  6. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (6)  - โครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 
       มหาบัณฑิต ชั้นปที่ 2 
       - สรุปแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
       - โครงการสัมมนาอาจารยหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 
       มหาบัณฑิต 
  7. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (7)  - โครงการสัมมนาอาจารย เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตร 
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการพยาบาล (หลักสูตร 
       นานาชาติ และหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตาง 
       ประเทศ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
        แหงชาติ พ.ศ.2552 เม่ือวันที่ 29-30 มกราคม 2554 
  8. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (8)  กรอบระยะเวลาการจัดทํา มคอ. 
  9. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (9)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
       บัณฑิตฯ 
  10. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (10)  โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาราง 
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตร 
       นานาชาติ และหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยใน 
       ตางประเทศ) เม่ือวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554  
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  11. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (11)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
      แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
      มหาวิทยาลัยมหิดล ใหการรับรองหลักสูตรเม่ือเดือน 
      กรกฎาคม 2554 
 12. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (12)  หนังสือนําสงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 
      ปรับปรุง พ.ศ.2554 ใหบัณฑิตวิทยาลัย   
      มหาวิทยาลัยมหิดล  
 13. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (13)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล- 
      ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 14. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (14)  แบบฟอรมแจงขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือ 
      แตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
      ดุษฎีบัณฑิต และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 15. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (15)  หนังสือใหความเห็นชอบหลักสูตรฯ จากบัณฑิต 
      วิทยาลัย  
 16. เอกสารหมายเลข 2.2.1 (16)  หนังสือนําสงขอการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
      ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  

 

องคประกอบ 2.3  กระบวนการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 

ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่
ส ง เสริมใหนัก ศึกษาเปนบัณฑิต ท่ีมีความรู
ความสามารถท้ังดานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และ
ความสามารถ/ทักษะดานอื่นๆ ท่ีมีความสําคัญ
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต และการดําเนินชีวิต
อยางมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 

องคประกอบ 2.3        

         

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.1  มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคลองกับหลักการการศึกษาที่เนน  
การเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning Centered Education) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..11 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ไดนํานโยบายของคณะฯ มหาวิทยาลัย และ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาเปนแนวทางในการบริหารหลักสูตร ดังนั้นเม่ือส้ินสุดการจัด
การศึกษาในแตละป  ทุกหลักสูตรไดจัดสัมมนาหลักสูตร โดยนําผลการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนในปที่ผานมา เพ่ือวิเคราะหและใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน มีรองคณบดีฝายการศึกษา
กํากับดูแลและวางแผนรวมกับอาจารยผูสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ (ครบวาระ 15 สิงหาคม 2554) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากํากับดูแลและวางแผนรวมกับ
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อาจารยผูสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มุงเนนใหมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบโดยเนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง เชน การบรรยาย รวมอภิปราย การเรียนกลุมยอย การใหโจทย
สถานการณ การเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก เนนใหผูเรียนฝกการคนควาดวยตนเอง  
 ในการดําเนินการ หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา ไดกําหนดใหทุกรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 
จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน และดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน โดยใช
ขอมูลจากปที่ผานมาประกอบ กําหนดวิธี เครื่องมือ และเกณฑการประเมิน สําหรับในวิชาภาคปฏิบัติที่เนน
ทักษะของผูเรียน ไดจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหมีการฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล 
กอนขึ้นปฏิบัติในสถานการณจริงบนหอผูปวย ซ่ึงเปนแหลงฝกที่มีความหลากหลาย สามารถเปนแหลง
เรียนรู พัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มที่ ทั้งในการฝกทักษะการพยาบาล การปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากรในวิชาชีพ การสื่อสาร การบริหาร การเปนหัวหนาทีม การเปนสมาชิกทีม และความรับผิดชอบ มี
วินัยมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการทํา pre-post conference จากขอมูลผูปวยในสถานการณจริงมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนักศึกษาชั้นปสุดทายมีโอกาส
เลือกแหลงฝกเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ เปนเวลา 4 สัปดาหกอนสําเร็จการศึกษา มีการประเมินการเรียนรูจากการ
สอบขอเขียน/การปฏิบัติ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนการสอน กิจกรรมกลุม รายงาน และโครงงาน
นวัตกรรม ฯลฯ ในกรณีที่การประเมินผลพบวาผูเรียนที่ไมสามารถเรียนรูไดตามเกณฑที่กําหนดจะให
โอกาสในการพัฒนาความรูของผูเรียนโดยอาจารยประจําวิชาเปนผูดูแล 
 ในการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร มีกระบวนการ/ขั้นตอนชวยเหลือนักศึกษาที่มี
ปญหาในการเรียน โดยหัวหนาวิชาที่รับผิดชอบวิชาน้ันจะเปนผูใหคําแนะนําและการชวยเหลือเบื้องตน 
และรวบรวมขอมูลเสนอผานหัวหนาภาควิชาฯ เพ่ือเสนอเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
และดําเนินการแจงอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือติดตามใหคําแนะนําและดูแลตอไป 
 สวนของการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เนนการตอยอด เชื่อมโยงประสบการณการ
ทํางาน และความเชี่ยวชาญทางคลินิกของนักศึกษาเขากับการเรียนการสอนในหลักสูตรในรายวิชาตางๆ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดจัดประสบการณการเรียนการสอนเปนไปตามความสนใจและความ
เชี่ยวชาญของนักศึกษา ในการพยาบาลผูปวยเฉพาะกลุม เฉพาะโรค นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
ประเด็นที่สนใจ และมีความเชี่ยวชาญทางคลินิก โดยจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาตรงกับความเชี่ยวชาญของ
นักศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาบทบาทการเปนผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง นอกจากน้ันวิธีการจัดการ
เรียนการสอนสวนใหญใชวิธีการสัมมนาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําเสนอแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ ความคิดเห็นทางวิชาการ และขอเสนอแนะ นําไปสูการพัฒนาผูนําทางวิชาการดานการ
พยาบาล นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหนักศึกษาเรียนรูจากการพัฒนาโครงการ/
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยเนนใหนักศึกษาฝกคิดวิเคราะห ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และสามารถนําความรูและงานที่พัฒนาจากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปประยุกตใชไดจริง
ภายหลังสําเร็จการศึกษา ในบางรายวิชาจัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษารวมพิจารณาและปรับ
แผนการสอนใหใกลเคียงกับความคาดหวังความสนใจ และการนําไปใชประโยชน เชน การกําหนดหัวขอ
การสัมมนา การเลือกสถานที่ปฏิบัติการพยาบาล และสถานที่ศึกษาดูงานตามความสนใจ นอกจากน้ันมี
กระบวนการใหผูเรียนเลือกหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาตามความตองการและ
ความถนัดของนักศึกษา  
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ในการประเมินผลนักศึกษา ทุกรายวิชาตองกําหนดรายละเอียดวิธีการประเมินผล การวัด
ผลสัมฤทธิ์ เกณฑการใหคะแนน ใหนักศึกษาทราบ ซ่ึงวิธีการประเมินผลนักศึกษามีหลากหลาย เชน 
การสอบขอเขียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในกลุม กิจกรรมกลุม รายงาน โครงงานนวัตกรรม รวมทั้งการ
สอบภาคปฏิบัติ การสอบ OSCE ในกรณีที่ผลการศึกษาของนักศึกษาไมไดผลตามเกณฑที่กําหนด จะให
โอกาสนักศึกษาไดพัฒนาความรู โดยอาจารยประจําวิชาเปนผูดูแล [เอกสารหมายเลข 2.3.1(1)(2)]  
 ในสวนของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในดานคุณธรรม-จริยธรรมอยาง
ตอเน่ือง คณะฯ มีหลักสูตรในวิชาเลือก คือ วิชา พยคร 101 การพัฒนาตนตามหลักศาสนา สําหรับ
นักศึกษาท่ีสนใจเก่ียวกับพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม โดยมีการประเมินผล และการปรับเปลี่ยน
แผนการสอนอยางตอเน่ือง นักศึกษาจะลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกป ป 2554 น้ี มีนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่ม 
เปน 68 คน [(เอกสารหมายเลข 2.3.1 (3)]  
 ในสวนของการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู สงเสริมการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ/คุณธรรม/
จริยธรรม  ฝายพัฒนานักศึกษา ไดจัดโครงการเชิงรุก  ดังน้ี 
 โครงการพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณภาพคูคุณธรรม [เอกสารหมายเลข 2.3.1 (4)]  
 คณะพยาบาลศาสตร ตระหนักถึงการพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี จึงจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาให
นักศึกษามีคุณธรรม-จริยธรรมอยางตอเน่ืองทุกป เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงอยูในแผนยุทธศาสตร
เชิงรุก เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกการเปนพลเมืองดีของสังคม นําธรรมะไปใชในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาลและในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และเพื่อใหนักศึกษามีความรูคูคุณธรรมตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย 
 กิจกรรมที่ดําเนินการ การจัดคายกิจกรรมรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาเห็นคุณคาของ
ธรรมะ มีคุณธรรม-จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีบุคลิกภาพที่ดี  ดังน้ี  
 1. คายศึกษาอบรมและปฏบิัตธิรรมเนกขมัมบารมี พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันตสิุข ณ ยุว
พุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย จัดสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
 2. คายพุทธบตุร พุทธธรรม ณ ศูนยปฏิบัตธิรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  
 3. โครงการ “ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ : ทําความดีถวายในหลวง” ณ สวนปาสุขกาโร 
นักศึกษาชั้นปที่ 3  
 4. โครงการ “จิตสรางปญญา” ณ เสถียรธรรมสถาน วัชรพล กทม. (ตามความสมัครใจของ
นักศึกษา) 
 5. กิจกรรมสงเสริมการนําธรรมะไปใชในชีวติประจําวัน / การปฏิบัตธิรรม เชน การตักบาตรทุก
เชาวันเสาร สวดมนต ทําสมาธิ ที่หอพัก ปฏิบัตศิาสนกิจ ตามกาลในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
 6. โครงการรณรงคสรางภูมิคุมกันใหแกนักศึกษา “รูทนัสังคม เพาะบมนิสัย กายใจเขมแข็ง”
กิจกรรม “จิตสรางปญญา”  
การประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา  
  โครงการ/กิจกรรมทุกโครงการจะมีการประเมินผลจากผูเขารวมกิจกรรม การประเมินผลอยูใน
เกณฑเปนที่นาพอใจ ในลําดับ มาก-มากท่ีสุด ตองการใหจัดตอเน่ืองทุกป ภายหลังการเขาคายกิจกรรม 
จะนํามาเขาที่ประชุมกรรมการพัฒนานักศึกษาเพ่ือพิจารณาผลการประเมินจากนักศึกษา ปญหา-อุปสรรค
และนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานคุณธรรม-
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จริยธรรม เปนระบบ อยางตอเน่ืองทุกป โดยทุกปคณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา จะจัดสัมมนา
กรรมการพัฒนานักศึกษาซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา อาจารยประจําชั้น อาจารย
ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและนักศึกษากลุมผูนํา ในป 2553 ไดจัดสัมมนาในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 
[เอกสารหมายเลข 2.3.1 (5)] เม่ือวิเคราะหปญหาในป 2552 พบวา โครงการที่จัดใหนักศึกษาเหมาะสม
ตอเน่ืองมาตลอด ที่ประเมินจะเปนการประเมินเก่ียวกับสถานที่ในการอบรมพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม 
และขอใหเปดรับตามความสมัครใจบาง ดังน้ัน ฝายพัฒนานักศึกษาจึงจัดใหมีการอบรมคายพุทธบุตร 
พุทธธรรม ณ ศูนยปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล จ.นครปฐม (จากเดิมคือ วัดปญญานันทาราม     จ.ปทุมธานี) 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 และเพิ่มโครงการปฏิบัติธรรม “ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ : ทําความดีถวาย
ในหลวง” ณ สวนปาสุขกาโร ในนักศึกษาชั้นปที่ 3 และโครงการ “จิตสรางปญญา” ณ เสถียรธรรมสถาน 
วัชรพล กทม. ซ่ึงเปดรับนักศึกษาตามความสมัครใจ 
  โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานคุณธรรม-จริยธรรม น้ี คณะไดจัดเปนระบบตอเน่ืองที่มีการ
ประเมินผลทุกป และผลการประเมินจากนักศึกษาเปนที่นาพอใจ เม่ือมีขอปญหาตางๆ ก็จะปรับแกไข
ตามการประเมินผลของอาจารยและนักศึกษา นับตั้งแตป 2543 โดยนักศึกษา ชั้นปที่ 1 และ 2 จะตองเขา
อบรมอยางตอเน่ืองทุกคน 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1  
  1. เอกสารหมายเลข 2.3.1 (1)    ประมวลรายวชิา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
  2. เอกสารหมายเลข 2.3.1 (2)    ประมวลรายวชิา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
  3. เอกสารหมายเลข 2.3.1 (3)    ประมวลการสอนรายวิชา พยคร 101 การพัฒนาตน 
       ตามหลักศาสนา          
  4. เอกสารหมายเลข 2.3.1 (4)     โครงการพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  
  5. เอกสารหมายเลข 2.3.1 (5)    โครงการสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.2 มีการประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปน
ระบบ  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..22 
คณะพยาบาลศาสตร วางระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการวัดความรูความสามารถของนักศึกษามากกวา 1 
วิธี รวมทั้งมีระเบียบ วิธีปฏิบัติในการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  

สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดังน้ี [เอกสาร
หมายเลข 2.3.2 (1)] 
 - รายวิชาทฤษฎี ใชการสอบไมเกินรอยละ 70 และกิจกรรมอ่ืนๆ ไมเกินรอยละ 30 มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนากระบวนการสรางขอสอบ ทําหนาที่ วิพากย/พิจารณากลั่นกรองขอสอบที่
จัดทําตาม Test blueprint ของแตละรายวิชา โดยนําผลการวิเคราะหขอสอบมาใชปรับปรุงคุณภาพ
ขอสอบ มี การจัดทําระบบฐานขอมูลคลังขอสอบรายวิชา และขอสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตรอยาง
ตอเน่ือง เริ่มดําเนินการปอนขอมูล ชุดขอสอบทุกรายวิชาเขาระบบฐานขอมูลคลังขอสอบ 
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 - รายวิชาปฏิบัติ มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาล รอยละ 75-80 โดยใชแบบ
ประเมิน ที่มีเกณฑการใหคะแนนแบบ Rubric Score และการสอบทักษะ/การปฏิบัติงานอ่ืนๆ รอยละ 20-
25 [เอกสารหมายเลข 2.3.2 (2)] 
 สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  มีกระบวนการประเมินผลเปนไปตามเกณฑขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 มีกระบวนการประเมินผล
นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เชน รายวิชาภาคปฏิบัติมีการประเมินดานการปฏิบัติการพยาบาล 
รอยละ 70 และมีการประเมินดานอ่ืน รอยละ 30 และในรายวิชาภาคทฤษฎีมีการประเมินดานผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ รอยละ 70 และประเมินความสามารถดานอ่ืนๆ รอยละ 30 [เอกสารหมายเลข 2.3.2 (3)]   
 คณะฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยให
นักศึกษาเขาไปประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Online ซ่ึงหนวยทะเบียนฯ เปนหนวยงานจะเขาไป
ตรวจสอบและติดตามการประเมินผล Online ของนักศึกษา ภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา เพ่ือให
ไดรับการประเมินผลทุกรายวิชา  ซ่ึงอาจารยสามารถนําผลการประเมินของปการศึกษา 2553 มาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนตามขอเสนอแนะทุกรายวิชาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว[เอกสารหมายเลข 
2.3.2(4)(5)(6)] สวนการประเมินอาจารยผูสอนโดยอาจารยผูรวมสอนหรือหัวหนาวิชา [เอกสารหมายเลข 
2.3.2(7)] จะดําเนินการทุกรายวิชา โดยหัวหนาวิชาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดอาจารยเขาประเมินการสอน 
และใหอาจารยผูสอนเซ็นรับทราบผลการประเมิน แลวรวบรวมผลสงหัวหนาภาควิชาฯ ทราบตอไป   
 นอกจากน้ีในรายวิชาภาคปฏิบัติ หัวหนาวิชาจะรวบรวมขอเสนอแนะที่ไดจากหัวหนาพยาบาล
พยาบาล และผูเก่ียวของจากแหลงฝกตางๆ นําเสนอภาควิชาฯ เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาตอไป  
 ผลจากการประเมินรายวิชาไดนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เชน 
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ผลการประเมินรายวิชาของวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา
สําหรับผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจากนักศึกษาพบวา มีเน้ือหาวิชามาก ผลคะแนนสอบของวิชาคอนขาง
ต่ํา นักศึกษาสวนใหญมีความรูพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาไมดี ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ จึงไดจัดแยกวิชา
พยาธิสรีรวิทยาและวิชาเภสัชวิทยาสําหรับผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงจากกัน และจัดโครงการอบรมทาง
วิชาการสรีรวิทยา เปนเวลา 5 วันเพื่อเตรียมความรูใหกับผูที่สอบผานสัมภาษณ กอนเขาศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2554 [เอกสารหมายเลข 2.3.2 (8)] 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.2เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.2  
  1. เอกสารหมายเลข 2.3.2 (1)  คูมือนักศึกษา  
  2. เอกสารหมายเลข 2.3.2 (2)  แบบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร  
       พย.บ 
  3. เอกสารหมายเลข 2.3.2 (3)   แบบประเมินผลภาคทฤษฎี หลักสูตร พย.ม. 
  4. เอกสารหมายเลข 2.3.2 (4)  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  5. เอกสารหมายเลข 2.3.2 (5)  ผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 
  6. เอกสารหมายเลข 2.3.2 (6)   คูมือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผานระบบ  
       Online 
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  7. เอกสารหมายเลข 2.3.2 (7)   ผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยอาจารยผูรวมสอนหรือ 
       หัวหนาวิชา 
  8. เอกสารหมายเลข 2.3.2 (8)   โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการ  
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.3 มีการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยทางดานการศึกษา (Education Research) เพื่อพัฒนา  
การเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..33 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานงานวิจัย ป พ.ศ.2548-2555 โดยมีรอง
คณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธเปนผูรับผิดชอบหลักครอบคลุมงานวิจัยในทุกดาน รวมทั้งงานวิจัย
ทางดานการศึกษา โดยมีกองทุน ซี.เอ็ม.บี. เปนแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยที่สําคัญ [เอกสารหมายเลข 
2.3.3(1)] และไดเริ่มแผนสนับสนุนใหบุคลากรในคณะฯ ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดจัดทํา
โครงการวิจัยดานการศึกษา ตั้งแตป 2552-ปจจุบัน  
 ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มีการประชาสัมพันธผานคณะกรรมการวิจัย และที่ประชุมของ
คณะผูบริหารและหัวหนาภาควิชา เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหทําวิจัยทางดานการศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา และคณะฯ ยังไดจัดการสรางงานวิจัยจากงานประจํา (Routine 
to Research) สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุมวิชาการการพัฒนา
งานวิจัย : ทางเลือกและโอกาสเม่ือวันที่ 28 กรกฏาคม 2554 โดยมีสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว เปนผูจัด ซ่ึงมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 12 คน และมีการเพ่ิมทุนสนับสนุนการวิจัยจากเดิม 5,000 
บาท เปน 30,000 บาท [เอกสารหมายเลข 2.3.3 (2)] พรอมทั้งมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา
ของการพัฒนาโครงรางการวิจัย จํานวน 4 คร้ัง และงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ไดจัดใหมี
คลินิกวิจัย ในวันอังคารและวันพุธบายทุกสัปดาห เพ่ือใหคําปรึกษาเฉพาะรายสําหรับการทําวิจัย โดย
ผูเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัยและสถิติดานการเงิน  
 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดประเมินผลการดําเนินโครงการ และพบวา ใน
ปงบประมาณ 2554 ไมมีผูเสนอโครงการขอรับทุนดานการศึกษา และยังไมสามารถดําเนินงานไดตาม
แผนงานที่กําหนด เน่ืองจากอาจารยมีภาระงานมาก และบุคลากรสายสนับสนุน ยังขาดประสบการณและ
ความม่ันใจในการทําวิจัยดวยตนเอง [เอกสารหมายเลข 2.3.3 (3)] ภายหลังจากการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2554 ไดมีการเสนอแนวทางแกไขปญหาของการดําเนินโครงการ และนํามาสู
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการโครงการในปงบประมาณ 2555 ตอไป [เอกสารหมายเลข 2.3.3 (4)]  
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.3เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.3  
1. เอกสารหมายเลข 2.3.3 (1) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเบิก 

จายเงิน ทุนอุดหนุนประเภทตางๆตามโครงการ 
 ชวยเหลือของไชนาเมดิคัลบอรด (China Medical of  
 New York, Inc.) พ.ศ.2552  

2. เอกสารหมายเลข 2.3.3 (2)   โครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research) 
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3. เอกสารหมายเลข 2.3.3 (3)   ผลการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา 
ประจําปงบประมาณ 2554 

4. เอกสารหมายเลข 2.3.3 (4)   แผนการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา 
ประจําปงบประมาณ 2555   

องคประกอบ 2.4   นักศึกษา ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูท่ีมีความ

พรอมดานความรู สติปญญา อารมณ จิตใจ
สุขภาพ สังคม และมีความต้ังใจในการเขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 2.4        

        
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของนักศึกษา และการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดกลุมเปาหมายหลักสําหรับการเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิตคือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สําหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา กลุมเปาหมายคือพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงผูสมัครเขาศึกษาแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ
ตามที่คณะฯ กําหนด  
  คณะฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตรใหแกกลุมเปาหมายและผูสนใจ โดย
จัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบของ Open house, Road show, ผาน website ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสิ่งพิมพ และรายการวิทยุ และในสวนที่คณะฯ ดําเนินการเอง มีการ
ผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ เชน แผนพับ Poster Roll up และ VCD เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมรวมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการเผยแพรโดยศิษยเกาของคณะฯ เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ผูเก่ียวของ 
และกลุมที่เปนพันธมิตรทางการศึกษากับคณะฯ มากขึ้น 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการวางแผนรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาดวยกัน 2 
ระบบ คือ  

 1. ระบบโควตา (รับตรง) เปนการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัด
สอบและคัดเลือกผูเขาศึกษาเองโดยแบงเปนโควตาตางๆ เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
นักเรียนทั่วประเทศ ไดแกโควตาพื้นที่ โควตาโครงการพิเศษ โควตาโครงการสงเสริมความถนัดทาง
วิชาชีพ โครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน โครงการ
พยาบาลเพ่ือคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  โครงการพยาบาลเพื่อศูนยการแพทยกาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพยาบาลเพ่ือคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึง
ผูสมัครจะเปนกลุมนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และโควตาพิเศษโครงการรับผูมี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล/มีประสบการณวิชาชีพ  ซ่ึงผูสมัครจะเปนกลุมผูชวยพยาบาลทั่ว
ประเทศ โดยคณะฯ จะกําหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์
สมัครในแตละโควตาไวในระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสาร
หมายเลข 2.4.1(1)]  
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 2. ระบบแอดมิชชั่นกลาง เปนการคัดเลือกนักศึกษาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซ่ึงผูสมัครจะเปนกลุมนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั่วประเทศ  

 ในการดําเนินการ ฝายการศึกษาจะพิจารณาคะแนนผูสมัครสอบขอเขียนในวิชาสามัญของแต
ละโควตาตามลําดับคะแนนรวม เพ่ือประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และสอบความถนัด
ทางวิชาชีพ และทดสอบบุคลิกภาพ เพ่ือใหการดําเนินการสอบสัมภาษณบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร  ทั้ง
ระบบโควตา  และระบบแอดมิชชั่นกลางเปนไปอยางเรียบรอย คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผูเขาศึกษาและคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ [เอกสารหมายเลข 2.4.1(2)] ดําเนินการ
พิจารณาและเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือรับรองและประกาศผล   

 ในปที่ผานมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดปรับขั้นตอนการดําเนินสอบ
โดยใหผูที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนสอบความถนัดทางวิชาชีพ และทดสอบบุคลิกภาพ  และตรวจ
รางกายใหเสร็จสิ้นกอนการสอบสัมภาษณ 1 สัปดาห เพ่ือรวบรวมผลเปนขอมูลประกอบในการสอบ
สัมภาษณ ซ่ึงพบวาคณะกรรมการสอบสัมภาษณไดขอมูลที่ครบถวนมากขึ้น ดังน้ันในปการศึกษา 2555 
คณะฯ ยังคงใชแผนการนี้ในการคัดเลือกนักศึกษา และวางแผนติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการตอไป  
  สวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
[เอกสารหมายเลข 2.4.1(3)] มีหลักเกณฑในการพิจารณาผลการสอบและคุณสมบัติของผูสอบ โดย
คํานึงถึงโอกาสและศักยภาพของนักศึกษารวมกับคะแนนสอบ รวมทั้งแหลงที่มาและความตองการของ
หนวยงานตนสังกัด  

เอกสเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1ารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.4.1  
1. เอกสารหมายเลข 2.4.1 (1)  ระเบียบการสอบคัดเลือกบคุคลเขาศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. เอกสารหมายเลข 2.4.1 (2)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูเขา 

ศึกษาและคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

3. เอกสารหมายเลข 2.4.1 (3)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.4.2 มีการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่ อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรู  
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม   
[ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)] 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 
คณะพยาบาลศาสตร โดยรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

ไดรับมอบหมายจากคณบดีใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ รวมกําหนดนโยบายในการพัฒนานักศึกษาทั้ง 
หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพ่ือการผลิตบัณฑิตใหคุณลักษณะบัณฑิต และตามคานิยมองคกร
([เอกสารหมายเลข 2.4.2(1)] มีระบบกลไกการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา โดยมีคณะฯ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษารวม จํานวน 19 คน  ประกอบดวย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปน
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ประธาน มีคณาจารยจากภาควิชาตางๆ ภาควิชาละ 2 คน เปนกรรมการ มีหัวหนางานพัฒนานักศึกษา
เปนกรรมการเลขานุการและบุคลาการงานพัฒนานักศึกษา 2 คนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
[เอกสารหมายเลข 2.4.2(2)] และมีอาจารยที่เปนที่ปรึกษากลุมรหัสนักศึกษาซึ่งแบงเปน 16 กลุมๆ ละ 60–70 
คน  มีอาจารยที่ปรึกษา 16 คน [เอกสารหมายเลข 2.4.2 (3)]  เพ่ือดูแลการบริหารจัดการนักศึกษาเปน
กลุมสายรหัส ตั้งแตชั้นปที่ 1-4 นอกจากน้ียังมีการแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา [เอกสาร
หมายเลข 2.4.2 (4)]  ซ่ึงประกอบดวย นายกสโมสรและกรรมการจากนักศึกษาทุกชั้นป  เพ่ือบริหารจัดการ 
วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม และดําเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา แสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมตามโอกาสที่เหมาะสม โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม   คณะกรรมการชุดตางๆ
ดังกลาวจัดสัมมนา รวมกัน วิเคราะหปจจัย สถานการณ ของงานพัฒนานักศึกษา(SWOT)ในป 2553  
ในวันที่ 25-26 เมษายน  2554 [เอกสารหมายเลข 2.4.2 (5)]  และรวมกันวางแผนงานหลักของ
ปงบประมาณ 2554 โครงการตางๆตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจเพ่ือใหสอดคลองกับแผนงานหลักตอไป  
[เอกสารหมายเลข  2.4.2 (6) ]   

แผนหลักในงานพัฒนานักศึกษา  ประกอบดวย  
แผนงานหลกัที่ 1  แผนงานภารกิจประจํา มี  4  กิจกรรมคือ  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรูความสามารถ   
1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรับผดิชอบตอสังคม   
1.3 เพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยของนักศึกษา 
1.4 เพ่ือสรางความผูกพันระหวางครู-ศิษย รุนพ่ี – รุนนอง   

          แผนงานหลักที่  2   แผนงานยุทธศาสตรเชิงรุก   ประกอบดวย 
   2.1  กิจกรรม “นองใหม NS บนเสนทางสีขาว”  

            2.2  กิจกรรม “จิตอาสา”   
            2.3  กิจกรรม “NS Smart”  
            2.4  กิจกรรม “กุหลาบงามหนามตองคม”  
 

แผนงานหลักที่ 1  แผนงานภารกิจประจํา   ประกอบดวย  
 1. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรูความสามารถ   
มี 2 โครงการ  
   1.1 โครงการพัฒนาดานวิชาการและภาวะผูนํานักศึกษา ประกอบดวย 8 กิจกรรม ไดแก 
[เอกสารหมายเลข 2.4.2 (7)]  
                กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผน 8 กิจกรรมโดยนักศึกษา ไดแก    

  1.1.1 จัดตั้งชมรมตางๆ โดยดําเนินการที่หอพัก ไดแกชมรมวิชาการ ชมรมภาษาอังกฤษ 
ชมรมคอมพิวเตอร ชมรมหองสมุดที่หอพัก ตลอดปการศึกษา    
   1.1.2  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา โครงการ Friend For Friend   

   1.1.3  กิจกรรมพัฒนาผูนํานักศึกษา สําหรับนักศึกษาผูนําชั้น ปที่ 1-4 
  1.1.4  กิจกรรมนําความรูสูชุมชน : รณรงค ตอตาน บหุร่ี เหลา และยาเสพติด โดยนักศึกษา

พยาบาลเปนแกนนําหลักรวมกับคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล คณะกายภาพบําบัด คณะเทคนิค
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การแพทย และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต รวม 5 คณะ 25 
มิถุนายน 2554  

  1.1.5  กิจกรรม “เครือขายสุขภาพรวมใจใสใจทาฉลอม” โดยนักศกึษาพยาบาล รวมกับสหพนัธ
นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (สนภท.) และเครือขายนิสิตนักศึกษาวทิยาศาสตรสขุภาพ 
 6 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดชองลม) ทาฉลอม สมุทรสาคร  

  1.1.6 นําเสนอผลงานการจัดโครงการตอตานการสบูบุหร่ี และเขารวมประชุม ในการประชุม
วิชาการ ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ เรื่อง “ความสําเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล”โดย
ไดรับคัดเลือกให นําเสนอจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ  

  1.1.7 รวมกิจกรรมงานมหิดลวิชาการ ป 54 ณ ศาลายา วันที่ 19-20 สิงหาคม 2554 
  1.1.8  กิจกรรมพัฒนาดานภาษา  (โครงการสอนภาษาจีน)  เพ่ือใหนักศึกษาพาบาลไดมีความรู

ในภาษาที่สาม  ระหวางเดือนธันวาคม-มีนาคม 2554  
การประเมินผล   โครงการพัฒนาดานวิชาการและภาวะผูนํานักศึกษา ประกอบดวย 8 

กิจกรรม สามารถจัดไดทั้ง 8 กิจกรรม (รอยละ100) แตละกิจกรรม มีการประเมินโดยผูเขารวมกิจกรรมคือ
นักศึกษาและนักเรียน/ประชาชนในชุมชน พบวาความพึงพอใจในภาพรวมของทุกกิจกรรมอยูในเกณฑดี   
จากการสังเกตบทบาทของนักศึกษา ไดแสดงความเปนผูนํา  สามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธานในการ
ประชุมตางๆ ที่จัดรวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ หรือสถาบันสมทบ เชน การประชุมกีฬาสถาบันพยาบาล
แหงประเทศไทย เปนผูนําเสนอรายงาน  เปนผูนําในการจัดโครงการตางๆ รวมกับสถาบันอ่ืน เชน โครงการ
นําความรูสูชุมชน : รณรงค ตอตาน บุหร่ี เหลา และยาเสพติด เปนตน ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
ตางๆของแตกิจกรรม โดยการจัดสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษา  กรรมการหอพัก อาจารยประจําชั้น 
อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา  นักศึกษากลุมผูนํา  ไดวิเคราะห SWOT เก่ียวกับงานพัฒนานักศึกษา ใน
วันที่ 25-26 เมษายน  2554  และเสนอแผนงานงบป  2555 ที่ปรับแกไขปญหาในปที่ผานมา  [เอกสาร
หมายเลข 2.4.2 (5)] 

ในป 2554 ไดจัดสัมมนาในวันที่ 25-26 เมษายน 2554 [เอกสารหมายเลข 2.3.1 (5)] ซึ่งได
วิเคราะห SWOT ของงานพัฒนานักศึกษาเม่ือวิเคราะหปญหาในป 2553 พบวา โครงการพัฒนา
ดานวิชาการและภาวะผูนํานักศึกษา ที่ดําเนินการมาอยางตอเน่ือง สามารถสงเสริมนักศึกษาใหมีความ
เปนผูนํา สามารถแขงขันกับนักศึกษาสถาบันการศกึษาพยาบาลอ่ืนๆ ได ในหลายโครงการไดปรับเปลี่ยน
ใหเหมาะสมตามการประเมินของนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาโครงการ และจากการสัมมนากรรมการ
พัฒนานักศึกษาซึ่งกระทําอยางตอเน่ืองทุกๆ ป เชน 

- โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษา 2553 มีการประเมินอยูในเกณฑดี นักศึกษามีความเห็นวาควรจัด
ใหมีการเปลี่ยนสถานที่ในการอบรม วิทยากรเหมาะสมและตองการใหจัดตอไป ในป 2554 จึงเปลี่ยน
รูปแบบ วิธีการและสถานที่ โดยเปลี่ยนวิทยากรและสถานที่จัด ณ สวนแสนปาลมรีสอรท นครปฐม  

- โครงการนําความรูสูชุมชน : รณรงค ตอตาน บุหร่ี เหลา และยาเสพติด ซ่ึงจัดการใหความรูและ
มีกิจกรรมรวมกับนักเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนวัดสิงห และเพ่ิมนักเรียนแกนนําของโรงเรียนวัดราช
โอรส ตามการประเมินป 2553 และตามความตองการของโรงเรียนในกลุมเปาหมาย โดยมีนักศึกษาใน
เครือขายจากหลายคณะฯ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มารวมโครงการ จากการประเมินในป 2553 น้ี มี
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ความเห็นวาการจัดโครงการมีประโยชนระดับดี โรงเรียนทั้ง 2 แหง เปนแหลงชุมชนที่เยาวชนมีปญหายา
เสพติด  

- กิจกรรมโครงการ ที่นักศึกษาพยาบาลเขารวมกับสหพันธนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรแหง
ประเทศไทย (สนภท.) และเครือขายนิสิตนักศึกษาวทิยาศาสตรสุขภาพ เม่ือป 2553  ใชชื่อวา โครงการ 5 
หมอ”  เปนกิจกรรมใหความรูและสงเสริมสุขภาพในชุมชน มีการประเมินอยูในเกณฑดี  โดยในป 2554  
ไดเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการเครือขายสุขภาพรวมใจใสใจทาฉลอม”   

- กิจกรรมงานมหิดลวิชาการ ป 2554 มีการประเมินอยูในเกณฑดี ไดปรับรูปแบบกิจกรรมจากป
2552 เพ่ิมมากขึ้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขามาดูกิจกรรม นิทรรศการที่นักศึกษาจัดและใหความ
สนใจเขาเรียนในวิชาชีพ  

- รายการกบนอกกะลา ไดถายทําสารคดีเก่ียวกับการที่นักศึกษาเขารับการศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล  ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในชื่อเรื่อง “พยาบาล…เสนทางแหงการเสียสละ”   

1.2 โครงการพัฒนาเครือขายระหวางภายในและภายนอกสถาบัน  โดยมีกิจกรรมยอย 7 
กิจกรรม [เอกสารหมายเลข 2.4.2 (8)]  
                 กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผน  7 กิจกรรมโดย นักศึกษา ไดแก 

   1.2.1 กิจกรรมสานสัมพันธพยาบาลมหิดล 15 สถาบัน  คร้ังที่ 7 ณ คําแสดรีสอรท กาญจนบุรี 
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2553   

   1.2.2  จัดกิจกรรมรับนองประชุมเชียร สอนนองรองเพลง กีฬานองใหมกับนักศึกษาคณะตางๆ 
ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554   

   1.2.3 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันแหงประเทศไทยครั้งที่ 30   
   1.2.4 รวมประชุมวิชาการมหกรรมเรียนรูเครือขาย คร้ังที่ 2 “บมเพาะนักศึกษาพยาบาลสูการเปน 

นักสรางเสริมสุขภาพ” สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
    1.2.5 รวมกิจกรรมขบวนพาเหรดรวมพลังสรางสังคมปลอดบุหร่ี รวมกับ สนง.การสรางเสริมสุขภาพ 

    1.2.6 เขารวมกิจกรรมในโครงการ Asia – Pacific Alliancd of Health Leaders (APAHL) ประเทศ 

ออสเตรเลีย 7–11 ตุลาคม 2553  

   1.2.7 รวมกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับ Malardalen University, 
Department of Caring and Public Health ประเทศสวเีดน 6 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2554   

การประเมินผล โครงการพัฒนาเครือขายระหวางภายในและภายนอกสถาบัน  
ประกอบดวย 7 กิจกรรม   สามารถจัดได 7 กิจกรรม (รอยละ 100)  

จากการประเมินผลโดยรวมในแตละกิจกรรมที่จัด ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี เปนการสราง
เครือขายรวมกัน นําความรูที่เรียนมาไปใหคําแนะนําและสงเสริมสุขภาพแกเยาวชน ชุมชน เกิดความรัก
ความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน นํามาซ่ึงความเขมแข็งทางวิชาการรวมกับคณะและสถาบัน     
กิจกรรมที่นักศึกษาไดเขารวมสามารถพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามคานิยมองคกรไดเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ  และควรจัดในปตอไป  มีขอเสนอแนะใหเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมและวิทยากร
ในบางกิจกรรม เชน กิจกรรมสานสัมพันธพยาบาลมหิดล  จากสรุปรายงานการสัมมนาคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา  [เอกสารหมายเลข 2.4.2 (5)] 
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2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรับผิดชอบตอสังคม  ไดแก 
  2.1 โครงการบําเพ็ญประโยชนและอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยมี 3 กิจกรรม [เอกสารหมายเลข 
2.4.2 (9)]  
กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผน   3 กิจกรรมโดยนักศึกษาในการจัดโครงการทุกโครงการ นักศึกษาจะมี
การประชุมกลุมสมาชิกกอน โดยใชหลักประชาธิปไตย ไดแก 

     2.1.1 กิจกรรม คายวิศวะ-พยาบาลพฒันาชนบท คร้ังที่ 20 วันที่ 22-31 ตุลาคม 2553 ณ 
โรงเรียนบานจกปก  ต.ขะเนจ้ือ  อ.แมระมาด  จ.ตาก  ลักษณะกิจกรรมเปนการสงเสริมสุขภาพ/ตรวจ
สุขภาพชุมชน โดยจัดรวมกับ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจาคุณทหาร ลาดกระบัง    

    2.1.2 กิจกรรมคายปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ คร้ังที่ 17 วันที่  6-7 สิงหาคม 2554  
ณ พ้ืนที่ปาบานทาสอน  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี  

    2.1.3 กิจกรรมสรางจิตสํานึกตอสถาบันและสังคมสวนรวม 4 กิจกรรมไดแก 
           2.1.3.1 ใหบริการวิชาการดวยจิตอาสาตอสังคม โดย เดินรณรงค ตานภัยบุหร่ี และ

สงเสริมการสรางเสริมสุขภาพโดยการเตน นําแอโรบิค รวมกับมูลนิธิรณรงคไมสูบบุหร่ี   
           2.1.3.2 รวมกิจกรรมกับคณะฯ/สมาคมศิษยเกา/มูลนิธิฯ/สภาการพยาบาล เชน รวมงาน

วิ่งการกุศล ของสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราช  
           2.1.3.3 กิจกรรม “โครงการรวมใจเปนหนึ่งสงถึงพระบาทน้ําพุ” เพ่ือศึกษาชีวิต ใหเห็น

สภาพความเปนจริง อีกมิติหน่ึงของสุขภาพเพื่อรูจักการปองกัน และแนะนําประชาชนในบทบาทของ
พยาบาล วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ วัดพระบาทนํ้าพุ จ.ลพบุรี    

           2.1.3.4 กิจกรรม “ทีมสุขภาพรวมใจเดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหร่ี” คร้ังที่ 7 นักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปที่ 2 จํานวน 120 คน  รวมเตนแอโรบิค ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

การประเมินผล โครงการบําเพ็ญประโยชนและอนุรักษส่ิงแวดลอม   ไดดําเนินการครบ
ทุกกิจกรรม (รอยละ 100 )  

จากการประเมินผลทุกกิจกรรมที่จัด ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี นําผล ขอเสนอแนะ และปญหา
จากการจัดกิจกรรมมาพิจารณาปรับแกไข จากการสัมมนาในวันที่ 26–26 เมษายน 2554 (เอกสาร
หมายเลข 2.4.2(5)]  โดยรวมในแตละกิจกรรม ทุกกิจกรรมมีประโยชนตอสวนรวม เชน กิจกรรม 
“โครงการรวมใจเปนหนึ่งสงถึงพระบาทน้ําพุ” เปนกิจกรรมที่นักศึกษาใหความสนใจจึงจัดอยางตอเน่ือง
ทุกป    
3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยของนักศึกษา 
[เอกสารหมายเลข 2.4.2 (10)]  
กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผน มีกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก 

3.1. กิจกรรมพิธี ไหวครู ณ ลานเอนกประสงค คณะพยาบาลศาสตร  
3.2. กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและการใชภาษาไทย: รุนพ่ีสอนนอง จัดตลอดป ณ หอพักคณะ

พยาบาลศาสตร และจัดประกวดมารยาทไทย   
3.3. กิจกรรมชมรม (สอน/ซอม) ดนตรีไทย ณ หอพัก คณะพยาบาลศาสตร ทุกวันพุธตลอดป 

และมีสวนรวมในการแสดงดนตรีไทยในงานพิธีตางๆ เชน พิธีไหวครู วันรดน้ําขอพร (วันสงกรานต) วัน
เกษียณอายุ เปนตน   



 96

3.4. รวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมตามโอกาส รวมกับคณาจารยและบุคลากรของคณะพยาบาล
ศาสตร ไดแก การจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 5 ธันวาคม และ 12 
สิงหาคม) วันสงกรานต วันเกษียณอายุราชการ วันปใหม และงานที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย เปนตน 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยของนักศึกษา ดําเนินการครบ 4 กิจกรรม (รอยละ 100) 

จากการประเมินผลโดยรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัด ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี นําผล 
ขอเสนอแนะ และปญหาจากการจัดกิจกรรมมาพิจารณาปรับแกไข เพ่ิมเติมใหสมบูรณขึ้น จากการ
สัมมนาในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2554 (เอกสารหมายเลข 2.4.2(5)]  และจัดอยางตอเน่ืองเปนระบบ
ตลอดป  

นักศึกษาประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมอยางมากจากการประกวดมารยาทไทยโดย
ไดรับรางวัล 3 ปอยางตอเน่ืองดังน้ี [เอกสารหมายเลข 2.4.2(13)]  

- ป 2552  นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลศิ จากโครงการนครหลวงไทยอนุรักษเอกลักษณไทย    
- ป 2553  นักศึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 จากโครงการนครหลวงไทยอนุรักษ

เอกลักษณไทย     
- ป 2554  นักศึกษาไดรางวัลรองชนะรองชนะเลศิอันดับ 1  การประกวดมารยาทไทย  จาก 

โครงการ รามคําแหงอนุรักษวัฒนธรรมไทย  
- ป 2554  นักศกึษาไดรางวัลรองชนะรองชนะเลศิอันดับ 2  การประกวดมารยาทไทย  จาก 

โครงการ โครงการธนชาติริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย   
  นักศึกษามีระเบียบวินัยและมีกิริยามารยาทเรียบรอย นักศึกษาสามารถเลนดนตรีไทย รําไทย

ในโอกาสตางๆ และชวยงานของคณะฯ และองคกรวิชาชีพได  
4.  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสรางความผูกพันระหวางครู-ศิษย รุนพ่ี – รุนนอง  ไดแก 

      4.1.โครงการสานสัมพันธระหวางครู-ศิษย/รุนพ่ี-รุนนอง [เอกสารหมายเลข 2.4.2(11)] มี  
กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผน กิจกรรม 7 กิจกรรม ไดแก 

      4.1.1 จัดงานคืนสูเหยา เรารักคณะฯ ณ ลานเอนกประสงค คณะพยาบาลศาสตร  
วันที่ 12 มกราคม 2554 โดยมี คณาจารย ศิษยเการุนเยาว แกนนํานักศึกษามารวมงาน  

     4.1.2 กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธรวมกันระหวางครู-ศิษย, รุนพ่ี -รุนนอง  
   4.1.2.1 พบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้น ตามที่คณะฯ กําหนด พบ 

อาจารยประจําชั้น ปละ 2 คร้ัง พบอาจารยที่ปรึกษา ปละ 4  คร้ัง 
   4.1.2.2 กิจกรรมผูกโบวไท สายสัมพันธนองพ่ี ณ หองกษาณจาติกวนิช ศาลายา   

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 
   4.1.2.3 ถอดโบวไท-รับนองป 1 -รอยดวงใจนอง-พ่ีศิริราช ณ หอพักคณะพยาบาล 

ศาสตร  วันที่ 2-4 กันยายน 2554 
   4.1.2.4 รุนพ่ีดูแลนอง: รับนอง (ป 2) เขาวังหลัง (ศิริราช) ณ คณะพยาบาลศาสตร 

และโรงพยาบาลศิริราช  วันที่ 11  มิถุนายน 2554 
   4.1.2.5 รอยดวงใจสายใยรกั ป 2552 (Bye-nior) วันที่ 26 ธันวาคม 2553 

      4.1.3 บริการใหคําปรึกษาโดยมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและอาจารยภาควิชา 
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สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เปนตน  
       4.1.4 กิจกรรม “จากออมกอดครูสูออมกอดพ่ี” โดยสงพยาบาลจบใหมใหฝายการพยาบาล 
ณ ลานเอนกประสงค คณะพยาบาลศาสตร  วันที่ 31 มีนาคม 2554 
       4.1.5 กิจกรรมฝกซอมรับปริญญาบัตร และแสดงความยินดีบัณฑิตใหม วันที่ 1 กรกฎาคม 
2554 
      4.1.6. ตอนรับผูปกครองและพบนักศึกษาใหม ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร วันที่ 1 
มิถุนายน 2554 

       4.1.7 โครงการสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม ในป
ที่ผานมาเพ่ือปรับเปลี่ยนพัฒนาใหการดําเนินการเหมาะสมมากยิ่งๆ ขึ้นไป โครงการที่ดีใหคงไวสวนที่มี
ขอบกพรองไดแกไขตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการและนักศึกษา การจัดสัมมนากรรมการ
พัฒนานักศึกษา  

การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยของนักศึกษา ดําเนินการครบ 7 กิจกรรม (รอยละ 100) 

จากการประเมินผลโดยรวมในแตละกิจกรรมที่จัด ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษามีการติดตามประเมินผลกิจกรรมและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองทุกปเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเปนระบบ จากการสัมมนากรรมการพัฒนา
นักศึกษาจากการสัมมนาในวันที่ 25–26 เมษายน 2554 เพ่ือวิเคราะหปญหา ตามขอเสนอแนะ และนํามา
ปรับแกไขใหเหมาะสมสมบูรณขึ้น สอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป (เอกสารหมายเลข 2.4.2(5)] 
 ในป 2555  มีแผนจะจัดสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษาเพ่ือวิเคราะหปญหางานของฝายพัฒนา 
นักศึกษาและ โครงการของนักศึกษาที่ผานมาในป 2554 (ประมาณเดือนเมษายน 2555) 
แผนงานหลักที่  2   แผนงานยุทธศาสตรเชิงรุก    
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามคานิยมองคกร (NS 
MAHIDOL)  คือการจัดโครงการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามคานิยมองคกร   
 [เอกสารหมายเลข 2.4.2 (12)]  ประกอบดวย 6 กิจกรรม ดังตอไปน้ี      

   2 .1  กิจกรรม “นองใหม NS บนเสนทางสีขาว”  
 จัดคายกิจกรรม “นองใหม NS บนเสนทางสีขาว”  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดจัด

ตั้งแตป 2553 ในป 2554 จัดวันที่ 12 มิถุยายน 2554 ณ หอพักบางขุนนนท โดยใหขอมูลเก่ียวกับวิชาชีพ
พยาบาล การเรียนการสอนวิชาพยาบาล การปรับตัวเม่ือเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา มีภาพ และวีดิทัศน
ประกอบการบรรยาย เขากลุมนันทนาการ จัดใหรูจักและคุนเคยกับรุนพ่ี ชั้นปที่ 2-4   

 จากการประเมินผล ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ นักศึกษา เขาใจและรูจักคณะ 
พยาบาลศาสตร และวิชาชีพพยาบาลมากขึ้น  มีความภาคภูมิใจในสถาบัน มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มี
แรงจูงใจที่ใฝรูใฝเรียน และ มีความรักสามัคคี กับรุนพ่ี ที่ใหการตอนรับ สวนที่เปนขอเสนอแนะจะได
นํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

      2.2   กิจกรรม “จิตอาสา”   
โครงการ “จิตอาสา” เปนโครงการเชิงรุก จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2  
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จํานวน 283 คน แบงเปนกลุมๆ ละ 16-19 คน รวม 16 กลุม แตละกลุมมีอาจารยที่ปรึกษา กลุมละ 1 คน 
แตละกลุมจะประชุมและคิดสรางสรรคกิจกรรมเอง โดยมีหลักการวาจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอ
สังคมและสวนรวมใหเกิดความสุขในการทํากิจกรรมทั้งผูจัดและผูรับบริการใชเวลาวางจากการเรียน 
ในชวงวันพุธบาย/ตอนเชากอนเขาเรียน/ตอนเย็นหลังเลิกเรียน หรือชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย ในภาค
การศึกษาตนระหวางเดือนไดเริ่มจัดทํากิจกรรม คร้ังแรก ในป 2552 กลุมเปาหมายของโครงการสวนใหญ 
คือผูปวยเด็ก สตรี หญิงหลังคลอด ผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลศิริราช องคกร และมูลนิธิตางๆ  และดําเนิน
โครงการตอเน่ืองโดยใน 2553 จากผลการประเมินทั้งป 2552 และ 2553 อยูในเกณฑดีมาก นักศึกษา
ประเมินตนเองวาไดรับประโยชน และไดเรียนรูการทําประโยชนใหสังคม เกิดความสุขและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง สวนที่ยังมีปญหาอยูบางเน่ืองจากเปนโครงการใหม  จึงมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดโครงการอยางตอเน่ือง และเปนระบบตอไป ทั้งน้ีจากการจัดสัมมนากรรมการ
พัฒนานักศึกษา ในป 2553 ไดวิเคราะหปญหา และนํามาปรับใหเหมาะสมกับนักศึกษาในป 2554 ผลจาก
การจัดกิจกรรม ในป 2554 จากการประเมินของนักศึกษา มีความพึงพอใจ และเห็นวามีประโยชน มี
ความเห็นวาบรรลุวัตถุประสงคตามคานิยมองคกร  
 2.3 กิจกรรม “NS Smart”  
  จัดคายกิจกรรม“NS Smart” สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 และนักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 1 
ไดจัดตั้งแตป 2553 และดําเนินการอยางตอเน่ือง ป 2554 เพ่ือใหเรียนรูจักกับคานิยมองคกร NS 
MAHIDOL และนําไปพัฒนาตนเอง ทั้งน้ีไดจัดแบงนักศึกษาชั้นปที่ 2 และนักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 1   

       จากการจัดกิจกรรม ป 2553 และ 2554 นักศึกษาประเมินวา มีความรักและภาคภูมิใจใน
คณะเพิ่มขึ้น   เขาใจในคานิยมองคกรมากขึ้น และมุงม่ันที่จะพัฒนาตนเองตามคานิยมองคกรโดยนําไป
ปฏิบัติ เห็นประโยชนและตองการใหจัดใหแกรุนนองตอไป อยูในเกณฑดี-ดีมาก 

 การประเมินผล เปนกิจกรรมเชิงรุกที่ดีมาก นักศึกษาใหความรวมมือดี เน่ืองจากเปนการ 
จัดเปนปแรก จากการประเมินผลของผูเขารวมโครงการ และการประชุมภายหลังการจัดกิจกรรมแตละ
คร้ังจะมีขอเสนอแนะที่ตองแกไขอยูบาง เชนการปรับกิจกรรมใหกระชับ การปรับเปลี่ยนสถานที่จัดฐาน 
เปนตน ซ่ึงจะไดนําไปปรับแกไขใหดีขึ้นตอไป 
   2.4 กิจกรรม “กุหลาบงามหนามตองคม”  
       คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ตระหนัก และมีความหวงใยใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันจะมีผลกระทบตอนักศึกษา หากนักศึกษารูไมเทาทัน ประกอบกับปญหาตางๆ 
ทางการปรับตัวตอการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาเกิดภาวะเครียด  มีความวิตกกังวล
ตอการเรียนในมหาวิทยาลัย จึงจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหเกิดการเพ่ิมพูน ประสบการณในดาน
ตางๆ และพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือใหบัณฑิตเปนผูที่มีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความสามารถในการตัดสินใจไดถูกตอง   
กิจกรรมที่จัด   2   กิจกรรมไดแก 

           2.4.1   กิจกรรม  “กุหลาบงามหนามตองคม” ในวันที่  26 สงิหาคม  2554  โดยเชิญ 
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบั เพศศึกษา การรูเทาทันเพ่ือนตางเพศ  การปรับตวัในมหาวิทยาลัยมีทักษะ 
การเรียนรู  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะชีวติในแงมุมตาง ๆ    
   2.4.2   กิจกรรม “แตงไมงามดวยหนามคม” จัดใหแก นักศึกษาชั้นปที่ ป 1 2 3 4   
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โดยเชิญวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศิลปะปองกันตัว และฝกปฏิบตัศิิลปะปองกันตัว เพ่ือใหนักศึกษา  
รูเทาทันและรูจักปองกันตนองจากเพื่อนตางเพศ หรือผูไมหวังดี เขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืน เอ้ืออาทร 
และรูจักการใหอภัย 

 การประเมินผลจากนักศึกษามีความพึงพอใจและมีความสุขในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจอยูในเกณฑดี-ดีมาก และนักศึกษามีความเขาใจในการดํารงชีวิตในขณะ
เปนนักศึกษากิจกรรมน้ีมีแผนดําเนินการอยางตอเน่ืองในปตอๆ ไป  

2.5  พัฒนาดานคุณธรรม-จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพและบุคลิกภาพ   
 [เอกสารหมายเลข 22..33..11 (4)]   

              คณะพยาบาลศาสตร ตระหนักถึงการพัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม-จริยธรรม มี
จิตสํานึกการเปนพลเมืองดีของสังคม ปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดใหมีการ
พัฒนาดานน้ีจนเปนวัฒนธรรมองคกรที่คณะไดจัดใหนักศึกษาทุกคนเขารับการอบรม อยางตอเน่ืองและ
เปนระบบ ตามยุทธศาสตรเชิงรุกของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่จัด  6 กิจกรรมไดแก 

                           2.5.1  คายศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี พัฒนาจิตใหเกิดปญญา 
และสันตสิุข ณ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย จัดใหนักศึกษาชัน้ปที่ 1 วันที่ 11-18  พฤษภาคม 2554 

                     2.5.2  คายพุทธบตุรพุทธธรรม ณ ศนูยปฏิบตัิธรรมพุทธมณฑล จ.นครปฐม 
จัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 วันที่ 3-5 มีนาคม 2554 

                           2.5.3  กิจกรรม “ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ : ทําความดีถวายในหลวง” 
ณ สวนปาสุขกาโร นักศึกษาชั้นปที่ 3  จัดใหนักศึกษาตามความสมัครใจ วันที่ 18-20 มีนาคม 2554 

                           2.5.4  คาย “คายคณุธรรม-จริยธรรม และบุคลกิภาพ ป 4”  ณ เสถียรธรรม
สถาน วัชรพล กทม. วันที่ 1-3 มีนาคม 2554 

                          2.5.5  กิจกรรมสงเสริมการนําธรรมะไปใชในชวีิตประจําวัน เชน การตัก
บาตรทุกเชาวนัเสาร สวดมนต ทําสมาธิ ที่หอพัก ปฏิบัติศาสนกิจ ตามกาลในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

                           2.5.6 โครงการรณรงคสรางภูมิคุมกันใหแกนักศึกษา “รูทันสงัคม เพาะบม
นิสัย กายใจเขมแข็ง” 

   กิจกรรมพัฒนาดานคุณธรรม-จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพและบุคลิกภาพ  ดําเนินงานตามแผนได
ครบทั้ง 6 กิจกรรม (รอยละ 100) ประเมินผล อยูในเกณฑดี-ดีมาก และเห็นสมควรจัดใหรุนนองตอไป 

   โครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรม จะมีการประเมินผลจากผูเขารวมกิจกรรม  และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานคุณธรรม-จริยธรรม อยาง
ตอเน่ืองเปนระบบทุกป ในโครงการที่จัดให จะใหนักศึกษาประเมินถึงประโยชนและการจัดใหรุนนอง ซ่ึง 
พบวานักศึกษาเห็นประโยชนมากและตองการจัดใหรุนตอๆ ไป (จากการประเมินโครงการ) และจะมี
นักศึกษารุนพ่ีที่ผานการอบรมแลว กลับไปสถานปฏิบัติธรรมเดิมอีกเพ่ือชวยดูแลรุนนอง แสดงถึงจิตใจที่
พรอมจะชวยใหรุนนองไดรับสิ่งดีๆ ที่ตนเคยไดรับ  ดังนั้น หากโครงการใดมีผลประเมินดีมากตลอดมา 
คณะจึงจัดเปนระบบละดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม ในการจัดคายกิจกรรมแตละครั้ง ยอมมีสิ่งที่ตองนํามาแกไขปรับปรุงใหดี 
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ขึ้นอยูเสมอโดยทุกปจะจัดสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษา [เอกสารหมายเลข 2.4.2 (5)] เม่ือวิเคราะห
ปญหาในป 2553 โดยในป 2554 จัดสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2554 นักศึกษา
ประเมินผลวา โครงการ “การพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณภาพคูคุณธรรม”  เปนโครงการที่ดีและตองการให
รุนนองไดเรียนรูธรรมะ ที่จะนําไปใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน  ฝายพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดกิจกรรม
โครงการน้ีทุกปและจัดมาอยางตอเน่ือง  ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานคุณธรรม-จริยธรรม น้ี 
ฝายพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทุกปและปรับแกไขตามการประเมินผลของอาจารยและนักศึกษา  โดย
นักศึกษา ชั้นปที่ 1 และ 2 จะตองเขาอบรมอยางตอเน่ืองทุกคน  
 
รางวัลที่นักศึกษาไดรับ  [เอกสารหมายเลข 2.4.2 (13)]  
ป 2552 
ดานวิชาการ วิชาชีพ    

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษา 
- พยาบาลประเภท นวัตกรรมทางการพยาบาล เร่ือง “ Safety Lock  for Safety Life” ของสมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทย  1 รางวัล 
- รางวัล  ดีเดนสําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 1 คน 
- นักศึกษาไดรับคัดเลือกจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยใหเขารวมประชุม  Student 

Assembly ใน ICN 24 th Congress 2009 ณ ประเทศอัฟริกาใต จํานวน 1 คน 
- นักศึกษาเขารวมประชุม ICN 24 th Congress 2009 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- นักศึกษารับผิดชอบเปนกรรมการ ของชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย 
- นักศึกษาจํานวน 4 คนเปนแกนนํานักศึกษาพยาบาลนําเสนอผลงานโครงการนําความรูสูชุมชน : 

รณรงคตอตานบุหร่ี ยาเสพติด ในการประชุมวิชาการ เรื่อง ความสําเร็จในการควบคุมยาสูบโดย
พยาบาล 

ดานคุณธรรม-จริยธรรม   
- รางวัลความประพฤติดีในวันวิสาขบูชา  จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย 2 คน 
- ประกาศนียบัตร ยกยองนักศึกษา ผูมีความประพฤติดี  รางวัล ธนาคารแหงความดี ของมูลนิธิ

เพ่ือสังคมไทย 12 คน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย  ใน โครงการอนุรักษเอกลักษณไทย  ธนาคารนคร
หลวงไทย 4 คน   และรางวัลชมเชยการแขงขันอานฟงเสียง 1 คน 
 - นักศึกษาจํานวน 7 คน ชวยงานการแสดงในการประชุม Evaluation Meeting : Infection 
Control Measures for Health Care of Patients with Acute Respiratory Diseases in the Community 
Settings ใหกับตวัแทนของ WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwifery Development 
จากประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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ป 2553  
ดานวิชาการ วิชาชีพ    

- รางวัลดีเดนสําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 1 คน 
ดานคุณธรรม-จริยธรรม   

- รางวัลความประพฤติดีในวันวิสาขบูชาจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย  1  คน 
- ประกาศนียบัตรยกยองนักศึกษาผูมีความประพฤติดี รางวัล ธนาคารแหงความดีของมูลนิธิเพ่ือ

สังคมไทย 10 คน 
- นักศึกษารับผิดชอบเปนกรรมการของชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย 

ดานศิลปะและวัฒนธรรม  
- รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทยในโครงการอนุรักษเอกลกัษณไทย  

ธนาคารนครหลวงไทย 4 คน  
ป 2554 
ดานวิชาการ วิชาชีพ    

- นักศึกษาไดรับคัดเลือกใหเขาเปนสมาชกิของสมาคมพยาบาลเกียรติยศนานาชาติ สาขา
ประเทศไทย (Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing : Thailand Chapter At - 
large)  จํานวน 2 คน   

- นักศึกษาไดรับคัดเลือก ใหนําเสนอ Show  Case Innovation (Fair, Fun, Fine) เม่ือวันที่ 3  
พฤษภาคม  2554  ณ  ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  จํานวน 2  คน 

-  นักศึกษารบัผิดชอบเปนกรรมการของชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย 
ดานคุณธรรม-จริยธรรม   

-  ประกาศนียบัตร ยกยองนกัศึกษาผูมีความประพฤติดี  รางวัลธนาคารแหงความดีของมูลนิธิ
เพ่ือสังคมไทย จํานวน 10 คน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม  

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการรามคําแหงอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 4 คน  

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการธนชาติริเร่ิมเติมเต็ม
เอกลักษณไทย 2554  ธนาคารธนชาติ จํานวน 4 คน 

 - นักศึกษาไดรับคัดเลือกใหเปนผูแสดงถายแบบทั้งชาย –หญิง เพ่ือใหเปนตัวอยางของทุก
คณะฯ ในมหาวิทยาลยัในพิธีการซอมรับพระราชพระราชทานปริญญาบัตร ป 2554 
   
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  2.4.22.4.2  

 

1. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (1) คุณลักษณะบณัฑิต และตามคานิยมองคกร 
NSMAHIDOL 

2. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (2)          คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (3)          รายชื่ออาจารยที่ปรึกษากลุมรหัสนักศึกษา 16 กลุม  
4. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (4)          คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   
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 5. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (5)          สรุปผลสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษา ป 2554 
6. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (6)            แผนปฏิบัติการงานพัฒนานักศึกษาตามภารกิจป 2554 

 7. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (7)          โครงการพัฒนาดานวิชาการและภาวะผูนํานักศึกษา   
8. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (8)          โครงการพัฒนาเครือขายระหวางภายในและภายนอก 

                                                           สถาบัน   
9. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (9)          โครงการบําเพ็ญประโยชน และอนุรักษสิง่แวดลอม    
10. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (10)         โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยของ 

                                                            นักศึกษา   
11. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (11)  โครงการสานสัมพันธระหวางครู-ศิษย/รุนพ่ี-รุนนอง   
12. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (12)  โครงการผลิตบัณฑิตใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงคตาม 

                                                            คานิยมองคกร    
13. เอกสารหมายเลข 2.4.2 (13)          ประกาศการไดรับรางวัลของนักศึกษา 

 

องคประกอบ 2.5  ปจจัยเก้ือหนุน ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดลอม และ

ระบบสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
พันธกิจในการจัดการศึกษา และนักศึกษา
อยางเพียงพอ 

 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 
 องคประกอบ 2.5        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการคนควาดวยตนเองอยางเพียงพอ   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..11 
 

คณะพยาบาลศาสตร โดยความรับผิดชอบของผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการโดยไดประสานงานกับรองคณบดีฝายการศึกษา เพ่ือ
วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและไดมีการจัดทําแผนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [เอกสารหมายเลข 2.5.1(1)] เพ่ือการพัฒนาระบบและกลไก
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยในการใชงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

ในการดําเนินการนั้น คณะฯ ไดพัฒนาระบบ E-learning[เอกสารหมายเลข 2.5.1(2)] เพ่ือใชเปน
แหลงทรัพยากรการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยวิดีโอ CAI เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ ซ่ึง
ผูเรียนสามารถใชในการทบทวนบทเรียนหรือดาวนโหลดเอกสารตางๆและในปงบประมาณ 2554 น้ี ได
จัดทําสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมเติมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
ม ห า บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ก า ร พ ย า บ า ล เ ฉ พ า ะ ท า ง ซึ่ ง ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง ผ า น ท า ง 
http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th [เอกสารหมายเลข 2.5.1(3)] นอกจากน้ีคณะฯ ยังไดจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใชงาน Moodle, การสรางสื่อการเรียนการสอนอยางงาย ดวยโปรแกรม EXE, 
การอบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint, การใชงานโปรแกรม Macromedia Flash 
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[เอกสารหมายเลข 2.5.1(4)] ซ่ึงเปนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหสามารถสรางสื่อการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

นอกจากการพัฒนาระบบ E-learning แลว คณะฯ มีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบออนไลน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพ่ือใชในการประเมินการ
สอนอาจารยและประเมินรายวิชาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และไดนําผลจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป [เอกสารหมายเลข 2.5.1(5)] คณะฯ ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกสทางการพยาบาลของคณะฯ ดังน้ีคือฐานขอมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการพยาบาล
และฐานขอมูลสาระสังเขปทางการพยาบาล ซ่ึงผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลบทความ/งานวิจัยผานทาง
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดยสามารถเขาถึงไดผานทาง http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/ และยังได
จัดทําเว็บไซตวารสารพยาบาลศาสตร ทําใหผูเรียนสามารถเขาไปคนหาบทความ/งานวิจัยฉบับเต็มได 
โดยสามารถเขาถึงไดผานทาง http://www.ns.mahidol.ac.th/english/journal_NS/index.html นอกจากน้ี 
คณะฯ ยังใชระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําในการบริหารจัดการดาน
การเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวย ระบบฐานขอมูลรายงานผลการศึกษา (E-grade) ระบบฐานขอมูล
ลงทะเบียนเรียน (E-Registration) ระบบฐานขอมูลประวัตินักศึกษา และระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 คณะฯ จัดใหมีหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชในการศึกษาคนควา แยกระหวางหลักสูตร
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 91 เคร่ือง และ 18 เคร่ือง ตามลําดับ 
ซ่ึงนอกจากการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรไวใหนักศึกษาใชที่คณะฯ แลวยังมีการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร
ไวใหนักศึกษาใชที่หอพักคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลอีกจํานวน 41 เคร่ืองโดยที่คณะฯ ได
วางแผนการจัดสรร/ทดแทน เคร่ืองคอมพิวเตอร ใหมีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป 
 จากการดําเนินการในดานตางๆ คณะฯ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานทั้งในเรื่องของการ
ประเมินระบบฐานขอมูล [เอกสารหมายเลข 2.5.1(6)] และประเมินผลการอมรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารหมายเลข2.5.1(4)] ซ่ึงภายหลังการอบรมโดยเฉพาะเรื่องการสรางสื่อการ
เรียนการสอนอยางงายดวยโปรแกรม EXE ทําใหคณะฯ มีสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตโดย
อาจารยเอง จํานวน 6 เรื่อง [เอกสารหมายเลข 2.5.1(7)] และจากผลการประเมินที่ไดรับคณะฯ ไดนํามาใช
ในวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอนในปงบประมาณ 2555 ซ่ึงจะได
ดําเนินการพัฒนาตามแผนตอไป 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.1 

1.เอกสารหมายเลข 2.5.1(1) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดลปงบประมาณ 2554– 2557 

 2. เอกสารหมายเลข 2.5.1(2) โครงการพัฒนาระบบ E-learning 
 3. เอกสารหมายเลข 2.5.1(3)   รายงานผลโครงการพัฒนาระบบ E-learning 

4. เอกสารหมายเลข 2.5.1(4) รายงานผลโครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรและสรุปประเมินผลการอบรมการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 

5. เอกสารหมายเลข2.5.1(5) ตัวอยางหนาจอระบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน  
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6. เอกสารหมายเลข 2.5.1(6) รายงานผลโครงการ ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ และ
สรุปการประเมินผลการใชงานแตละฐานขอมูล 

7. เอกสารหมายเลข 2.5.1(7) ตัวอยางหนาจอส่ือ CAI จํานวน 6 เรื่อง 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.2 มีการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูใหทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความตองการ
ของผูใชบริการ 
[หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม (สกอ. 2.5)]  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..22 
  หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทําหนาที่ใหบริการแกอาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร รวมทั้งบุคคลภายนอก โดยประสานงานกับคณะกรรมการหองสมุด 
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดระบบงานเทคนิคหองสมุดดวยระบบหองสมุด
อัตโนมัติ INNOPAC ซ่ึงเปนระบบสากลที่ทันสมัย มีการจัดระบบการใหบริการเพ่ือใหมีมาตรฐานการ
ใหบริการเชนเดียวกับหองสมุดตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งมีการจัดหาวารสารและฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย  นอกจากนี้บุคลากรหองสมุดคณะ
พยาบาลศาสตร ยังมีสวนรวมในการพฒันาปริมาณสิ่งพิมพ และควบคุม ดูแลการดําเนินงานการใหบริการ
ของหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร  โดยมีคณะกรรมการหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร [เอกสาร
หมายเลข 2.5.2(1)] ทําหนาที่ตางๆ ไดแก ดําเนินงานหองสมุดของคณะพยาบาลศาสตรใหสอดคลองกับ
นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร ประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดลในการ
ดําเนินงานของหองสมุดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  พัฒนาระบบบริการสารสนเทศใหทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  พัฒนาฐานขอมูล วารสาร ตํารา และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ให
ทันสมัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนแกนักศึกษาและ
บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร 
 ระหวางเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2553 คณะกรรมการหองสมุดไดดําเนินการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการหองสมุดทั้งจากนักศึกษาทุกหลักสูตรและอาจารยสังกัดคณะพยาบาลศาสตร โดยใช
แบบประเมินความพึงพอใจ พบวา ในดานจํานวนหนังสือ/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ น้ัน ผูใชบริการสวน
ใหญ รอยละ 55.40 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทาน้ัน และจากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับบริการ
ที่ตองการเพ่ิมเติม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ น้ัน พบวา ผูใชบริการสวนใหญใหความเห็นวา สิ่งพิมพ
ในหองสมุดมีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับความตองการ [เอกสารหมายเลข  2.5.2(2)] จากการวิเคราะห
ปญหาตางๆ ดังกลาว ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 คณะกรรมการหองสมุดและบุคลากรหองสมุดทุกคน ไดมี
การประชุมรวมกัน [เอกสารหมายเลข  2.5.2(3)] เพ่ือกําหนดแผนพัฒนาทรัพยากรสิ่งพิมพในหองสมุดให
สอดคลองกับเกณฑการประเมินสําหรับรับรองสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและผดุงครรภ ในเรื่อง
ตําราหองสมุดและการเตรียมหนังสือใหมออกใหบริการใหรวดเร็วยิ่งขึ้น  จากการวิเคราะหปจจัย ตาง ๆ 
ดังกลาว คณะกรรมการหองสมุดไดพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2554 เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานของหองสมุด [เอกสารหมายเลข  2.5.2(4)]  
 นอกจากน้ี หัวหนางานหองสมุดคณะพยาบาลศาสตรไดประสานงานกับหอสมุดและคลังความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาดําเนินงานของหองสมุดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  พัฒนาระบบบริการ
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สารสนเทศใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ โดยมีสวนรวมในการเปนกรรมการ
พิจารณาวารสารและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 2.5.2(5)] เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานจัดหาวารสารและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดซื้อวารสารและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด   
ตางๆ ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาหองสมุดคณะพยาบาลศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูที่มีเครือขายเช่ือมตอประสานกับ
หองสมุดคณะ/สถาบันตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ใหทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอกับความ
ตองการของผูใชบริการ โดยมีการจัดระบบงานเทคนิคหองสมุดดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ Millennium 
INNOPAC ซ่ึงเปนระบบสากลที่ทันสมัย และมีการจัดระบบการใหบริการสืบคนขอมูลที่มีมาตรฐานการ
ใหบริการเชนเดียวกับหองสมุดตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูล
สิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดทุกสาขาวิชาในระบบออนไลน ผาน website หองสมุด 
ไดแก www.li.mahidol.ac.th หรือ www.lib.ns.mahidol.ac.th  
 ในการพัฒนาหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร คณะกรรมการหองสมุดไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 2554 ดังน้ี 
 1. พัฒนาคุณภาพและปริมาณทรัพยากรส่ิงพิมพที่มีในหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานดานหองสมุดของสภาการพยาบาล ซ่ึงมีขอกําหนดตาง ๆ ไดแก หองสมุดมี
ตําราที่ทันสมัยจัดพิมพภายใน 10 ปนับยอนหลังจากปปจจุบัน จํานวนไมต่ํากวาสาขาวิชาละ 10 ชื่อเร่ือง 
มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในอัตราสวนนักศึกษาตอจํานวนหนังสือ 
= 1 คนตอ 50 เลม และมีจํานวนวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลท้ังในประเทศและนอกประเทศไมนอย
กวา 10 ชื่อเรื่อง [เอกสารหมายเลข 2.5.2(6)] โดยบุคลากรหองสมุดไดสํารวจหนังสือ และคัดหนังสือป
พิมพเกาเกินกวา 10 ป ออกจากชั้น  โดยเฉพาะหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันที่มีการจัดพิมพฉบับใหม 
(edition) และหองสมุดจัดซ้ือแลว ยกเวนหนังสือ Classic ทางการพยาบาล และตําราทฤษฎีทางการ
พยาบาลและสาขาวิชาที่เก่ียวของ ถึงแมวาจะเปนเลมที่มีปพิมพเกากวา 10 ป ก็ยังคงใหบริการบนชั้น
ตอไป  ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการหองสมุดฯ ไดดําเนินการตามแผนโดยจัดซ้ือหนังสือทางการ
พยาบาลและสาขาวิชาที่เก่ียวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนปพิมพใหม ชื่อเร่ืองละ 3-5 เลม 
เพ่ือใหมีจํานวนเพียงพอกับคณาจารยและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร รวมทั้งจัดซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-Books) จํานวน 21 ชื่อ จํานวนเงิน 79,490.30 บาทเพ่ือใหผูใชบริการหองสมุดสามารถ
สืบคนขอมูลไดในระบบออนไลนจากWebsite ของหองสมุด www.lib.ns.mahidol.ac.th ปจจุบันหองสมุด
มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหผูใชบริการสืบคนขอมูลสิ่งพิมพจํานวนทั้งหมด 7 เครื่อง ตลอดจนวางแผน
การจัดซ้ือวารสารและหนังสือพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการหองสมุดเปนผู
พิจารณาการบอกรับตอ  งดรับบางรายการและบอกรับใหม [เอกสารหมายเลข 2.5.2(7)]  รวมทั้ง
พิจารณาตออายุการบอกรับฐานขอมูล Proquest Nursing & Allied Health Source ซ่ึงเปนฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เก่ียวของสําหรับสืบคนขอมูลบทความวารสารทางวิชาการ 
รายงานวิจัย และ ขอมูล Fulltext วิทยานิพนธทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ในระดับนานาชาติ ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 ที่ผานมาหองสมุดไดใชงบประมาณสําหรับจัดซ้ือ
สิ่งพิมพทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 1,950,395.50 บาท [เอกสารหมายเลข 2.5.3(8)] เพ่ือสนับสนุนการเรียน 
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การสอนและการคนควาวิจัยของนักศึกษาและอาจารยของคณะพยาบาลศาสตร [เอกสารหมายเลข 
2.5.2(9)]   
  2. พัฒนาปริมาณสิ่งพิมพและควบคุมดูแลการดําเนินงานหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร 
โดยบุคลากรของหองสมุดคณะพยาบาลศาสตรรับผิดชอบการจัดซ้ือหนังสือใหมทางการพยาบาลและ
สาขาวิชาที่เก่ียวของชื่อเร่ืองละ 3-5 เลม หลังจากน้ัน ดําเนินการจัดหมวดหมู บันทึกขอมูลหนังสือลงใน
ฐานขอมูลหองสมุด  เตรียมหนังสือใหมและขนยายไปใหบริการท่ีหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร 
รวมทั้งเตรียมนําขึ้นชั้นใหบริการ ปจจุบันหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร มีหนังสือตําราใหบริการ
จํานวน 1,058 เลม [เอกสารหมายเลข 2.5.2(10)] นอกจากน้ียังไดบอกรับวารสารวิชาการภาษาไทย
ทางการพยาบาล จํานวน 5 ชื่อ ไดแก รามาธิบดีพยาบาลสาร แมและเด็ก วารสารพยาบาลของสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ วารสารพยาบาลศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
หมอชาวบาน  ปจจุบันหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร เปดใหบริการตั้งแตวันจันทร–ศุกร เวลา 
18.00-22.00 น. และ วันเสาร เวลา 10.00-18.00 น.  
 3. นอกจากการใหบริการตามปกติแลว บุคลากรหองสมุดคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู/คนควาตามอัธยาศัย จํานวน 4 คร้ัง โดยการจัดอบรมและฝกปฏิบัติการใช
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส การใชโปรแกรมการอางอิงขอมูลทางบรรณานุกรม Endnote และการสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูลคอมพิวเตอรตางๆ ใหแกคณาจารย และนักศึกษาใหมทุกหลักสูตร ซ่ึงหองสมุดได
ประเมินผลการจัดอบรมและฝกปฏิบัติการดังกลาวทุกคร้ัง ตามเอกสารที่แนบมา [เอกสารหมายเลข 
2.5.2(11)]  
 ในรอบป 2554 ที่ผานมา หองสมุดคณะพยาบาลศาสตรไดประเมินความพึงพอใจและความ
ตองการของผูใชบริการที่มีตอจํานวนหนังสือ/วารสารและสื่อส่ิงพิมพตางๆ พบวาผูใชบริการสวนใหญ 
รอยละ 55.40 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานความทันสมัย
ของสิ่งพิมพในระดับมาก (รอยละ 44.59) สําหรับความพึงพอใจดานการใหบริการของหองสมุดใน
ภาพรวม ผูใชบริการสวนใหญรอยละ 55.40 มีความพึงพอใจในระดับมาก [เอกสารหมายเลข 2.5.2(12)] 
             นอกจากนี้ ยังไดประเมินความพึงพอใจและความตองการของผูใชบริการที่มีตอจํานวนหนังสือ/
วารสารและสื่อสิ่งพิมพตางๆ พบวาผูใชบริการสวนใหญ รอยละ 47.17 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
และมีความพึงพอใจในดานความทันสมัยของสิ่งพิมพในระดับปานกลางเชนเดียวกัน (รอยละ 49.05) 
สําหรับความพึงพอใจดานการใหบริการของหองสมุดในภาพรวม ผูใชบริการสวนใหญรอยละ 
56.60 มีความพึงพอใจในระดับมาก [เอกสารหมายเลข 2.5.2(13)] 

จากการผลประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจผูใชบริการหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร
และผูใชบริการหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร ทั้งจากนักศึกษาทุกหลักสูตรและอาจารยสังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร ผูใชบริการบางคนไดแสดงความคิดเห็นวา สิ่งพิมพหองสมุดยังคงมีจํานวนนอยไม
เพียงพอกับความตองการใช  ดังนั้นคณะกรรมการหองสมุดประชุมจึงวางแผนพัฒนาหองสมุดประจําป
งบประมาณ 2555 โดยขอตั้งวงเงินคาจัดซ้ือสิ่งพิมพของหองสมุดประจําปงบประมาณ 2555 ในการจัดหา
สิ่งพิมพเพ่ิมเติมใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาลรวมทั้งเพ่ิมจํานวนเลมเพ่ือใหเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษาและอาจารย โดยขอตั้งวงเงินคาจัดซ้ือส่ิงพิมพของหองสมุดประจําปงบประมาณ 2555 
ทั้งหมดจํานวน 2,125,000.00 บาท ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตรแลวตั้งแตวันที่ 
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17 ตุลาคม 2554 พรอมทั้งจัดทําแผนการจัดซ้ือซ่ึงระบุรายละเอียดของการจัดซ้ือเก่ียวกับจํานวนครั้งของ
การจัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือและประมาณการวงเงินที่จะจัดซ้ือแตละครั้ง [เอกสารหมายเลข 2.5.2(14)]
 เน่ืองจากปจจุบันหองสมุดไดจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Books) เพ่ิมจํานวนมากขึ้น เพ่ือให
ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลหนังสือไดสะดวกจาก Website ของหองสมุด จึงมีแผนในการจัดบรรยาย
และฝกปฏิบัติวิธีใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ทางการพยาบาล 
ใหแก นักศึกษาทุกหลักสูตรและคณาจารยทุกภาควิชา    

 
 

 1. เอกสารหมายเลข 2.5.2 (1)         คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหองสมุด 
     2. เอกสารหมายเลข 2.5.2 (2)   สรุปผลการประเมินการใชบริการหองสมุดคณะฯ ป 2553 
     3. เอกสารหมายเลข 2.5.2 (3)     รายงานการประชุมคณะกรรมการหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 
                                                   คร้ังที่ 2/2554 
     4. เอกสารหมายเลข 2.5.2 (4) แผนปฏิบัติการหองสมุด คณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2554  
     5. เอกสารหมายเลข 2.5.2 (5)         คําส่ัง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3141/2553 เรื่องแตงตั้ง 
                                                   คณะกรรมการพิจารณาวารสารและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 
     6.  เอกสารหมายเลข  2.5.2 (6)       คูมือการขอรบัรองสถาบันการศึกษา การพยาบาลและ                      
                                                   การผดุงครรภ ดานหองสมุด   
     7.  เอกสารหมายเลข 2.5.2 (7)         รายชื่อวารสารและหนังสอืพิมพทั้งภาษาไทยและ 
                                                    ภาษาอังกฤษ 
 8.  เอกสารหมายเลข  2.5.2 (8)        สรุปการจัดหาส่ิงพิมพของหองสมุด คณะพยาบาลศาสตร  
                                                    ปงบประมาณ 2554 
     9.  เอกสารหมายเลข 2.5.2 (9)         ปริมาณสิ่งพิมพหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร  
                                                    มหาวิทยาลัยมหิดล 
   10.  เอกสารหมายเลข 2.5.2 (10)        ขอมูลจํานวนสิ่งพิมพหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร 
   11.  เอกสารหมายเลข 2.5.2 (11)       สรุปผลการประเมินการ บรรยายและฝกปฏิบัติวิธีการใช 
                                                  โปรแกรม Endnote ประกอบการทําบรรณานุกรมและวิธีการใช 
                                                  ฐานขอมูลคอมพิวเตอร รวมทั้งหมดจํานวน 4 คร้ัง 
   12.  เอกสารหมายเลข 2.5.2 (12)        สรุปผลการประเมินการใชบริการหองสมุดคณะฯ ป 2554  
   13.  เอกสารหมายเลข 2.5.2 (13)       สรุปผลการประเมินการใชบริการหองสมุดหอพักฯ ป 2554 
   14.  เอกสารหมายเลข 2.5.2 (14)       บันทึกขอความขออนุมัติตั้งวงเงินคาจัดซ้ือสิ่งพิมพของ 
                                                    หองสมุด  ประจําปงบประมาณ 2555 และแผนการจดัซ้ือ                           
   15.  เอกสารหมายเลข 2.5.2 (15)       ตารางการบรรยายและฝกปฏิบัติวิธีการใชฐานขอมูล 
                                                  คอมพิวเตอร ระหวางวันที่ 7-27 กุมภาพันธ 2555 
 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 22..55..22 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ และสถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

 
 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..33 
คณะฯ ไดวางแผนการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณในหองเรียน เพ่ือใชในดาน

การเรียนการสอนปงบประมาณ 2554ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินการตามกระบวนการของพัสดุ 
ทุกส้ินปงบประมาณ คณะฯ ไดมีการสรุปความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ[เอกสาร

หมายเลข 2.5.3 (1)] เพ่ือนํามาใชในการประเมินความเพียงพอ และความคุมคาของครุภัณฑและอุปกรณ
ตางๆ และจากผลการประเมินที่ไดรับ คณะฯ จะไดนํามาใชในการวางแผนจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอร 
สําหรับการเรียนการสอนตอไป 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.3 
1.เอกสารหมายเลข 2.5.3 (1) เอกสารสรุปความตองการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.4 มีการสรางสภาพ แวดลอม บรรยากาศและนันทนาการ ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม   

 
 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..44 
 ปงบประมาณ 2553 คณะฯ มีนโยบายและดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนภายในคณะฯ เพ่ือสราง
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานของบุคลากร เชน การปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณ ชั้นลาง ปรับปรุงหองเรียนและหองประชุม มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู เพ่ิมพูน
ประสบการณในดานตางๆ ใหกับนักศึกษา เชน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การบรรยาย/เสวนาทาง
วิชาการ มีการสนับสนุนใหนักศึกษา จัดตั้งชมรมตางๆ ในหอพัก เพ่ือสงเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูที่หลากหลาย มีอาจารยที่ปรึกษาชมรม [เอกสารหมายเลข 2.5.4(1)] และมีโครงการอรุณเบิกฟา 
[เอกสารหมายเลข 2.5.4(2)] เพ่ือรับสมัครนักศึกษาเขาชมรม ไดแก ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมวิชาการ 
ชมรมกีฬา ดนตรีไทย มารยาทไทย คอมพิวเตอร หองสมุด แตละกิจกรรมมีอาจารยเปนที่ปรึกษา และ
ประเมินผล และจัดเขาเปนสวนหนึ่ง ในการสัมมนาของกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุง
แกไขใหดียิ่งขึ้นตอไป [เอกสารหมายเลข 2.3.1(5)]  
 นอกจากน้ัน คณะฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษาทุกหลักสูตร ศิษยเกา ที่สนใจเขารวมประชุม
วิชาการประจําปที่คณะฯ จัดขึ้น โดยเชิญวิทยากรที่เปนผูรูทางการพยาบาลมาบรรยาย และเปดโอกาสให
นักศึกษาทุกหลักสูตรเขาฟง ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีการจัดบรรยายพิเศษ และสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับวิทยากรที่เปนอาจารยแลกเปลี่ยนจากตางประเทศเพื่อเปดโลกทัศนของนักศึกษา และทําใหเกิด
การเรียนรูในมุมมองที่กวางขวางขึ้น [เอกสารหมายเลข 2.5.4(3)]    
 คณะฯ สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมประชุม ในการดําเนินงานของชมรมนิสิตนักศึกษาแหง
ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมประชุม
ในโครงการขยายเครือขายแกนนํานักศึกษาพยาบาลสรางสังคมไทยปลอดบุหร่ี ซ่ึงเปนการประชุมเชิง
วิชาการ และเปนเครือขายทางการพยาบาลของนักศึกษา [เอกสารหมายเลข 2.5.4(4)]    
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 คณะฯ สนับสนุน โดยอนุมัติให อาจารย เขารวมเปนคณะกรรมการแผนกวิชาการของการ
ประชุมพยาบาลแหงชาติ คร้ังที่ 14 ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย [เอกสารหมายเลข 2.5.4(5)]    
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่คณาจารยไดจัดขึ้น ทั้งในสวนที่
คณะฯ เปนผูดําเนินการ เชน การจัดประชุมวิชาการประจําปของคณะฯ [เอกสารหมายเลข 2.5.4(6)]  และ 
การจัด NS Lunch Talk โดยศูนยวิจัยทางการพยาบาล และกิจกรรม KM โดยคณะกรรมการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรูและการจัดการความรู เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนความรู กลยุทธ และ
ประสบการณดานการวิจัย และการจัดการความรูตางๆ แกคณาจารยในคณะฯ นักศึกษา และผูสนใจจาก
ภายนอกหนวยงาน ในระดับภาควิชาน้ันแตละภาควิชาไดมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีการจัด
บรรยายโดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญตามความสนใจของอาจารยในภาควิชา และเปดโอกาสใหผูสนใจทั้ง
ภายในและภายนอกภาควิชาเขารวมฟงดวย ในการจัดกิจกรรมตางๆ กําหนดใหมีการประเมินผลและ
รายงานตอผูบริหารเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงตอไป 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.5.4  
  1. เอกสารหมายเลข 2.5.4 (1)   คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรม 
  2. เอกสารหมายเลข 2.5.4 (2)      โครงการอรุณเบิกฟา 
  3. เอกสารหมายเลข 2.5.4 (3)           การจัดบรรยายแกนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
       โดยวิทยากรจากตางประเทศ 
  4. เอกสารหมายเลข 2.5.4 (4)           จดหมายจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 
  5. เอกสารหมายเลข 2.5.4 (5)      จดหมายจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 
  6. เอกสารหมายเลข 2.5.4 (6)      กําหนดการจัดประชุมวิชาการประจําป  

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.5 มีการจัดสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวก การใหคําปรึกษาและความชวยเหลือที่เอ้ือ
ตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
[ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1)] 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55 
 คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญตอการจัดสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก จัดระบบ
การใหคําปรึกษา และความชวยเหลือนักศึกษาทุกดาน สงเสริมใหคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มีระบบและ
การดําเนินการสวัสดิการดานตางๆ เชน ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล ทักษะชีวิต การสงเสริม
สุขภาพ หอพัก สนามกีฬา นันทนาการ เปนตน ดังน้ี 

    โครงการสวัสดิการ และพัฒนาทักษะชีวิต/คุณภาพชีวิตนักศึกษา [เอกสารหมายเลข 2.5.5(1)]   
     คณะพยาบาลศาสตร จัดการดูแลดานสวัสดิการ ดานสุขภาพอนามัย การจัดบริการที่พักอาศัย 

และการจัดสรรทุนการศึกษา ตลอดจนจัดสรรทุนรางวัลใหแกนักศึกษา การจัดสวัสดิการ ดังกลาวเปนสิ่ง
สนับสนุนในการพัฒนา สงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการเรียน เสริมสราง
แรงจูงใจ  ใหมีกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน เพ่ือการพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน พรอมที่จะจบเปนบัณฑิต
พยาบาลที่ดีตอไป   
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    นอกจากน้ี คณะพยาบาลศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญดานทักษะชีวิต รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีการตัดสินใจไดถูกตอง มีความสามารถแกไขปญหาและสิ่งทาทายรอบตัวอยาง
เหมาะสม มีวิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจ มีการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพ ตระหนักในตนเองและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขกิจกรรมที่จัด ไดแก 

1. การจัดสวัสดิการใหนักศึกษา [เอกสารหมายเลข 2.5.5(2)]  
1.1 การดูแลเรื่องสุขภาพของนักศึกษา มีการใหคําปรึกษาในดานสุขภาพ ในการดูแลดาน 

สุขภาพของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซ่ึงเรียนที่ วิทยาเขตศาลายา เม่ือเจ็บปวยจะไดรับการรักษาขั้นตนที่ศูนย
แพทยกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลพุทธมณฑล ถาตองรับการสงตอ สามารถเขารับการรักษาไดที่
โรงพยาบาลศิริราช สวนนักศึกษา ชั้นปที่ 2-4 จะรับการรักษาไดที่โรงพยาบาลศิริราช ในสวนที่คณะฯและ 
หอพัก มีโครงการบริการสุขภาพในหอพัก มีการจัดเตรียมยาและอุปกรณที่จําเปน และใหการดูแล
นักศึกษาที่มีปญหาสุขภาพและเมื่อเจ็บปวย มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหอพัก [เอกสารหมายเลข 
2.5.5(3)] ผลัดเปลี่ยนกันใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง หรือเม่ือเกิดปญหาในหอพัก 
นอกจากน้ี คณะยังมีโครงการใหนักศึกษามีสวนรวมในการอยูเวรดูแล หอพัก [เอกสารหมายเลข 
2.5.5(4)] และสามารถเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการหอพักได 

1.2 จัดบริการที่พักอาศัย      
การจัดบริการที่พักอาศัย คณะมีการแตงตั้งกรรมการหอพัก [เอกสารหมายเลข 2.5.5(5)] 

โดยมีรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนประธาน คณะกรรมการ ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาหอพักและ
หัวหนาหนวยหอพักที่จะใหการดูแลและจัดการใหบริการหอพัก เปนไปดวยความเรียบรอย ที่ตั้งของหอพัก
อยูที่ บางขุนนนท มีจํานวนหองพักพอเพียงกับนักศึกษาท่ีตองการพัก มีระบบการรักษาความปลอดภัย 
ตลอด 24 ชั่วโมง มีการคํานึงถึงความปลอดภัยในหอพักโดยปรับปรุงเดินสายไฟฟา ปรับปรุงลิฟท ใหมใน
อาคารหอพัก จัดใหมีสิ่งที่ใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษามากขึ้น โดยการเดินสาย INTERNET และ
ปรับปรุงหองสมุดใหมีความพรอมมากขึ้นเปน E-library โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการจัดส่ิงแวดลอม
ในหอพักใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา ทั้งดานกายภาพ เชน จัดตั้งศาลพระภูมิใหม เปนที่พ่ึงทางใจ
นักศึกษา จัดส่ิงแวดลอมในหอพักใหสะดวกสบาย สะอาด มีหองประชุม ขนาดใหญและเล็ก หองรับแขก 
หองบริการคอมพิวเตอร หองสโมสรนักศึกษา (คณะฯ และหอพัก) หองฟตเนส สนามกีฬา หองชมรมตางๆ 
เชนดนตรีไทยและนาฏศิลป ชมรมภาษาอังกฤษ เปนตน และแตละชั้นของหอพัก จะมีพ้ืนที่และบริเวณที่จะ
ใหนักศึกษาประชุม ทํากิจกรรมได  มีแมบานดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาดและบริเวณ 18 คนทั้งน้ี
เพ่ือใหนักศึกษาพักอาศัยไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในสวนของหอพัก จะมีการประเมินความพึง
พอใจงานบริการหอพักฯ และนํามาพิจารณาสิ่งที่ควรปรับปรุงทุกป [เอกสารหมายเลข 2.5.5(6)]   

2. จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนรางวัลการศึกษา เกียรติบัตรนักศึกษา และทุนกูยืม กยศ.  
[เอกสารหมายเลข 2.5.5(7)]   

2.1 พิธีมอบทุนการศึกษาประจําป  (ปการศึกษา 2554 เลื่อนจัดเปนป 2555 เน่ืองจาก
เกิดอุทกภัยครั้งใหญในประเทศ) แตมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาใหกับนักศึกษาตามที่เคยปฏิบัติ  

2.2 จัดทําแฟมขอมูลของนักศึกษา และจัดระบบคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล/เกียรติบัตร 
2.3 มอบทุนรางวัล และเกียรติบัตร วันประกาศการสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 

(วันที่ 30 มีนาคม 2555)  
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คณะฯ มีระบบการจัดสรรทุนการศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษารวมกับคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาจะรวมกันพิจารณาทุนการศึกษาสวนหนึ่งไดรับจากมหาวิทยาลัย และผูบริจาคจากสมาคมศิษย
เกา มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร ศิษยเกา องคกรตางๆ บุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธา เปนตน ซ่ึงนักศึกษา
สามารถขอรับใบสมัครและเขียนขอรับทุนไดในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธของทุกป และในกรณีที่
นักศึกษาประสบปญหา มีความเดือดรอนเรงดวน เชนนํ้าทวม คณะฯมีระบบใหทุนชวยเหลือนักศึกษาโดย
งดเวนคาหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2555 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 และใหเงินชวยเหลือ 2,000 บาท 
แกนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหปการศึกษา 2554 และย่ืนรายชื่อเพ่ือขอความ
ชวยเหลือไปทางมหาวิทยาลัยมหิดลอีกทางหนึ่ง   
 นอกจากนี้ นักศึกษายังไดรับทุนจากศูนยวิจัยศึกษาและบําบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
ทุนเวชศาสตรเขตรอน ม.มหิดล  ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ม.มหิดล และการปกครองสวนทองถิ่นที่ให
นักศึกษาพยาบาลอีกสวนหนึ่ง  

3. จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป และบริการใหคําปรึกษาในดานตางๆ  
   คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นทุกป เพ่ือสามารถใหการดูแล

นักศึกษาไดอยางทั่วถึง [เอกสารหมายเลข 2.5.5(8)]   
3.1 อาจารยประจําชั้น คณะฯ จัดใหมีอาจารยประจําชั้นตั้งแต ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 2-3 

คน เพ่ือติดตามใหคําปรึกษาโดยภาพรวม เก่ียวกับกฎระเบียบ วินัยนักศึกษา ตลอดการศึกษา เปนตน 
3.2 อาจารยที่ปรึกษา คณะฯ จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา ตั้งแต ชั้นปที่ 2-4 จํานวนอาจารย 

1 คน ตอนักศึกษา 6-8 คน เน่ืองจากนักศึกษายายมาเรียนที่วิทยาเขตศิริราช ตั้งแตชั้นปที่ 2 เพ่ือ
ติดตามใหคําปรึกษาตางๆ ทั้งดานการเรียน ปญหาสวนตัว การคบเพ่ือน ฯลฯ 

3.3 อาจารยที่ปรึกษาหอพัก คณะฯ จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาหอพัก จํานวน 7-8 คน ดูแล
ความเรียบรอย วินัยนักศึกษา เปนที่ปรึกษาของนักศึกษา ที่มีปญหาตางๆ ในหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง 

  3.4 อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและท่ีปรึกษาโครงการ คณะฯ แตงตั้งใหมีที่ปรึกษา 
สโมสรนักศึกษา จํานวน 2 คน เพ่ือใหการดูแลการทํากิจกรรมของนักศึกษาใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย 
  3.5 อาจารยที่ปรึกษากลุมรหัสนักศึกษา ตามสายรหัสของนักศกึษาชั้นปที่ 1-4 รวม 16 กลุม  

3.6 บริการใหคําปรึกษาจากอาจารยในภาควิชาตางๆ ไดแก ภาควิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวชศาสตรซ่ึงจะใหคําปรึกษาเม่ือนักศึกษาเกิดความเครียด ไมสบายใจ มีความทุกข ก็จะ
สามารถปรึกษาไดทุกเวลา เพราะจะมีการจัดเวรเพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร-นรีเวชวิทยา จะใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับสุขภาพดานรางกายโดยเฉพาะปญหาเก่ียวกับ
อาการดานนรีเวช เชน การปวดทองประจําเดือน มีประจําเดือนมาผิดปกติ เปนตน 

  3.7 จัดทําแฟมขอมูลของนักศึกษา และจัดระบบฐานขอมูลนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรม (Activity Transcripts) 

  3.8 คณะฯ จัดโครงการเฝาระวังและติดตามสุขภาพจิตของนักศึกษา พย.บ. เพ่ือการดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด [เอกสารหมายเลข 2.5.5(9)]  

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา เพ่ือการการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรียนรูการดํารงชีวิต
อยางมีความสุข 



 112

4.1 จัดใหมีโครงการรุนพ่ีดูแลนอง โดยมีกิจกรรมรุนพ่ีพบรุนนอง ใหคําแนะนําการ
ปรับตัวแกนักศึกษา ชั้นปที่ 1 โดยรุนพ่ี ป 2,3,4 ใน เดือน มิถุนายน และสิงหาคม  2554  

4.2 ใหขอมูลแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 เร่ือง “นองใหม ns บนเสนทางสีขาว” วันที่ 12 
มิถุนายน 2554 โดยคณาจารย (อาจารยประจําชั้น) อาจารยที่ปรึกษา ชั้นที่ 1 และ รุนพ่ีนักศึกษา 

4.3 จัดบรรยาย “กุหลาบงาม หนามคม” ใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2554 
5. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา พัฒนานักศึกษาในหลายๆ รูปแบบ เพ่ือผอนคลาย

ความเครียด  
  5.1 บริหารจิตสรางปญญา กิจกรรมชมรมพุทธฯ ไดแก สวดมนต ทําสมาธิ ทุกวันจันทร 
และพุธใสบาตรทุกเชาวันเสาร 

5.2 แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี และหองฟตเนส เปดทุกวัน 
5.3 นันทนาการคลายเครียด “Miss NS & Singing Contest” วันที่ 10 พฤศจิกายน  2553  
5.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นตนและการฝกซอมหนีไฟ” ใหกับ

นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 285 คน ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร   
  การจัดสวัสดิการ และพัฒนาทักษะชีวิต/คุณภาพชีวิตนักศึกษา มีการนําผลการประเมินผลจาก
นักศึกษา และอาจารย ไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดสวัสดิการ ตางๆ ใหแกนักศึกษาอยางครบถวนใน
ดานการใหคําปรึกษา ฝายพัฒนานักศึกษา มีการติดตามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับอาจารยที่
ปรึกษา เพ่ือนํามาปรับแกไขในเรื่องอาจารยที่ปรึกษา [เอกสารหมายเลข 2.5.5(10)] จัดสรรทุนการศึกษา
ใหเหมาะสม ดูแลความสะดวกสบายในหอพัก เปนตน 

การจัดสัมมนางานพัฒนานักศึกษา [เอกสารหมายเลข 2.4.2(5)] ในวันที่ 25-26 เมษายน 2554    
ไดวิเคราะหปญหา เพ่ือนํามาปรับใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  2.5.52.5.5  
  1. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (1)   โครงการสวัสดิการ และพัฒนาทักษะชีวิต/คุณภาพชีวิต 
       นักศึกษา 
  2. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (2)   โครงการบริการสุขภาพ 
  3. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (3)    คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหอพัก 
  4. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (4)    โครงการความปลอดภัยและวินัยนักศึกษา 
  5. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (5)   คําส่ังแตงตั้งกรรมการหอพัก  
  6. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (6)    สรุปประเมินความพึงพอใจงานบริการหอพัก คณะ 
       พยาบาลศาสตร ป 2554 
  7. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (7)    ทุนการศึกษาประจําป 2554 
  8. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (8)    คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้น   
   9. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (9)    โครงการเฝาระวังและติดตามสุขภาพจิตของนักศึกษา  
       พย.บ.   
  10. เอกสารหมายเลข 2.5.5 (10)   แบบประเมิน “นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา” 
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องคประกอบ 2.6  บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เปนท่ี

ยอมรับของสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถประยุกตใชความรูในการตอบสนอง
ความตองการ/แกปญหา/ชี้นําและพัฒนาสังคม 

 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 
 องคประกอบ 2.6        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.6.1 มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
[ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)]    

 
 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11 
 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายใหฝายการศึกษาดําเนินการติดตามและประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาทุกป ซ่ึงฝายการศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ทําหนาที่ดําเนินการในการติดตามประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ตอการ
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร โดยทําหนังสือขอ
ความรวมมือกับฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาภรณ ในการดําเนินการแจก
แบบสอบถามไปยังหอผูปวยที่มีบัณฑิตรุนน้ันปฏิบัติงาน และฝายการพยาบาลจะรวบรวมแบบสอบถาม
คืนมายังหนวยจัดการศึกษาเพ่ือวิเคราะหผล และนําเสนอรองคณบดีฝายการศึกษาเพ่ือดําเนินการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ใหเปนที่ยอมรับและเปน
ผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สําหรับปที่ผานมาพบวา ผูใชบัณฑิตจาก
คณะพยาบาลศาสตร มีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย 3.70 [เอกสารหมายเลข 2.6.1(1)] สําหรับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการติดตามบัณฑิต โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชมหาบัณฑิตเปนประจําทุก 2 ป โดยในปงบประมาณ 2554 รอง
คณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธมีนโยบายใหหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเริ่มดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2553 ที่กลับไปปฏิบัติงาน
ในหนวยงานตนสังกัดหลังจบการศึกษาเปนเวลา 1 ป มีการดําเนินการจัดทําในเดือนมิถุนายน 2554 โดย
ปรับจากแบบสอบถามของบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 3 ดาน คือ ความรู
ความสามารถในดานวิชาการ/วิชาชีพ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานทักษะการครองตนและมนุษย
สัมพันธ จากการรวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะห พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย 
4.47 จากคะแนนเต็ม 5 สวนที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
อยูในระดับ 3.71 จากคะแนนเต็ม 5 ในสวนนี้ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ไดนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และเนนการประชาสัมพันธขาวการจัดอบรมภาษาอังกฤษที่
บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดอบรมเปนระยะ เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู และมีทักษะ
ดานการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือใหไดรับการประเมินที่ดีขึ้นในปตอไป  [เอกสารหมายเลข 2.6.1(2)] 
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.1  
1. เอกสารประกอบ 2.6.1 (1)  รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑติทีส่ําเร็จ 

การศึกษา ตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ 
บัณฑิตทีส่ําเรจ็การศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร 

2. เอกสารประกอบ 2.6.1 (2)  สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ 
       นายจาง ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตทีส่ําเร็จ 
       การศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2553 
   

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.6.2 สรางกลไกเพื่อใหศิษยปจจุบัน บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา/ศิษยเกา มีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบัน  เพื่อสรางความรัก ความผูกพันอยางตอเน่ือง   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..22 
  

 คณะพยาบาลศาสตร มีกลไกเพ่ือใหศิษยปจจุบัน บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา/ศิษยเกา มีสวน
รวมในการพัฒนาสถาบัน เพ่ือสรางความรักความผูกพันอยางตอเน่ือง  
 องคกรวิชาชีพ / โครงการ/ กิจกรรม ตางๆ และบทบาทของศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน  มีดังน้ี 
 1. สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ซ่ึงสถานที่ตั้งอยูที่คณะพยาบาลศาสตร ชั้น 1 มีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิ
ริราช [เอกสารหมายเลข 2.6.2(1)] ซ่ึงมีการเลือกคณะกรรมการอํานวยการทุก 2 ป คณะกรรมการ
อํานวยการจะประกอบดวยศิษยเกาที่ไดกระจายไปปฏิบัติงานในที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ และ
คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร ไดรวมตัวกลับเขามาพัฒนาคณะฯ ใหคงความมีชื่อเสียงตอไป สมาคม
ศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ จะมีกิจกรรมประชุมใหญสามัญประจําปทุกปในป พ.ศ.2554 จัดการประชุมใหญ
สามัญประจําปขึ้น ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2554 เพ่ือการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  ประกาศเกียรติคุณศิษยเกา ผูไดรับรางวัลในสาขาตางๆ [เอกสารหมายเลข 2.6.2(2)] 
จัดพิมพหนังสือ “ลานพิกุล” แจกแกสมาชิก [เอกสารหมายเลข 2.6.2(3)] เพ่ือสื่อสัมพันธใหกับสมาชิกทุก
คนไดรับทราบขาว กิจกรรมตางๆ ที่สมาคมไดดําเนินการในชวงปผานมา และเพื่อพบปะสังสรรคใน
ระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน สรางความรักความผูกพันระหวางกันและกันเปนวัฒนธรรมองคกรที่
ถาวรตลอดมา คือ  NS MAHIDOL ในงานนี้ นักศึกษาพยาบาลมีสวนเขาไปรวมกิจกรรมและรวมชวยงาน
ดวยเพื่อซึมซับความรูสึกดีๆ ไว และในวันสําเร็จการศึกษา นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชจะพบ
กับบัณฑิต และใหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ และชักชวนใหบัณฑิต
สมัครเปนสมาชิกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ มีสวนชวยเหลือ 
ศิษยเกาในดานตางๆ เชน ดานวิชาการ จะมีการจัดประชุมวิชาการ บริการวิชาการ ชวยเหลือสนับสนุน
การศึกษาอบรม มอบทุนอุดหนุนการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาล เปนตน  
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 ศิษยเกาที่ทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานวันมหิดลเปนประจําทุกป เพ่ือใหศิษยเกาที่
ทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกามีสวนรวมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ และให
ทุนการศึกษาแกศิษยปจจุบัน  
 2. มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตรตั้งอยูที่คณะพยาบาลศาสตร ชั้น 1 มีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวย คณบดีเปนประธานโดยตําแหนง กรรมการประกอบดวย ศิษยเกาและคณาจารยคณะ
พยาบาลศาสตร [เอกสารหมายเลข 2.6.2(4)] เปนองคกรวิชาชีพที่มีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯ ในดาน
ตางๆ เปนอยางมาก เชน ดานการสงเสริมการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา อบรม ประชุมวิชาการแก
อาจารย  ใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกนักศึกษา ใหทุนนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา
นานาชาติ การเผยแพรผลงานของคณะพยาบาลศาสตร  รวมกันจัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของคณะฯ เชน การใหทุนการศึกษาแกอาจารยและนักศึกษา เปนตน 
 กิจกรรมที่ศิษยเกาและศิษยปจจุบันมารวมกัน มีดังน้ี 
 - กิจกรรมวันคลายวันเกิดคณะพยาบาลศาสตร (วันที่ 12 มกราคมของทุกป) จะมีพิธีทําบุญใน
ตอนเชา มีกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ และชวงเย็นของวันเดียวกัน จะมีกิจกรรม “คืนสูเหยา-เรารัก
คณะฯ” จัดโดยศิษยเการุนเยาว (จบการศึกษาในชวง 10-15 ป) ที่มีเจคติที่ดีตอสถาบันและวิชาชีพ เพ่ือ
จัดหารายได ในการสรางอาคารเรียนใหมของคณะฯ และจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาคณะตอไป 
[เอกสารหมายเลข 2.6.2(5)]  
 - กิจกรรมรดน้ํา-ขอพร (วันสงกรานต) 
 - การแสดงความกตัญู-กตเวทิตาเนื่องในวันสําคัญตางๆ เชน วันปใหม หรือ การแสดง
ความยินดีกับศิษยเกาที่ไดรับรางวัลที่ทําคุณประโยชน และนําชื่อเสียงสูสถาบันระดับชาติ เปนตน 
[เอกสารหมายเลข 2.6.2(6)] 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.2เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.6.2  
  1. เอกสารหมายเลข 2.6.2 (1)  คณะกรรมการอํานวยการ สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราช 
  2. เอกสารหมายเลข 2.6.2 (2)    จดหมายขาว คณะพยาบาลศาสตร ปที่ 13 ฉ. 2 กุมภาพันธ  
       2554 หนา 5 
  3. เอกสารหมายเลข 2.6.2 (3)   หนังสือ “ลานพิกุล” 
  4. เอกสารหมายเลข 2.6.2 (4)    คณะกรรมการมูลนิธิ คณะพยาบาลศาสตร 
  5. เอกสารหมายเลข 2.6.2 (5)    โครงการ “คืนสูเหยา เรารักคณะ” 
  6. เอกสารหมายเลข 2.6.2 (6)    จดหมายขาว คณะพยาบาลศาสตร เดือนตุลาคม 2553-  
       กันยายน 2554 
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องคประกอบ 2.7  ผลลัพธการจัดการศึกษา ผลการประเมินผลลัพธ 
หลักการ ผ ล ลั พ ธ ท่ี แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ดานการศึกษา อาทิ ผลลัพธดานการเรียนรู
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ผ ล ลั พ ธ ด า น ก า ร ใ ห
ความสําคัญตอนักศึกษา ฯลฯ  

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องคประกอบ 2.7        

  ผลลัพธท่ี 1        
  ผลลัพธท่ี 2        
  ผลลัพธท่ี 3        
  ผลลัพธท่ี 4        
  ผลลัพธท่ี 5                      NA 

   ผลลัพธท่ี 6        
   ผลลัพธท่ี 7        
   ผลลัพธท่ี 8        
   ผลลัพธท่ี 9        
   ผลลัพธท่ี 10        
   ผลลัพธท่ี 11        
   ผลลัพธท่ี 12        
   ผลลัพธท่ี 13        
   ผลลัพธท่ี 14         
   ผลลัพธท่ี 15        
  เฉลี่ย (Mean)  3.72 

 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.7.1 สัมฤทธิผลดานการศึกษา    

 

ผลลัพธรายการที่ 1 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาที่กําหนด 
(เปาหมาย รอยละ 90) 

รายงานผลลัพธ  :  ป 2552 รอยละ 94.44  
  ป 2553 รอยละ 93.79 
  ป 2554 รอยละ 98.24 

 

ผลลัพธรายการที่ 2 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาที่กําหนด (ภายใน 3 ป) 
รายงานผลลพัธ  :  รอยละ 34.28 
 

ผลลัพธรายการที่ 3 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) 
รายงานผลลพัธ  :  รอยละ 40 
 

ผลลัพธรายการที่ 4 : อัตราการสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (สําหรับ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่ไมใชหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)  

รายงานผลลพัธ  :  ป พ.ศ. 2553 รอยละ 71.55  
       ป พ.ศ. 2554 รอยละ 67.03   
                                ป พ.ศ. 2555  (อยูระหวางรอรับแจงผลการสอบ) 
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ผลลัพธรายการที่ 5 : อัตราการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเม่ือจบการศึกษา (เฉพาะหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต)  

รายงานผลลพัธ  :    - 
 

ผลลัพธรายการที่ 6 : รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) 
รายงานผลลัพธ  :  รอยละ 100 
 

ผลลัพธรายการที่ 7 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 3) 
รายงานผลลพัธ  :  ป 2552 จํานวน 20 เรื่อง  
  ป 2553 จํานวน 23 เรื่อง  
  ป 2554 จํานวน 33 เรื่อง 
 

ผลลัพธรายการที่ 8 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 4) 
รายงานผลลพัธ  :  ป 2552 จํานวน  7 เรื่อง  
  ป 2553 จํานวน 10 เรื่อง  
  ป 2554 จํานวน 8 เรื่อง 
 

ผลลัพธรายการที่ 9 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)  
รายงานผลลพัธ  :  ระดับปริญญาตรี  =  3.9 
  ระดับปริญญาโท  =  4.48 
  ระดับปริญญาเอก =  4.52 

 

ผลลัพธรายการที่ 10 : ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ   
รายงานผลลพัธ  :  3 เรื่อง   
 

ผลลัพธรายการที่ 11 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู  

รายงานผลลพัธ  :  ระดับปริญญาตรี  = 4.84 
  ระดับปริญญาโท  = 4.89 
  ระดับปริญญาเอก = 4.78  
 

ผลลัพธรายการที่ 12 : ความผูกพันของศิษยเกา 
รายงานผลลพัธ         
                    คณะฯ ไดรับความชวยเหลือจากศิษยเกาฯ ที่สําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลายรุนที่ไดใหความอนุเคราะหใหทุนการศึกษา มีการจัดประชุมจากสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยโดยใหนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการหัวขอตาง ๆ มีการนําเสนอผลงานดาน
วิชาการ  และจัดกิจกรรมหารายไดเพ่ือสมทบทุนสรางอาคารใหม จากมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร และ
เปนทุนการศกึษาแกนักศึกษาพยาบาล 
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ผลลัพธรายการที่ 13 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี) 

รายงานผลลพัธ  :  ป 2551 เฉลี่ย 3.70 
  ป 2552 เฉลี่ย 3.78 
  ป 2553 เฉลี่ย 3.70 
 

ผลลัพธรายการที่ 14 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตอคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท) 

รายงานผลลพัธ  :  ป 2553 เฉลี่ย 4.47 
     ป 2554 (อยูระหวางบณัฑิตวทิยาลยัเก็บขอมูล) 
 

ผลลัพธรายการที่ 15 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอกตอคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก) 

รายงานผลลพัธ  :  ป 2553 เฉลี่ย 4.45 
     ป 2554 (อยูระหวางบณัฑิตวทิยาลยัเก็บขอมูล) 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 ::  มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษามาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา  

 

สรุปผลการดําเนินการ   
 ระดับปริญญาตรี   
 ในปการศึกษา 2554 หลักสูตรฯ มีการดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนปฏิบัติการเชิงรุก ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธสรางระบบการ
พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตอยางตอเน่ือง โดยเนนใน 4 เรื่อง คือ  

1. การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ   โดยไดจัดทําราง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (มคอ. 2) 
ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) เสนอประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณา / 
เห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาอนุมัติหลักสูตรแลว ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการให
สภาการพยาบาล พิจารณา / เห็นชอบ สวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) อยูระหวางการ
ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

2. การเสริมความเขมแข็งทางวิชาการใหกับนักศึกษา ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพทาง
วิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 8 
รายวิชาใหแกนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีความพรอมในการประกอบวิชาชีพและสามารถสอบผานการสอบ
ความรูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนฯ มากกวารอยละ 80  

3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน LRC ทําใหนักศึกษามีทักษะทางดานการพยาบาลกอน
ขึ้นไปฝกภาคปฏิบัติในแหลงฝกตางๆ 

4. การผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามคานิยมองคกร ซ่ึงจะมีกิจกรรมยอยๆ เชน 
กิจกรรมนองใหม NS บนเสนทางสีขาว กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม NS smart และกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  
         ฝายพัฒนานักศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตเพ่ือ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดาน
ความรูความสามารถดานความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการพัฒนาอบรมใหนักศึกษามีคุณธรรม-จริยธรรม
อยางตอเน่ืองทุกป และพัฒนาใหคุณลักษณะตามคานิยมองคกร  นอกจากน้ี คณะยังจัดสภาพแวดลอม 
บรรยากาศและนันทนาการท่ีผอนคลาย และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  มี
การจัดสวัสดิการตางๆ ทุนการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวก การใหคําปรึกษาและความชวยเหลือที่เอ้ือ
ตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  อาจารยที่
ปรึกษา  อาจารยที่ปรึกษากลุมรหัส เพ่ือดูแลการบริหารจัดการนักศึกษาเปนกลุมสายรหัสตั้งแตชั้นปที่ 1-
4  มีอาจารยที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม  มีอาจารยที่ปรึกษาหอพัก เพ่ือดูแลและใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักอยางใกลชิด  ภายใตการบริหารงานของรอง/ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา จากการประเมินผลการดําเนินงาน/กิจกรรม ไดผลเปนที่นาพึงพอใจ ในระดับมาก 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
 ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป ภายใตยุทธศาสตรที่ 
2 กลยุทธสรางระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต และกําหนดกลยุทธภายใตแผนยุทธศาสตรที่สําคัญ
คือ สรางระบบพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง ภายใตกลยุทธดังกลาวหลักสูตรฯ ไดดําเนินการทําเอกสาร
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แผนพับ และการประสานงานกับศิษยเกาเพ่ือประชาสัมพันธและเชิญชวนพยาบาลที่ มีความรู
ความสามารถมาสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรฯ ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ที่
เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการทั้งกอนเขาศึกษาในหลักสูตรฯ และในระหวางการศึกษาในหลักสูตร 
เชน การพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ การอบรมเพื่อฟนฟูความรูดานสรีรวิทยา การอบรมเรื่องที่
เก่ียวของกับการทําวิจัย เชน การสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ สถิติเบื้องตนและการแปลผล รวมกับการ
จัดแผนการศึกษาที่ทําใหนักศึกษาพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธในภาคตนของปที่ 2 เพ่ือเริ่ม
ดําเนินการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดเร็วขึ้น นอกจากน้ียังสงเสริมใหนักศึกษามีกิจกรรมนอกหลักสูตร
ที่สงเสริมใหมีคุณลักษณะตามคานิยมองคกร คณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
วางไว จากผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว ทําใหมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้น และ
ระยะเวลาเฉลี่ยของการศึกษาลดลง  
 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา   
1. ทุกหลักสูตรเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล และ สกอ. และ

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ โดยคํานึงถึงความตองการของสังคม และเปนที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ    
 2. อาจารยผูสอน เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติตามขอบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัยและ สกอ. รวมทั้งมีประสบการณในการสอนและการใหคําปรึกษาดานการทําวิทยานิพนธและ
สารนิพนธเปนอยางดี  
 3. มีกิจกรรมที่หลากหลายในการสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ทั้งดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม   
 4. มีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ ไดแก หองสมุดที่มีตํารา สิ่งตีพิมพ 
ที่ทางการพยาบาลที่มีจํานวนมาก และทันสมัย  
 

จุดออน / แนวทางแกไข )    
ระดับปริญญาตรี 

 1. การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดําเนินการ
ไมไดตามแผน เน่ืองจากตองใชเวลานานในแตละขั้นตอน ตั้งแตการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ การ
พิจารณากลั่นกรองและพิจารณารับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ  

แนวทางแกไข:  ควรพิจารณาดําเนินการกอนการใชหลักสูตรอยางนอย 1 ป โดยทําความเขาใจ

กับทุกฝายที่เก่ียวของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหมีทิศทางในการดําเนินการไปในทาง
เดียวกัน 
 2. การรับนักศึกษาปการศึกษา 2555 ทั้งในระบบโควตา และระบบแอดมิสชั่น มีนักศึกษาที่ผาน
การคัดเลือกสละสิทธิ์ ทําใหไดจํานวนไมครบตามที่กําหนดไว  

แนวทางแกไข: ทําการศึกษาวิจัยยอนหลังวาในแตละปมีผูสละสิทธิ์มากนอยอยางไร เพ่ือ
คาดการณจํานวนลวงหนา และประกาศรับนักศึกษาจํานวนมากกวาที่ตองการรับจริงตามจํานวนที่
คาดการณไว 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น เชน 
E-learning, web blog, CAI เปนตน 
 2.  ควรหากลวิธีการเรงรัดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดเร็วขึ้น รวมทั้งการ
ผลักดันใหนักศึกษาไดตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสารระดับนานาชาติใหมากขึ้น 
 
สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้  (เทียบเคียงกับหนวยงานในลักษณะใกลเคียงกัน-ถามี) 
 -  
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หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ
ควบคุมคุณภาพงานวิจัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่
ไดมาตรฐานสากลสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 

องคประกอบ 3.1  ระบบและกลไก ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มีระบบและกลไก ท่ีสงเสริมใหเกิดงานวิจัย/

นวัตกรรมท่ีมีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชน
ตอประเทศชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 3.1        

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.1 มีนโยบายและแผนงานวิจัย ซึ่งตอบสนองตอเปาหมาย/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
สอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11 
คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายดานการวิจัย และแผนงานวิจัยที่สอดคลองและตอบสนองตอ

เปาหมาย วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่จะเปน มหาวิทยาลัยระดับโลก และสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
ชาติซ่ึงประกอบดวยประเด็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และ
การสรางเสริมสุขภาวะของคนไทย [เอกสารหมายเลข 3.1.1 (1) (2) (3) (4) (5)]   

จากนโยบายดานการวิจัย และแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2552-2555 ภายหลังการประเมินผลโครงการตามแผนงานเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 2553 ไดมีการนําผล
การประเมินและการวิเคราะหปจจัยตางๆ เชน จุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรคดานการวิจัยของคณะฯ 
มาใชประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนการดําเนินการในปงบประมาณ 2554 [เอกสารหมายเลข 
3.1.1 (6)]  สําหรับแผนกลยุทธและแผนการดําเนินการในปงบประมาณ 2554 ประกอบดวย โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรที่ 1 และยุทธศาสตรที่ 3 รวม 5 กลยุทธ มีโครงการเชิงรุกตามแผนปฎิบัติการ
ประจําปในแตละกลยุทธ รวม 8 โครงการ [เอกสารหมายเลข 3.1.1 (7)] และมีโครงการตามแผนปฏิบัติ
การตามภารกิจหลัก 5 โครงการ [เอกสารหมายเลข 3.1.1 (8)]  รวมโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ  ซ่ึง
คณะฯ ไดติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานดานการวิจัยตามแผนงานของ
องคกร ทุก 6 เดือน โดยผลการประเมินโครงการในทุกโครงการ พบวา คณะฯ ไดดําเนินการครบ ทั้ง 13 
โครงการ ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย 10 โครงการ และไมบรรลุตามเปาหมาย 3 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนา Themes การวิจัยและชุดโครงการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม โครงการ
สนับสนุนการเดินทางไปตางประเทศเพ่ือพัฒนาการวิจัยกับเครือขาย และโครงการความรวมมือการ
พัฒนาทักษะการสนับสนุนการจัดการตนเองสําหรับอาจารยพยาบาล เน่ืองจากปญหาดานบุคลากร ทั้ง
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานมาก ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได หรือไมสามารถหา
ผูรับผิดชอบทดแทนได [เอกสารหมายเลข 3.1.1 (9) (10)]  

   

                   มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย มาตรฐานคุณภาพที่ 3 
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เม่ือส้ินสุดปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดประเมินผลโครงการและวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เปน
ปญหาในการดําเนินโครงการดานการวิจัยของคณะฯ [เอกสารหมายเลข 3.1.1 (11)] เพ่ือนํามาใชเปน
ขอมูลประกอบในการจัดพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 2555 ตอไป [เอกสาร
หมายเลข 3.1.1 (12)]    
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอามมาตรฐานคุณภาพขอ  33.1.1.1.1  
1. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (1) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555 
 2. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (2)   นโยบายดานการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร  
      มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (3)   แผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 
      2552-2555 
 4. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (4)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

     (พ.ศ. 2550-2554) 
 5. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (5)   นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
      (พ.ศ.2551-2553) 
 6. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (6)   รายงานการประชุมของคณะกรรมการวิจัย คร้ังที่ 9/2553  
      วันที่ 20 กันยายน 2553    
 7. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (7)   โครงการตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2554 
 8. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (8)   โครงการตามแผนปฏิบัตกิารตามภารกิจหลัก  
   ประจําปงบประมาณ 2554 
 9. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (9)   รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
   ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554   
 10. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (10)  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตาม 
   ภารกิจประจํา คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554   
 11. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (11)   สรุปภาพรวม ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนยุทธศาสตร และภารกิจประจํา 
ปงบประมาณ 2554   

 11. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (12)   แผนกลยุทธและแผนการดําเนินการในปงบประมาณ 2555 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.2 มีระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
[ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1)]  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22 
 คณะฯ ไดกําหนดโครงสรางการบริหารดานการวิจัยของคณะฯ โดยมอบหมายให รองคณบดีฝาย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่กําหนด ควบคุม ดูแล และบริหารงานดานการวิจัยให
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เปนไปตามนโยบายของคณะฯ และควบคุมดูแลหนวยงานสนับสนุนทางดานการวิจัย [เอกสารหมายเลข 
3.1.2 (1)] คณะฯ ไดกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบในการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ จํานวน 5 
ชุด ดังน้ี  
 ดานการบริหารเงินทุนวิจัย    

1. คณะกรรมการพิจารณาการใชเงินทุน ซี.เอ็ม.บี.คณะฯ [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (2)] 
2. คณะกรรมการวิจัย [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (3) (4)]  
ดานจริยธรรมการวิจัย   
1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C (สายพยาบาลศาสตร) ซ่ึง

ภายหลั ง ได เปลี่ ยนชื่ อ เปน  คณะกรรมการจริยธรรมการวิ จั ย ในคน  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (5)]    

ดานความรวมมือทางการวิจัย 
1. คณะอนุกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการวิจัย ระหวางคณะพยาบาล

ศาสตร และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (6)] 
2. คณะทํางานประสานความรวมมือดานการวิจัยและการใชผลงานวิจัยระหวางคณะฯ และฝาย

การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (7)] 
ระบบการบริหารงานวิจัย  
การบริหารงานวิจัยของคณะ มีรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

กํากับดูแลงานดานการวิจัยในภาพรวมของคณะ  ดําเนินการรวมกับคณะกรรมการวิจัย และมีหนวยงาน
สนับสนุนการวิจัย คือ งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ซ่ึงทําหนาที่ในการประสานงานระหวาง
คณะกรรมการ อาจารย และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งการสนับสนุนเพ่ือใหการ
ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว พรอมกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการของคณะฯ เพ่ือใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตร  โดยคณะฯ กําหนดใหอาจารยยึดถือ
และปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯอยางเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงาน
และปฏิบัติงานวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (8)]  
  การพัฒนาอาจารยและบุคลากรดานการวิจัย  
  คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยที่มีประสบการณในการรับทุนจากแหลงทุนภายนอกที่
สําคัญๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนกลยุทธ ประสบการณ วิธีการเขาถึงแหลงทุนที่ประสบผลสําเร็จใน
กิจกรรม NS Lunch Talk [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (9)] มีการจัดอบรมและการประชุมเพ่ือพัฒนานักวิจัย
อยางตอเน่ือง สนับสนุนการสรางนักวิจัยรุนใหม รักษานักวิจัยรุนกลางและรุนอาวุโสที่มีคุณภาพใหมี
ความกาวหนาทางวิชาชีพและมีศักยภาพดานการวิจัยที่สูงขึ้น [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (10)] และ
สงเสริมใหนักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ทั้งในและตางประเทศ ผานทุกชองทาง เชน 
จดหมายเวียน/ email /โปสเตอร/ประกาศรับทุนตางๆ [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (11)] ในปงบประมาณ 
2553 มีอาจารยรุนใหมไดรับทุน 3 คน และในปงบประมาณ 2554 มีอาจารยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จํานวน 5 คน ซ่ึงจะเห็นไดวามีแนวโนมในการไดรับทุนที่เพ่ิมขึ้น [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (12)] และ
คณะฯ สงเสริมใหนักวิจัยที่มีประสบการณสูง เปนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentor) แกนักวิจัยรุนใหมในการขอรับ
ทุนนักวิจัยรุนใหมดวย [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (13)] 
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  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ   
คณะฯ ไดเสริมสรางกําลังใจแกอาจารยและนักวิจัยโดยใหรางวัลแกนักวิจัยที่มีความสามารถใน

การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยจัดทําประกาศ คณะพยาบาลศาสตร
เรื่องหลักเกณฑและอัตราเงินตอบแทนเพื่อเปนรางวัลแกผูปฏิบัติงานที่สรางผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ พ.ศ. 2552 และในปงบประมาณ 2554 มีการปรับปรุงประกาศดังกลาว ใหมีความครอบคลุม 
เหมาะสมตามหลักเกณฑการแบงประเภทของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพมากยิ่งขึ้น และจัดทําเปน 
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินตอบแทนเพื่อเปนรางวัลแกผูปฏิบัติงานที่
สรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ พ.ศ. 2555  [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (14)] นอกจากน้ี คณะฯ ยังมี
การแสดงความชื่นชมแกอาจารยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยการประชาสัมพันธขาวการไดรับ
รางวัลตางๆบนเว็บไซตของคณะฯ, ผาน NSTV และมีการยกยองเชิดชูนักวิจัยที่ไดรับรางวัลดานการวิจัย
และนวัตกรรมใน Nursing Research Newsletter [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (15)] ในปงบประมาณ 2553 
มีอาจารยเสนอขอรับเงินรางวัล 15 คน คิดเปนเงินจํานวนเงิน 115,000 บาท และในปงบประมาณ 2554 
มีอาจารยเสนอขอรับเงินรางวัล จํานวน 31 คน คิดเปนจํานวนเงิน 122,000 บาท [เอกสารหมายเลข 
3.1.2 (16)] ซ่ึงจะเห็นไดวา จํานวนผูขอรับเงินรางวัล และจํานวนเงินรางวัลตอบแทน มีแนวโนมที่สูงขึ้น
อยางตอเน่ือง    

การพัฒนาเครือขาย  
 คณะฯ กําหนดใหมีการพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัย ทั้งหนวยงานตางๆ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือจัดกลุมนักวิจัยที่มีความสนใจในการทําวิจัยรวมกัน มีการลงนามในสัญญา
ความเขาใจรวมกัน (Memorandum of Understanding: MOU) กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 16 
ฉบับ รวม 17 สถาบัน จาก 7 ประเทศ ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มีเครือขายความรวมมือดานการ
วิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ดังนี้ Deakin University, Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT), Australia, University of Alberta, Canada, University of Michigan, University 
of Pennsylvania, USA เปนตนนอกจากนี้ ยังมีความรวมมือดานงานวิจัยของอาจารยที่ศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 คนดวย [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (17)] อีกทั้งยังมีการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือทางการศึกษาและการวิจัยรวมกับองคการอนามัยโลก โดยคณะฯ ไดสงอาจารยเขารวมการ
ฝกอบรม ดูงาน ในองคกรระหวางประเทศ ซ่ึงผลจากการไปปฏิบัติงานดังกลาว ไดกอใหเกิดความรวมมือ
ดานการวิจัยระหวางนักวิจัยของคณะฯ เพ่ิมขึ้น และอยูระหวางการจัดทํา manuscript จํานวน 1 เร่ือง 
และมีการวางแผนจะดําเนินการวิจัยรวมกันอีก 2 โครงการ [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (18)] 
 การสงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
 คณะฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยตางสาขาวิชาชีพไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ ทั้งภายในระดับคณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 
ยกตัวอยาง โครงการสาธิตระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสําหรับผูปวยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูง เปนการทํางานวิจัยโดยบูรณาการรวมกับระหวางคณะฯ รวมกับ นักวิจัยจาก 
Deakin University และ University of York และมีการจัดทําขอตกลงอยางชัดเจนในการทํางานรวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เปาหมาย จํานวน 5 จังหวัด [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (19)]  
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  ระบบการบริหารจัดการงานประจําสูงานวิจัย Routine to Research (R2R)  
  คณะฯ จัดทําเปนโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา R2R ซ่ึงเปนโครงการตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ 2553 มีการนําผลการประเมินแผนการดําเนินการในปงบประมาณ 2553 [เอกสารหมายเลข 
3.1.2 (20)] มาปรับปรุงแผนการดําเนินการในปงบประมาณ 2554 อยางชัดเจน โดยจัดใหมีการบรรยาย
เพ่ิมพูนความรูทางดานสถิติและการวิจัย ควบคูกับการเปดคลินิกวิจัยเพ่ือใหบริการคําปรึกษาดานสถิติและ
การวิจัย และไดใหแรงจูงใจดวยการเพิ่มเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากเดิม 5,000 บาท เปน 30,000 
บาทตอโครงการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยเปนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

เม่ือส้ินสุดปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดประเมินผลของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย และ
พบวา คณะฯ สามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการไดครบตามแผน ยกเวนดานการบริหารจัดการงาน
ประจําสูงานวิจัย Routine to Research (R2R) ยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนงานที่กําหนด เน่ืองจาก
ขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบที่ชัดเจน และกลุมเปาหมายคือ บุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานมาก ยังขาด
ประสบการณและความมั่นใจในการทําวิจัยดวยตนเอง [เอกสารหมายเลข 3.1.2 (21)] ภายหลังจากการ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2554 ไดมีการเสนอแนวทางแกไขปญหาของการ
ดําเนินโครงการ และนํามาสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการโครงการในปงบประมาณ 2555 ตอไป [เอกสาร
หมายเลข 3.1.2 (22)]   

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33.1.2.1.2  
 1. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (1)  คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตรที่ 301/2554 เร่ือง การ

มอบหมายหนาที่รับผิดชอบการบริหารงาน  
 2. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (2) คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตรที่ 205/2553 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการใชเงินทุน ซี.เอ็ม.บี.คณะ
พยาบาลศาสตร      

 3. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (3)  คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตรที่ 206/2553 เร่ืองแตงตั้ง
       คณะกรรมการวิจัย 
 4. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (4)  คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตรที่ 393/2553 เรื่อง 
       เปลี่ยนแปลงและแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย (เพ่ิมเติม)   
 5. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (5)  คําส่ังคณะพยาบาลศาสตรที่ 050/2555 เรื่องแตงตั้ง 
       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
       คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

6. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (6) คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือขายความ     
รวมมือทางวชิาการดานการวิจัย ระหวางคณะพยาบาล
ศาสตร และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 7. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (7) คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานประสานความรวมมือดานการ  
วจัิยและการใชผลงานวิจัยระหวางคณะฯ และฝายการ
พยาบาลโรงพยาบาลศริิราช 
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 8. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (8) ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล / 
ประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัย และประกาศใหทุน 
ซี.เอ็ม.บี.คณะพยาบาลศาสตร 

 9. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (9)  สรุปหัวขอการแลกเปลี่ยนรูในกิจกรรม NS Lunch Talk  
       ประจําปงบประมาณ 2554 
 10. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (10)  แผนปฏิบัติการเชิงรุก และแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก 
       คณะฯ ปงบประมาณ 2554  

 11. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (11) ตัวอยางจดหมายเวียน ปงบประมาณ 2554  
 12. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (12)  สรุปรายชื่ออาจารยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
       ปงบประมาณ 2553-2554 
 13. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (13)  สรุปรายชื่อนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentor) ของโครงการวิจัย  
       ปงบประมาณ 2553-2554 

  14. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (14) ประกาศคณะพยาบาลศาสตรเร่ืองหลักเกณฑและอัตรา
ตอบแทนเ พ่ือเปนรางวัลแกผูปฏิบัติ งานที่ สร าง
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ พ.ศ. 2552 

 15. เอกสารหมายเลข 3.1.1 (15)  Nursing Research Newsletter 
 16. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (16) สรุปรายชื่อผูไดรับเงินคาตอบแทนเพื่อเปนรางวัลแก

ผูปฏิบัติงานที่สรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใน
ปงบประมาณ 2553-2554  

 17. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (17)  สรุปรายชื่อสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีสัญญาความ 
       เขาใจรวมกัน (Memorandum of Understanding: MOU)  
       กับคณะพยาบาลศาสตร 
 18.  เอกสารหมายเลข 3.1.2 (18)   การพัฒนาเครือขายความรวมมือทางการศึกษาและการ 
       วิจัยรวมกับองคการอนามัยโลก 
 19. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (19)  ตัวอยางเอกสารโครงการ สาธิตระบบสนับสนุนการ

จัดการตนเองสําหรับผูปวยโรคเบาหวานความดันโลหิต
สูงและไขมันในเลือดสูง  

 20. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (20)   ผลการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา  
       ปงบประมาณ 2553 
 21. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (21)   ผลการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา  
       ประจําปงบประมาณ 2554  
 21. เอกสารหมายเลข 3.1.2 (22)  แผนการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา 

ประจําปงบประมาณ 2555 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.3 มีการสนับสนุนทางดานการเงินและปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัย  เพื่อผลิตนักวิจัยรุน
ใหมและผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33 
 คณะฯ โดยรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธจัดทําแผนกลยุทธและโครงการตางๆ ในการ
พัฒนางานวิจัยและจัดทําแผนสนับสนุนดานการเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยทุกประเภทตาม
แผนยุทธศาสตรดานการวิจัย โดยคณะฯ มีเปาหมายในการจัดสรรทุนจากแหลงทุนที่สําคัญ คือ กองทุน 
ซี.เอ็ม.บี.คณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงกําหนดวงเงินสนับสนุนการวิจัยไว จํานวน 4,000,000 บาท และแหลง
ทุนภายนอกที่สําคัญ เชน สํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
สํานักงานวิ จัยและพัฒนากําลังคน (สวค .) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แผนงานพัฒนา
สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) และสภาการพยาบาล เปนตน 
โดยมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจนจากการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางสวนงานกับ
อธิการบดี  
 จํานวนเงินทุนวิจัย  
  ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 24 โครงการ รวมเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 11,261,310 บาท   

แหลงทุน ปงบประมาณ 2553  ปงบประมาณ 2554  

1. เงินทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  8,308,025 บาท  9,630,000 บาท  

2. เงินทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย  1,413,900 บาท  1,631,310 บาท  

    2.1 เงินงบประมาณแผนดิน  500,000 บาท  – 
    2.2 เงินรายได  913,900 บาท  1,631,310 บาท  

         2.2.1 มหาวิทยาลัย  350,000 บาท  600,000 บาท  

         2.2.2 เงินทุนวิจัยภายในคณะ (ซี.เอ็ม.บี.) 563,900 บาท  1,031,310 บาท  
รวม (1+2) 9,721,925 บาท  11,261,310 บาท  

 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (152.5 คน) รวมเปนเงิน 11,261,310 บาท คิดเปนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 1: 73,844.66 บาท (สกอ. 4.3)   
  จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน เม่ือเทียบจาก
ปงบประมาณ 2553 คณะฯ ไดรับสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน รวมเปนจํานวน 
1,413,900 บาท [เอกสารหมายเลข 3.1.3 (1)] คิดเปนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
สถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา (160.5 คน) เทากับ 1: 8,809.35 บาท และในปงบประมาณ 2554 
คณะฯ ไดรับสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน รวมเปนจํานวน 1,631,310 บาท คิดเปน
เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา (152.5 คน) เทากับ     
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1: 10,697.11 บาท และมีแนวโนมการไดรับทุนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนผลตอเน่ืองมาจากการขยายแนว
ทางการสนับสนุนทุนวิจัยใหมีความชัดเจน และมีการจัดสรรทุนสนับสนุนมากยิ่งขึ้น โดยจัดสรรทุนสนับสนุน
เพ่ิมขึ้น 2 ประเภท คือ 1) ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง ทุนสงเสริม
นักวิจัยรุนใหม พ.ศ.2553 และ 2) ทุนสงเสริมนักวิจัยประเภทท่ัวไป ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง 
ทุนวิจัยจากกองทุน ซี. เอ็ม. บี. คณะพยาบาลศาสตร (โครงการเปดรับทั่วไป) พ.ศ. 2553   
 จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ 2553 
คณะฯ ไดรับเงินเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน รวมเปนจํานวน 
8,308,025 บาท [เอกสารหมายเลข 3.1.3 (2)] และในปงบประมาณ 2554 ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันเพ่ิมขึ้น จํานวน 9,630,000 บาท [เอกสารหมายเลข 3.1.3 (3)] 
โดยคิดเปนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ตอจํานวน
อาจารยประจํา (152.5 คน) เทากับ 1: 63,147.54 บาท ซ่ึงคณะฯ มีแนวโนมการไดรับทุนจากแหลงทุน
ภายนอกที่สูงขึ้นเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 11,384.15 บาท/คน  
 ปจจัยเก้ือหนุน 

1. หนวยงานสนับสนุนดานการวิจัย  
คณะฯ มีงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เปนศูนยกลางในการดําเนินการบริหารจัดการ

ดานการวิจัย เปนแหลงรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการวิจัย ใหบริการขอมูลและคําแนะนําดานการวิจัย 
แหลงทุนตางๆ ตลอดจนการขอรับทุนประเภทตางๆ งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเชื่อมโยงระหวาง
อาจารย นักวิจัย และแหลงทุน ทั้งภายในและภายนอก ประชาสัมพันธขอมูลแหลงทุนตางๆ นอกจากนี้ 
ใน งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ไดจัดทําแนวปฏิบัติ แบบฟอรมตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
อาจารย และบุคลากร  
   นอกจากน้ีคณะฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในหนวยงานของตนเอง 
ภายใตชื่อ “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ซ่ึง
ดําเนินการพิจารณาใหการรับรองโครงการวิจัยของอาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร
ของคณะ ภายใตมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยใหแกนักวิจัยดวย ทําให
กระบวนการทําวิจัยมีความคลองตัวมากขึ้นและมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ [เอกสารหมายเลข 3.1.3(4)] 

2. เงินทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ทั้งในและตางประเทศ  
 คณะฯ จัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรไปนําเสนอผลงานวิจัย โดยใน
ประเทศ สามารถขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนครอบคลุมคาลงทะเบียน คาเดินทาง คาที่พักตามที่จายจริง 
และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบราชการได นอกจากน้ี คณะจัดสรรเงินทุนอุดหนุนคณาจารยไปเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ เพ่ิมเติมจากทุนที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก โดยครอบคลุมคาลงทะเบียน 
คาเดินทาง และคาที่พักตามที่จายจริง โดยในปงบประมาณ 2554 มีอาจารยไดรับทุนอุดหนุนการไปเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ จํานวน 2 คน รวมเปนเงินจํานวน 100,000 บาท [เอกสารหมายเลข 
3.1.3(5)]  

3. การบริการใหคําปรึกษาดานการวิจัย 
 คณะฯ จัดใหมีคลินิกวิจัย เพ่ือบริการใหคําปรึกษาดานการวิจัยแกคณาจารย บุคลากร 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารยหรือบุคลากรดานสถิติและวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูให
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คําปรึกษา ในปงบประมาณ 2554 มีผูเขาใชบริการคลินิกวิจัย จํานวน 143 คน และรอยละ 98.2 ของ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยูในระดับมาก [เอกสารหมายเลข 3.1.3 (6)]  

4. การจัดสรรคอมพิวเตอร 
 คณะจัดสรรคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอตอการใชงานของ
อาจารยและบุคลากร ในสัดสวน 1:1 โดยสามารถเชื่อมตอกับเครือขายทั้งภายในและภายนอกคณะ และ
สามารถเขาถึงฐานขอมูลวิจัยตางๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

5. การใหบริการตรวจสอบตนฉบับงานวิจัยภาษาอังกฤษ 
 คณะจัดใหบริการตรวจสอบตนฉบับงานวิจัยภาษาอังกฤษ โดยจางผูเชี่ยวชาญเจาของ

ภาษาเพ่ือเปนการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากย่ิงขึ้น  
6. การพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัยเพ่ือเอ้ือตอการทําวิจัย ดังน้ี  

  -  ฐานขอมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2531-2542 
โดยไดรับทุนอุดหนุนจากองคการอนามัยโลก (ประเทศไทย) และฐานขอมูลงานวิจัยทางการพยาบาลใน
ประเทศไทยระหวางพ.ศ.2542-2548 ซ่ึงไดรับทุนอุดหนุนจากกองทุน ซี.เอ็ม.บี. อาจารย นักศึกษาและ
ผู ส น ใ จ  ส า ม า ร ถ สื บ ค น ผ ล ง า น วิ จั ย ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล จ า ก ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ด ที่ 
http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nsr2t.html 
  - ทําฐานขอมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการพยาบาล สามารถเขาถึงไดที่ 
http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/htdocs/nsi.html 
  - พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร ระหวาง
พ .ศ .  2531-ปจจุบัน  เ พ่ือสืบคนผลงานวิ จัยของอาจารยและนักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. การจัดสรรฐานขอมูลสากลตางๆ 
  คณะไดจัดซ้ือฐานขอมูลสากลตางๆ ไดแก ฐานขอมูล Proquest & Allied Health 
Source ตําราอิเล็กทรอนิกสตางๆ และไดเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการสืบคนฐานขอมูลสากล
ตางๆ เปนระยะ  

8. จัดบรรยายการเขียน manuscript ในหัวขอตางๆ เพ่ือสนับสนุนการตีพิมพใน
วารสารวิจัยระดับนานาชาติ  
   ในการติดตามประเมินประสิทธิผลของการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและปจจัย
เก้ือหนุน คณะฯ ไดมีการจัดระบบใหทุกโครงการที่ดําเนินการ ทั้งที่ไดรับทุนและไมไดรับทุนตอง
ลงทะเบียนกับงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เพ่ือเปนขอมูลในการติดตามความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตอไป โดยกําหนดใหหัวหนาโครงการวิจัยจัดทํารายงานความกาวหนา ทุก 6 เดือน โดยมี
งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ทําหนาที่ในการติดตาม แจงเตือนการสงรายงานความกาวหนา และ
ติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนงานที่โครงการกําหนดไว และมีการติดตามผลผลิตที่เกิดจาก
โครงการวิจัย เชน บทความวิจัย หรือ การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในปงบประมาณ 2554 มีโครงการที่ไดรับทุนรวม 24 โครงการ ซ่ึงมี 6 โครงการไดรายงานความกาวหนา
ของโครงการแลว มีการแจงปดโครงการ จํานวน 1 โครงการ และอีก 4 โครงการมีการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารแลว รวมจํานวนโครงการที่ไดรายงานความกาวหนาจํานวน 11 โครงการ สวนที่
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เหลืออีก 13 โครงการ อยูในระหวางการติดตามผลของโครงการ ปญหาที่นักวิจัยรายงานสวนใหญเปน
เรื่องการดําเนินการลาชากวาแผนงานที่กําหนดไวเน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายได
ไมครบถวนตามที่กําหนดไว คณะฯ จะไดนําขอมูลเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบในการจัดพัฒนาแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 2555 ตอไป [เอกสารหมายเลข 3.1.1 (12)]   
   นอกจากน้ี ในปงบประมาณ 2554 ที่ผานมา คณะฯ ไดพยายามจัดระบบการติดตาม
โครงการวิจัยทุกโครงการที่ขอรับทุนจากแหลงทุนตางๆ และติดตามผลการพิจารณาทุนในทุกโครงการ 
เพ่ือนําศึกษาหาแนวทางในการชวยเหลือโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนตอไป  
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.3  
1. เอกสารหมายเลข 3.1.3 (1)  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากกองทุน ซี.เอ็ม.บี. คณะฯ 
      ประจําปงบประมาณ 2553-2554   
 2. เอกสารหมายเลข 3.1.3 (2)  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
      ประจําปงบประมาณ 2553-2554   
 3. เอกสารหมายเลข 3.1.3 (3)  สรุปจํานวนเงินทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2553-2554   
 4. เอกสารหมายเลข 3.1.3 (4)  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
      คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ  
      2554 
5. เอกสารหมายเลข 3.1.3 (5)  สรุปรายชื่ออาจารยไดรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย 
      ณ ตางประเทศ 
6. เอกสารหมายเลข 3.1.3 (6) ผลการประเมินของโครงการคลินิกวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลงานวิจัยที่เปนปจจุบัน สามารถใชประโยชนในการ
บริหารจัดการ และการสรางงานวิจัย 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..44 
 คณะฯ โดยรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะกรรมการวิจัย และงานสงเสริมและพัฒนา
งานวิจัย เปนผูรับผิดชอบ ในการวางแผนดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก [เอกสาร
หมายเลข 3.1.4 (1)] โดยมีการวางแผนรวมกับผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร  
 คณะฯ มีฐานขอมูลดานการวิจัย มีดังนี้  

1. ฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยของคณะฯ (E-RIS) จากการพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และปรับฐานขอมูลใหตอบสนองความตองการในการใชงานมากขึ้น [เอกสารหมายเลข 3.1.4 (2)] ใน
ปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดออกแบบ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยของคณะฯ (E-RIS) เสร็จ
สิ้นแลว ทั้งน้ี คณะ ไดดําเนินการทดสอบระบบ โดยถายโอนขอมูลผลงานวิจัยของอาจารยจากฐานขอมูล
เดิม (TMIS) ไปสูระบบใหม(E-RIS) เพ่ือทดสอบความถูกตองของระบบฐานขอมูล ซ่ึงจากการทดสอบ
ระบบยังพบความผิดพลาดของโปรแกรม  
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2. ฐานขอมูลผลงานวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร เปนโครงการตอเน่ือง ดําเนินการมาจนถึง
ปจจุบัน มีเปาหมายเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานการวิจัยของคณะฯ รวมทั้งวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษาและผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 
2531-ปจจุบัน มีการเพ่ิมเติมขอมูลใหเปนปจจุบันทุกระยะ 6 เดือน [เอกสารหมายเลข 3.1.4 (3)]  

จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก เม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานดานการ
วิจัยตามแผนงานขององคกร ทุก 6 เดือน [เอกสารหมายเลข 3.1.4 (4)] โดยผลการประเมินโครงการ 
พบวา คณะฯ ไดดําเนินการบรรลุตามเปาหมายของโครงการ แตยังขาดการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอฐานขอมูล จึงมีการวางแผนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจฯ ในปงบประมาณ 2555 ตอไป  
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตาเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4มมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.4  
1. เอกสารหมายเลข 3.1.4 (1) แผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักคณะฯ ป 2554 
2. เอกสารหมายเลข 3.1.4 (2) ตัวอยางฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยของคณะฯ (E-RIS) 
3. เอกสารหมายเลข 3.1.4 (3) ตัวอยางฐานขอมูลศูนยขอมูลดานงานวิจัย/นวัตกรรม 
4. เอกสารหมายเลข 3.1.4 (4) รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 

 ตามภารกิจหลักประจําปงบประมาณ 2554 
 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
3.1.5  มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5 
คณะฯ กําหนดใหคณะกรรมการวิจัย ทําหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยของ

อาจารย และบุคลากรที่เสนอขอทุนจากภายในคณะฯ ใหมีความถูกตองและเขมแข็งทางวิชาการ [เอกสาร
หมายเลข 3.1.5 (1)] กอนนําสงไปยังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นตอโครงการวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยในคน 
เพ่ือดูแลเรื่องจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณการทําวิจัย [เอกสารหมายเลข 3.1.5 (2)]  

กลไกการทํางานของคณะกรรมการวิจัย มีการกําหนดการจัดประชุมของคณะกรรมการฯ อยาง
ชัดเจนและสมํ่าเสมอ เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนจากภายในคณะฯ และมีการแจงผลไมเกิน
สองสัปดาหหลังการประชุม รวมทั้งใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงโครงการตอไป สวนคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนฯ มีการประชาสัมพันธกําหนดการรับโครงการและการประชุมในแตละรอบเดือนใหผูวิจัย
ทราบอยางชัดเจน [เอกสารหมายเลข 3.1.5 (3)] นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการบริหาร ตาม
ขอกําหนดของแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 3.1.5 (4)]     

คณะฯ ไดกําหนดใหโครงการวิจัยทุกประเภทที่เก็บขอมูลจากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
ภายในคณะฯ กําหนดใหขอรับคํารับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะฯ ทุกโครงการ โดยออกเปน
ประกาศคณะฯ และมีการระบุไวในการจัดทําแบบเสนอโครงการ เพ่ือขอรับทุนของคณะฯ ทุกโครงการ 
[เอกสารหมายเลข 3.1.3 (4)] 
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จากการรายงานติดตามประเมินผล ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2554 มีโครงการวิจัยที่เสนอเขามาขอรับการพิจารณา
รับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งสิ้น จํานวน 43 โครงการ ใหการรับรองโครงการแลว 37 โครงการ อยู
ระหวางการแกไข 3 โครงการ และยกเลิกการขอรับรองโครงการ 3 โครงการ คณะฯ ไดรับการยอมรับ 
และยกยองในการเปนตนแบบในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแกคณะ/สถาบันอ่ืนๆ 
เชน การไดรับการเยี่ยมสํารวจคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย
กรรมการเยี่ยมสํารวจจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) เปนสวนงานแรกของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับประกาศนียบัตรรับรองการเย่ียมสํารวจภายใน [เอกสารหมายเลข 3.1.5 (5)] อีกทั้ง
ยังไดรับการเสนอความเห็นจากศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการที่จะให
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินงานเปนอิสระใน
ฐานะ IRB สวนงาน [เอกสารหมายเลข 3.1.5 (6)] 

ในปงบประมาณ 2554 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร ไดพัฒนา
แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือเปนการดูแล ปกปองผูเขารวมการวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกแกนักวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการเผยแพรความรูดานจริยธรรมการ
วิจัยในคน สําหรับคณะกรรมการฯ อาจารย นักศึกษาระดับปริญาโท-เอก และผูสนใจ  ซ่ึงสงผลให จํานวน
คร้ังของการปรับแกไขโครงการวิจัยลดลงในภาพรวม ดังตัวเลขเปรียบเทียบในตารางตอไปน้ี 

 

จํานวนคร้ังของการปรับแก 
(เฉพาะโครงการท่ีมีผลรับรองในหลักการ) 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

แกไข 1 ครั้ง 11 โครงการ 32 โครงการ 21 โครงการ 
แกไข 2 ครั้ง 14 โครงการ 17 โครงการ 0 โครงการ 
แกไข 3 ครั้ง 2 โครงการ 0 โครงการ 0 โครงการ 

 

ทั้งนี้ จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา ผูวิจัยมีความรูความเขาใจ ในกระบวนการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนมากขึ้นเปนลําดับ [เอกสารหมายเลข 3.1.3 (4)]  

ผลการประเมินการดําเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก คณะฯ ไดติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานดานการวิจัยตามแผนงานขององคกร ทุก 6 
เดือนโดยผลการประเมินโครงการ พบวา คณะฯ ไดดําเนินการครบถวน และบรรลุตามเปาหมายของ
โครงการ [เอกสารหมายเลข 3.1.5 (7)]  

จากการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดป 2554 คณะฯ ไดประเมินผลโครงการและนําขอเสนอแนะจากการ
เยี่ยมสํารวจ นํามาใชประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนการดําเนินการในป 2555 ตอไป [เอกสาร
หมายเลข 3.1.5 (8)]  

 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.5 
1. เอกสารหมายเลข 3.1.5 (1) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย  
2. เอกสารหมายเลข 3.1.5 (2) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
     คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 
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3. เอกสารหมายเลข 3.1.5 (3) แนวปฏิบตัิงานตามมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม 
     การวิจัย ในคน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
4. เอกสารหมายเลข 3.1.5 (4) รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหาร  
5. เอกสารหมายเลข 3.1.3 (4)  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
      คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ  
      2554 
6. เอกสารหมายเลข 3.1.5 (5) ประกาศนียบตัรรับรองการเยี่ยมสํารวจ   
7. เอกสารหมายเลข 3.1.5 (6) การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
     ประจําคณะพยาบาลศาสตร  
8. เอกสารหมายเลข 3.1.5 (7) รายงานผลการดําเนินการตามโครงการจริยธรรมการวจัิยในคน 
     ตามมาตรฐานสากล 
9. เอกสารหมายเลข 3.1.5 (8) โครงการจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล  
     ปงบประมาณ 2555 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.6 มีระบบการจัดการผลการวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาและนําไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..66 
 
  คณะฯ มีแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ใน
ดานนวัตกรรมและผลการวิจัย [เอกสารหมายเลข 3.1.6 (1)] โดยคณะกําหนดจัดกิจกรรมเวทีเสนอ
ผลงานวิจัย (Research Day) โดยในระยะแรกนี้ เชิญอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เขา
รวมกิจกรรมนําเสนอผลงาน จํานวน 6 เรื่อง [เอกสารหมายเลข 3.1.6 (2)] นอกจากนี้ คณะฯ ใหการ
สนับสนุนอาจารย และบุคลากรในการสรางนวัตกรรมดานการเรียนการสอน และการวิจัย โดยจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยดานการเรียนการสอน จํานวน 30,000 บาท เพ่ือใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยตอไป  
 จากการดําเนินโครงการ พบวา คณะฯ ยังไมมีผลงานวิจัยเชิงพาณิชยที่ชัดเจน และมีการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในเชิงแกไขปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณของประเทศ และชุมชน/สังคม 
จํานวน 6 เรื่อง [เอกสารหมายเลข 3.1.6 (3)]   
 ผลการประเมินการดําเนินงาน คณะฯ ไดติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการวิจัยตามแผนงานขององคกร ทุก 6 เดือน โดยผลการประเมินโครงการ พบวา บรรลุ
ตามเปาหมายของโครงการ [เอกสารหมายเลข 3.1.6 (4)]  

จากการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 2554 คณะฯ ไดนําขอมูลการประเมินผลโครงการมา
ใชประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนการดําเนินการในป 2555 ตอไป เพ่ือใหมีการนําผลการวิจัย
และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือแกไขปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณของ
ประเทศ ที่ชัดเจนตอไป  
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เอกสารอางอิงประกอบรเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6ายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.6  
1. เอกสารหมายเลข 3.1.6 (1) โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
2. เอกสารหมายเลข 3.1.6 (2) รายชื่ออาจารยที่นําเสนอผลงานวิจัย ในกิจกรรมเวทีเสนอ 
     ผลงานวิจัย (Research Day)  
3. เอกสารหมายเลข 3.1.6 (3) เอกสารการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
4. เอกสารหมายเลข 3.1.6 (4) รายงานผลการดําเนินการโครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัย 

ไปใชประโยชน 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.7 มีกลไกการเผยแพรผลงานวิจัย และกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและ
ภายนอก  
[ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2)] 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..77 
คณะฯ มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะกรรมการวิจัย และงานสงเสริม

และพัฒนางานวิจัยมีหนาที่วางแนวทาง แผนงาน กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน
การเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยในปงบประมาณ 
2553 คณะฯ ไดตั้งเปาหมายการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 20 เร่ือง ระดับ
นานาชาติ 18 เรื่อง  

ในปงบประมาณ 2553-2554 คณะฯ ยังไมมีการกําหนดระบบการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวน
ตางๆ อยางชัดเจน แตมีการสนับสนุนใหอาจารยดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ในรูปแบบ/
วิธีการตางๆ ดังน้ี  

1. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ในรูปแบบของ
โปสเตอร และปากเปลา [เอกสารหมายเลข 3.1.7 (2)]  

2. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ  
3. การเขียนตํารา บทความทางวิชาการ [เอกสารหมายเลข 3.1.7 (3)] 
4. การใหบริการวิชาการแกชมุชน และสังคม โดยเปนวิทยากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผูเชี่ยวชาญ เปนตน [เอกสารหมายเลข 3.1.7 (4)] 
5. การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ และความรูจากผลงานวิจัยบน Website ของคณะฯ ผาน

ระบบ Internet และ Intranet ของคณะ [เอกสารหมายเลข 3.1.7 (5)] 
6. การจัดทําจดหมายขาววิจัย หรือ Nursing Research Newsletter  [เอกสารหมายเลข    

3.1.7 (6)] 
7. การสนับสนุนการเดินทางไปตางประเทศเพ่ือพัฒนาการวิจัยกับเครือขายตางประเทศ 

[เอกสารหมายเลข 3.1.7 (7)] 
8. การรวมเปนเจาภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาต ิรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งใน

และตางประเทศ [เอกสารหมายเลข 3.1.7 (8)] 
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9. การสรางเครือขายความรวมมือในการเผยแพรผลงานวจัิยผานวารสารพยาบาลศาสตร โดย
เปดรับตนฉบบังานวิจัยจากนักวิจัยตางประเทศลงตีพิมพเผยแพรในวารสารพยาบาลศาสตร และ
ยกระดับวารสารของคณะใหเขาสูมาตรฐานระดับนานาชาต ิ[เอกสารหมายเลข 3.1.7 (9)]  

ในเรื่องของการจัดการความรู งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรูและจัดการความรูไดจัดกิจกรรม NS Lunch Talk ในโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ [เอกสารหมายเลข 3.1.7 (1)]  เพ่ือใหอาจารยที่มีศักยภาพดานการวิจัยไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่เก่ียวของกับการวิจัยซ่ึงกันและกัน ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนประเด็นดานการวิจัย แหลงทุน ความรู กฎ ระเบียบใหมๆและประเด็นอ่ืนๆที่สนใจ และเปน
การสรางบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยในคณะ ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 คณะฯ กําหนดจัด
กิจกรรม NS Lunch Talk จํานวน 3 คร้ัง ในหัวขอตางๆ ดังน้ี  

1) คร้ังที่ 1/2554 ในหัวขอ การขอทุนจากแหลงทุนภายนอก โดย รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทร
รัตน รองคณบดีฝายวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองกาญจน สังกาศ และอาจารยอัครเดช  เกตุฉ่ํา  

2) ครั้งที่ 2/2554 ในหัวขอ “เทคนิคการตีพิมพผลงานวิจัย” โดย ผูชวยศาสตราจารย           
ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ   

3) คร้ังที่ 3/2554 ในหัวขอ “ประเด็นและคําถามสําหรับการวิจัยดานสุขภาพที่เก่ียวของกับการ
เปดเสรีการคาบริการ (FTA)” โดย รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน 

ภายหลังการจัดกิจกรรม NS Lunch Talk จะมีการเผยแพรองคความรูจากการจัดกิจกรรม
ดังกลาวในเว็บไซตของคณะฯ ที่ http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/km/index.php/research-
knowledge-section/66-ns-lunchtalk-category.html 
 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 2553-2554 คณะฯ ไดดําเนินกิจกรรมครบทุกกิจรรมในการสงเสริมและ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย จากการประเมินผลพบวา ในปงบประมาณ 2553 คณะฯ มีตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 55 เร่ือง มากกวาที่ตั้งเปาหมายไว 35 เรื่อง 
สวนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 16 เร่ือง นอยกวา
เปาหมายที่ตั้งไวจํานวน 2 เรื่อง  สําหรับการจัดการความรูในกิจกรรม NS Lunch Talk จากการ
ประเมินผลภาพรวมของกิจกรรม NS Lunch Talk พบวา ไดดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไว และ
บรรลุตามเปาหมายของโครงการ  

จากการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 2553-2554 คณะฯ ไดนําขอมูลการประเมินผล
โครงการมาใชประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนการดําเนินการในป 2555 ตอไป เพ่ือใหมีการนํา
ผลการวิจัยและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือแกไขปญหา/กําหนดนโยบายสา
ธารณของประเทศ ที่ชัดเจนตอไป  

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.7  
1. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (1) โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย กิจกรรม NS 

Lunch Talk 
2. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (2) รายชื่อผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

และนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2554  
3. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (3)  รายชื่อตํารา บทความทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2554  
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4. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (4) สรุปจํานวนการใหบริการวิชาการแกชุมชน และสังคม 
ประจําปงบประมาณ 2554  

5. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (5) ตัวอยางขอมูลสารสนเทศ และความรูจากผลงานวิจัยบน  
     Website ผานระบบ Internet และ Intranet ของคณะ 

 6. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (6) จดหมายขาววิจัย หรือ Nursing Research Newsletter 
7. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (7) โครงการสนับสนุนการเดินทางไปตางประเทศเพื่อพัฒนาการวิจัย 
     กับเครือขายตางประเทศ 
8. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (8) ตัวอยางโปสเตอรการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th 

Hong Kong International Nursing Forum 
9. เอกสารหมายเลข 3.1.7 (9) วารสารพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัล TCI Awards  

ประจําปงบประมาณ 2554 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.8 มีระบบการสรางและพัฒนานักวิจัย  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..88 
การสรางและพัฒนานักวิจัย 
คณะฯ มีการวางแผนดําเนินการสรางและพัฒนานักวิจัยตามแผนยุทธศาสตรของคณะ [เอกสาร

หมายเลข 3.1.8 (1)] มีกระบวนการและการดําเนินงานเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัยอยางตอเน่ืองทุกป โดย
วิทยากรทั้งในและตางประเทศ ใหความรูแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัยคณะฯ แบงนักวิจัยเปน 2 
กลุม คือ  

1. อาจารยที่มีประสบการณทํางานมากกวา 3 ป ซ่ึงคณะฯ ไดวางแผนการพัฒนาศักยภาพไว
ตลอดทั้งป ดังน้ี  

1.1 โครงการคลินิกวิจัย [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (2)]   
1.2 โครงการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติ    
1.3 จัดกิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 2 คร้ัง 

[เอกสารหมายเลข 3.1.8 (3)]    
1.4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางและเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   

- จัดกิจกรรมอบรม/ บรรยาย / เสวนาวิจัย จํานวน 7 คร้ัง [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (4)]  
- จัดกิจกรรม NS Lunch Talk จํานวน 7 คร้ัง [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (5)]   

2. อาจารยที่มีประสบการณทํางาน นอยกวา 3 ป ซ่ึงคณะฯ ไดวางแผนการพัฒนาศักยภาพโดย
จัดโครงการ การประชุมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการ
วิจัยและขอทุนนักวิจัยรุนใหม  

ระบบพ่ีเลี้ยง ระบบจูงใจ และสนับสนุนนักวิจัย 
 คณะฯ จัดระบบจูงใจและสนับสนุนนักวิจัย ดังน้ี   

1. คณะฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยใหมีความสามารถในการ
ดําเนินการวิจัย ซ่ึงไดดําเนินการสําหรับนักวิจัยที่เพ่ิงเริ่มตนทําวิจัย คณะฯ และภาควิชา จะจัดหานักวิจัย
พ่ีเลี้ยง เพ่ือเปนที่ปรึกษา หรือเปนผูรวมโครงการวิจัย [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (6)]  
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2. คณะฯ เปดโอกาสให นักวิ จัยรุนใหม ได มีโอกาสทํางานรวมกับนักวิ จัยอาวุโส ใน
โครงการวิจัยตางๆของแตละภาควิชา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดเรียนรูการทํางาน
วิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโสหลายโครงการวิจัย [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (6)]    

3. จัดสรรเงินทุนวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม เพ่ือสนับสนุนการวิจัย เปนคาตอบแทนแกนักวิจัยพ่ี
เลี้ยง (Mentor) จํานวน 5,000 บาทตอโครงการ  

4. การจัดสรรเงินทุนวิจัยที่มีคาตอบแทนรายเดือนแกนักวิจัย โดยจัดสรรทุนวิจัย ซี.เอ็ม.บี. แก
นักวิจัยรุนใหม 100,000 บาทตอโครงการ โดยมีเงินเดือนใหเดือนละ 3,000 บาท สําหรับนักวิจัยรุนทั่วไป 
คณะฯ ไดจัดสรรทุนวิจัยอยูในกลุมทุนประเภททั่วไป เปนเงินทุนวิจัยไมเกิน 200,000 บาทตอโครงการ 
โดยมีเงินเดือนใหเดือนละ 6,000 บาท [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (6]  

5. การใหเงินรางวัลแกผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารมาตรฐาน [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (7)]  
6. การวางระบบการสรางบันไดอาชีพ (Career path) คณะฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพทางดานการวิจัยและความกาวหนาของอาจารยอยางมาก  [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (6)] 
7. การบรรยายพิเศษจากคณาจารยที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนักวิจัย [เอกสารหมายเลข 

3.1.8(8)]  
จากผลการประเมินการดําเนินงาน คณะฯ ไดติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผล

การดําเนินงานดานการสรางและพัฒนานักวิจัยตามแผนงาน ทุก 6 เดือนโดยผลการประเมินโครงการ
ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก พบวา คณะฯ ไดดําเนินการครบทุกโครงการ และ
บรรลุตามเปาหมายของโครงการทุกโครงการ [เอกสารหมายเลข 3.1.8 (9)]  

จากการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดป 2554 พบวา ยังมีอาจารยรุนใหม จํานวน 8 คน และนักวิจัยรุน
กลางจํานวน 20 คน ที่ยังไมมีโครงการวิจัย ดังนั้น คณะฯ จึงนําไปวางแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนา
นักวิจัยที่ยังไมไดรับทุนตอไป  

เอกสารอางอิเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.8งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 3.1.8  
1. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (1)  แผนปฏิบัติการเชิงรุก และแผนปฏิบัติการตามภารกิจ

หลักคณะฯ ป 2553 
 2. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (2)   โครงการคลินิกวิจัย 
 3. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (3)   กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับ
      นานาชาติ 
 4. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (4)  กิจกรรมอบรม/บรรยาย/เสวนาวิจัย 
 5. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (5)   กิจกรรม NS Lunch Talk 
 6. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (6)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัย 

รุนใหมและทุนวิจัยจากกองทุน ซีเอ็ม.บี. คณะพยาบาล
ศาสตร (โครงการเปดรับทั่วไป) 

7. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (7) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและ
อัตรา เงินคาตอบแทนเพื่อเปนรางวัลแกผูปฏิบัติงานที่
สรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ) 
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8. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (8) กิจกรรม NS Lunch talk 
8. เอกสารหมายเลข 3.1.8 (9)        รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารตาม

ภารกิจหลักประจําปงบประมาณ 2554  

องคประกอบ 3.2   ผลลัพธการวิจัย ผลการประเมินผลลัพธ 
หลักการ ผ ล ลั พ ธ ท่ี แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ดานการวิจัย 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องคประกอบ 3.2        

  ผลลัพธท่ี 1        
  ผลลัพธท่ี 2         
  ผลลัพธท่ี 3        
  ผลลัพธท่ี 4        
  ผลลัพธท่ี 5        

   ผลลัพธท่ี 6        
  เฉลี่ย (Mean) 1.84 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.2.1 สัมฤทธิผลดานการวิจัย    
ผลลัพธรายการที่ 1 : สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอ

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
    ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2553  

 จํานวนจริง 
(คน) 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 168     160.5 

    - จํานวนอาจารยทีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือน ขึ้นไป (ใหนับเปน 1 
คน) 

159 159 

    - ระยะเวลาทํางาน 6-9 เดือนขึ้นไป (ใหนับเปน 0.5 คน) 3 1.5 

    - ระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน (ไมสามารถนํามานับได) 9 0 
 

รายงานผลลพัธ  : ในป พ.ศ. 2553 คณะฯ มีจํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ คือ 16 เรื่อง  
  ตอจํานวนบุคลากรสายวชิาการ จํานวน 160.5 คน เทากับ 0.09  
  (เปาหมาย: ปงบประมาณ 2553 คณะฯ ไดตั้งเปาหมายการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 18 เรื่อง) 
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ผลลัพธรายการที่ 2 : สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติตอ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

รายงานผลลัพธ  : ในป พ.ศ. 2553 คณะฯ มีจํานวนผลงานตีพิมพระดับชาติ คือ 55 เร่ือง ตอ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 160.5 คน เทากับ 0.34 

  (เปาหมาย: ปงบประมาณ 2553 คณะฯ ไดตั้งเปาหมายการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 20 เรื่อง) 

 

ผลลัพธรายการที่ 3 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ. 5) 
รายงานผลลพัธ  :  ในป พ.ศ. 2553 คณะฯ มีจํานวนงานวิจัยที่ไดรับตีพิมพระดับชาติและ 
   นานาชาติ รวม 71 เรื่อง ตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 160.5 คน  
   เม่ือนํามาคํานวณตามสูตร ดังน้ี 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
                                       ท่ีตีพิมพเผยแพร                          x   100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 
          จะไดเทากับ 37/160.5 * 100 = 23.05  
 

 ตามเกณฑการใหคะแนนของกลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 
คะแนน เม่ือเทียบบัญญัติไตรยางค พบวา รอยละ 23.05 ไดเทากับ 5.76 คะแนน 
 

 ดังน้ัน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรคิดเปน 5.76 คะแนน 
 

ผลลัพธรายการที่ 4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  (สมศ. 6) 
- แกไขปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
- ชุมชน/สังคม 
- เชิงพาณิชย 

รายงานผลลพัธ  :  ในป พ.ศ. 2553 คณะ มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
  ในเชิงแกไขปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณของประเทศ และชุมชน/สังคม 
  จํานวน 9 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 3.2.1) เม่ือนํามาคํานวณตามสูตร ดังน้ี 
 

ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
                                       ท่ีนําไปใชประโยชน                          x   100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 
            จะไดเทากับ 9/160.5 * 100 = 5.6 
 

 ตามเกณฑการใหคะแนนไดกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน เม่ือเทียบบัญญัติไตรยางค  
รอยละ 5.6 ไดเทากับ 1.4 คะแนน ดังน้ัน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนคิดเปน 1.4 
คะแนน 
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ผลลัพธรายการที่ 5 : จํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer-reviewed 
Journals/ Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอจํานวนบทความทั้งหมด 

รายงานผลลพัธ  :  ในป 2553 คณะ มีบทความไดรับการอางอิงใน Peer-reviewed Journals/  
  Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ จํานวน 3 คร้ัง ตอ 
  จํานวนบทความทั้งหมด 3 เรื่อง ในสวนบทความไดรับการอางอิงในฐานขอมูล 
  ระดับชาต ิจํานวน 1 คร้ัง ตอจํานวนบทความทั้งหมด 1 เรื่อง รวมจํานวนครั้งที ่
  ไดรับการอางอิงเทากับ 4 คร้ัง จากจํานวนบทความทั้งหมด 4 เรื่อง เม่ือนํามา 
  คํานวณตามสตูร ดังน้ี   
 

จํานวนคร้ังท่ีบทความไดรับการอางอิง (citation)     
จํานวนบทความทั้งหมดท่ีไดรับการอางอิง 

             
         จะไดเทากับ 4/4 = 1 
 

 ดังน้ัน จํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิงใน Peer-reviewed Journals/ Refereed Journals  
หรือในฐานขอมูลระดับชาตหิรือระดับนานาชาติตอจํานวนบทความทั้งหมดคิดเปน 1 คะแนน 
 

ผลลัพธรายการที่ 6 : จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

รายงานผลลพัธ  :  ในป พ.ศ.2553 คณะฯ มีจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติหรือระดับ 
  นานาชาต ิจํานวน 71 เรื่อง  
   - เปนการตีพิมพระดับนานาชาติ 16 เรื่อง ในจํานวนนี้ไดรับการอางอิง  
  3 เรื่อง 
   - เปนการตีพิมพระดับชาต ิ55 เรื่อง ในจํานวนนี้ไดรับการอางอิง 1 เรื่อง 

 เม่ือนํามาคํานวณตามสูตร ดังน้ี 

 
จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง      

จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพระดับชาติหรือนานาชาติท้ังหมด 
             
         จะไดเทากับ 4/71 = 0.06 
 

 ดังน้ัน จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ คิดเปน 0.06 คะแนน 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาสรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ พที่ 33  ::  มาตรฐานคุณภาพดานการมาตรฐานคุณภาพดานการวิจัยวิจัย  
 
สรุปผลการดําเนินการ  (ควรระบุใหครอบคลุมการดําเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไวในปที่ผาน
มาและ/หรือการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจที่ผานมา) 

คณะพยาบาลศาสตร สนับสนุน สงเสริมดานการสรางผลงานวิจัย ผลักดันใหอาจารยดําเนินการ
วิจัยตามแผนที่ไดกําหนดไว มีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและผลักดันใหอาจารยทําวิจัย และ
ตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานชาติ และมีการนําผลงานวิจัยไปใชประดยชนตอสังคม 
ประเทศชาติ อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานหลักๆ ที่พบวายังไมเปนไปตามแผนพัฒนาที่วางไว ไดแก  

1) การพัฒนาระบบสนับสนุน R2R ใหเกิดขึ้นในทุกหนวยงาน: ตามคณะกรรมการตรวจ 
เยี่ยมสํารวจที่ผานมาไดเสนอแนะในเร่ืองของการพัฒนาระบบสนับสนุน R2R ใหมีระบบพี่เลี้ยง การให
รางวัล และการประกวดโครงการ R2R ดีเดนนั้น คณะฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ แตจากการ
ประเมินผล พบวา ไมมีโครงการ R2R เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2554 ซ่ึงคณะฯ กําลังอยูในระหวาง
การศึกษาขอมูลเพ่ือหาแนวทางปรับแผนการดําเนินงานตอไป   

2) การสนับสนุนใหมีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติใหไดตามเปาหมาย:  
คณะฯ ไดเพ่ิมจํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมคายการเขียนผลงานวิจัยใหมากขึ้น ซ่ึงจากการประเมินผล
ในป พ.ศ. 2554 พบวา มีแนวโนมไปในทางที่ดี มีจํานวนผูเขาคายฯ มากขึ้น และไดผลงานมากขึ้น 
 3)  การผลักดัน Center of Excellence (COE) ใหมีทิศทางการดําเนินงานในเชิงรุก: การ
ดําเนินงานของ COE ยังมีลักษณะเปนบริการวิชาการคอนขางมาก มีการผลิตงานวิจัยเพ่ือสนับสนุน
ความเปนเลิศนอยมาก ซ่ึงคณะฯ กําลังอยูในระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือหาแนวทางปรับแผนการ
ดําเนินงานตอไป  

 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา  
1. คณะ มีปจจัยเก้ือหนุนดานการวิจัยที่ดี เชน แหลงทุนอุดหนุนการวิจัย และระบบสนับสนุนการ

วิจัยดานตางๆ พรอมระบบจูงใจ ยกยองเชิดชูนักวิจัย   
 

จุดออน / แนวทางแกไข  
1. รูปแบบการจัดการสอนของคณะฯ ทําใหอาจารยไมสามารถจัดสรรเวลาในการทําวิจัยไดอยาง

ตอเน่ือง  
2. ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มีอาจารยใหมที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 2 ป จํานวน 10 

คน และมีอาจารยที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 5 คนตอป ทําใหคณะฯ ไมสามารถพัฒนาอาจารย
ทดแทนอาจารยที่เกษียณไดทัน และยังขาดประสบการณในการทําวิจัยดวย  
 
สรุปผลลัพธ  
  คณะฯ มีผลลัพธในองคประกอบที่ 3.1 ดานการวิจัย ทั้งสิ้น จํานวน 6 ขอ ดําเนินการไดบรรลุ
เปาหมาย จํานวน 3 ขอ คิดเปนรอยละ 50.0 
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง 

มุงเนนการเพ่ิมพูนความรู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน และสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย    
ในการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 

 

 

องคประกอบ 4.1  ระบบและกลไก ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ การใหบริการวิชาการที่หลากหลายเปน

ร ะบบ ท่ี เชื่ อม โยงทั้ ง อ งค ก ร  โดยมี
ขอบเขตการดําเนินงานอยางครอบคลุม 
ครบวงจร ท้ังการกําหนดเปาหมายและ
แผนงาน    การประสานงาน  การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ 
ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบ
แตกตางกันได 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 4.1        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.1 มีระบบและกลไกการดําเนินการบริการวิชาการที่หลากหลายสูเปาหมายขององคกร  
[ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1)] 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมอบนโยบายใหรองคณบดีฝายบริการ
วิชาการควบคุมกํากับงานดานบริการวิชาการของคณะฯ ระหวาง 1 ตุลาคม 2553 - 16 สิงหาคม 2554 
และไดมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ ดูแลงานดานบริการวิชาการ ตั้งแต วันที่ 17 
สิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2554 และมีคณะกรรมการบริการวิชาการและบริหารการศึกษาตอเน่ือง ซ่ึง
ประกอบดวยรอง/ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการเปนประธาน มีประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ
จากทั้ง 7 ภาควิชาฯ เปนกรรมการและมีเจาหนาที่งานบริการวิชาการเปนเลขานุการ [เอกสารหมายเลข 
4.1.1(1)] มีหนาที่วางแผนงานจัดทําโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการประจําป
งบประมาณในแตละป [เอกสารหมายเลข 4.1.1(2)]  ซ่ึงมีแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก และแผนปฏิบัติ
การเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯดานบริการวิชาการ [เอกสารหมายเลข 4.1.1(3)] เพ่ือใหงาน
เปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตรในการเปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแก
สังคม สงเสริมการบริการวิชาการที่สะทอนความเปนเลิศทางวิชาการของคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ มี
สวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการของคณะฯ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยที่จะใหบริการวิชาการที่เปนเลิศและสามารถชี้นําสังคมได และนําผลการดําเนินงานดาน
บริการวิชาการในปงบประมาณที่ผานมา มาพิจารณาปรับปรุงโครงการบริการวิชาการที่เปนงานใน
โครงการตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 4.1.1(4)]  และวางแผนโครงการ/กิจกรรมดานบริการวิชาการใหม

   

                   มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ มาตรฐานคุณภาพที่ 4 
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ตามขอเสนอแนะและคํารองขอจากองคกรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล และจากเครือขายดาน
บริการวิชาการ นอกจากวางแผนการดําเนินงานตามความตองการของสังคมแลว ยังมีเปาหมายของการ
ใหบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของอาจารย  โดยจัดใหอาจารยไดนําความรูความเช่ียวชาญในดาน
ตางๆ จากภาควิชาทุกภาคฯ (Center of Excellence) อันเกิดขึ้นจากประสบการณการปฏิบัติ การสอน 
และการทําวิจัยของอาจารย มาบูรณาการสูการถายทอดองคความรูเหลาน้ันสูสังคม โดยใหบริการวิชาการ
แกกลุมพยาบาลวิชาชีพและประชาชนทั่วไปในรูปแบบตางๆที่มีความหลากหลาย ซ่ึงแผนปฏิบัติการดาน
บริการวิชาการประจําปงบประมาณ 2554 ถูกนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
กอนการดําเนินการทุกโครงการ 
 นอกจากน้ันคณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการอีก 3 กรรมการที่ทํางานดานบริการวิชาการที่มี
ความเฉพาะเจาะจง ไดแก กรรมการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร เพ่ือบริหารจัดการ จัดทําหลักเกณฑ
การดําเนินงานของวารสารทุกดาน กําหนดระเบียบการในการตีพิมพบทความหรือผลงานวิจัยในวารสาร
ของคณะฯ [เอกสารหมายเลข 4.1.1(5)] คณะกรรมการโครงการตํารา เพ่ือจัดทําหลักเกณฑการดําเนินงาน
ของคณะฯที่ใหการสนับสนุนการผลิตตํารา กําหนดระเบียบของการสนับสนุน ดําเนินการออกประกาศของ
คณะฯ การใหคาตอบแทนของผูทรงคุณวุฒิ และกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของการผลิตตําราเปน flow 
chart การดําเนินงานตลอดกระบวนการ [เอกสารหมายเลข 4.1.1(6)] และคณะกรรมการโครงการสราง
เสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี เพ่ือบริหารงานตามโครงการ บริหารบุคลากรที่รวมงาน และ
บริหารการเงินสนับสนุนโครงการจากงบประมาณแผนดิน [เอกสารหมายเลข 4.1.1(7)] 
 งานบริการวิชาการทําหนาที่ควบคุมกํากับและดําเนินงานดานบริการวิชาการของคณะฯ 
ทั้งหมด โดยมีรอง/ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการเปนผูกํากับดูแล มีเจาหนาที่งานบริการวิชาการจํานวน 
3 คนทําหนาที่ดําเนินงานของงานบริการวิชาการ และดําเนินงานในฐานะเปนสถาบันหลักในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตอเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร ที่ไดผานการพิจารณารับรองจากศูนยการศึกษาตอเน่ือง
สาขาพยาบาลศาสตร สภาการพยาบาล เลขที่รหัสสถาบัน 100 ตามหนังสือที่ ศ.น.พย. 01/06/ว79 ลงวันที่ 
24 ตุลาคม 2550 [เอกสารหมายเลข 4.1.1(8)] นอกจากน้ันยังทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนงานที่ตั้งเปาหมายไวจากทุกภาควิชาฯ   รวมทั้งดําเนินงานโดยสวนกลาง สรุป
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบทุก 3 เดือน (ทุกไตรมาส) ใหกับงานนโยบายและ
แผน ซ่ึงงานนโยบายและแผนของคณะฯ ไดรวบรวมงานดานบริการวิชาการสงรายงานโดยตรงตอ
มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ืองเพ่ือการประกันคุณภาพงานตอไป [เอกสารหมายเลข 4.1.1(9)] 
 การประเมินผลและขอคิดเห็นจากผูรับบริการถูกนํามาเสนอในการประชุมของคณะกรรมการ
บริการวิชาการของทุกภาควิชาฯ และในระดับคณะฯ โดยคณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาตอเน่ืองพิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินงานทั้งในระหวางปงบประมาณและสิ้นสุด
ปงบประมาณ เพ่ือใหรอง/ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการนําเสนอผลการดําเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป 
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44.1.1.1.1  
1. เอกสารหมายเลข 4.1.1(1)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและบริหารการศึกษา 

                                      ตอเน่ือง 
2. เอกสารหมายเลข 4.1.1(2)   แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 3 ป   

                                      ยอนหลัง 
3. เอกสารหมายเลข 4.1.1(3)  แผนยุทธศาสตรคณะฯ พ.ศ.2552-2555 
4. เอกสารหมายเลข 4.1.1(4)  ผลการปฏิบัติการดานบริการวิชาการประจําปงบประมาณ  3 ป   

                                      ยอนหลัง 
5. เอกสารหมายเลข 4.1.1(5) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร   

                                        หลักเกณฑ / ระเบียบตางๆ ในการตพิีมพและการเปนสมาชิก
    วารสารฯ 

6. เอกสารหมายเลข 4.1.1(6)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการโครงการตํารา ระเบียบ /ประกาศ 
    ตางๆ ในการสนับสนุนการผลิตตํารา และ flow chart การผลิต 
    ตํารา 

7. เอกสารหมายเลข 4.1.1(7)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการโครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณร 
     วัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี 

8. เอกสารหมายเลข 4.1.1(8)  หนังสือรับรองของสถาบันที่จัดการศึกษาตอเน่ืองสาขาพยาบาล 
    ศาสตร รหัสสถาบัน 100 หนังสือที่ ศ.น.พย. 01 /  06 / ว79  ลง 
    วันที่ 24 ตลุาคม 2550 

9. เอกสารหมายเลข 4.1.1(9)  เอกสารรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารในรอบ 3  
    เดือน ทั้ง 4 ไตรมาส  

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.2 มีระบบการวิเคราะหตนทุนตอหนวยการบริการวิชาการ/สรางผลิตภัณฑ เพื่อการ
กําหนดราคาและใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..22 

 คณะฯ ไดมอบหมายรอง/ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการดําเนินงานในการวางระบบการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวย โดยคํานวณคาใชจายตามแผนงบประมาณของแตละโครงการ ในอัตราที่มี
ประกาศไวในระเบียบการใชจายเงินของกระทรวงการคลัง และประกาศคาบริการของคณะฯ ที่ประกาศไว
ในเว็บไซตของคณะฯ [เอกสารหมายเลข4.1.2(1)] พิจารณาจุดคุมทุนในการใหบริการวิชาการ โดยทุก
โครงการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ มีการกําหนดจํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่ตองมี
มากกวาจุดคุมทุน ถามีนอยกวาจุดคุมทุนใหงดการจัดกิจกรรมนั้น  [เอกสารหมายเลข4.1.2(2)] หลังการ
จัดกิจกรรมไดทําการสรุปรายงานการดําเนินงานในภาพรวม รวมทั้งคิดวิเคราะหตนทุนตอหนวยของ
โครงการนั้นๆ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการในปงบประมาณถัดไป โดยมีเปาหมายให
เกิดการใชทรัพยากรของคณะฯ อยางคุมคา และลดคาใชจายในสวนที่ไมจําเปนเพ่ือเปนการประหยัด
คาใชจาย [เอกสารหมายเลข4.1.2(3)] นอกจากการคิดวิเคราะหตนทุนในกิจกรรมที่สรางรายไดแลว ยัง
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มีการวิเคราะหตนทุนการใชจายในกิจกรรมที่เปนบริการวิชาการแบบใหเปลาดวย โดยพิจารณา
งบประมาณคาใชจายดานบริการวิชาการในแตละปวาบริการวิชาการแบบใหเปลาน้ีมีจํานวนมากนอย
เพียงใด แลวมาประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานในปถัดไป เพ่ือใหมีความเหมาะสมตามนโยบายของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย  

 จากผลการเยี่ยมสํารวจคณะพยาบาลศาสตร ในปที่ผานมา ไดใหขอเสนอแนะ คือ การมี
ปจจัยสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกในการบริการวิชาการ เร่ือง งบสํารองจาย ซ่ึง คณะฯไดจัดสรร
ใหมีเงินสํารองจายในการจัดกิจกรรม/โครงการ อยางทั่วถึงทุกโครงการ   

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44.1.2.1.2  
1. เอกสารหมายเลข 4.1.2(1)  ประกาศกําหนดคาบริการของคณะฯ ที่ประกาศไวในเว็บไซต 

    ของคณะฯ 
2. เอกสารหมายเลข 4.1.2(2)  ตัวอยางโครงการพรอมงบประมาณ 
3. เอกสารหมายเลข 4.1.2(3)  สรุปรายรับ-รายจาย ของโครงการ (ตัวอยาง) 

 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.3 มีระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อถือได และทันสมัย  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..33 
 คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดานบริการวิชาการ โดยมีฐานขอมูลตางๆ เพ่ือ
สนับสนุนการวางแผนการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะฯ ไดแก ฐานขอมูลดานความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย ฐานขอมูลแผนและผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของปที่ผานมายอนหลัง 3 ป 
ฐานขอมูลผูรับบริการวิชาการของคณะฯ แยกตามสาขาวิชาชีพพยาบาลเฉพาะสาขา ฐานขอมูลการศึกษา
ตอเน่ืองของสภาการพยาบาล (ฐานขอมูลรายชื่อพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการสง
ขอมูลผูรับบริการวิชาการจากคณะฯ เพ่ือเขาสูฐานการสะสมหนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ืองของพยาบาล
วิชาชีพแตละราย)  ฐานขอมูล FIS ดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามตัวอยางของเอกสาร
ฐานขอมูลตางๆ [เอกสารหมายเลข 4.1.3(1)(2)(3)(4)(5)] โดยเจาหนาที่งานบริการวิชาการเปนผูอัพเดท
ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ  นอกจากนี้ยังมีการนําขอมูลดานความเชี่ยวชาญของอาจารย ซ่ึงไดมาจากขอมูล
ของการที่อาจารยของคณะฯ ไดรับเชิญใหเปนวิทยากร และผูทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาการและวิชาชีพ 
จากหนวยงานตางๆ ทั่วประเทศ แจกแจงตามหัวขอความเชี่ยวชาญของอาจารย และตามภาควิชาตางๆ 
ซ่ึงมีความเขมแข็งทางวิชาการหลากหลายมาพัฒนา packages บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย จํานวนทั้งสิ้น 9 packages ขึ้นบนเว็บไซตของงานบริการวิชาการ [เอกสารหมายเลข 4.1.3(6)] 
เพ่ือประชาสัมพันธใหหนวยงานตางๆ ที่สนใจมาขอรับบริการ  และสําหรับการลงทะเบียน online ที่
นํามาใชเปนครั้งแรก ในป 2554 เพ่ือใหผูรับบริการไดรับความสะดวกในการลงทะเบียนมากขึ้น ยังคง
ดําเนินการในปตอไป โดยการประชาสัมพันธเชิงรุกใหมากขึ้น  [เอกสารหมายเลข 4.1.3(7)] 
 งานบริการวิชาการไดนําระบบสารสนเทศมาใชในประชาสัมพันธงานดานบริการวิชาการทําให
ผู รับบริการสามารถเขาถึงบริการฯ ไดอยางเสมอภาค ทางเว็บไซต http//:www.ns.mahidol.ac.th 
นอกจากน้ันยังเสนอเนื้อหาทางวิชาการจากการจัดบริการวิชาการในลักษณะตางๆ และผูทรงคุณวุฒิ
เจาของเนื้อหานั้นๆ ไดอนุญาตใหดําเนินการเผยแพรทางอินเทอรเน็ตได เจาหนาที่จากงานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ จะดําเนินการนําเน้ือหาขึ้นบนเว็บไซต 3 อาทิตยหลังการจัดประชุม และคงไวบนเว็บไซตนาน 
1-2 เดือน ผูรับบริการสามารถดาวนโหลดเอกสารไดดวยตนเอง 
 งานบริการวิชาการไดติดตาม ประเมินผลระบบของฐานขอมูลบริการวิชาการ พบวามีผูเขามา
เยี่ยมชมฐานขอมูลเปนจํานวนมาก [เอกสารหมายเลข 4.1.3(8)] และในป 2554 ยังไมมีขอเสนอแนะจาก
ผูรับบริการ 
 

เอกสารอางอิงประกเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขออบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44.1.3.1.3  
1. เอกสารหมายเลข 4.1.3(1)  ฐานขอมูลดานความเชี่ยวชาญของอาจารย   
2. เอกสารหมายเลข 4.1.3(2)  เอกสารฐานขอมูลแผนการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของ 

    ปที่ผานมา (ตัวอยาง) 
3. เอกสารหมายเลข 4.1.3(3)  เอกสารฐานขอมูลผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของปที่   

    ผานมา (ตัวอยาง) 
4. เอกสารหมายเลข 4.1.3(4)  เอกสารฐานขอมูลผูรับบริการวิชาการของคณะฯ (ตัวอยาง) 
5. เอกสารหมายเลข 4.1.3(5)  เอกสารฐานขอมูลการศึกษาตอเน่ืองของสภาการพยาบาล  

    (ตัวอยาง) 
6. เอกสารหมายเลข 4.1.3(6)  เอกสารหนาเว็บไซตของงานดานบริการวิชาการ และ packages 

    บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของอาจารยจํานวน 9  
    packages 

7. เอกสารหมายเลข 4.1.3(7)  เอกสารแสดงหนาจอบน website เพ่ือการลงทะเบียนออนไลน 
8. เอกสารหมายเลข 4.1.3(8)  จํานวนผูเขาเยี่ยมชมฐานขอมูลดานบริการวิชาการ 

 

 

มาตรฐมาตรฐานคุณภาพานคุณภาพ  
4.1.4 มีการบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44 
 ในการวางแผนและดําเนินการงานดานบริการวิชาการ ไดมีนโยบายใหมีการเชื่อมโยงบริการ
วิชาการกับภารกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
ตัวอยางของการบูรณาการระหวางบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ไดแก  

1. การบูรณาการระหวางการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ และวิชาปฏิบัติการพยาบาล 

บุคคลและครอบครัวในชุมชน [เอกสารหมายเลข 4.1.4(1)] 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นําไปสูการบูรณาการ 

การเรียนการสอน ในรายวิชา ดังน้ี 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1  [เอกสารหมายเลข  

4.1.4(2)] 
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 - หลักสูตรเฉพาะทาง วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1 [เอกสารหมายเลข 4.1.4(3)] 
 - หลักสูตรเฉพาะทาง วิชาประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง  [เอกสารหมายเลข 4.1.4(4)] 

- โครงการครอบครัวสุขสันต ตั้งครรภคุณภาพ นําไปสูการการบูรณาการการเรียนการสอน ใน 
รายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1  ในหัวขอ  การสอนสตรตีั้งครรภ: การเตรียมตวั
เพ่ือการคลอด [เอกสารหมายเลข 4.1.4(5)] 

2. การบูรณาการระหวางการบริการวิชาการกับการวิจัย 
- โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นําไปสูงานวิจัย  

จํานวน 2 เรื่อง คือ 1.พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและภาวะเส่ียงทางสุขภาพผูสูงอายุ โครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจนรัตน รศ.ดร.
วีนัส ลีฬหกุล รศ.พัสมณฑ คุมทวีพร รศ.วัฒนา พันธุศักด์ิ  ซ่ึงลงตีพิมพในวารสารสภาการพยาบาล ปที่ 
26 ฉบับพิเศษ มกราคม-มีนาคม 2554   2.ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรูตอความรูและการ
จัดการปญหาความดันโลหิตสูงของผูสูงอายุ โดย รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รศ.จันทนา รณฤทธิวิชัย 
รศ.สมจินต เพชรพันธุศรี ผศ.ณัฐสุรางค บุญจันทร ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย   วารสาร       
พยาบาลศาสตร ปที่ 29 ฉบับพิเศษ เลมที่ 2 กรกฎาคม-กันยายน 2554 

3. การบูรณาการระหวางการบริการวิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
- โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมงาน   

รดนํ้าขอพรผูสูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยผูรับผิดชอบโครงการจะทําการประเมินผลในระหวางการ
ดําเนินงานและเม่ือสิ้นสุดโครงการเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44.1.4.1.4  
1. เอกสารหมายเลข 4.1.4(1) คําอธิบายรายวิชาวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ 
2. เอกสารหมายเลข 4.1.4(2)  วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1   
3. เอกสารหมายเลข 4.1.4(3)  วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1 
4. เอกสารหมายเลข 4.1.4(4)  วิชาประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 
5. เอกสารหมายเลข 4.1.4(5)  วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1         

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.5 ใหบริการวิชาการหรือสรางผลิตภัณฑดวยจริยธรรม มนุษยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ตอสาธารณะ 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..55 
 โครงการบริการวิชาการทุกโครงการไดมีการวางแผนโดยคณะกรรมการบริการวิชาการและ
บริหารการศึกษาตอเน่ือง โดยคํานึงถึงจริยธรรม มนุษยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลที่สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยไดกําหนดไวเม่ือป พ.ศ. 
2528 โดยพึงรับผิดชอบรวมกับประชาชนในการริเร่ิม สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดสันติสุขและยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ [เอกสารหมายเลข 4.1.5(1)] 
รวมทั้งคํานึงถึงการใหบริการวิชาการ ของคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรใหเปนไปตามคานิยมองคกรขอ
ที่ 3 ในดานการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมจริยธรรม [เอกสารหมายเลข 4.1.5(2)] 
 โครงการบริการวิชาการทุกโครงการจัดทําขึ้นตามความตองการของกลุมเปาหมายผูมารับ
บริการวิชาการ โดยโครงการทั้งหมดตองผานการพิจารณาท้ังในระดับภาควิชาฯ คณะกรรมการบริการ
วิชาการฯ และในระดับคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยพิจารณาถึงความเปน
ประโยชนตอกลุมเปาหมาย เรื่องที่จัดขึ้นไปตองไมเกิดโทษ ไมทําใหประชาชนเขาใจผิด ไมหวังกําไร ตอง
มีกระบวนการ มีกลไกในการคัดกรองเน้ือหาของโครงการบริการวิชาการในการนําเสนอ โดย
คณะกรรมการบริการวิชาการและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณากอนอนุมัติดําเนินการ 
นอกจากน้ันโครงการตางๆ ยังไดรับการยอมรับจากองคกรวิชาชีพคือ สภาการพยาบาล โดยสงโครงการ
เพ่ือขอการรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ืองซ่ึงสภาฯ ทําการตรวจสอบความเหมาะสมทางจริยธรรม 
และความถูกตองในเนื้อหาเปนขั้นตอนสุดทาย [เอกสารหมายเลข 4.1.5(3)] ในกรณีที่ขอเสนอแนะให
ปรับปรุงโครงการ รอง/ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการจะนํากลับมาปรับปรุงใหมีความถูกตองในเชิง
จริยธรรม  
  ในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตั้งแตการประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการได
ประชาสัมพันธในระบบอินเทอรเน็ต [เอกสารหมายเลข 4.1.5(4)] ทําใหผูรับบริการวิชาการสามารถเขาถึง
บริการไดอยางเสมอภาค ในการเขาถึงขอมูลเน้ือหาการบริการวิชาการทางงานบริการวิชาการไดมีการ
ดําเนินการขออนุญาตจากเจาของเน้ือหาเหลาน้ันทุกรายกอนการนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของคณะฯ 
[เอกสารหมายเลข 4.1.5(5)] ในกรณีที่มีคํารองขอจากผูรับบริการวิชาการใหดําเนินการเก่ียวกับขอมูลการ
ประชาสัมพันธ หรือเน้ือหาความรูที่ใหบริการวิชาการ ทางงานบริการวิชาการไดดําเนินการใหทันทีตามที่มี
การรองขอมา รวมทั้งไดติดตามและประเมินผลของบริการวามีความถูกตองทางจริยธรรมหรือไม อยางไร 
จากผูที่ขอรับบริการโดยตรง เพ่ือนําขอการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานดานบริการวิชาการทุก
โครงการ ใหเปนไปตามจริยธรรม มนุษยธรรมและความรับผิดชอบตอสาธารณะ   
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44.1.5.1.5  
1. เอกสารหมายเลข 4.1.5(1)  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เอกสารหมายเลข 4.1.5(2)  คานิยมองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 
3. เอกสารหมายเลข 4.1.5(3)  ตัวอยางโครงการที่ผานการรับรองคะแนนการศึกษาตอเน่ืองจาก 

    สภาการพยาบาล 
4. เอกสารหมายเลข 4.1.5(4)  ตัวอยางการประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต 
5. เอกสารหมายเลข 4.1.5(5)  ตัวอยางใบอนุญาตใหดําเนินการเผยแพรเน้ือหาของวิทยากรขึ้น 

    เว็บไซต 
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องคประกอบ 4.2  ผูรับบริการ ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการ

บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.2        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.2.1 มีระบบการศึกษาความตองการ ความคาดหวัง และความคิดเห็นจากผูรับบริการ 
ผูเก่ียวของ ใหเปนที่ตองการของผูรับบริการ   

 

กการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอารดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..11 
 คณะฯ แบงหนาที่ความรับผิดชอบการจัดบริการวิชาการเปน คณะฯ เปนผูดําเนินการจัด  และ
ภาควิชาฯ เปนผูจัด โดยมีกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน ไดแก กลุมประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการ
พยาบาล มีแผนงานดําเนินการสํารวจความตองการและการประเมินผลความพึงพอใจตอบริการวิชาการ
ที่ไดรับของผูรับบริการกลุมเปาหมายในหลายรูปแบบ ไดแก การเปดชองทางการขอรับบริการวิชาการ
และการประเมินผลทางเว็บบอรดบนเว็บไซตของงานบริการวิชาการ การรับคํารองขอและการประเมิน
โดยตรงจากหนวยงาน งานอบรมพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตางๆ หรือโดยรับคําขอบริการวิชาการ
และการประเมินจากแบบประเมินผลการใหบริการวิชาการ ประกอบดวยแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การบริการวิชาการที่ไดรับและความตองการในการจัดบริการวิชาการในครั้งตอไป [เอกสารหมายเลข 
4.2.1(1)] เพ่ือสํารวจความตองการของผูรับบริการตามกลุมเปาหมายในการจัดบริการวิชาการแตละครั้ง 
หลังจากการจัดกิจกรรมไดมีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ เพ่ือสรุปประเมินผลการจัด
กิจกรรม และปรับปรุงแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
ในครั้งตอไป  
 นอกจากนั้น คณะฯ ไดมีชองทางใหผูรับบริการติดตอสอบถามเกี่ยวกับการจัดบริการวิชาการทาง
โทรศัพท อีเมล และทางไปรษณีย โดยมีแนวทาง/แผนการดําเนินการ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและการ
ประชาสัมพันธงาน ซ่ึงผูรับบริการมักมีการติดตอสอบถามขอมูลหลังจากประชาสัมพันธงานเพียง 1 
สัปดาห ซ่ึงทําใหทราบวาชองทางการติดตอกับผูรับบริการน้ีเปนชองทางที่ใชประโยชนไดทางหนึ่ง 
 หลังการจัดโครงการ/กิจกรรม งานบริการวิชาการทําการสรุปประเมินผลการจัดประชุม [เอกสาร
หมายเลข 4.2.1(2)] คณะกรรมการจัดประชุมรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาตามขอเสนอแนะ โดย
ประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการตางๆ / รับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเก่ียวของ  
  เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการตลอดปงบประมาณ 2554  รอง/ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและการบริหารการศึกษาตอเน่ือง นําผลการประเมินจากทุก
โครงการที่มีขอเสนอแนะ นํามาวางแผนปรับกลยุทธในการใหบริการวิชาการสําหรับปถัดไปเพ่ือ
พัฒนาการดําเนินงานการบริการวิชาการใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรและผูรับบริการตอไป  
[เอกสารหมายเลข 4.2.1(3)]  
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  4.2.14.2.1  

 1. เอกสารหมายเลข 4.2.1(1)    แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
      จัดประชุมและความตองการในการจัดบริการวิชาการในครั้งตอไป 
 2. เอกสารหมายเลข 4.2.1(2)    การประเมินผลการประชุม (ตัวอยาง) 
 3.   เอกสารหมายเลข 4.2.1(3)    แผนยุทธศาสตรคณะฯ พ.ศ.2552-2555 จากการปรับปรุงรูปแบบ 
      กระบวนการแลว 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสรางความสัมพันธในการใหบริการวิชาการ   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  4.2.24.2.2 
  คณะฯ มอบหมายใหเจาหนาที่งานบริการวิชาการ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานสื่อสาร และ
สรางความสัมพันธกับผูรับบริการ/ผูเก่ียวของในปจจุบันและอนาคต รอง/ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
และเจาหนาทีง่านบริการวิชาการ จัดประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับรปูแบบการสื่อสาร 
วิธีการติดตอสื่อสารกับผูรับบริการและสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ โดยประสานกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงเปนศูนยกลางดานระบบสือ่สารของคณะฯ โดยประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานระบบ
สารสนเทศของคณะฯ และนําขาวสารขึ้นเว็บไซตที่ www.ns.mahidol.ac.th [เอกสารหมายเลข 4.2.2(1)]  
 งานดานบริการวิชาการ ในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาของคณะฯ งานบริการวิชาการ
รับผิดชอบจัดทําเอกสารประชาสัมพันธการประชุม/อบรม อาทิ หนังสือเชิญเขารวมประชุม/อบรม แผนพับ 
เปนตน โดยจัดสงใหผูรับบริการทางไปรษณีย ระบุชื่อผูรับไปยังโรงพยาบาลตนสังกัดทั่วประเทศ และชื่อ
ผูรับบริการที่ใหขอมูลในการจัดสงเอกสารไวซ่ึงเก็บไวในฐานขอมูลผูรับบริการวิชาการ แจกแจงตาม
วิชาชีพเฉพาะสาขา และนําเอกสารประชาสัมพันธขึ้นเว็บไซตของคณะฯ ทําโปสเตอรและแผนปายไวนิล
ประชาสัมพันธกิจกรรมบริการวิชาการที่เปนงานใหญๆ สงขอมูลการประชาสัมพันธทางวารสารพยาบาล
ศาสตร และสงประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหิดลดวย โดยกระบวนการดังกลาวเปนการ
แจงขาวสารลวงหนาอยางนอย 2 เดือน ซ่ึงการประชาสัมพันธโดยการสงเอกสารเปนการสงขาวสารให
ผูรับบริการตามที่อยูของกลุมเปาหมายเดิม ตามฐานขอมูลสมาชิกผูรับบริการจํานวนมากกวา 3,000 
ฉบับ [เอกสารหมายเลข 4.2.2(2)]  พรอมทั้งหารูปแบบ/วิธีการสงขาวสารในชองทางอ่ืนเพ่ิมขึ้น เชน สง
อีเมลถึงผูรับบริการ หรือหาแหลงขอมูลผูรับบริการจากหนวยงานตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ในปงบประมาณ 
2554 คณะฯ ไดจัดการลงทะเบียนการเขารวมประชุมวิชาการในระบบออนไลน ตามขอเสนอแนะที่ไดรับ
มา และพบวามีผูลงทะเบียนในระบบออนไลนจํานวนนอย ซ่ึงจะนํามาปรับปรุงโดยทําการประชาสัมพันธ
เชิงรุก ใหผูรับบริการไดรับรูถึงระบบการดําเนินงานตอไป    
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  4.2.24.2.2  
 

 1. เอกสารหมายเลข 4.2.2(1)   ตัวอยางแผนพับประชาสัมพันธ 
 2. เอกสารหมายเลข 4.2.2(2)   ตัวอยางฐานขอมูลสมาชิกผูรับบริการ 
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องคประกอบ 4.3  บริการ/ ผลิตภัณฑ ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตาม

เกณฑ มาตรฐานวิ ช าชีพ /มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ  ไดรับการยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ 

 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.3        

        

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.3.1 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ที่ไดรับการยอมรับ/รับรองในวงวิชาการหรือ
องคกรตามมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  4.3.14.3.1 
 คณะฯ วางแผน กําหนด และดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการใหบริการวิชาการอยางตอเน่ืองมา
โดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2555 [เอกสารหมายเลข 4.3.1(1)] เพ่ือใหบริการมีการพัฒนาจนถึงระดับที่
มีการไดรับคํารับรองจากมาตรฐานทั้งระดับชาติ/นานาชาติ การวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการท้ังในระดับคณะฯ และในระดับภาควิชาฯ ประชุม
ปรึกษาหารือและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางของระบบและกลไกของมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1 
แลวน้ัน ในการเตรียมโครงการ ทั้งเนื้อหา วิทยากรไดผานการคัดสรรอยางดี วาเปนวิทยากรคุณภาพที่
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ ซ่ึงพิจารณาจากฐานขอมูลความเชี่ยวชาญ [เอกสารหมายเลข 
4.3.1(2)] นอกจากวางแผนโครงการบริการวิชาการตามความเช่ียวชาญของอาจารยแลว ยังพิจารณา
เน้ือหาใหมีความครอบคลุมประเด็นอยูในความสนใจปจจุบันของผูรับบริการ ซ่ึงดูไดจากขอมูลสารสนเทศ
มาประกอบการวางแผน  
  ในฐานะของสถาบันหลัก ในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเน่ืองของสภาการพยาบาล คณะฯ 
จัดสงโครงการ กําหนดการ จัดประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา ไปยังสภาการพยาบาลซึ่งเปนหนวยงาน
หลักขององคกรวิชาชีพ เพ่ือใหสภาการพยาบาลรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ือง ซ่ึงเปนการยืนยัน
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการวาไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพแลว ตามเอกสารแจงผลการรับรอง
หนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ืองจากสภาฯ [เอกสารหมายเลข 4.3.1(3)] 
  ดําเนินการการติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาบริการวิชาการใหมีมาตรฐานตาม
แนวทางของระบบและกลไกของมาตรฐานคุณภาพขอ 4.1 หลังการดําเนินการแลว ไดมีการรายงานการ
ดําเนินงาน โดยการปอนขอมูลของผูรับบริการเขาระบบของสภาการพยาบาลเพ่ือยืนยันการเขารวม
กิจกรรมของผูรับบริการวิชาการ นับเปนการยอมรับของสภาฯ ตอบริการวิชาการที่จัดขึ้นอีกคร้ังหน่ึง 
  ในดานการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร (Journal of Nursing Science) ขณะน้ีไดรับการ
จัดลําดับเปนวารสารระดับชาติจาก สกอ. โดยในเดือนมกราคม 2554 วารสารพยาบาลศาสตร ไดรับ
รางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ประจําป 2554 ประเภท National TCI-SCOPUS-TRF 
Journal Award [เอกสารหมายเลข 4.3.1(4)] 
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  4.3.14.3.1  

1. เอกสารหมายเลข 4.3.1(1)      แผนปฏิบัติการระยะยาวตามภารกิจหลักและเชิงรุก ปงบประมาณ  
    2552-2555 

2. เอกสารหมายเลข 4.3.1(2)      ฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย 
3.   เอกสารหมายเลข 4.3.1(3)       ผลการรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ืองของ 

     สภาการพยาบาล 
4. เอกสารหมายเลข 4.3.1(4)      เอกสารแจงการไดรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal  

    Awards ประจําป 2554 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.3.2 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  4.3.24.3.2 
 คณะฯ ไดวางแผนและกําหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ใหดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการ
ใหบริการวิชาการ ซ่ึงมีการนําองคความรูขององคกรมาใชเพ่ือตอบสนองความตองการ เสริมสรางความ
เขมแข็งและสรางประโยชนใหกับชุมชน/สังคม มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง การใหบริการ
วิชาการ ที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม รวมทั้งรายการและจํานวนบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอ
ชุมชน/สังคม ในทุกๆ โครงการ [เอกสารหมาย 4.3.2 (1)] ตัวอยางของโครงการที่มีการใหบริการวิชาการ
ที่เปนประโยชนของสังคม ไดแก  
 1. โครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี ไดดําเนินการวางแผนจัด
กิจกรรมยอย เปน 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความรูดานการดูแลสุขภาพและการปองกันโรค
แกสามเณร กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดไผดํา กิจกรรมที่ 3 สามเณรผูนําสรางเสริม
สุขภาพ  เพ่ือใหสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและเพื่อนสามเณรที่อยูในชั้นเดียวกันใหเกิดสุขภาวะแบบ
องครวมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพสามเณรอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ืองยั่งยืน กิจกรรมที่ 4 
การจัดส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ ผลจากการจัดกิจกรรม ทําใหคณะทํางานไดรูถึงปญหาดานสุขภาพ
รางกายของสามเณร  ไดสํารวจสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่ไมถูกสุขลักษณะหรือเปนอุปสรรคตอการ
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน และส่ิงแวดลอมโดยทั่วไปใหเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพของ
สามเณร ผลผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป รอยละ 80 และเนื่องจากการจัดโครงการนี้มี
ความตอเน่ืองมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 หลังสิ้นสุดโครงการของทุกป คณะกรรมการโครงการสรางเสริม
สุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี [เอกสารหมายเลข 4.3.2 (2)] ทําใหคณะกรรมการฯ มีโอกาสใน
การพัฒนาโครงการอยางตอเน่ือง โดยในการพัฒนาโครงการเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ืออนุมัติการดําเนินการ คณะกรรมการจะมีการประชุมรวมกัน พิจารณาผลการจัดกิจกรรมในโครงการ
ของปที่ผานมา ประกอบความกาวหนาในงานสรางเสริมสุขภาพสามเณรไดพัฒนาข้ึนทุกป รวมกัน
ปรับปรุงโครงการใหสอดคลองและพัฒนางานอยางตอเน่ือง [เอกสารหมายเลข 4.3.2 (3)] 
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  4.3.24.3.2  
 1. เอกสารหมายเลข 4.3.2 (1)   สรุปการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม ในปงบประมาณ  
      2554 
 2. เอกสารหมายเลข 4.3.2 (2)    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัด 
      ไผดํา จังหวัดสิงหบุรี 

3.  เอกสารหมายเลข 4.3.2 (3)    รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
    สามเณรวัดไผดํา  จังหวัดสิงหบุรี 
 

องคประกอบ 4.4  ผลลัพธการบริการวิชาการ ผลการประเมินผลลัพธ 
หลักการ ผ ล ลั พ ธ ท่ี แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ดานการบริการวิชาการ 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องคประกอบ 4.4        

  ผลลัพธท่ี 1        
  ผลลัพธท่ี 2        
  ผลลัพธท่ี 3        
  ผลลัพธท่ี 4        
  ผลลัพธท่ี 5        

  เฉลี่ย (Mean) 2 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.4.1 สัมฤทธิผลดานการบริการวิชาการ    

 
ผลลัพธรายการที่ 1 : ความพึงพอใจของผูใชบริการหลักของสวนงาน 
รายงานผลลพัธ  :  ในปงบประมาณ 2552-2554 ตัวอยางโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการ

ประเมินผล ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 
 

โครงการ
ที่ 

ชื่อโครงการ 
ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป (รอยละ) 

2552 2553 2554 
เปาหมาย ผลลัพธ เปาหมาย ผลลัพธ เปาหมาย ผลลัพธ 

1 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

75 85 80 80 80 80 

2 โครงการศูนยสรางเสริมสุขภาพ
ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ 

>80 87 >80 88 >80 89 

3 โครงการครอบครัวสขุสันต 
ตั้งครรภคุณภาพ 

>80 90 >80 >80 >80 >80 
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ผลลัพธรายการที่ 2 : สัดสวนของจํานวนเงินที่เปนรายรับที่เกิดจากการบริการวิชาการตอจํานวน
บุคลากรสายวิชาการประจํา  

รายงานผลลัพธ  :  สัดสวนของจํานวนเงินที่เปนรายรับตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจํา 
     = 3,871.21/ คน 
   

โครงการ รายไดสุทธิ (บาท) 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง  การตัดสินใจทางคลินิกในการ
พยาบาล: แผนผังการแกไขปญหา   

58,776.00 

2.อบรมระยะสั้นแกพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปยะเวท  
-เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูปวยทางอายุรศาสตร รุนที่ 
2 

33,550.00 

-เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล รุนที่ 3 43,900.00 
-เรื่อง การดูแลสตรทีี่ไดรับการผาตัดทางสูต-ินรีเวชวิทยา รุนที่ 2 5,125.00 
3.ประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 21 เรื่อง  “การพยาบาลเพื่อ
คุณภาพและความปลอดภัยในสังคมเปลี่ยนผาน” 

166,598.80 
 

4.อบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทบาทของผูปฏิบตักิารพยาบาล
ขั้นสูง 

   54,134.50  
 

5.ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารสําหรับ
พยาบาลหองผาตัด 

191,499.00 

รวมรายรับ 553,583.30 
*จํานวนบุคลากรสายวิชาการประจํา จํานวน 162 คน 3,417.2 

 
*หมายเหต:ุ จํานวนบุคลากรสายวิชาการประจํา นับเปนปงบประมาณ 2554  
(ขอมูลตั้งแต 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)  
คํานวณไดจาก                 จํานวนเงินที่เปนรายรับที่เกิดจากการบริการวิชาการ  
                  
          จํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําทั้งหมด  
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ผลลัพธรายการที่ 3 : ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ   (สมศ. 7) 
รายงานผลลพัธ  :  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรบัรองคุณภาพ = รอยละ 2.16** 
 

No
. 

ชื่อผลงานวชิาการ ชื่อเจาของ
ผลงาน 

ปท่ี
ดําเนิน 
งาน

เสร็จสิ้น 

ปท่ีไดรับ
การ

รับรอง
คุณภาพ 

ระดับ ช่ือหนวยงาน
ที่ใหการ
รับรอง
คุณภาพ 

หลักฐานการ
รับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่
เก่ียวของ 

กลุมสาขาวิชา
(สุขภาพ/ 

เทคโน/สังคม) 

คา
น้ําหนัก
ตาม
เกณฑ 

ชาติ นานา
ชาติ 

           

1 บทความวิชาการ:  
บทบาทพยาบาลกบั
ผูปวยปอดอุดก้ันเร้ือรัง 

อ.พรรณิภา 
สืบสุข 

2554 2554   วารสาร
พยาบาล
ศาสตร, 
29(2), 18-26 

บัญชีรายช่ือ
วารสารวิชาการ 
ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เปนที่
ยอมรับระดับชาติ / 
หนังสือแจงผลการ
ตัดสินรางวัล "TCI-
SCOPUS-TRF 
Journal Awards 
คร้ังที่ 1 พ.ศ. 
2554"   

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

0.25 

2 บทความวิชาการ:  
การประยุกตใช
หลักฐานเชิงประจักษ
เพื่อปองกันหลอด
เลือดดําอุดก้ันในผูปวย
อายุรกรรม-ศัลยกรรม 

อ.พรทิพย 
สารีโส 
ผศ.ดร. 
เกศรินทร 
อุทริยะ
ประสิทธ์ิ 

2554 2554   วารสาร
พยาบาล
ศาสตร, 
29(2), 27-36 

บัญชีรายช่ือ
วารสารวิชาการ 
ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เปนที่
ยอมรับระดับชาติ / 
หนังสือแจงผลการ
ตัดสินรางวัล "TCI-
SCOPUS-TRF 
Journal Awards 
คร้ังที่ 1 พ.ศ. 
2554"   
 
 

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

0.25 

3 ตํารา: การพยาบาล
อายุรศาสตร 2 

รศ.ปราณี ทู
ไพเราะ  
และคณะ 
(บรรณาธิการ) 

2554 2554   คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ประกาศหลักเกณฑ
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตํารา / 
หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคุณภาพ
ตํารา 

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

0.75 

4 ตํารา: ศาสตรและศิลป
การพยาบาลผูสูงอายุ 

รศ.ดร.วิไล
วรรณ ทอง
เจริญ 
ผศ.ดร.นารี
รัตน จิตร
มนตร ี
รศ.สมจินต 
เพชรพันธุศรี 

2554 2554   คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ประกาศหลักเกณฑ
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตํารา / 
หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคุณภาพ
ตํารา 

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

0.75 

5 หนังสือ: การเล้ียงลูกดวย
นมแม 

รศ.กรรณิการ 
วิจิตรสุคนธ  
และคณะ  
(บรรณาธิการ) 

2554 2554   คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ประกาศหลักเกณฑ
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตํารา / 
หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคุณภาพ
ตํารา 
 
 
 

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

0.75 
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No
. 

ชื่อผลงานวชิาการ ชื่อเจาของ
ผลงาน 

ปท่ี
ดําเนิน 
งาน

เสร็จสิ้น 

ปท่ีไดรับ
การ

รับรอง
คุณภาพ 

ระดับ ช่ือหนวยงาน
ที่ใหการ
รับรอง
คุณภาพ 

หลักฐานการ
รับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่
เก่ียวของ 

กลุมสาขาวิชา
(สุขภาพ/ 

เทคโน/สังคม) 

คา
น้ําหนัก
ตาม
เกณฑ 

ชาติ นานา
ชาติ 

           

6 หนังสือ: ศัพทสูติ-นรีเวช รศ.สุนีย 
สุนทรมีเสถียร 
อ.นัยนา  
แขดกิ่ง 

2554 2554   คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ประกาศหลักเกณฑ
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตํารา / 
หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคุณภาพ
ตํารา 

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

0.75 

 
**ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ = 3.5  
โดยคํานวณจาก           ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ (3.5)  
                 x 100 
     จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (162) 
หมายเหตุ: จํานวนบุคลากรสายวิชาการประจํา นับเปนปงบประมาณ 2554 (ขอมูลตั้งแต 1 ตลุาคม 
2553-30 กันยายน 2554) = 162 คน 
 
ผลลัพธรายการที่ 4 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 8) 
รายงานผลลพัธ  :  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวชิาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย = รอยละ 25*** 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 โครงการบริการวิชาการ ทีไ่ดนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย มีจํานวน 2 โครงการ คือ  
 1.โครงการครอบครัวสขุสันต ตั้งครรภคณุภาพ นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา 
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1  ในหัวขอ  การสอนสตรีตั้งครรภ: การเตรียมตวัเพ่ือการ
คลอด 
 2.โครงการสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นําไปสูการ
พัฒนาการเรียนการสอน 3 รายวิชา ไดแก  
 2.1 วิชาปฏิบตัิการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1 (ป.โท) 
 2.2 วิชาปฏิบตัิการพยาบาลผูสูงอายุ 1 (หลักสูตรเฉพาะทาง) 
 2.3 วิชาประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง  (หลักสูตรเฉพาะทาง) 
และโครงการฯ นําไปสูงานวิจัย จํานวน 2 เร่ือง คือ 1.พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทาง
สุขภาพของผูสูงอายุ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล โดย  
ผศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจนรัตน รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล รศ.พัสมณฑ คุมทวีพร รศ.วัฒนา พันธุศักด์ิ  ซ่ึง    
ลงตีพิมพในวารสารสภาการพยาบาล ปที่ 26 ฉบับพิเศษ มกราคม-มีนาคม 2554  
2. ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรูตอความรูและการจัดการปญหาความดันโลหิตสูงของ
ผูสูงอายุ โดย รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รศ.จันทนา รณฤทธวิิชัย รศ.สมจินต เพชรพันธุศรี   
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ผศ.ณัฐสุรางค บุญจันทร ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ตีพิมพในวารสารพยาบาลศาสตร ปที ่29 
ฉบับพิเศษ เลมที่ 2 กรกฎาคม-กันยายน 2554  

*** โดยคํานวณจาก          
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (2)   
                         x 100 
                          จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด (8) 
 
ผลลัพธรายการที่ 5 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก     

(สมศ. 9) 
รายงานผลลพัธ       :    ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก =  
   รอยละ 100       
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก โครงการศูนยสรางเสริม
สุขภาพชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ   
*** โดยคํานวณจาก          
จํานวนโครงการที่สรางการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกท่ีบรรลุผลมากกวาหรือ
เทากับ 80% ของเปาหมายที่กําหนดไว                           
                        (1) x 100 
       จํานวนโครงการที่สรางการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (1) 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 44  ::  มาตรฐานคุณภาพดานการมาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการบริการวิชาการ  
 
สรุปผลการดําเนินการ     

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานบริการวิชาการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554 โดยมีแผนปฏิบัติการตามภารกิจประจํา และแผนปฏิบัติ
การเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตรของคณะ โดยมีการนําผลการประเมินการดําเนินงานในปงบประมาณที่
ผานมา มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมดานบริการวิชาการ ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังน้ี 

 ในปงบประมาณ 2554 ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 21 กิจกรรม  เปน
โครงการบริการวิชาการแกประชาชนท่ัวไป จํานวน 11 กิจกรรม โครงการบริการวิชาการแกพยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 10 กิจกรรม มีผูรับบริการรวม  5,489 คน 

 
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
 คณะฯเปนสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีอาจารยผูทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย  เปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพพยาบาล  ทําใหไดรับเชิญไปบริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และไดประชาสัมพันธขอมูลความ
เชี่ยวชาญของอาจารยในหนาเว็บไซตของคณะฯ  

จุดออน / แนวทางแกไข 
 - 
สรุปผลลัพธ 
 ยังไมมีการเทียบเคียงกบัหนวยงานอ่ืนทีมี่ลักษณะงานที่ใกลเคียงกัน  
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการ
และการใชความรู  วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม 
พัฒนา และเพ่ิมคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และส่ิงแวดลอม ตามจุดเนน
เฉพาะและบริบทของแตละองคกร 

 

 

องคประกอบ 5.1  ระบบและกลไก ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มี ร ะบบแล ะกล ไก ในกา รทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมท่ีครอบคลุม
ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับองคกร
โดยมี ขอบ เขตการดํ า เนินงานอย า ง
ครบวงจร ท้ังการกําหนดนโยบายและ
แผนงาน การประสานงาน การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้
ระบบและกลไก แตละระดับอาจมีรูปแบบ
แตกตางกันได   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 5.1        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.1.1 มีโครงสรางและผูรับผิดชอบงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งมีความเชื่อมโยงประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและองคกร 
[ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)] 

 

การดําเนินการตการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..11 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร มีโครงสรางการบริหารงานและระบบกลไกดานการทํานุบํารุศิลปวัฒนธรรม

[เอกสารหมายเลข 5.1.1 (1)]  สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ โดยมี
การกําหนดโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยในองคกรและโครงการสงเสริมลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทยในนักศึกษา ไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2554 ตามภารกิจหลัก ซ่ึงผานการรับรองจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รองคณบดีฝายบริหารรับผิดชอบงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากร [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (2)] รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษารับผิดชอบงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา มีคณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประกอบดวยผูชวยคณบดี
ฝายพัฒนานักศึกษาเปนประธาน และผูแทนอาจารยจากภาควิชาๆละ 1 คนและผูแทนบุคลากรสาย
สนับสนุน ทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนงานที่กําหนด  โดยมีการกําหนด
หนาที่และมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (3)] บางโครงการมีการ

   

มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพที่ 5 
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แตงตั้งกรรมการเฉพาะกิจเปนผูรับผิดชอบดําเนินการใหสอดคลองกับกิจกรรม เชน คณะกรรมการ
พิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะกรรมการงาน “ดวยรักและผูกพัน” เน่ืองในโอกาส
เกษียณอายุราชการ ฯลฯ [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (4)] 
 ขอบเขตการดําเนินงานอยางครบวงจร รองคณบดีฝายบริหารนําเสนอโครงการ/กิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา ทบทวน วิเคราะห
และใหการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานกิจกรรมมีการประชุม [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (5)]  
มีวาระแจงผานคณะกรรมการประจําคณะฯ  มีการประสานงานผานหัวหนาภาคฯ คณะกรรมการซึ่งเปน
ผูแทนแตละภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนเปนกรรมการประสานงานฝาย มีการประชาสัมพันธ ทาง 
NSTV จดหมายขาวคณะฯ [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (6)]  บอรดคณะฯ มีการเผยแพรกิจกรรมตอ
สาธารณชน เปนตน กิจกรรมมีการประเมินผลและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯเพื่อรับทราบ 
พิจารณา และนําผลการประเมินมาปรับปรุงตอไป การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายดียิ่งขึ้นในการ
ดําเนินงานคร้ังตอไป รวมทั้งสรุปผลโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการประกันคุณภาพแตละกิจกรรมทั้งระดับ
คณะฯ /มหาวิทยาลัย/องคกรวิชาชีพ  มีการประสานงานเพื่อดําเนินงานแตละระดับ อาทิ :  
 1. การประสานงานระหวางภาควิชา/หนวยงาน โดยหัวหนาภาคฯ ผูแทนอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนประสานงานเชิญชวนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม เชน งานพิธีสงฆครบรอบวันเกิดโรงเรียนฯ  
(คณะพยาบาลศาสตร) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย  
 2. รวมกิจกรรมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล/คณะเทคนิคการแพทย โดยคณบดี
ไดรับแตงตั้งเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมนุมพุทธธรรมศิริราช รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปน
กรรมการ รวมพิธีถวายผากฐินพระราชทาน การทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญ เชน วันมหิดล ตักบาตร
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  
 3. ประสานงานรวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เชน รวมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก รวมพิธีถวายผากฐินพระราชทาน การแขงขันกีฬาบุคลากร 
ประธานคณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมรวมเปนกรรมการประสานงานดานการทํานุ
บํารุง ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (7)]   
  5.  รวมมือกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร โดยคณบดีเปนประธานและมีคณาจารยของคณะฯ 
รวมเปนกรรมการจัดกิจกรรม เชน พิธีทอดผาปามหากุศล เทิดพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (8)] และเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน  
 6. รวมกับสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยรวมกิจกรรม 
 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวน
หน่ึงของวิถีชีวิตในสถาบัน รวมทั้งการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในองคกรทั้งนักศึกษาและบุคลากร ใหเกิดการพัฒนา เรียนรู ปลูกฝง เพ่ือประพฤติปฎิบัติเปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิต ตัวอยาง  

1. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 3 มีวิชาเลือก 
พัฒนาตนตามหลักศาสนา นักศึกษานําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติการพยาบาลดวยคุณธรรม จริยธรรม 
เมตตา เอาใจใส วาจาดียิ่งขึ้น 
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2. ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต กลยุทธที่ 1 สรางระบบพัฒนา 
นักศึกษาและบัณฑิตอยางตอเน่ือง คือ โครงการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามคานิยม
องคกร จัดกิจกรรม ดังน้ี 

2.1  พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพคูคุณธรรมสืบสานศาสนาอยางตอเน่ือง  
         2.2 สรางคานิยมองคกร (Core Values) NS MAHIDOL ใหกับนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 2 ทุกคน มีนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรวมกิจกรรมกับนักศึกษา
ปริญญาตรี นักศึกษาเขาใจ เรียนรูคานิยมองคกร เกิดสัมพันธภาพ ความรัก การชวยเหลือเก้ือกูลที่ดี
ระหวางรุนพ่ีรุนนองอยางยั่งยืน  

         2.3 พัฒนาจิตวิญญาณดวยพุทธธรรม คณาจารย ปฏิบัติสมาธิ สวดมนตทุกวันจันทรและ
อังคาร เวลาพักเที่ยง ณ คณะพยาบาลศาสตร 
     2.4 การแสดงความเคารพนบัถือรุนพ่ี รุนนอง การแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ความมีระเบียบวินัย 
 

ดานสิ่งแวดลอม 
คณะฯ แตงตั้งกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพ่ือดําเนินงานดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  มอบหมายใหงานบริหารจัดการเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองการจัดสถานที่ในงานพิธี
การตางๆ ของคณะฯ โดยประสานงานกับกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และรับผิดชอบ
ดูแลบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝายบริหารเปนผูกํากับดูแล   และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  คือ  อนุกรรมการความปลอดภัยและพัฒนาส่ิงแวดลอม  
มีการจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ในสวนของคณะฯ    และมีการทํากิจกรรม 5 ส. ยอยระดับ
หนวยงาน/ภาควิชา [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (9)] มีระบบการจัดแยกขยะ และมีการพัฒนาภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม คือมีการปรับแตงสวนหยอม และบริเวณโดยรอบในคณะฯ  มีการประสานงานกับคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในการอนุเคราะหพ้ืนที่จอดรถใหกับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร (พ้ืนที่
จอดรถ 8 ไร) และประสานความรวมมือกับสํานักระบายน้ํากทม. ในการปองกันภาวะน้ําทวมเปนประจํา
ทุกปโดยการนํากระสอบทรายมาทํากําแพงก้ันนํ้าในชวงที่จะมีนํ้าทะเลหนุนสูง   
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55.1.1.1.1  
1. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (1)   โครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุง  
                                                   ศิลปวัฒนธรรม 
2. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (2)   คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ที่ 301/2554 เรื่อง  

การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบการบริหารงาน 
3. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (3)   คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 

 209/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและ 
อนุรักษศิลปวฒันธรรม 

                                                  คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ที่ 204/2553 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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4. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (4)   คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ที่ 212/2553 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ
ทางการพยาบาล  
คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ที่ 237/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดงาน “ดวยรักและผูกพัน” เน่ืองใน
โอกาสเกษียณอายุราชการ ประจําป 2554 

5. [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (5)]   สรุปจํานวนชัว่โมงประชุมคณะกรรมการสงเสริมและ 
อนุรักษศิลปวฒันธรรม ปงบประมาณ 2554 

6. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (6)   ตัวอยาง จดหมายขาวคณะพยาบาลศาสตร  
7. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (7)   คาํส่ัง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 115/2553 เรื่อง แตงตั้ง       
                                                  คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบาํรุง    
                                                  ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (8)   คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ที่ 254/2553 เรื่อง 

แตงตั้งคณะทาํงานเตรียมการจัดกิจกรรมฯ 
  9. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (9)  โครงการสรางเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
      (การสงเสริมคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรม 5 ส.) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.1.2 มีนโยบาย และแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..22 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณบดีและทีมบริหารไดกําหนดนโยบายดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ในการอนุรักษและ 

บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และเปนหนึ่งในหาพันธกิจหลัก [เอกสารหมายเลข 5.1.2 (1)] 
คณะฯมีแผนปฎิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ 2554 ตาม
บริบทและความเหมาะสมขององคกร[เอกสารหมายเลข 5.1.2 (2)]   แผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม วัตถปุระสงค เพ่ือสรางเอกลักษณและคานิยมที่ดีตอวิชาชีพ สงเสริมทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอยางตอเน่ือง แผนงานมีโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบโดย
คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวฒันธรรม ตามแผนปฎิบตัิการประจําป 2 โครงการ เปาหมาย
แผนงานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุดคะแนน 3.75 ตอ 5  คะแนน(รอยละ 75 ขึ้นไป) โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานบรรลุผลมากกวารอยละ 80 [เอกสารหมายเลข 5.1.2 (3)]    
ดานสิ่งแวดลอม 

คณะฯ โดยรองคณบดีฝายบริหารไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดย
กําหนดกิจกรรม/วิธีดําเนินการ และหนวยงาน/คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบเพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมจัดอยูภายใตโครงการสรางเสริมสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิต ประกอบดวย กิจกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาภูมิทัศน
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และสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ โดยมีการปรับภูมิทัศน (จัดสวน) คร้ังใหญ ในปงบประมาณ 2553 โดยใช
งบประมาณ  580,000.00 (หาแสนแปดหม่ืนบาทถวน) สําหรับในปงบประมาณ 2554  มีการดูแล      
ภูมิทัศนโดยบุคลากรภายในคณะฯ  และไดมีการประชุมปรึกษาหารือ ในสวนของการดูแลระยะยาว โดย
ไดรับคําแนะนําในสวนของขอบเขตการทํางานจากหัวหนางานภูมิทัศน สํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ในการจางเหมาบริการดูแลสวนจากบริษัท
ภายนอก ในการดูแลรักษาพืชพรรณ ตัดแตง ใสปุย โดยเขาปฏิบัติงาน 2 คร้ังตอเดือน  และเริ่ม
ดําเนินการ ในปงบประมาณ  2555    

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55.1.2.1.2  
1. เอกสารหมายเลข 5.1.2 (1)  นโยบายและพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. เอกสารหมายเลข 5.1.2 (2) แผนปฏิบัติการท่ีดําเนินการประจําตามภารกิจหลัก 

ประจําปงบประมาณ 2554 คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. เอกสารหมายเลข 5.1.2 (3)             แผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ปงบประมาณ 2554   

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและดานอ่ืนๆ อยางเหมาะสมกับลักษณะโครงการ/กิจกรรม  
อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..33 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณการดําเนินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมในดานตางๆ และอ่ืนๆ ไดแก สถานที่ ยานพาหนะ การประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
โดยแหล ง งบประมาณสน ับสน ุน ได จ าก เ ง ิน ร ายได คณะฯ  [เอกสารหมายเลข  5 .1 .3 (1) ] 
มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข 5.1.3 (2)] เงินงบประมาณจัดสรรการทํากิจกรรมนักศึกษา
เหมาะสม พอเพียงกับลักษณะโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ดานสิ่งแวดลอม 
 คณะฯ มีการดําเนินงานดานการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยาง
สมํ่าเสมอโดยบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการประจําป และใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งในสวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการดําเนินงานตามภารกิจประจํา 
 ทั้งน้ี ในปงบประมาณ 2554 มีการกําหนดคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการ
อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม (500,000.00 บาท) และสิ่งแวดลอม (100,000.00 บาท)  รวม
ทั้งสิ้น 300,000.00 บาท  [เอกสารหมายเลข 5.1.1 (9)] 
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 เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55.1.3.1.3  
 

1. เอกสารหมายเลข 5.1.3 (1)  รายงานงบประมาณเงินรายไดคณะประจําปดานการ  
                                                 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

           2. เอกสารหมายเลข 5.1.3 (2) เอกสารการสนับสนุนงบประมาณจาก 
                                                             มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3. เอกสารหมายเลข 5.1.1 (9)  โครงการสรางเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
      (การสงเสริมคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรม 5 ส.) 
 

มาตรฐามาตรฐานคุณภาพนคุณภาพ  
5.1.4 มีการติดตามประเมินผล การดําเนินการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอม   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..44 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การดําเนินการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมป 2554 มีการติดตาม

ประเมินผลเปนระบบ สวนใหญการประเมินผลเนื้อหาสอดคลองกับคานิยมองคกร รูปแบบประเมินผล ทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ความพึงพอใจ การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
โดยคณบดีและผูมารวมงานที่ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน  

มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมในฐานขอมูลฝายนโยบายและแผนเพื่อ
การประกันคุณภาพทุกป [เอกสารหมายเลข 5.1.4 (1)]และบางกิจกรรมนําเสนอผลการประเมินตอที่
ประชุมคณะกรรมการคณะฯ  และในการประชุมของคณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมมี
การนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมของปที่ผานมาแจงที่ประชุมรวมกันวิเคราะห เสนอแนะเพ่ือ
พัฒนา ปรับปรุงใหการดําเนินงานครั้งใหมมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายย่ิงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกปครบ
วงจร PDCA[เอกสารหมายเลข 5.1.4 (2)] โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยในนักศึกษา 
ทุกปรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาจะจัดสัมมนาการดําเนินงานโดยมีนักศึกษาผูนําเขารวมเพ่ือมีสวน
รวม วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น [เอกสารหมายเลข 5.1.4 (3)]   
ดานสิ่งแวดลอม 
 คณะฯมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตดวย
กิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมภายในคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2554 และสง
ใหงานนโยบาย แผนและงบประมาณ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับแผนปฏิบัติการในปงบประมาณตอไป  
[เอกสารหมายเลข 5.1.4 (4)] 
 ผลของการดําเนินงานดานอนุรักษสิ่งแวดลอม พบวาในสวนของแผนการดําเนินงานของ
งานบริหารจัดการสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดในทุกกิจกรรม ของการพัฒนาภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ  
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55.1.4.1.4  
1. เอกสารหมายเลข 5.1.4 (1)  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการ           
                                                   ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ตามแผนงานป 2554 
2. เอกสารหมายเลข 5.1.4 (2)           รายงานการประเมินผลและการนําผลประเมินไป  
                                                  ปรับปรุงดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและตัวอยาง 
     แบบประเมินผลงานดวยรักและผูกพัน เน่ืองในโอกาส  
     เกษียณอายุราชการ    
3. เอกสารหมายเลข 5.1.4 (3)   การสัมมนาการดําเนินงานฝายพัฒนานักศึกษา ป 2554  
4. เอกสารหมายเลข 5.1.4 (4)   สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 5 ส.  

และการพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมคณะฯ 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.1.5 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมกับพันธกิจหลักอ่ืนๆ   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..55 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมผสมผสานเปนสวน
หน่ึงกับพันธกิจตางๆ ทั้งแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักและเชิงรุกอยางเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพ
ขององคกร มีการดําเนินการและติดตามรายงานผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
พันธกิจอ่ืนๆ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการบูรณาการ ดังน้ี 
พันธกิจดานผลิตบัณฑิต  
แผนปฎิบัติการตามภารกิจประจํา 

         1. โครงการ “เทิดไทองคราชันย: ทําความดีถวายในหลวง” เปนกิจกรรมหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที ่3 วิชาเลือก พัฒนาตนตามหลัก
ศาสนา [เอกสารหมายเลข 5.1.5(1)]  

2. โครงการบําเพ็ญประโยชนและอนุรักษสิง่แวดลอม กิจกรรมคายปลกูปาถาวรเฉลมิ 
พระเกียรติ คร้ังที่ 17  [เอกสารหมายเลข 5.1.5(2)] 

3. โครงการ รวมใจเปนหนึ่งสงถึงพระบาทนํ้าพุ คร้ังที่ 3[เอกสารหมายเลข 5.1.5(3)] 
4. โครงการ สวัสดิการและพัฒนาทักษะชวีติ/คุณภาพชีวิตนักศึกษา กิจกรรม สราง 

เสริมสุขภาพและทักษะชวีตินักศึกษา (บริหารจิตสรางปญญา) [เอกสารหมายเลข 5.1.5(4)] 
5. โครงการสานสัมพันธระหวางครู-ศิษย/รุนพ่ี-รุนนอง กิจกรรม สืบสานปณิธานฯ และ 

คืนสูเหยา…เรารักคณะฯ [เอกสารหมายเลข 5.1.5(5)] 
แผนยุทธศาสตรเชิงรุก 

     ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต กลยทุธ 1 สรางระบบพัฒนา  
นักศึกษาและบัณฑิต อยางตอเน่ือง  

1. โครงการ ผลิตบัณฑติใหมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค ตามคานิยมองคกร กิจกรรม NS  
MAHIDOL  [เอกสารหมายเลข 5.1.5(6)] 
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2. โครงการ ผลิตบัณฑติใหมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพคู 
คุณธรรม กิจกรรมศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมีพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข     
(คายยุวพุทธ)  คายพุทธบุตร...บุตรธรรม สงเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ และบุคลิกภาพ  
 [เอกสารหมายเลข 5.1.5(7)] 
พันธกิจดานบริการวิชาการ 
แผนปฎิบัติการตามภารกิจหลัก 

1. โครงการ บริการวิชาการแกประชาชนทัว่ไป กิจกรรม พัฒนาจิตวิญญาณดวยพุทธธรรม  
กิจกรรม การสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม : สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล [เอกสารหมายเลข  5.1.5(8)] 

2. โครงการ พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรัง 
 ในชุมชน : ศูนยสรางเสริมสุขภาพชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ กิจกรรม สรางเสริมสุขภาพและการจัดการโรค
เรื้อรังในชมุชนโดยชุมชน [เอกสารหมายเลข 5.1.5(9)] 
แผนยุทธศาสตรเชิงรุก 
              ยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเปนเลิศในการบริการวิชาการ กลยุทธที่ 2 พัฒนาบริการวชิาการที่  
หลากหลายมีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม โครงการสรางเสริมสุขภาพชุมชน กิจกรรม 
สรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี [เอกสารหมายเลข 5.1.5(10)] 
ดานสิ่งแวดลอม 
 คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรม ดานสิ่งแวดลอมที่บูรณาการกับภารกิจดานบริหาร กิจการนักศึกษา  

1. กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรม 5 ส. 
2. กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55.1.5.1.5  
1.เอกสารหมายเลข 5.1.5  (1) โครงการ “เทิดไทองคราชันย..ทําความดีถวายในหลวง” 
2. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (2) กิจกรรมคายปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ คร้ังที่ 17  กิจกรรม

สรางจิตสํานึกตอสถาบันและสังคมสวนรวม  
3. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (3) โครงการ รวมใจเปนหนึ่งสงถึงพระบาทนํ้าพุ คร้ังที่ 3                            

          4. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (4) กิจกรรม สรางเสริมสุขภาพและทักษะชวีตินักศึกษา (บริหารจิต 
                                                  สรางปญญา)   
          5. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (5) โครงการสานสัมพันธระหวางครู-ศิษย/รุนพ่ี-รุนนอง   

6. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (6) กิจกรรม NS MAHIDOL  
7. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (7) พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  
8. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (8) กิจกรรม พัฒนาจิตวิญญาณดวยพุทธธรรม 
    กิจกรรม การสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม : สงเสริมสุขภาพ 

ผูสงูอายุ  
9. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (9) กิจกรรม สรางเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 
                                        โดยชุมชน 
10. เอกสารหมายเลข 5.1.5 (10)  กิจกรรม สรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา 
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 องคประกอบ 5.2 ผลลัพธการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอม 

ผลการประเมินผลลัพธ 

หลักการ ผ ล ลั พ ธ ท่ี แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ดานการทํานุ บํารุง ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องคประกอบ 5.2        

  ผลลัพธท่ี 1         
  ผลลัพธท่ี 2        
  ผลลัพธท่ี 3        

  เฉลี่ย (Mean)   2.67 
   ผลลัพธอ่ืนๆ        
  1.ผลลัพธตามแผนกลยุทธของ

สวนงาน 
       

  1)ร อยละของผุ เข า ร วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ระดับมาก-มากที่สุด(เฉล่ีย
ไมตํ่ากวา ระดับ3.75 ตอ 5 
คะแนน) 

 

 

     

  2)การจัดกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สั งคม  บรร ลุ เป าหมาย
มากกวารอยละ 80 

 

 

     

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.2.1 สัมฤทธิผลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม   

 

ผลลัพธรายการที่ 1 : ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 
รายงานผลลพัธ        
  1. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยของนักศึกษา กิจกรรม อบรมมารยาทไทย
และการใชภาษาไทยในนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาไดรับรางวัลการประกวดมารยาทไทยใน
ระดับชาติทุกปอยางตอเน่ืองซึ่งตามเกณฑ สมศ. โครงการนี้มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 5 คะแนน  
           2. กิจกรรมอนุรักษและเผยแพรพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยซึ่งเปนแหลงประวัติการ
พยาบาลที่สําคัญแหงแรกของประเทศไทย  มีผูสนใจศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและตางประเทศเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ืองทุกป ไดรับการเผยแพรทางสื่อมวลชนระดับชาติ โดยมีจํานวนผูเขาศึกษาและเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย ดังน้ี 
 ป 2552 เปาหมาย  100 คน ผลลัพธ จํานวน    684  คน    
 ป 2553 เปาหมาย  700 คน ผลลัพธ จํานวน    894  คน     
 ป 2554 เปาหมาย  800 คน ผลลัพธ จํานวน  1,133  คน 
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ผลลัพธรายการที่ 2 : ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
รายงานผลลพัธ        :  โครงการสรางเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวติ กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมภายในคณะพยาบาลศาสตร และกิจกรรมบริการ “ศูนยอาหารคณะพยาบาลศาสตร” ซ่ึงตาม
เกณฑ สมศ. โครงการนี้มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลลัพธรายการที่ 3 : ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม 
รายงานผลลพัธ  :  มีการใชพ้ืนทีต่างๆ บริเวณคณะพยาบาลศาสตร ตรงตามวัตถุประสงคอยาง
สมํ่าเสมอ มีการประเมินความพึงพอใจตอการปรับปรุงสภาพแวดลอม ผลการประเมินพบวามีความพึง
พอใจอยูที่ระดับมากคะแนน 4.17 และมีการประเมินความพึงพอใจตอบริการของรานคา ผลการประเมิน
พบวา รอยละ 51.83 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับเหมาะสม  
 

ผลลัพธรายการอ่ืนๆ :  
1. ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน 

กลยุทธ 1 สรางระบบพัฒนา  นักศึกษาและบัณฑติ อยางตอเน่ือง  
โครงการ ผลิตบัณฑติใหมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค ตามคานิยมองคกร กิจกรรม NS  

MAHIDOL   
 รายงานผลลพัธ  : มีการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (มากกวารอยละ 85) 
 

2. ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน 
 กลยุทธ 1 สรางระบบพัฒนา  นักศึกษาและบัณฑติ อยางตอเน่ือง  
  โครงการ ผลิตบัณฑติใหมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  

กิจกรรมศึกษาอบรมและปฏิบัตธิรรมเนกขัมมบารมีพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสนัติสุข (คายยุวพุทธ) 
คายพุทธบุตร...บุตรธรรม สงเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ และบุคลิกภาพ ณ เสถียรธรรมสถาน  

 รายงานผลลพัธ : คายยุวพุทธ  ไดรับประโยชนจากการปฏิบัตธิรรมในระดับมากถึงมากที่สุด 
(มากกวารอยละ 95) 

   คายพุทธบุตร...บุตรธรรม ไดรับประโยชนจากการปฏิบัตธิรรมในระดับมากถึง 
มากที่สุด (มากกวารอยละ 95) 

   สงเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ และบุคลิกภาพ ณ เสถียรธรรมสถาน 
ไดรับประโยชนจากการปฏิบัตธิรรมในระดับมากถึงมากที่สุด (มากกวารอยละ 90) 
 
3 ผลลพัธตามแผนกลยุทธของสวนงาน              

กลยุทธที่ 2 พัฒนาบริการวชิาการที่  หลากหลายมีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม 
โครงการสรางเสริมสุขภาพชุมชน กิจกรรม สรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี 

 รายงานผลลพัธ : นักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบตัิโดยตรงกับประชาชนมากกวารอยละ 95 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 55  ::  มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมมาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอม  

สรุปผลการดําเนินการ   
1. มีการตั้ง KPI ในโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
2. กําลังดําเนินการใหมีการติดตามผลดานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและ

นักศึกษาอยางตอเน่ือง 
3. มีการปรับระดับความสูงของอางนํ้าซักผาของหอพักนักศึกษา เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงดานการ

บาดเจ็บของหลัง 
 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. คณะฯ มีพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยแหงแรกและแหงเดียวที่เปนแหลงเรียนเรียนรู

เปนมรดกทางวัฒนธรรมทีมี่คุณคา เก็บรักษาขอมูลเอกสารผลิตผลทางปญญาของวิชาชีพตลอดจน
ทรัพยากรอ่ืนที่มีคาทางประวัตศิาสตรพยาบาลในรูปแบบพิพิธภัณฑ จัดแสดงทรัพยากรของพิพิธภัณฑ 
พรอมเปดใหเขาชม ตามกําหนดวัน เวลา รวมทั้งไดรับการเผยแพรทางส่ือมวลชน 

2. คณะพยาบาลศาสตร มีคานิยมองคกร (Core Values) NS MAHIDOL ที่สอดคลองกับ 
MAHIDOL และเพลงคานิยมองคกรคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

3. คณะพยาบาลศาสตรมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษาทุกคนในชั้นปที่ 1,2, 
3 และชั้นปที่ 4  เปนวิชาเลือก 

 

จุดออน / แนวทางแกไข 
 - ยังไมมีงานวิจัยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลลัพธ 
 - มีการดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดีกวาเปาหมาย 
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สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สรุปคาคะแนนการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานคุณภาพ 

คาคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลลัพธ 

(Results) 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. ดานการบริหาร               
1.1  ภาวะผูนํา         
1.2  การบริหารเชิงกลยุทธ        
1.3  ทรัพยากรบุคคล        
1.4  การจัดการความรู        
1.5  ระบบคุณภาพ        
1.6  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        
1.7  การประชาสัมพันธ        
1.8 การเงินและงบประมาณ         
1.9 การบริหารความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง        
1.10 ผลลัพธการบริหาร 

 

       
  ผลลัพธท่ี 1        
  ผลลัพธท่ี 2        
  ผลลัพธท่ี 3        
  ผลลัพธท่ี 4        
  ผลลัพธท่ี 5         
  ผลลัพธท่ี 6        
  ผลลัพธท่ี 7        
  ผลลัพธท่ี 8        
  ผลลัพธท่ี 9        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-9 (Mean) 2.23 
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มาตรฐานคุณภาพ 

คาคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลลัพธ 

(Results) 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2. ดานการศึกษา               
2.1  ระบบและกลไก         
2.2  หลักสูตร        
2.3  กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล        
2.4  นักศึกษา        
2.5  ปจจัยเกื้อหนุน        
2.6  บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา        
2.7 ผลลัพธการจัดการศึกษา 

 

       
  ผลลัพธท่ี 1       
  ผลลัพธท่ี 2       
  ผลลัพธท่ี 3       
  ผลลัพธท่ี 4       
  ผลลัพธท่ี 5 NA 
  ผลลัพธท่ี 6       
  ผลลัพธท่ี 7       
  ผลลัพธท่ี 8       
  ผลลัพธท่ี 9       
  ผลลัพธท่ี 10        
  ผลลัพธท่ี 11       
  ผลลัพธท่ี 12       
  ผลลัพธท่ี 13       
  ผลลัพธท่ี 14       
  ผลลัพธท่ี 15       

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-15 (Mean)  3.72 
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มาตรฐานคุณภาพ 

คาคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลลัพธ 

(Results) 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3. ดานการวิจัย               
3.1  ระบบและกลไก         
3.2 ผลลัพธการวิจัย 

 

       
  ผลลัพธท่ี 1        
  ผลลัพธท่ี 2        
  ผลลัพธท่ี 3        
  ผลลัพธท่ี 4        
  ผลลัพธท่ี 5        
  ผลลัพธท่ี 6        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-6 (Mean) 1.84 

 

มาตรฐานคุณภาพ 

คาคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลลัพธ 

(Results) 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4. ดานการบริการวิชาการ               
4.1  ระบบและกลไก         
4.2  ผูรับบริการ         
4.3  บริการ/ผลิตภัณฑ         
4.4 ผลลัพธการบริการวิชาการ 

 

       
  ผลลัพธท่ี 1        
  ผลลัพธท่ี 2        
  ผลลัพธท่ี 3        
  ผลลัพธท่ี 4        
  ผลลัพธท่ี 5        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-5 (Mean) 2 
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มาตรฐานคุณภาพ 

คาคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลลัพธ 

(Results) 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม            
5.1  ระบบและกลไก         
5.2 ผลลัพธการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม 

 

       

  ผลลัพธท่ี 1        
  ผลลัพธท่ี 2        
  ผลลัพธท่ี 3        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-3 (Mean) 2.67 
  ผลลัพธอ่ืนๆ  
 1. ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน 
 1)รอยละของผุเขารวมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจระดับมาก-มากท่ีสุด(เฉล่ียไม
ตํ่ากวา ระดับ3.75 ตอ 5 คะแนน) 

       

 2 )การจั ดกิ จก ร รมด าน ทํ านุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒน ธ ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม  บร ร ลุ
เปาหมายมากกวารอยละ 80 
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หมายเหตุ : 
เกณฑการใหคาคะแนน   

คะแนน แนวทางการใหคะแนนในสวนของกระบวนการ (Process) 

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  
2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 
4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 
5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous 

Improvement) 
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
7 มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

 

คะแนน แนวทางการใหคะแนนในสวนของผลลัพธ (Results) 

1 มีการรายงานผลลัพธไมตรงกับรายการผลลัพธ/ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator-KPI) 
ท่ีระบุไว หรือตรงตามรายการผลลัพธ/ตัวชี้วัดแตผลลัพธตํ่ากวาเปาหมาย (Inaccurate/Below 
Target) 

2 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมายโดยดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 
4 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมาย และมีแนวโนมของผลลัพธท่ีดีขึ้น (Improving Trend) 

อยางตอเนื่อง 
5 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมายและแสดงแนวโนมท่ีดีขึ้น รวมทั้งผลลัพธท่ีดีขึ้นสามารถ

เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับประเทศ 
6 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมายและแสดงแนวโนมท่ีดีขึ้น รวมทั้งผลลัพธท่ีดีขึ้นสามารถ

เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย 
7 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมายและแสดงแนวโนมท่ีดีขึ้น รวมทั้งผลลัพธท่ีดีขึ้นสามารถ

เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก 
 
 

สรุปผลการประเมนิตนเองในภาพรวม 
คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมทุกพันธกิจ มี

การถายทอดไปสูบุคลากรทกุระดับอยางตอเน่ือง ทําใหไดผลลัพธโดยภาพรวม ดังน้ี 
1. ดานบริหาร คาคะแนนของกระบวนการสวนใหญอยูที่ระดับ 4 และ 5 มีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง และมีผลลัพธการดําเนินงานอยูในระดับตางๆ คือ ผลลัพธที่ 1, 2 มีคา
คะแนนอยูที่ระดับ 4 ผลลัพธที่ 7 มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 3 และผลลัพธที่ 3,5,6 มีคาคะแนนอยูที่
ระดับ 2 เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-9 (Mean) เทากับ 2.23 
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2. ดานการศึกษา คาคะแนนของกระบวนการสวนใหญอยูที่ระดับ 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง และมีผลลัพธการดําเนินงานอยูในระดับตางๆ คือ ผลลัพธที่ 6, 7, 9, 11, 12 มีคา
คะแนนอยูที่ระดับ 5 ผลลัพธที่ 2, 3, 4, 8, 13, 14 และ15 มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 4 ผลลัพธที่ 1 
มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 3 และผลลัพธที่ 10 มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 1 เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-15 
(Mean) เทากับ 3.72 

3. ดานวิจัย คาคะแนนของกระบวนการสวนใหญอยูที่ระดับ 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง และมีผลลัพธการดําเนินงานอยูในระดับตางๆ คือ ผลลัพธที่ 2, 3 มีคาคะแนนอยูที่
ระดับ 3 ผลลัพธที่ 5 มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 2 และผลลัพธที่ 1, 4, 6 มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 1 
เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-6 (Mean) เทากับ 1.84 

4. ดานการบริการวิชาการ คาคะแนนของกระบวนการสวนใหญอยูที่ระดับ 5 มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง และมีผลลัพธการดําเนินงานในผลลัพธที่ 1-5 มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 2 
เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-5 (Mean) เทากับ 2 

5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม คาคะแนนของกระบวนการสวนใหญอยูที่
ระดับ 3 มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และมีผลลัพธการดําเนินงานอยูในระดับ
ตางๆ คือ ผลลัพธที่ 1, 2 มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 3 ผลลัพธที่ 3 มีคาคะแนนอยูที่ระดับ 2 และ 
ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงานจํานวน 2 ผลลัพธ มีคาคะแนนที่ระดับ 2 เฉลี่ยผลลัพธที่ 1-
3 (Mean) เทากับ 2.67 
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สวนที่ 4 

การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
ดานการบริหาร 
1. ควรเรงสงเสรมิและพัฒนา 

“สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ไดแกสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ (Physical 
Environment) และสภาพ
ทางจิตใจ (Mental 
Environment) ซ่ึงจะสงผล
กับประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงาน และ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร” 

- มีแผนและการดําเนินงานตามแผน
เก่ียวกับการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ 
   · ปรับปรุงและบํารุงรักษาภูมิทัศน
รอบ ๆ บริเวณคณะฯ 
  · ปรับปรุงชั้น 12 เปนหองออกกําลัง
กาย/หองทํางานของสโมสรบุคลากร/หอง
ทํางานสภาอาจารย/หองคาราโอเกะ 
  · จัดใหมีมุมนมแมที่ชั้น 10  

- มีหองออกกําลังกาย/หองทํางาน
ของสโมสรบุคลากร/หองทํางาน
สภาอาจารย/หองคาราโอเกะ/มุม
นมแม 
- มีการดูแลสวนรอบคณะฯ อยาง
สมํ่าเสมอ 
  

2. ควรเรงดําเนินการในการ
พัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล
ทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนทีต่อบสนองตอการ
บรรลุพันธกิจขององคกร 

- กําลังดําเนินการจัดทํา Training 
Road Map  

- กําลังดําเนินการพัฒนารายบุคคลของ
สายอาจารยและสายสนบัสนุน 

แผนพัฒนารายบุคคลของสาย
อาจารยและสายสนันสนุน 

3. ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานการเงินทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการดาน
งบประมาณทีมี่ประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน สะทอนการใชจาย
ที่เปนจริง 

- มีโครงการตามแผนปฏิบัตกิารตาม
ยุทธศาสตรดานการเงิน ดังน้ี 

     1. โครงการวิเคราะหตนทุน 
     2. โครงการปองกันความเสี่ยงทาง
การเงิน 

         กิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูล
และการตรวจสอบพัสดุประจําป 

อยูระหวางดําเนินการ 

4. ควรมีการกําหนดตัวชีว้ัด
ตามยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการหลัก ซ่ึงมี
ความสําคัญในการที่
ผูบริหารจะใชติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพราะหากมี
ตัวชี้วัดมากเกินไปตาม
โครงการยอยทั้งหมด จะทํา
ใหบดบังความสําคัญของ
ตัวชี้วัดหลัก นอกจากนี้ควร

- มีการจัดสัมมนาทบทวนและวิเคราะห
แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
พ.ศ.2552-2558 (คร่ึงแผน) โดยมีการ
ปรับตัวชีว้ัดหลักของแผนยุทธศาสตร   

- งานนโยบายและแผนทําความเขาใจ
กับเจาของโครงการตาง ๆ ในการ
กําหนดตัวชีว้ดัตางๆ ของโครงการให
เชื่อมโยงกับตวัชีว้ัดหลัก มีการ
ติดตามและตรวจสอบความเชื่อมโยง
ของตัวชีว้ัดในแผนปฏิบัติการ

- แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร พ.ศ.2552-2558 (คร่ึง
แผน) ซ่ีงมีการปรับปรุง ตวัชี้วัด
หลัก 

- ไดตัวชีว้ัดทสีอดคลองกับ
ตัวชี้วัดหลัก 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
ประเมินความเชื่อมโยง
โครงการตางๆ กับแผน
ยุทธศาสตร 

ประจําป 

5. ควรมีการติดตามและ
ประเมินประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลของการถายทอด
นโยบาย และการสื่อสาร
องคกร เพ่ือนํามาปรับปรุง
รูปแบบและวธิีการที่จะทําให
เกิดความเขาใจกับบุคลากร
ทุกระดับ 

- มีการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลของการ
ถายทอดนโยบาย และการสื่อสาร
องคกร 

อยูระหวางดําเนินการประเมินฯ 

6. ควรมีการสรางบรรยากาศใน
การส่ือสาร 2 ทิศทางอยาง
เปดกวางเพ่ือใหบุคลากรทกุ
ระดับรูสึกวาไดมีสวนรวมใน
ภารกิจในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติงาน 

- ในการจัดสัมมนาทบทวนและ
วิเคราะหแผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร พ.ศ.2552-2558 
(คร่ึงแผน) มีทั้งผูบริหาร ตวัแทนสาย
วิชาการ และหัวหนางานเขารวม
สัมมนา  

- คณบดีมีการพบภาควิชาในการ
ประชุมภาควชิาปละ 1-2 คร้ังตอป 
และพบหนวยงานตาง ๆ ปละ 1-2 
คร้ังตอป  

- มีการกําหนดใหทีมบริหารพบ
ประชาคมคณะพยาบาลศาสตร 
(Meet the Dean) ปละ 1-2 คร้ัง 
ตั้งแตปลายป 2550 ถึงปจจุบัน 

- มี webboard คุยกับผูบรหิารมาตั้งแต 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ถึงปจจุบัน 
ซ่ึงบุคลากรสามารถติดตอสื่อสารกับ
ผูบริหารได 

- หากบุคลากรมีปญหาสามารถพบกับ
คณบดีไดโดยตรง 

- จากการประเมินผลทีมบรหิาร
พบประชาคมคณะพยาบาล
ศาสตร (Meet the Dean) 
บุคลากรมีความพึงพอใจในรอย
ละ 82.8 

- จากการประเมินผลบุคลากร
ไดรับขอมูลเก่ียวกับการทํางาน
และการวางแผนการบริหารงาน
ในอนาคตของคณบดีและทมี
บริหารมีความพึงพอใจรอยละ 
80 

- จากการประเมินบุคลากรไดมี
โอกาสในการถามขอสงสัยและ
ปญหาตางๆจากคณบดีและทีม
บริหารมีความพึงพอใจรอยละ 73.6 

- อยูระหวางการประเมินการรับรู
ของบุคลากร นโยบายฯ และ
ขาวสารทีส่ําคญั 

- การประเมิน webboard คุยกับ
ผูบริหาร อยูระหวางรวบรวม
ขอมูลและสรปุขอคิดเห็น 

7. ควรใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนาตนเอง
อยางเปดกวางมากขึ้น 

 

- มีการกําหนดหัวขอแผนพัฒนาตนเอง
ในการสัมมนาภาควิชาและสาย
สนับสนุนทุกปอยางตอเน่ือง 

- จัดสรรงบประมาณใหบุคลากรทุก
คนๆ ละ 5,000 บาทตอป เพ่ือพัฒนา
ตนเองตามความเหมาะสม 

- มีโครงการ Individual Score Card 

บุคลากรมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาตนเองทั้งสายวิ
ชการและสายสนับสนุน มาตั้งแต 
พ.ศ.2552 เปนตนมา 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
ตั้งแตป พ.ศ.2552 

8. สงเสริมความเขาใจของ
บุคลากรสายวิชาการ/สาย
สนับสนุนอยางทั่วถึง ในเรื่อง
การทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงาน และเกณฑเพ่ือ
การประเมินประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลการ
ปฏิบัติงาน 

คณะมีการดําเนินการ จัดทํา PA และ
ทําความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับ 
ตั้งแตป พ.ศ.2552 จนถึงปจจุบัน 
ดังน้ี 

- กิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะ
พยาบาลศาสตร (Meet the Dean) ป
ละ 1-2 คร้ัง ตั้งแตป พ.ศ.2552 

- คณบดีพบภาควิชาเพ่ือทําความ
เขาใจเรื่อง PA ตั้งแตป พ.ศ.2552 

- คณบดีพบบคุลากรสายสนับสนุนทํา
ความเขาใจเรือ่ง PAตั้งแตป พ.ศ.
2552 

- คณะฯ จัดประชุมเชิงปฏบิตักิารสาย
สนับสนุนเรื่องการกําหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑสําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานลวงหนา ตั้งแตป พ.ศ.
2554 

- ปจจุบันบุคลากรเขาใจการทํา PA แต
ยังตองการใหปรับหลักเกณฑและการ
ประเมินผลตาม PA ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ซ่ึงคณบดีมอบหมายใหประธานและ
กรรมการสภาอาจารย คณะพยาบาล
ศาสตร เปนแกนหลักในการดําเนินการ
หาขอตกลงของหลักเกณฑในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามเหมาะสมและความตองการของ
อาจารย 

- ไดรับขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุง
แนวปฏิบตัิในการทํา PA 

- สภาอาจารย คณะพยาบาล
ศาสตร กําลังดําเนินการหา
ขอตกลงฯ  

9. ควรทําความเขาใจกับ
บุคลากรทุกระดับใน
หลักเกณฑการจัดสรร
ผลตอบแทน โดยทําใหมี
ความโปรงใส และสอดคลอง
กับผลประเมินการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน และ
รักษาบุคลากรท่ีทรงคุณคา
ไวกับคณะฯ 

- คณบดีชี้แจงในการประชุม Meet the 
Dean  

- ใหหัวหนาภาควิชาและหัวหนางาน
ไปชี้แจงคนในภาควิชาและในงาน 

- หลักเกณฑการจัดสรรฯ เปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยรอง
คณบดีฝายงบประมาณนําเสนอขอมูล
และชี้แจงเปนระยะๆ ในการประชุม
คณะฯ 

ยังมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงคณะฯ 
จะไดนํามาใชในการทําความ
เขาใจตอไป 

10. ควรมีการบรหิารความ - คณะไดดําเนินการชี้แจงเรื่องการปรับ - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
เปลี่ยนแปลง โดยให
บุคลากรทุกระดับรับรูอยางมี
สวนรวม และมีแผนพัฒนา
บุคลากรใหสามารถรองรับ
การทํางานในโครงสรางใหม
ไดทันท ี

โครงสรางใหมและการทํางานใน
โครงสรางใหมตั้งแตเริ่มกระบวนการ
จนเสร็จสิ้นการปรับโครงสรางอยาง
ตอเน่ืองโดยมีการสื่อสารทางตรงจาก
ผูบริหารถึงบุคลากรในคณะฯ ทุกระดับ 

- ใหมีการวิเคราะหงาน สรุปปญหาและ
แนวทางแกไขการดําเนินงานตาม
โครงสรางใหมในการสัมมนาสาย
สนับสนุนเรื่อง “พัฒนาระบบบริหาร 
งานและพัฒคุณภาพงานตามโครงสราง
ใหม” 

ตามปกตติามโครงสรางใหม 

ดานการศึกษา 
1. ควรทบทวนระบบ/กลไก/

การดําเนินงานในการบริหาร
จัดการดานการศึกษาเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน 
ความซ้ําซอนของกรรมการ
ชุดตางๆ การบริหารการใช
หองเรียนเปนตน 

มีการประชุมรวมกันระหวางงานบริการ
การศึกษา และสํานักพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือจัดทําระบบการจอง
หองเรียน   

  Online 

ในปการศึกษา 2554  เจาหนาที่
งานบริการการศึกษาและอาจารย 
สามารถจองหองเรียนไดดวยตนเอง
โดยใชระบบการจองหอง Online 

2. ควรทบทวนการบริหาร
หลักสูตรใหสอดคลอง/
เรียงลําดับในการจัดเรียน
การสอน เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการเรียนของนักศึกษา
มากย่ิงขึ้น เชน การจัด
ประสบการณภาคปฏิบัตใิห
สอดคลองกับการจัดการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎี
วิชาการพยาบาลรากฐาน 

มีการสัมมนาอาจารยในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือปรับปรุงหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.) 

ไดจัดทําหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต(หลักสูตรฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2554) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาขณะนี้อยู
ระหวางเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองกอน
เสนอสภามหาวิทยาลยัตอไป 

3. ควรกําหนดเปาหมายการรับ
นักศึกษาทุกหลักสูตรใหตรง
กับการดําเนินงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

- ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ประชุมปรับแผนการรับนักศึกษา 
ระบบโควตา ปการศึกษา 2555 
เพ่ิมขึ้นเพ่ือใหไดจํานวนนักศึกษา
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

ภาระงานของอาจารยมีความ
เหมาะสม ทําใหมีเวลาในการ
ติดตามและเรงรัดใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
กําหนด หรือใชเวลาใน
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
- หลักสูตรปรญิญาโท ปรับจํานวนการ
รับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2554 
ใหเหมาะสมกับสัดสวนของอาจารย
และนักศึกษาตามเกณฑของ สกอ. 
และบัณฑติวทิยาลัย 

การศึกษานอยลง 

4. ควรมีแผนดําเนินงานพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา
ใหมีคุณภาพคูคุณธรรมอยาง
ตอเน่ือง ชัดเจน 

- ประชาสัมพันธใหนักศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเขารวมโครงการดาน
คุณธรรม-จริยธรรมกับนักศกึษา
ระดับปริญญาตรี 

- สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม Ns Smart  

- จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
สอดแทรกดานคุณธรรมจริยธรรมไว
ดวย 

- มีนักศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเขารวมปฏบิตัิ
ธรรมมากขึ้น 

- นักศึกษามีคณุลักษณะตาม
คานิยมองคกร 

- นักศึกษามีความรูและมีความ
ตระหนักในการปฏิบัตตินโดย
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

5. ควรทบทวนการจัด
ดําเนินการเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะทักษะการพูด 

พัฒนาชมรมภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหมีความเขมแข็งและคณะฯ 
ไดจัดสอนวิชาภาคปฎิบัติเปน
ภาษาอังกฤษ 
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ 

อยูระหวางดําเนินการ ยังไม
สามารถประเมินผลได 

6. ควรทบทวนภาระงาน
อาจารยใหเหมาะสมกับ
จํานวนอาจารยและภาระงาน
ของคณะฯ 

จัดใหเปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการ   
เชิงรุก เพ่ือทบทวนภาระงานของ
อาจารย 

อยูระหวางดําเนินการ ยังไม
สามารถประเมินผลได 

7. ควรทบทวนแผนงานใหมี
ความชัดเจนในการเสริม
ประสบการณการปฏิบัติการ
พยาบาลของอาจารย เพ่ือให
มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่
สอน 

- จัดใหอาจารยไดรับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางใน
สาขาที่เชี่ยวชาญ  
- มีโครงการ Faculty Practice 

อยูระหวางดําเนินการ ยังไม
สามารถประเมินผลได 

8. ควรพิจารณาปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกใหบคุลากรทุกสาย
งาน เพ่ือสงเสริมใหเกิด

- คณะฯ จัดใหมีหองพักผูปวย หองให
นมลูก (มุมนมแม)  หองออกกําลัง
กาย  

- คณะฯ ปรับปรุงภูมิทัศนและจางบริษัท
ดูแลสวนรอบอาคาร 

- มีผูใชบริการใหหองตางๆ ที่จัด
ไวให 

- มีสิ่งแวดลอมที่สบายตา สะอาด 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
บรรยากาศในการทํางาน
อยางมีความสุข เชน หอง  
ทํางาน หองรับประทาน
อาหาร หองพักเม่ือเจ็บปวย 
หองพักแมบาน 

 

- คณะฯ กําลังสรางตึกใหมที่ศาลายา
คาดวาจะแลวเสร็จตนป พ.ศ.2555  

9. ควรกระตุน สงเสริม และมี
มาตรการจูงใจ เพ่ือให
คณาจารยที่มี P.A. ที่เนน
ภาระงานสอน และไดทําวิจัย
เชิงบูรณาการในงานสอน ใน
ลักษณะ R2R และงานวิจัย
ดานการศึกษามากขึ้น 

- สนับสนุนใหมีการดําเนินการวิจัยดาน
การศึกษาโดยเพ่ิมทุนสนับสนุนมาก
ขึ้นเปนทุนนักวิจัยรุนใหม 100,000 
บาท และทุนนักวิจัยรุนทัว่ไป 200,000 
บาท ซ่ึงมีเงินเดือนใหแกนักวิจัยเปน
เวลา 1 ป 

- ในการบูรณาการในงานสอนจัดใหมี
ทุนนักวิจัย จํานวน 30,000 บาท และ
ทุนวิจัยR2R จํานวน 30,000 บาท/
โครงการ 

มีอาจารยเสนอขอรับทุนจํานวน 1 
โครงการ ขณะน้ีอยูระหวางการ
ขอทุน 

ดานการวิจัย 
1. ควรสงเสริมใหมีการตีพิมพ

ผลงานวิจัยใหไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไวอยาง
ตอเน่ือง 

- คณะฯ ไดสงเสริมใหมีการตีพิมพ
ผลงานวิจัยจนมีผลงานวิจัยตีพิมพของ
อาจารยเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ตั้งแตป
พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน (กิจกรรมคาย
การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพตั้งแต  ป 2553 และสงเสริมให
นําขอมูลที่มีอยูเดิมมาวิเคราะหทําวิจัย
ใหม Secondary data ตั้งแตป 2553-
2554) 

- มีอาจารยเขารวมกิจกรรม 17 
คน ได Manuscript 13 เรื่อง ซ่ึง
ไดรับ การตอบรับแลว 1 เรือ่ง 

2. ควรผลักดันให Center of 
Excellence ใหมีทิศทางการ
ดําเนินการเชิงรุก โดยมุงเปา
เพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศน
และนโยบายดานการวิจัยของ
คณะ 

- มีโครงการพัฒนาอาจารยเพ่ือพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศ 
ตั้งแตป 2553 แตยังไมบรรลุเปาหมาย
เน่ืองจากอาจารยมีภาระงานมาก 

อยูระหวางการประเมินผล 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
3. ควรพิจารณาเพิ่มจํานวน

บุคลากรสายสนับสนุนของ

ศูนยวิจัยทางการพยาบาล  

เพ่ือใหสามารถสนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกแก

คณาจารยใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

อยูระหวางวิเคราะหงาน เพ่ือจัดสรร

อัตรากําลังเพ่ิม 

 

ดานบริการวชิาการ 
1. ควรมีปจจัยสนับสนุนในการ

อํานวยความสะดวกในการ
บริการวชิาการ เชน การมีงบ
สํารองจาย 

สวนงานมีงบสํารองจายใหกับโครงการ
ทุกโครงการ สามารถเบิกจายไดอยาง
ตอเน่ืองทุกปอยูแลว แตมีบางชวงเวลา
ที่งบสํารองจายไมเพียงพอ เน่ืองจากมี
ผูยืมเงินทดรองจายไมมาคืนเงินทด
รองจายตามกําหนด 

มีงบสํารองจายใหแตละโครงการ
เบิกได 

2. ควรมีการติดตามและ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน
บริการวิชาการใหครอบคลุม
เปาหมายและ KPI ที่เชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตรที่ 4, 6 และ 
7 

จัดประชุม/สัมมนา ในหนวยงานบริการ
วิชาการเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับการเขียน
โครงการใหครอบคลุมเปาหมาย และ 
KPI ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธที่ 4, 6 
และ 7 

ได KPI ในโครงการ เชื่อมโยงกับ 
KPI ของแผนยุทธศาสตร คณะฯ 

3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ
บนเวบ็ไซตใหครอบคลุม
กิจกรรมและพัฒนาระบบ
การประเมินผลการใชระบบ
สารสนเทศ 

 

มีการพัฒนาเว็บไซตของงานบริการ
วิชาการ เพ่ือใชในการเผยแพรขอมูล
โครงการบริการวิชาการ โครงการสราง
เสริมสุขภาพชุมชน การจัดสัมมนาและ
การอบรมตางๆ นอกจากนี้ยังไดมีการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลความเชี่ยวชาญ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึง
ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลความ
เชี่ยวชาญนี้ผานทางเว็บไซตของงาน
บริการวิชาการได 

การพัฒนาเว็บไซตของงานบริการ
วิชาการทําใหงานบริการวิชาการมี
ชองทางที่ใชในการประชาสัมพันธ
ขอมูลโครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/
อบรม ไปถึงผูรับบริการไดอยาง
สะดวกและรวดเร็วขึ้น และการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลความ
เชี่ยวชาญบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตรทําใหผูใชบริการสามารถ
คนหาขอมูลความเชี่ยวชาญ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรได
อยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

4. ควรพัฒนาระบบสนับสนุน
การใชเคร่ืองมือการพัฒนา
คุณภาพใหครอบคลุม

มีการจัดโครงการเสริมสรางความรูดาน
การประกันคณุภาพและระบบคุณภาพ
ใหแกบุคลากรและนักศึกษาโดยเชิญ

อยูระหวางดําเนินการ 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
บุคลากรทุกระดับ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

5. ควรพัฒนาระบบสนับสนุน 
R2R ใหเกิดขึ้นในทุก
หนวยงาน เชน การมีระบบพี่
เลี้ยงการกระตุนทุกหนวยงาน
ผานการใหรางวัล และ
ประกวดโครงการ R2R ดีเดน 
เปนตน 

มีการวางรูปแบบของกิจกรรมใหมีการ
ประชุมและบรรยายใหความรูเปน
ประจําทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ังในเวลา 
14.00-16.00 น. และมีนักสถิติคอยให
คําแนะนําในการพัฒนาโครงรางการ
วิจัย 

มีการจัดประชุม 4 คร้ัง มี
ผูเขารวมประชุม 9-21 คน จาก
การประชุมสามารถสรุปหัวขอ
งานวิจัย จํานวน 12 หัวขอ โดย
มีแผนในการพัฒนาโครงรางการ
วิจัยตอไป 

6. ควรวางนโยบายและ
แผนการประเมินการกําหนด 
KPI ที่เฉพาะเจาะจง จน
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งกระบวนการและผลลัพธ
ของการบริการวิชาการ 

มีการปรับคร่ึงแผนยุทธศาสตร รวมทั้ง
ยุทธศาสตรการบริการวิชาการ 

ไดแผนยุทธศาสตรที่มีเปาหมาย
ชัดเจน 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
1. ควรมีการพัฒนาระบบการ

ประเมิน โดยการตั้ง KPI ใน
โครงการ/กิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพทั้ง
กระบวนการและผลลัพธการ
ดําเนินการ 

มีการตั้ง KPI ในโครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับ 
Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร 

 

2. ควรมีการติดตามผลดาน
คุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
อยางตอเน่ือง 

อยูระหวางดําเนินการ ไมมีขอรองเรียนปญหาทาง
จริยธรรมและคุณธรรม 

3. ควรมีการปรับระดับความสูง
ของอางนํ้าซักผาของหอพัก
นักศึกษา เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง
ดานการบาดเจ็บของหลัง 

อยูระหวางดําเนินการ  

4. ควรมีแผนงานดานการ
ปรับปรุงและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในหอพัก
นักศึกษา ทั้งในระยะสั้นและ

อยูระหวางดําเนินการ  สิ่งแวดลอมในหอพักเอ้ือตอ
ความตองการของนักศึกษา 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
ระยะยาวที่สอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของ
นักศึกษา 

5. การปรับปรุงภูมิทัศนโดยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวทัง้ภายในและ
ภายนอกของอาคาร ควร
รวมถึงระบบการบํารุงรักษา
ดวย 

- ปรับปรุงและบํารุงรักษาภมิูทัศนรอบ
บริเวณคณะฯ 

- มีการดูแลภูมิทัศนรอบบริเวณ
คณะฯ อยางตอเน่ือง 
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สวนที่ 5 

รายการเอกสารอางอิง 
 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 1.1.1 (1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2552-2555 
เอกสารหมายเลข 1.1.1 (2)   แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ. 2552-255 

  
เอกสารหมายเลข 1.1.1 (3) ผลการประเมินระดับการรับรูและเขาใจในคานิยมองคกร NS MAHIDOL  
เอกสารหมายเลข 1.1.1 (4) โครงการสัมมนาเพ่ือทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ระหวางวันท่ี 18-20 ตุลาคม 

2553 และ 27 พฤศจิกายน 2553 
เอกสารหมายเลข 1.1.1 (5) แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552-2555 (ฉบับปรับปรุงครึ่งแผน) 
เอกสารหมายเลข 1.1.1 (6) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการถายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตรของบุคลากรใน

การสรุปประเมินผลการสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552-
2555 

เอกสารหมายเลข 1.1.1 (7) ตารางสรุปผลสําเร็จการถายทอดทิศทาง เปาหมายสูบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 1.1.1 (8) โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ   
เอกสารหมายเลข 1.1.1 (9) โครงการสรางเสริมสุขภาพชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ 
เอกสารหมายเลข 1.1.2 (1) แผนปฏิบัติการเชิงรุกประจําปงบประมาณ 2554 ตามแผนยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครือขาย

ท่ีมีประสิทธิภาพสูสากลและนโยบายดานสรางเครือขาย 
เอกสารหมายเลข 1.1.2 (2)   รายชื่อสถาบันสมทบทั้ง 9 แหง 
เอกสารหมายเลข 1.1.2 (3)   แผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักประจําปงบประมาณ 2555 

- โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน  
- โครงการผลิตพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ 
- โครงการผลิตพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารหมายเลข 1.1.2 (4)   หลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันตางประเทศ 
เอกสารหมายเลข 1.1.2 (5)   รายงานการประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร และสรุปการวิเคราะหปญหาและ

อุปสรรค 
การดําเนินการ โครงการและแนวทางดําเนินการโครงการในป 2555 

เอกสารหมายเลข 1.1.3 (1) ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะท่ีมี การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
โครงการ 

เอกสารหมายเลข 1.1.3 (2) - กําหนดการคณบดีพบบุคลากร และภาควิชาตางๆ  
- คําส่ังแตงตั้งสภาอาจารย 

เอกสารหมายเลข 1.1.3 (3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ขอบังคับ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 
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เอกสารหมายเลข 1.1.3 (4) เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของอาจารยทุกคน /สําเนาใบประกอบวิชาชีพ   
เอกสารหมายเลข 1.1.3 (5) แบบประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
เอกสารหมายเลข 1.1.3 (6) จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัย,พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล 
เอกสารหมายเลข 1.1.3 (7) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองจริยธรรมวิจัยในคน ตามมาตรฐานสากล 
เอกสารหมายเลข 1.1.3 (8) - พระราชบัญญัติความรับผิดชอบการละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

 - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและคณะกรรมการพิจารณาความผิดทาง
ละเมิด 

เอกสารหมายเลข 1.1.3 (9) หนาเวปไซตการประเมินแบบ online 360 องศา 
เอกสารหมายเลข 1.1.4 (1) - แผนปฏิบัติการเชิงรุก/โครงการประจําปงบประมาณ 2554   

- โครงการดานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 1.1.4 (2) - รายชื่อ CoP กลุมตางๆ 

- เว็บไซตการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 1.1.4 (3) กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 1.1.4 (4) สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและการดําเนินการติดตอกัน 3 ป

ยอนหลัง  
เอกสารหมายเลข 1.1.4 (5) โครงการการสรางงานวิจัยจากงานประจํา 
เอกสารหมายเลข 1.1.4 (6) โครงการพัฒนาคุณภาพงาน “การใชแบบประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบออนไลน" 
เอกสารหมายเลข 1.2.1 (1) - แผนปฏิบัติการประจําป 2552-2553                                   

- โครงการสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
- โครงการสัมมนาทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2552-2555 

เอกสารหมายเลข 1.2.1 (2) - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร  พ.ศ. 2552-2555 

เอกสารหมายเลข 1.2.1 (3) รายชื่อบุคลากรท่ีเขารวมจัดทําแผนยุทธศาสตร 
เอกสารหมายเลข 1.2.1 (4) สรุปการวิเคราะห  SWOT 
เอกสารหมายเลข 1.2.1 (5) เอกสารความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตรกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล และยุทธศาสตรชาติ 
เอกสารหมายเลข 1.2.1 (6) Strategies Map ตามมิติของ Balanced Scorecard 
เอกสารหมายเลข 1.2.1 (7) แผนยุทธศาสตร กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  
เอกสารหมายเลข 1.2.1 (8) - กําหนดการคณบดีพบบุคลากรทั้งคณะ 

- ผลการประเมินการรับรูแผนยุทธศาสตรของบุคลากร และความพึงพอใจตอวิธีการ
ถายทอดแผนยุทธศาสตร 

เอกสารหมายเลข 1.2.1 (9) - แผนปฏิบัติการประจําป 2553 
- โครงการสัมมนาทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 1.2.1 (10) - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร  พ.ศ. 2552-2555 

เอกสารหมายเลข 1.2.1 (11) รายชื่อบุคลากรท่ีเขารวมจัดทําแผนยุทธศาสตร 
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เอกสารหมายเลข 1.2.2 (1)   แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
เอกสารหมายเลข 1.2.2 (2)   - แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552, 2553, 2554 

- แผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ป 
เอกสารหมายเลข 1.2.2 (3)    - โครงการติดตามประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2552 2553 และ2554 

- เอกสารการรายงานสรุปดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ 

เอกสารหมายเลข 1.2.3 (1) - โครงการติดตามวิเคราะหประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
- สรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2551 2552 2553 และ 2554 และการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระสรุปผลการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

เอกสารหมายเลข 1.3.1 (1) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของรองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
เอกสารหมายเลข 1.3.1 (2) แผนอัตรากําลังสายวิชาการของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 1.3.1 (3) แผนอัตรากําลังสายวิชาการของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข 1.3.1 (4) กิจกรรม “กําหนดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน” 
เอกสารหมายเลข 1.3.1 (5) แผนอัตรากําลังของสายสนับสนุนแตละหนวยงาน 
เอกสารหมายเลข 1.3.1 (6) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การ

บรรจุและแตงตั้ง และการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ป 2552   
เอกสารหมายเลข 1.3.1 (7) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม 
เอกสารหมายเลข 1.3.1 (8) สรุปประเมินความพึงพอใจในการสรรหาคัดเลือก 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (1)   แผนปฏิบัติการดานพัฒนาศักยภาพบุคคล ปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (2)   การจัดกิจกรรมและการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนากลุมอาจารยใหมท่ีมีอายุงานต่ํากวา 

5 ป ของปงบประมาณ 2553 จํานวน 2 กิจกรรม 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (3) การประเมินผลกิจกรรมผูบริหารพบอาจารยใหมวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (4) การประเมินผลกิจกรรมผูบริหารพบอาจารยใหมวันท่ี 15 กันยายน 2553 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (5) การประเมินผลกิจกรรมผูบริหารพบอาจารยใหมวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (6)   การประเมินผลกิจกรรมผูบริหารพบอาจารยใหมวันท่ี  20 ธันวาคม 2553 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (7)   เอกสารการจัดกิจกรรมหลักสูตรพลังคนรุนใหมเพ่ือความเปนเลิศขององคกร พรอมผลการ

ประเมิน 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (8) รายชื่อบุคลากรท่ีเขารวมในโครงการพัฒนาอาจารยใหม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (9) career path สําหรับอาจารยใหมท่ีมีอายุงานต่ํากวา 5 ป 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (10) การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและขอทุนนักวิจัยรุนใหม 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (11) เอกสารการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปงบประมาณ 2553 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (12) เอกสารการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (13) โครงการพัฒนาจิตผองใส กาวไกลดวยปญญา 
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เอกสารหมายเลข 1.3.2 (14) เอกสารการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ปงบประมาณ 
2554 

เอกสารหมายเลข 1.3.2 (15) เอกสารการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ป 2553 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (16) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หนวยงานภายนอกจัด 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (17) กิจกรรมการพัฒนาระบบพี่เล้ียง 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (18) กิจกรรมการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (19) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการยุคใหม 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (20) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (21) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําแผนกลยุทธ องคกรและการเชื่อมโยงสู

แผนปฏิบัติการ 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (22) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ องคกรเชิงกลยุทธ 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (23) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร KM การจัดการความรูกับการประยุกตใชในองคกร 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (24) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันการเส่ือมสภาพของวัตถุ หนังสือและเอกสาร 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (25) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (26) กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตร Smart Secretary Work เลขานุการยุคใหมกับบทบาท

ผูชวยผูบริหาร 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (27) การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจาง ป 2553 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (28) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจาง หลักสูตร “เสริมสรางสมรรถนะหลัก

พัฒนาขีดความสามารถ...มุงมั่นความสําเร็จ” 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (29) การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การประชุมวิชาการ ฟงบรรยาย การสัมมนา

หลักสูตรตางๆ ท่ีองคกรภายนอกจัด ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (30) การแตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางคานิยมองคกร 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (31) โครงการผลิตบัณฑิตกิจกรรม NS SMARTและเอกสารประเมิน 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (32) การวิเคราะหแนวโนมสัดสวนตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายอาจารย 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (33) เอกสารประกอบการประชุมทีมบริหารรวมกับหัวหนาภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (34) การดําเนินการทํา Training Road Map 
เอกสารหมายเลข 1.3.2 (35) เอกสาร Individual development plan 
เอกสารหมายเลข 1.3.3 (1) การสงบุคลากรเพ่ือเขารับการอบรมในหลักสูตร Executive Development Program 

(EDP) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 1.3.3 (2) การสงบุคลากรเพ่ือเขารับการอบรมในหลักสูตรโครงการ พัฒนานักบริหารระดับตน 
เอกสารหมายเลข 1.3.4 (1)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน                                                                                          
เอกสารหมายเลข 1.3.4 (2)   แบบฟอรมการทําขอตกลงฯ และเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลาการสาย

วิชาการและสายสนับสนุนในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 2 ปงบประมาณ 2552 
เอกสารหมายเลข 1.3.4 (3)   แบบฟอรมการทําขอตกลงฯ และเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 

ปงบประมาณ 2553 รอบที่ 1 และรอบท่ี 2 
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มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 1.3.4 (4) แบบฟอรมการทําขอตกลงฯ และเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสาย
วิชาการ ปงบประมาณ 2554 

เอกสารหมายเลข 1.3.4 (5)   แบบมอบหมายงานและเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน วงรอบท่ี 2 
ปงบประมาณ 2553 

เอกสารหมายเลข 1.3.4 (6)   แนวทาง/หลักการการปรับขอตกลงการปฏิบัติงาน/เกณฑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ปงบประมาณ 2554 

เอกสารหมายเลข 1.3.4 (7)   ตัวอยางการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปจัดทําแผนพัฒนา 
เอกสารหมายเลข 1.3.4 (8)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัล 
เอกสารหมายเลข 1.3.5 (1) Web Board “คุยกับผูบริหาร” http://nurseintranet 
เอกสารหมายเลข 1.3.5 (2) หนาท่ีของสภาคณาจารยในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 

2530 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2536) 
เอกสารหมายเลข 1.3.5 (3) กําหนดการประชุมคณบดีพบคณาจารยภาควิชา  
เอกสารหมายเลข 1.3.5 (4) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 1.3.5 (5) สรุปประเมินผลคณบดีและทีมบริหารพบประชาคมคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 1.3.6 (1) กิจกรรม 5 ส. และผลการประเมิน ประจําป  2554  
เอกสารหมายเลข 1.3.6 (2) ผลการประเมินรานคาศูนยอาหารคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 1.3.6 (3) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีคัดเลือก (งานจัด

สวน) 
เอกสารหมายเลข 1.3.6 (4) รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟ ” 
เอกสารหมายเลข 1.3.6 (5) สรุปผลโครงการกิจกรรมเฝาระวังสุขภาพ (ตรวจสุขภาพประจําป)   กิจกรรมสงเสริมการ

ออกกําลังกาย และกิจกรรมสุขภาพดีดวยเสียงเพลง 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (1) แผนยุทธศาสตรท่ี 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคณะ

พยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (2) คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลท่ี 221/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 

พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู  
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (3) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

ปงบประมาณ 2553 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (4)  แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554 ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 7-13 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (5) โครงการพัฒนาการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554  
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (6) สรุปกิจกรรมเรื่อง ถอดบทเรียน: จากแนวคิดสูการปฏิบัติ ในเลมรายงานผลกิจกรรมการ

จัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 16-23 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (7) สรุปกิจกรรมเรื่อง Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ในเลมรายงาน

ผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 56-62 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (8) สรุปเรื่อง Experience in Teaching Nurse Students related to Children with Heart 

Disease, หัวใจแหงความเปนครู, ประสบการณในการใหคําปรกึษา ในเลมรายงานผล
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หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

กิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 50-55 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (9)  ตัวอยางหนาจอส่ือ CAI จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 1) จิตบําบัดและการพยาบาล และ 2) การ

ดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (10) สรุปเรื่อง ความกาวหนาทางการพยาบาลเด็กเพ่ือพัฒนาศูนยความเปนเลิศของภาควิชาฯ, 

ความกาวหนาในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล, Update 
family care in Sweden, การบริหารยาอยางมีประสิทธิภาพ, การจัดการความรูภาควิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู 
ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 63-127 

เอกสารหมายเลข 1.4.1 (11) สรุปกิจกรรมของกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูการใหบริการท่ีดีเพ่ือความสุขในการทํางาน, กลุม
แลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ, 
กลุมชุมชนนักปฏิบัติ NSKM ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 128-170   

เอกสารหมายเลข 1.4.1 (12) สรุปผลการประเมินกิจกรรม ในเลมรายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู 
ประจําปงบประมาณ 2554  

เอกสารหมายเลข 1.4.1 (13) ตัวอยางหนาเว็บไซตการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร ท่ีปรับปรุงใหม 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (14) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 
เอกสารหมายเลข 1.4.1 (15) สรุปกิจกรรมการถอดบทเรียน (Retrospect) ภายหลังเสร็จส้ินโครงการการจัดการความรู 

ปงบประมาณ 2554 ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 
2554 หนา 166-170 

เอกสารหมายเลข 1.4.1 (16) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
ปงบประมาณ 2554 

เอกสารหมายเลข 1.4.2 (1) สรุปกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับศูนยความเปนเลิศของภาควิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2554 หนา 24-27 

เอกสารหมายเลข 1.4.2 (2)  สรุปกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานของงานสงเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ในเลมรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 หนา 
28-49 

เอกสารหมายเลข 1.4.2 (3) โครงการการใชแบบประเมินผลกิจกรรม/งาน แบบออนไลน 
เอกสารหมายเลข 1.4.2 (4) โครงการพัฒนาระบบ NS-PR: เว็บไซตงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร   
เอกสารหมายเลข 1.5.1 (1) โครงสรางวงจรระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงสรางการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารหมายเลข 1.5.1 (2) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
เอกสารหมายเลข 1.5.1 (3) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 
เอกสารหมายเลข 1.5.1 (4) คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 1.5.1 (5) คําส่ังแตงตั้งกรรมการ/รายนามผูเขารวม และผลการวิเคราะห SWOT (ดานบริหารจัดการ

ในสวนประกันคุณภาพ)    
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มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 1.5.1 (6) - เปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552-2555 
- แผนปฏิบัติการประจําป ดานประกันคุณภาพ  

เอกสารหมายเลข 1.5.1 (7) - รายงานการประเมินตนเองภาควิชาป 2552-2553     
- สรุปผลการเยี่ยมสํารวจภาควิชา 
- ผลการพัฒนาปรับปรุงของภาควิชา 

เอกสารหมายเลข 1.5.1 (8)  - สรุปผลการเยี่ยมสํารวจคณะฯ 
- การพัฒนาปรับปรุงของคณะฯ ตามขอเสนอแนะจากกรรมการเยี่ยมสํารวจ 
- รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เกี่ยวกับการแจงผลการเยี่ยมสํารวจ จาก
มหาวิทยาลัย  

เอกสารหมายเลข 1.5.1 (9) การรับรองจากสภาการพยาบาล ระยะเวลา 5 ป ขอเสนอแนะจากสภาการพยาบาล และ
สงผลการปรับปรุงและความกาวหนามาทุกปไปยังสภาการพยาบาล 

เอกสารหมายเลข 1.5.1 (10) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและผลการประเมินการอบรมแกบุคลากรและ
นักศึกษา 

เอกสารหมายเลข 1.5.1 (11)    เอกสารหลักฐานผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากกรรมการเยี่ยมสํารวจระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัย จากปท่ีไดการเย่ียมสํารวจ พ.ศ. 2549 →2551→2552→2553 

เอกสารหมายเลข 1.6.1 (1) เอกสารสรุปการสํารวจความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เอกสารหมายเลข 1.6.1 (2) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลปงบประมาณ 2554-2557 
เอกสารหมายเลข 1.6.1 (3) เอกสารการตรวจรับครุภัณฑคอมพิวเตอร และระบบเครือขายคอมพิวเตอร โครงการ

ติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย และรายงานผลโครงการติดต้ังระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรไรสาย 

เอกสารหมายเลข 1.6.1 (4) แผนการบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารหมายเลข 1.6.1 (5) เอกสารสรุปการถอดบทเรียนโครงการ ปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 1.6.2 (1) โครงการ ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 
เอกสารหมายเลข 1.6.2 (2) ตัวอยางหนาจอระบบฐานขอมูลตางๆ 
เอกสารหมายเลข 1.6.2 (3) บทบาทความรับผิดชอบฐานขอมูลดานตางๆ 
เอกสารหมายเลข 1.6.2 (4) รายงานผลโครงการ ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ และสรุปการประเมินผลการใช

งานแตละฐานขอมูล  
เอกสารหมายเลข 1.6.3 (1)  โครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร   
เอกสารหมายเลข 1.6.3 (2) รายงานผลโครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและ

สรุปประเมินผลการอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
เอกสารหมายเลข 1.6.3 (3) ตัวอยางหนาจอส่ือ CAI จํานวน 6 เรื่อง 
เอกสารหมายเลข 1.6.3 (4) ตัวอยางหนาจอส่ือ WBI จํานวน 2 เรื่อง 
เอกสารหมายเลข 1.6.3 (5) ตัวอยางหนาจอแบบประเมินตางๆ ท่ีสรางจาก Google Document 
เอกสารหมายเลข 1.6.3(6) รางวัลชมเชยการพัฒนาของเว็บไซต ประเภท Visibility มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เอกสารหมายเลข 1.7.1 (1) แผนการประชาสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดลปงบประมาณ 2553 
เอกสารหมายเลข 1.7.1 (2) โครงการประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร (PR & Branding) 
เอกสารหมายเลข 1.7.1 (3) รายงานผลโครงการเสริมสรางภาพลักษณองคกร (PR & Branding) และแผนงานการ

สรางภาพลักษณ 
เอกสารหมายเลข 1.7.1 (4) โครงการพัฒนาเว็บไซตใหมีความเปนสากล  
เอกสารหมายเลข 1.7.1 (5) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 1.7.1 (6) รายงานผลโครงการพัฒนาเว็บไซตใหมีความเปนสากล,  รายงานการประชุม

คณะกรรมการเว็บไซตฯ 
เอกสารหมายเลข 1.7.1 (7) รายงานผลโครงการประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร และสรุปประเมินผลระบบ

สัญญาณภาพและเสียง (NSTV)  
เอกสารหมายเลข 1.8.1 (1) คําขอตั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 1.8.1 (2) ตัวอยางการโอนเงินเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
เอกสารหมายเลข 1.8.1 (3) แผน/ผลการจัดซื้อ/จัดจาง และการใชจายเงินปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 1.8.1 (4) - คําส่ังคณะพยาบาลศาสตร ท่ี 025/2553  เรื่องแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  

- เอกสารตัวอยางรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
เอกสารหมายเลข 1.8.1 (5) แผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2554 (แบบ สงป.2554-1 และ สงป.

2554-2) 
เอกสารหมายเลข 1.8.1 (6) รายงานผลรายรับ รายจายปงบประมาณ ป 2554 แตละไตรมาส 
เอกสารหมายเลข 1.8.1 (7) เอกสารรายงานผลการตรวจสอบคณะฯ ป 2551 
เอกสารหมายเลข 1.8.1 (8) - รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งท่ี 5/2554 วันท่ี 1 มีนาคม 2554 วาระท่ี 4.3 

- รายงานรายละเอียดทรัพยสินในการจัดหาประโยชน  และผลตอบแทนจากการลงทุน 
เอกสารหมายเลข 1.8.2 (1) - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2553  
- รายงานรายละเอียดทรัพยสินในการจัดหาประโยชน  และผลตอบแทนจากการลงทุน 

เอกสารหมายเลข 1.8.2 (2) - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
- รายงานทรัพยสินคณะพยาบาลศาสตร และคาเส่ือมราคาปงบประมาณ 2554 

เอกสารหมายเลข 1.8.2 (3) ตัวอยางคําขอตั้งงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ ปงบประมาณ 2554 จากภาควิชาและ
หนวยงาน 

เอกสารหมายเลข 1.8.2 (4) - คําส่ังคณะพยาบาลศาสตร ท่ี 2059/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษพลังงาน  -  
โครงการปองกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย                                      
- สรุปการใชพลังงานประจําปงบประมาณ 2554 

เอกสารหมายเลข 1.8.2 (5) โครงการจัดหาประโยชนจากท่ีดินราชพัสดุ ตําบลบอฝาย อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

เอกสารหมายเลข 1.8.2 (6) - โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาพยาบาลบางขุนนนท (อาคาร 3) ใหเปนศูนยสงเสริม
สุขภาพเด็ก  
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มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

- โครงการบริการท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 
เอกสารหมายเลข 1.9.1 (1) - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- นโยบายดานบริหารความเส่ียง 
- แนวทาง/แนวปฏิบัติการบริหารความเส่ียง 

เอกสารหมายเลข 1.9.1 (2) แผนภูมิโครงสรางความเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียง 
เอกสารหมายเลข 1.9.1 (3) การระบุความเส่ียงขององคกรและผูรับผิดชอบแตละดาน 

- รายงานการประเมินความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียง ปงบประมาณ 2554  
- แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเส่ียง  ปงบประมาณ 2554 

เอกสารหมายเลข 1.9.1 (4) - รายงานการประเมินความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียง ปงบประมาณ 2554  
- แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเส่ียง  ปงบประมาณ 2554 
- รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง และแผนปฏิบัติ
การและรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง ปงบประมาณ 2555  
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 2.1.1 (1) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (2) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรตางๆ 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (3) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของภาควิชาตางๆ 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (4) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตางๆ คณะพยาบ

ศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (5) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ   
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (7) แผนยุทธศาสตรท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนปฏิบัติการประจําป 

2553 ดานการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (8) - คณะกรรมการพัฒนาเครือขายการศึกษาและบริการพยาบาล 

- คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานการศึกษาการวิจัยและบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (9)   คณะกรรมการพัฒนาเครือขายการศึกษากับสถาบันสมทบ 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (10) หนังสือทําความรวมมือผลิตบัณฑิตใหกับสถาบันตางๆ 

- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  
- คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
- โครงการผลิตพยาบาลโดยชุมชนเพ่ือชุมชน   
- บันทึกความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารหมายเลข 2.1.1 (11) ท่ีประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐสังกัด สกอ. 
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (12) รายชื่อสถาบันในตางประเทศท่ีลงนามในสัญญาความเขาใจรวมกันกับคณะพยาบาลศาสตร      
เอกสารหมายเลข 2.1.1 (13) โครงการการสัมมนา “ทบทวนและวิเคราะหแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552-

2555 (ครึ่งแผน)” 
เอกสารหมายเลข 2.1.2 (1) คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร  
เอกสารหมายเลข 2.1.2 (2) คณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.1.2 (3) แผน/ผังกํากับงานประกันคุณภาพฯ คณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 2.1.2 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ/รายงานผลการเยี่ยมสํารวจภาควิชา/ รายงานผล

การเยี่ยมคณะ  
เอกสารหมายเลข 2.1.2 (5)   ผลการประเมินนักศึกษาเขารวมอบรมประกันคุณภาพ 
เอกสารหมายเลข 2.1.2 (6) เอกสารสรุปการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจาก อนุกรรมการเยี่ยมสํารวจของภาควิชา

ตางๆ 
เอกสารหมายเลข 2.1.2 (7) สรุปการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการเยี่ยมสํารวจมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 2.1.2 (8) การดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง 3 ป 
เอกสารหมายเลข 2.2.1 (1) โครงการการเตรียมความพรอมสําหรับการใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 

กิจกรรม การจดัการเรียนรู เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสาขา
พยาบาลศาสตร  
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 2.2.1 (2)  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร-บัณฑิต ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. 
2553 

เอกสารหมายเลข 2.2.1 (3)  โครงการการสัมมนา เรื่อง การเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
เอกสารหมายเลข 2.2.1 (4)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติแบบประเมินตางๆ และสรุปการประเมินผลตลอด 

หลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 2.2.1 (5)  - คําส่ังแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

- หนังสือนําสงหลักสูตรปรับปรุงเสนอตอกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารหมายเลข 2.2.1 (6) - โครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปท่ี 2 
- สรุปแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
- โครงการสัมมนาอาจารยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

เอกสารหมายเลข 2.2.1 (7)  - โครงการสัมมนาอาจารย เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการพยาบาล 
(หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เมื่อวันท่ี 29-30 มกราคม 2554 

เอกสารหมายเลข 2.2.1 (8)  กรอบระยะเวลาการจัดทํา มคอ. 
เอกสารหมายเลข 2.2.1 (9)  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ 
เอกสารหมายเลข 2.2.1 (10) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

พยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) เมื่อวันท่ี 18-
19 มิถุนายน 2554 

เอกสารหมายเลข 2.2.1 (11)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหการรับรองหลักสูตรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 
 

เอกสารหมายเลข 2.2.1 (12) หนังสือนําสงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ใหบัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหิดล  

เอกสารหมายเลข 2.2.1 (13) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 2.2.1 (14) แบบฟอรมแจงขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ   
เอกสารหมายเลข 2.2.1 (15) หนังสือใหความเห็นชอบหลักสูตรฯ จากบัณฑิตวิทยาลัย  
เอกสารหมายเลข 2.2.1 (16) หนังสือนําสงขอการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
เอกสารหมายเลข 2.3.1 (1)   ประมวลรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 2.3.1 (2)   ประมวลรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 2.3.1 (3)   ประมวลการสอนรายวิชา พยคร 101 การพัฒนาตนตามหลักศาสนา          
เอกสารหมายเลข 2.3.1 (4)    โครงการพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณภาพคูคุณธรรม 
เอกสารหมายเลข 2.3.1 (5)   โครงการสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.3.2 (1) คูมือนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.3.2 (2) แบบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร พย.บ 
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 2.3.2 (3) แบบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร พย.ม 
เอกสารหมายเลข 2.3.2 (4) ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
เอกสารหมายเลข 2.3.2 (5) ผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.3.2 (6) คูมือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผานระบบ online 
เอกสารหมายเลข 2.3.2 (7) ผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยอาจารยผูรวมสอนหรือหัวหนาวิชา 
เอกสารหมายเลข 2.3.2 (8) โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการ 
เอกสารหมายเลข 2.3.3 (1) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนประเภทตางๆตาม

โครงการชวยเหลือของไชนา เมดิคัลบอรด (China Medical of New York, Inc.) พ.ศ. 2552 
เอกสารหมายเลข 2.3.3 (2) โครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research) 
เอกสารหมายเลข 2.3.3 (3) ผลการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา ประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 2.3.3 (4) แผนการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจําประจําปงบประมาณ 2555   
เอกสารหมายเลข 2.4.1 (1) ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 2.4.1 (2) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษาและคณะกรรมการดําเนินการสอบ

สัมภาษณ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 2.4.1 (3) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (1) คุณลักษณะบัณฑิต และตามคานิยมองคกร NSMAHIDOL 
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (2) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา   
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (3) รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษากลุมรหัสนักศึกษา 16 กลุม 
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (4)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (5) สรุปผลสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษา ป 2554 
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (6) แผนปฏิบัติการงานพัฒนานักศึกษาตามภารกิจป 2554 
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (7) โครงการพัฒนาดานวิชาการและภาวะผูนํานักศึกษา   
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (8) โครงการพัฒนาเครือขายระหวางภายในและภายนอกสถาบัน   
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (9) โครงการบําเพ็ญประโยชน และอนุรักษส่ิงแวดลอม    
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (10) โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยของนักศึกษา   
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (11) โครงการสานสัมพันธระหวางครู-ศิษย/รุนพ่ี-รุนนอง   
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (12) โครงการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามคานิยมองคกร    
เอกสารหมายเลข 2.4.2 (13) ประกาศการไดรับรางวัลของนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.5.1 (1)  แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ปงบประมาณ 2554 – 2557 
เอกสารหมายเลข 2.5.1 (2) โครงการพัฒนาระบบ E-learning 
เอกสารหมายเลข 2.5.1 (3)   รายงานผลโครงการพัฒนาระบบ E-learning 
เอกสารหมายเลข 2.5.1 (4) รายงานผลโครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศของบุคลากรและสรุปประเมินผลการอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
เอกสารหมายเลข 2.5.1 (5) ตัวอยางหนาจอระบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน  
เอกสารหมายเลข 2.5.1 (6) รายงานผลโครงการ ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ และสรุปการประเมินผลการใชงาน
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แตละฐานขอมูล 
เอกสารหมายเลข 2.5.1 (7) ตัวอยางหนาจอส่ือ CAI จํานวน 8 เรื่อง 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (1) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหองสมุด 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (2)     สรุปผลการประเมินการใชบริการหองสมุดคณะฯ ป 2553 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (3)     รายงานการประชุมคณะกรรมการหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 2/2554 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (4)     แผนปฏิบัติการหองสมุด คณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2554  
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (5)    คําส่ัง มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี 3141/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารและ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (6)    คูมือการขอรับรองสถาบันการศึกษา การพยาบาลและการผดุงครรภ ดานหองสมุด   
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (7) รายชื่อวารสารและหนังสือพิมพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (8) สรุปการจัดหาส่ิงพิมพของหองสมุด คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (9)     ปริมาณส่ิงพิมพหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (10)   ขอมูลจํานวนส่ิงพิมพหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (11)   สรุปงบประมาณที่ใชในการจัดหาส่ิงพิมพของหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ2553 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (12)   โครงการหองสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (13)   สรุปผลการประเมินการใชบริการหองสมุด ป 2554 
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (14)   บันทึกขอความขออนุมัติต้ังวงเงินคาจัดซื้อส่ิงพิมพของหองสมุด  ประจําปงบประมาณ 2555 

และแผนการจัดซื้อ                                                                                              
เอกสารหมายเลข 2.5.2 (15)   ตารางการบรรยายและฝกปฏิบัติวิธีการใชฐานขอมูลคอมพิวเตอร ระหวางวันท่ี 7-27 

กุมภาพันธ 2555 
เอกสารหมายเลข 2.5.3 (1) เอกสารสรุปความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 2.5.4 (1) คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาชมรม 
เอกสารหมายเลข 2.5.4 (2) โครงการอรุณเบิกฟา 
เอกสารหมายเลข 2.5.4 (3)     การจัดบรรยายแกนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดยวิทยากรจากตางประเทศ 
เอกสารหมายเลข 2.5.4 (4) จดหมายจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 
เอกสารหมายเลข 2.5.4 (5)     จดหมายจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 
เอกสารหมายเลข 2.5.4 (6)   กําหนดการจัดประชุมวิชาการประจําป  
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (1) โครงการสวัสดิการ และพัฒนาทักษะชีวิต/คุณภาพชีวิตนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (2) โครงการบริการสุขภาพ 
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (3)   คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาหอพัก 
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (4)   โครงการความปลอดภัยและวินัยนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (5) คําส่ังแตงตั้งกรรมการหอพัก 
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (6)   สรุปประเมินความพึงพอใจงานบริการหอพัก คณะพยาบาลศาสตร ป 2554 
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (7)   ทุนการศึกษาประจําป 25534 
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (8)   คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําชั้น   
เอกสารหมายเลข 2.5.5 (9) โครงการเฝาระวังและติดตามสุขภาพจิตของนักศึกษา พย.บ.   
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เอกสารหมายเลข 2.5.5 (10)   แบบประเมิน “นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา” 
เอกสารประกอบ 2.6.1 (1) รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารประกอบ 2.6.1 (2) สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ี

สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป
การศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.6.2 (1)  คณะกรรมการอํานวยการ สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราช 
เอกสารหมายเลข 2.6.2 (2)   จดหมายขาว คณะพยาบาลศาสตร ปท่ี 13 ฉ. 2 กุมภาพันธ 2554 หนา 5 
เอกสารหมายเลข 2.6.2 (3) หนังสือ “ลานพิกุล” 
เอกสารหมายเลข 2.6.2 (4)   คณะกรรมการมูลนิธิ คณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 2.6.2 (5)   โครงการ “คืนสูเหยา เรารักคณะ” 
เอกสารหมายเลข 2.6.2 (6)   จดหมายขาว คณะพยาบาลศาสตร เดือนตุลาคม 2553- กันยายน 2554 
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มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 3.1.1 (1) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555 
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (2) นโยบายดานการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (3) แผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555 

เอกสารหมายเลข 3.1.1 (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

เอกสารหมายเลข 3.1.1 (5) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) 
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (6) รายงานการประชุมของคณะกรรมการวิจัย ครั้งท่ี 9/2553 วันท่ี 10 กันยายน 2553 

เอกสารหมายเลข 3.1.1 (7) โครงการตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก ประจําปงบประมาณ  2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (8) โครงการตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (9) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

ปงบประมาณ 2554   
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (10) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจประจํา คณะพยาบาลศาสตร 

ปงบประมาณ 2554   
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (11) สรุปภาพรวม ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร และภารกิจ

ประจําปงบประมาณ 2554   
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (12) แผนกลยุทธและแผนการดําเนินการในปงบประมาณ 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (1) คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตรท่ี 301/2554 เรื่อง การมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบการ

บริหารงาน 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (2) คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตรท่ี 205/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใชเงินทุน  

ซี.เอ็ม.บี. คณะพยาบาลศาสตร  
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (3) คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตรท่ี 206/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (4) คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตรท่ี 393/2553 เรื่องเปล่ียนแปลงและแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย 

(เพ่ิมเติม)   
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (5) คําส่ังคณะพยาบาลศาสตรท่ี 050/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (6) คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือขายความ     รวมมือทางวิชาการดานการวิจัย 

ระหวางคณะพยาบาลศาสตร และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (7) คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานประสานความรวมมือดานการ  วิจัยและการใชผลงานวิจัยระหวาง

คณะฯ และฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (8) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล/ ประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัย และ

ประกาศใหทุน ซี.เอ็ม.บี.คณะพยาบาลศาสตร  
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (9)  สรุปหัวขอการแลกเปล่ียนรูในกิจกรรม NS Lunch Talk ประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (10) แผนปฏิบัติการเชิงรุก และแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักคณะฯ ปงบประมาณ 2554  

เอกสารหมายเลข 3.1.2 (11) ตัวอยางจดหมายเวียน ปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.1 (12) สรุปรายชื่ออาจารยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปงบประมาณ 2553-2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (13) สรุปรายชื่อนักวิจัยพ่ีเล้ียง (Mentor) ของโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2553-2554 
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มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 3.1.2 (14) ประกาศคณะพยาบาลศาสตรเรื่องหลักเกณฑและอัตราตอบแทนเพ่ือเปนรางวัลแก
ผูปฏิบัติงานท่ีสรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ พ.ศ. 2552 

เอกสารหมายเลข 3.1.2 (15) Nursing Research Newsletter 

เอกสารหมายเลข 3.1.2 (16)
  

สรุปรายชื่อผูไดรับเงินคาตอบแทนเพ่ือเปนรางวัลแกผูปฏิบัติงานที่สรางผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ในปงบประมาณ 2553-2554  

เอกสารหมายเลข 3.1.2 (17) สรุปรายชื่อสถาบันการศึกษาตางประเทศท่ีมีสัญญาความเขาใจรวมกัน (Memorandum of 
Understanding: MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร 

เอกสารหมายเลข 3.1.2 (18) การพัฒนาเครือขายความรวมมือทางการศึกษาและการวิจัยรวมกับองคการอนามัยโลก 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (19) ตัวอยางเอกสารโครงการ สาธิตระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (20) ผลการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจําปงบประมาณ 2553 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (21) ผลการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา ประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.2 (22) แผนการดําเนินการโครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา ประจาํปงบประมาณ 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1.3 (1) รายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากกองทุน ซี.เอ็ม.บี. คณะฯประจําปงบประมาณ 2553-2554  
เอกสารหมายเลข 3.1.3 (2) รายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปงบประมาณ 2553-2554   
เอกสารหมายเลข 3.1.3 (3) สรุปจํานวนเงินทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2553-2554   
เอกสารหมายเลข 3.1.3 (4) สรุปรายชื่ออาจารยไดรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ 
เอกสารหมายเลข 3.1.3 (5) ผลการประเมินของโครงการคลินิกวิจัย ประจําป งบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.3 (6) สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.4 (1) แผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักคณะฯ ป 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.4 (2) ตัวอยางฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัยของคณะฯ (E-RIS) 
เอกสารหมายเลข 3.1.4 (3) ตัวอยางฐานขอมูลศูนยขอมูลดานงานวิจัย/นวัตกรรม 
เอกสารหมายเลข 3.1.4 (4) รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (1) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย  
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (2) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (3) แนวปฏิบัติงานตามมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (4) รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหาร 
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (5) แบบสรุปจํานวนโครงการที่ขอรับคํารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (6) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (7) ประกาศนียบัตรรับรองการเยี่ยมสํารวจ   
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (8) การจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในประจําคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 3.1.5 (9) รายงานผลการดําเนินการตามโครงการจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 3.1.5 (10) โครงการจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล ปงบประมาณ 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1.6 (1) โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
เอกสารหมายเลข 3.1.6 (2) รายชื่ออาจารยท่ีนําเสนอผลงานวิจัย ในกิจกรรมเวทีเผลงานวิจัย (Research Day) 
เอกสารหมายเลข 3.1.6 (3) เอกสารการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
เอกสารหมายเลข 3.1.6 (4) รายงานผลการดําเนินการโครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (1) โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย กิจกรรม NS Lunch Talk 
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (2) รายชื่อผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2554  
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (3) รายชื่อตํารา บทความทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (4)  ตัวอยางการนําผลการวิจัยไปใชในการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (5) สรุปจํานวนการใหบริการวิชาการแกชุมชน และสังคมประจําปงบประมาณ 2554  
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (6) ตัวอยางขอมูลสารสนเทศ และความรูจากผลงานวิจัยบน Website ผานระบบ Internet และ 

Intranet ของคณะ 
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (7) จดหมายขาววิจัย หรือ Nursing Research Newsletter 
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (8) โครงการสนับสนุนการเดินทางไปตางประเทศเพ่ือพัฒนาการวิจัยกับเครือขายตางประเทศ 
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (9) ตัวอยางโปสเตอรการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4thHong Kong International Nursing 

Forum 
เอกสารหมายเลข 3.1.7 (10) วารสารพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัล TCI Awards ประจําปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (1) แผนปฏิบัติการเชิงรุก และแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักคณะฯ ป 2553 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (2) โครงการคลินิกวิจัย 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (3) กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (4) กิจกรรมอบรม/บรรยาย/เสวนาวิจัย 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (5) กิจกรรม NS Lunch Talk 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (6) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมและทุนวิจัยจากกองทุน ซีเอ็ม.

บี. คณะพยาบาลศาสตร (โครงการเปดรับท่ัวไป) 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (7) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา เงินคาตอบแทนเพ่ือเปนรางวัลแก

ผูปฏิบัติงานท่ีสรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ) 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (8) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมและทุนวิจัยจากกองทุนซีเอ็ม.

บี. คณะพยาบาลศาสตร (โครงการเปดรับท่ัวไป) 
เอกสารหมายเลข 3.1.8 (9) รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักประจําปงบประมาณ 2554 
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มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 4.1.1 (1) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและบริหารการศึกษาตอเนื่อง 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (2)   แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 3 ป ยอนหลัง 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (3) แผนยุทธศาสตรคณะฯ พ.ศ.2552-2555 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (4)   ผลการปฏิบัติการดานบริการวิชาการประจําปงบประมาณ  3 ป ยอนหลัง 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (5)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตรหลักเกณฑ / ระเบียบตางๆ ในการ

ตีพิมพและการเปนสมาชิกวารสารฯ 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (6)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการโครงการตํารา ระเบียบ / ประกาศตางๆ ในการสนับสนุนการผลิต

ตํารา และ flow chart การผลิตตํารา 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (7)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการโครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (8)   หนังสือรับรองของสถาบันท่ีจัดการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร รหัสสถาบัน 100 

หนังสือท่ี ศ.น.พย. 01 / 06 / ว79  ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2550 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (9) เอกสารรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบ 3 เดือน ท้ัง 4 ไตรมาส 
เอกสารหมายเลข 4.1.2 (1)   ประกาศกําหนดคาบริการของคณะฯ ท่ีประกาศไวในเว็บไซตของคณะฯ 
เอกสารหมายเลข 4.1.2 (2)   ตัวอยางโครงการพรอมงบประมาณ 
เอกสารหมายเลข 4.1.2 (3)   สรุปรายรับ-รายจาย ของโครงการ (ตัวอยาง) 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 (1)    ฐานขอมูลดานความเชี่ยวชาญของอาจารย   
เอกสารหมายเลข 4.1.3 (2)    เอกสารฐานขอมูลแผนการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของปท่ีผานมา (ตัวอยาง) 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 (3)    เอกสารฐานขอมูลผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของปท่ีผานมา (ตัวอยาง) 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 (4)     เอกสารฐานข อมูลผูรับบริการวิชาการของคณะฯ(ตัวอยาง) 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 (5)     เอกสารฐานขอมูลการศึกษาตอเนื่องของสภาการพยาบาล (ตัวอยาง) 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 (6)    เอกสารหนาเว็บไซตของงานดานบริการวิชาการ และ packages บริการวิชาการตามความ

เชี่ยวชาญของอาจารยจํานวน 9 packages 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 (7)    เอกสารแสดงหนาจอบน website เพ่ือการลงทะเบียนออนไลน 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 (8)     จํานวนผูเขาเย่ียมชมฐานขอมูลดานบริการวิชาการ 
เอกสารหมายเลข 4.1.4 (1)    คําอธิบายรายวิชาวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ  
เอกสารหมายเลข 4.1.4 (2)    วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1   
เอกสารหมายเลข 4.1.4 (3)   วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1 
เอกสารหมายเลข 4.1.4 (4)    วิชาประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 
เอกสารหมายเลข 4.1.4 (5)    วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1    
เอกสารหมายเลข 4.1.5 (1)    จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เอกสารหมายเลข 4.1.5 (2)    คานิยมองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 4.1.5 (3)    ตัวอยางโครงการที่ผานการรับรองคะแนนการศึกษาตอเนื่องจากสภา 
เอกสารหมายเลข 4.1.5 (4)    ตัวอยางการประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต 
เอกสารหมายเลข 4.1.5 (5)    ตัวอยางใบอนุญาตใหดําเนินการเผยแพรเนื้อหาของวิทยากรขึ้นเว็บไซต 
เอกสารหมายเลข 4.2.1 (1)     แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมและความ

ตองการในการจัดบริการวิชาการในครั้งตอไป   
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มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 4.2.1 (2)     กําหนดการจัดประชุม (ตัวอยาง)  
เอกสารหมายเลข 4.2.1 (3)     แผนยุทธศาสตรคณะฯ พ.ศ.2552-2555 จากการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการแลว 
เอกสารหมายเลข 4.2.2 (1)    ตัวอยางแผนพับประชาสัมพันธ 
เอกสารหมายเลข 4.2.2 (2)    ตัวอยางฐานขอมูลสมาชิกผูรับบริการ 
เอกสารหมายเลข 4.3.1 (1)      แผนปฏิบัติการระยะยาวตามภารกิจหลักและเชิงรุก ปงบประมาณ  2552-2555  
เอกสารหมายเลข 4.3.1 (2)   ฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย 
เอกสารหมายเลข 4.3.1 (3)   ผลการรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องของสภาการพยาบาล 
เอกสารหมายเลข 4.3.1 (4)   เอกสารแจงการไดรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal  Awards ประจําป 2554 
เอกสารหมายเลข 4.3.2 (1)   สรุปการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม ในรอบปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 4.3.2 (2)   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการโครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี 
เอกสารหมายเลข 4.3.2 (3)   รายงานการประชุมของคณะกรรมการโครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัด

สิงหบุรี 
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มาตรฐานท่ี 5  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (1) โครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
เอกสารหมายเลข 5.1.1 (2) คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ท่ี 301/2554 เรื่อง การมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบการ

บริหารงาน 
เอกสารหมายเลข 5.1.1 (3) 
 

คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี 209/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ท่ี 204/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (4) 
 
 

คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ท่ี 212/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑ และหอ
จดหมายเหตุทางการพยาบาล  
คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ท่ี 237/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ดวยรักและ
ผูกพัน” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจําป 2554 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (5) สรุปจํานวนชั่วโมงประชุมคณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 
2554 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (6) ตัวอยาง จดหมายขาวคณะพยาบาลศาสตร 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (7) 
 

คําส่ัง มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี 115/2553 เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (8) คําส่ัง คณะพยาบาลศาสตร ท่ี 254/2553 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานเตรียมการจัดกิจกรรมฯ 
เอกสารหมายเลข 5.1.1 (9) โครงการสรางเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต (การสงเสริมคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรม 5 

ส.) 
เอกสารหมายเลข 5.1.1 (10) แผนปฏิบัติการเชิงรุก 
เอกสารหมายเลข 5.1.1 (11) 
 

หนังสือแจงผลการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา จัดโดยธนาคารนครหลวงไทย 
อนุรักษเอกลักษณไทย ป 2553 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (12) 
 

การทํา Performance Agreement และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสาย
วิชาการท่ีทําหนาท่ี “อาจารย” 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (13) หนาท่ีความรับผิดชอบของรองคณบดีฝายบริหาร 

เอกสารหมายเลข 5.1.1 (14) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทางดานส่ิงแวดลอมจาํนวน 3 ชุด 
เอกสารหมายเลข 5.1.1 (15) เอกสารขอความรวมมือจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในการใชพ้ืนท่ีจอดรถยนต   
เอกสารหมายเลข 5.1.2 (1) พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารหมายเลข 5.1.2 (2) - แผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก ปงบประมาณ 2553 

- แผนปฏิบัติการตามเชิงรุก ปงบประมาณ 2553 
เอกสารหมายเลข 5.1.2 (3) 
 
 

- โครงการสรางเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
- โครงการอนุรักษพลังงาน 
- โครงการปองกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย 

เอกสารหมายเลข 5.1.2 (4) แผนการดําเนินการบํารุงรักษาส่ิงแวดลอม 
เอกสารหมายเลข 5.1.2 (5) สรุปผลการดําเนินการโครงการดานส่ิงแวดลอม 
เอกสารหมายเลข 5.1.3 (1) รายงานงบประมาณประจําปดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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มาตรฐานท่ี 5  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

เอกสารหมายเลข 5.1.3 (2) รายงานงบประมาณประจําปดานส่ิงแวดลอม 
เอกสารหมายเลข 5.1.4 (1) 
 

ตัวอยางวาระแจงการประเมินผลกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยในองคกร  
พิธีทักษิณานุประทานและดวยรักและผูกพัน 

เอกสารหมายเลข 5.1.4 (2) 
 
 

- แบบประเมินผลพิธีทักษิณานุประทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและงานดวย
รักและผูกพัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ   
- รายงานการประชุมงานดวยรักและผูกพัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ   

เอกสารหมายเลข 5.1.4 (3) การประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยคณบดีและผูมารวมงาน 
เอกสารหมายเลข 5.1.4 (4) ประเมินผลป 2553 พิธีทักษิณานุประทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เอกสารหมายเลข 5.1.4 (5) ประเมินผลป 2553 งานดวยรักและผูกพัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
เอกสารหมายเลข 5.1.4 (6)   การสัมมนาการดําเนินงานฝายพัฒนานักศึกษา ป 2553 
เอกสารหมายเลข 5.1.4 (7) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม

คณะฯ 
เอกสารหมายเลข 5.1.4 (8) การขออนุมัติจัดทําสวนบริเวณคณะพยาบาลศาสตร 
เอกสารหมายเลข 5.2.1 (1) โครงการสรางเสริมสุขภาพชุมชน 
เอกสารหมายเลข 5.2.1 (2) เอกสารการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปงบประมาณ 2552 
เอกสารหมายเลข 5.2.1 (3) เอกสารการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปงบประมาณ 2553  
เอกสารหมายเลข 5.2.1 (4) 
 

กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดปาถาวรนิมิตร จังหวัดนครนายก  
มาต้ังแตปงบประมาณ 2552 

เอกสารหมายเลข 5.2.1 (5) 
 

รายงานผลการดําเนินโครงการสรางเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต และรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ 

เอกสารหมายเลข 5.2.1 (6) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553 
เอกสารหมายเลข 5.2.1 (7) รายการปรับปรุง/ซอมบํารุงส่ิงกอสรางและครุภัณฑ ปงบประมาณ 2553 
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สวนที่ 6 

ภาคผนวก 

 
 
 
ขอมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเอง 

 ตารางแสดงขอมูลพื้นฐาน 
 ตารางแสดงขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ   
   สมศ. 
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ตารางแสดงขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปงบประมาณ 2553-2554 

ชื่อสวนงาน  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลพ้ืนฐาน  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน โทร. 02-4197466-80 ตอ 1404 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ประเภท

ป 
ขอมูล ตัวบงชี้ เลขรหัสขอมูลในตาราง

การจัดเกบ็ขอมลู 
online 2553  2554  สกอ. สมศ. 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
คน ปงบประมาณ 174 202  16.2 E06047_1 

1.2 คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉล่ีย 
5 ระดับ 

ปงบประมาณ 3.9 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 16.2 E06044_1 

1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

คน ปงบประมาณ 38 67  16.2 E06048_1 

1.4 คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉล่ีย 
5 ระดับ 

ปงบประมาณ 4.48 อยูระหวาง
บัณฑิต
วิทยาลัย
ดําเนินการ 

 16.2 E06045_1 

1.5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

คน ปงบประมาณ 9 8  16.2 E06049_1 

1.6 คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉล่ีย 
5 ระดับ 

ปงบประมาณ 4.52 อยูระหวาง
บัณฑิต
วิทยาลัย
ดําเนินการ 

 16.2 E06046_1 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
2.1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด หลักสูตร ปงบประมาณ   2.1  E01001 

 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01004 
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ 1 1 2.1  E01007 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01010 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปงบประมาณ 7 7 2.1  E01013 
 - ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก หลักสูตร ปงบประมาณ 3 3 2.1  E01022 
 - ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01013 - E01022 
 - ระดับปริญญาโทท่ีมีท้ังแผน ก และ

แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน 

หลักสูตร ปงบประมาณ 4 4 2.1  E01022_4 

 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01016 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปงบประมาณ 2 2 2.1  E01019 

2.2 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด หลักสูตร ปงบประมาณ 3 10 2.1  E01091_1 
 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01092_1 
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ 1 1 2.1  E01093_1 
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 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01094_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปงบประมาณ 7 7 2.1  E01095_6 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01096_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปงบประมาณ 2 2 2.1  E01097_1 

2.3 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพ
ท้ังหมด 

หลักสูตร ปงบประมาณ 11 10 2.1  E01098_1 

 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01099_1 
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ 2 1 2.1  E01100_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01101_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปงบประมาณ 7 7 2.1  E01102_1 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01103_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปงบประมาณ 2 2 2.1  E01104_1 

2.4 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติ  ตาม
กรอบ TQF 

หลักสูตร ปงบประมาณ - 8 2.1  E01119_1 

 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01120_1 
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - 1 2.1  E01121_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01122_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปงบประมาณ - 6 2.1  E01123_1 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01124_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปงบประมาณ - 1 2.1  E01125_1 

2.5 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติ
ตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ครบถวน 

หลักสูตร ปงบประมาณ - 8 2.1  E01140_1 

 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01141_1 
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - 1 2.1  E01142_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01143_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปงบประมาณ - 6 2.1  E01144_1 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01145_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปงบประมาณ - 1 2.1  E01146_1 

2.6 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความ
รวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพของ
หลักสูตร 

หลักสูตร ปงบประมาณ 3 8 2.1  E01147_1 

 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01148_1 
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ 1 1 2.1  E01149_1 

3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01150_1 
4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปงบประมาณ 1 6 2.1  E01151_3 
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5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E01152_1 
6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปงบประมา 1 1 2.1  E01153_1 

2.7 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา 

หลักสูตร ปงบประมาณ   2.1  E05001_1 

 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E05002_1 
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปงบประมาณ 1142 1127 2.1  E05005_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปงบประมาณ -  2.1  E05008_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปงบประมาณ 362 352 2.1  E05011_3 
 - ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก หลักสูตร ปงบประมาณ  236 2.1  E05011_4 
 - ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข หลักสูตร ปงบประมาณ  116 2.1  E05011_5 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปงบประมาณ - - 2.1  E05014_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปงบประมาณ 53 55 2.1  E05017_1 

2.8 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ท้ังหมด 

คน ปงบประมาณ 241 277  1,2, 
16.2 

E06005_1 

2.9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดท่ี
ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 

คน ปงบประมาณ 174 202  1 E06012_1 

2.10 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ี
ไดงานทํา 

คน ปงบประมาณ 241 277  1 E06013_3 

2.11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน ปงบประมาณ - -  1 E06013_4 

2.12 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือมีรายไดประจํา
อยูกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

คน ปงบประมาณ 2 2  1 E06035_1 

2.13 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

คน ปงบประมาณ 1 1  1 E06020_1 

2.14 จํานวนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด 

คน ปงบประมาณ 69 67  2,3, 
16.2 

E06007_3 

2.15 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด 

คน ปงบประมาณ 9 8  2,4, 
16.2 

E06009_1 

2.16 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF 

คน ปงบประมาณ 241 277  2 E06061_1 

2.17 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมี
ตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ
TQF เฉล่ีย(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉล่ีย 
5 ระดับ 

ปงบประมาณ 3.7 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 2 E06053_1 

2.18 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF 

คน ปงบประมาณ 69 -  2 E06062_1 

2.19 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ี
มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม

คาเฉล่ีย 5 
ระดับ 

ปงบประมาณ 4.47 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 2 E06056_1 
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กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

2.20 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF 

คน ปงบประมาณ 9 8  2 E06063_1 

2.21 
 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจาง ท่ีมีตอผู สํา เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน
เต็ม 5) 

คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

 

ปงบประมาณ 4.45 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 2 
 

E06059_1 
 

2.22 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
อาจารย 

คน ปงบประมาณ 62.5 62 2.2,2.3
, 4.3 

5,6,7 E04225_1 

  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ (ท่ีไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี (FTE) 

คน ปงบประมาณ 4 3 2.3 14 E04226_1 

  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) 
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (FTE) 

คน ปงบประมาณ 4.5 41 2.3 14 E04230_1 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ (ท่ีไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (FTE) 

คน ปงบประมาณ 18 18 2.3 14 E04234_1 
 

2.23 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

คน ปงบประมาณ 59 60 2.2,2.3, 
4.3 

5,6,
7 

E04238_1 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง
ตําแหนงผู ช วยศาสตราจารย ท่ีมี วุฒิ
ปริญญาตรี (FTE) 

คน ปงบประมาณ - - 2.3 14 E04239_1 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง
ตําแหนงผู ช วยศาสตราจารย ท่ีมี วุฒิ
ปริญญาโท (FTE) 

คน ปงบประมาณ 24 23 2.3 14 E04243_1 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง
ตําแหนงผู ช วยศาสตราจารย ท่ีมี วุฒิ
ปริญญาเอก (FTE) 

คน ปงบประมาณ 35 37 2.3 14 E04247_1 

2.24 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย 

คน ปงบประมาณ 39 40 2.2,2.3, 
4.3 

5,6,
7 

E04251_1 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี (FTE) 

คน ปงบประมาณ - - 2.3 14 E04252_1 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง

คน ปงบประมาณ 27 26 2.3 14 E04256_1 
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ตํ าแหน ง รองศาสตราจารย  ท่ี มี วุฒิ
ปริญญาโท (FTE) 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง
ตํ าแหน ง รองศาสตราจารย  ท่ี มี วุฒิ
ปริญญาเอก (FTE) 

คน ปงบประมาณ 12 14 2.3 14 E04260_1 

2.25 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

คน ปงบประมาณ - - 2.2,2.3, 
4.3 

5,6,
7 

E04264_1 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 
(FTE) 

คน ปงบประมาณ - - 2.3 14 E04265_1 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 
(FTE) 

คน ปงบประมาณ - - 2.3 14 E04269_1 

  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก (FTE) 

คน ปงบประมาณ - - 2.3 14 E04273_1 

2.26 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมด FTES ปงบประมาณ 1033.24 852.37 2.5  E05028 
 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี FTES ปงบประมาณ - - 2.5   E05034 
 2) ระดับปริญญาตรี FTES ปงบประมาณ 654.3 544.75 2.5   E05040 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต FTES ปงบประมาณ - - 2.5   E05046 
 4) ระดับปริญญาโท FTES ปการศึกษา 329.5 206.29 2.5   E05064 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง FTES ปงบประมาณ - - 2.5   E05076 
 6) ระดับปริญญาเอก FTES ปการศึกษา 49.38 47.50 2.5   E05088 
2.27 จํานวนเครื่ องคอมพิวเตอร ท่ีจัดบริการ

สําหรับนักศึกษา (ท้ังหมด) 
เครื่อง ปงบประมาณ 150 163 2.5   E08030 

2.28 จํานวน Notebook และ Mobile Device 
ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการ
ใช Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง ปงบประมาณ - 141 2.5   E08042_1 

2.29 ผลการประ เมินคุณภาพการใหบริการ
หองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษา 

คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ - 86.39 
ไมไดผาน

การ
ออนไลน 

2.5   E08043_1 

2.30 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดาน
กายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาและจุดเชื่อม

คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ 3.92 4.15 2.5   E08044_1 
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ตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
 

2.31 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนัก ศึกษาผานระบบเค รือข าย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ดานอาหารและสนามกีฬา 

คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ 4.57 4.67 2.5   E08045_1 

2.32 
 

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา 
ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ - - 2.5  E08046_1 

2.33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุก
หลักสูตร 

คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ   2.6  E02044_1 

 1)  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ - - 2.6  E02045_1 

 2)  ระดับปริญญาตรี  คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ 4.1 4.84 2.6  E02046_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ - - 2.6  E02047_1 

 4)  ระดับปริญญาโท คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปการศึกษา 4.9 4.89 2.6  E02048_1 

 5) ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปงบประมาณ - - 2.6  E02049_1 

6)  ระดับปริญญาเอก คาเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปการศึกษา 4.67 4.78 2.6  E02050_1 

2.34 จํานวนรวมผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ หรือ
สารนิพนธท่ีตีพิมพ (ปริญญาโท) 

เรื่อง ปปฏิทิน 23 33  3 E09050_1 

 มีการ ตี พิมพ เผยแพร ใน ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (ถวงน้ําหนัก 0.25) 

เรื่อง ปปฏิทิน 2 -  3 E09051 

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติ (proceeding) ท่ีไดรับ
การยอมรับในสาขา (ถวงน้ําหนัก 0.5) 

เรื่อง ปปฏิทิน 8 12  3 E09052 
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  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับนานาชาติ (proceeding) 
หรือมีการตี พิมพ ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการท่ีไดรับการยอมรับใน
สาขา (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน 13 21  3 E09053 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีไดรับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เชน ISI หรือ Scopus 
(ถวงน้ําหนัก 1) 
 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  3 E09054 

2.35 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลป
นิพนธท่ีเผยแพร (ปริญญาโท) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  3 E09029 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ถวงน้ําหนัก 
0.125) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  3 E09030 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ (ถวงน้ําหนัก 0.25) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  3 E09031 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ถวง
น้ําหนัก 0.5) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  3 E09032 

 งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  3 E09033 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  3 E09034 

2.36 จํ า น ว น ร ว ม ข อ ง บ ท ค ว า ม วิ จั ย ข อ ง
วิทยานิพนธท่ีตีพิมพ (ปริญญาเอก) 

เรื่อง ปปฏิทิน 10 8  4 E09035 

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (ถวงน้ําหนัก 
0.125) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09036 

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI (ถวงน้ําหนัก 
0.25) 

เรื่อง ปปฏิทิน 1 -  4 E09037 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
(ถวงน้ําหนัก 0.5) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09038 

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในประกาศของ 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 
 

E09039_3 
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สมศ. (ถวงน้ําหนัก 0.75) 
 

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล ISI (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09042_3 

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 4 
(Q4) ในปลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน 9 8  4 E09039_1 

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 
(Q3) ในปลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09039_2 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 2 
(Q2) ในปลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09042_1 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 
(Q1) ในปลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09042_2 

2.37 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร 
(ปริญญาเอก) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09045 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ถวงน้ําหนัก 
0.125) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09046 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ (ถวงน้ําหนัก 0.25) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09047 

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09048 
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ความรวมมือระหวางประเทศ (ถวงน้ําหนัก 
0.5) 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09049 

   งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  4 E09050 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
-  

 
- - - - - - - 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ี

ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

คน ปงบประมาณ 108 120 4.1  R01036_1 

4.2 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ี
ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 

คน ปงบประมาณ 29 19 4.1  R01037_1 

4.3 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการ
ย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เรื่อง ปปฏิทิน 2 3 4.2  R03085 

4.4 จํ านวนเ งินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน 

บาท ปงบประมาณ 1,413,900 1,631,310 
 

4.3  R02045 

4.5 จํ านวนเ งินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

บาท ปงบประมาณ 8,308,025 9,630,000 4.3  R02049 

4.6 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 
ไมนับผูลาศึกษาตอ 

บาท ปงบประมาณ 160.5 157 4.3  E04277_1 

4.7 จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง ไม
นับผูลาศึกษาตอ 

คน ปงบประมาณ - - 4.3  E04281_1 

4.8 จํานวนรวมของงานวิจัยท่ีตีพิมพ เรื่อง ปปฏิทิน 71 81  5 R03090 
  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ       (ถวง
น้ําหนัก 0.125) 

เรื่อง ปปฏิทิน 0 1  5 R03091 

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการ
ตี พิมพ ในวารสารวิชาการ  ( Journal) 
ระดับชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
(ถวงน้ําหนัก 0.25) 
 
 
 

เรื่อง ปปฏิทิน 7 0  5 R03092 
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ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ประเภท

ป 
ขอมูล ตัวบงชี้ เลขรหัสขอมูลในตาราง

การจัดเกบ็ขอมลู 
online 2553  2554  สกอ. สมศ. 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
(ถวงน้ําหนัก 0.5) 

เรื่อง ปปฏิทิน 44 61  5 R03093 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ 
สมศ. (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน 10 6  5 R03094_3 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล ISI (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน 2 4  5 R03097_3 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 4 
(Q4) ในปลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน 0 0  5 R03094_1 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 
(Q3) ในปลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน 1 0  5 R03094_2 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 2 
(Q2) ในปลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน 1 0  5 R03097_1 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 
(Q1) ในปลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน 2 1  5 R03097_2 
 

4.9 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร  เรื่อง ปปฏิทิน - -  5 R03100 
  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ถวงน้ําหนัก 
0.125) 

 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  5 R03101 
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ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ประเภท

ป 
ขอมูล ตัวบงชี้ เลขรหัสขอมูลในตาราง

การจัดเกบ็ขอมลู 
online 2553  2554  สกอ. สมศ. 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ (ถวงน้ําหนัก 0.25) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  5 R03102 

  งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ถวง
น้ําหนัก 0.5) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  5 R03103 

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  5 R03104 

 งานสรางสรรค ท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  5 R03105 

4.10 จํ านวนรวมของผลงานวิ จั ย ท่ีนํ า ไปใช
ประโยชน 

เรื่อง ปปฏิทิน 9 6  6 R03025 + R03026 
+ R03057_2 + 

R03058_2 
 
 

4.11 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  6 R03033 + R03034 
+ R03063_2 + 

R03064_2 
4.12 จํานวนรวมผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง

คุณภาพ 
เรื่อง ปปฏิทิน 6 6  7 R03106 

  บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ (ถวงน้ําหนัก 0.25) 

เรื่อง ปปฏิทิน 8 2  7 R03107 

  บทความวิชาการ ท่ีได รับการตีพิมพ ใน
วารสารระดับนานาชาติ (ถวงน้ําหนัก 0.5) 

เรื่อง ปปฏิทิน - -  7 R03108 

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดย
ผูทรงคุณวุฒิ (ถวงน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง ปปฏิทิน 7 4  7 R03109 

  ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (ถวงน้ําหนัก 1) 

เรื่อง ปปฏิทิน 1 -  7 R03110 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม12 
5.1 จํ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ปงบประมาณ 12 8  8 S02001_1 

5.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2 1  8 S02016 

5.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปงบประมาณ - -  8 S02017 
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ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ประเภท

ป 
ขอมูล ตัวบงชี้ เลขรหัสขอมูลในตาราง

การจัดเกบ็ขอมลู 
online 2553  2554  สกอ. สมศ. 

5.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปงบประมาณ 1 1  8 S02020_1 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 จํานวนโครงการและกิจกรรมดานศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งหมด 
โครงการ/
กิจกรรม 

ปงบประมาณ 10 12  10 C02028_1 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
- - - - - - - - - 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
- - - - - - - - - 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
- - - - - - - - - 
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ตารางแสดงขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ ปงบประมาณ 2553-2554 
 
สวนงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 

หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสขอมูล 
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
1 1.1  กระบวนการพัฒนา

แผน 
มี/ไมม ี

มี มี 

1) มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน/
คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน /สวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน /
คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551-2554) 

M01034 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 หรือ 

7 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 8 ขอ 

     มี มี 2) มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน /สวนงานไปสู ทุก
หนวยงานภายใน 

M01035 

     มี มี 3) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 
4 พันธกิจ คือดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

M01036 

     มี มี 4) มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

M01037  

     มี มี 5) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ M01038  
     มี มี 6)  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้งรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
M01039  
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ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสขอมูล 
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

     มี มี 7) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และรายงานตอผูบริหารและสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน   เพื่อพิจารณา 

M01040  

     มี มี 8) มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติงานประจําป 

M01041  

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
2 2.1  ระบบและกลไกการ

พัฒน า แ ล ะบ ริ ห า ร
หลักสูตร 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

E01080 เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     
มี มี 2)  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
E01081 

     ม ี มี 3) ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยัง
ไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาช ี

E01082 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1  ค2 
และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ* 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ* 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ* 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ* 
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       พตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย (* สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ* 
และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 

(* ตามเกณฑทั่วไป) 
 มี มี 

 
4)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุก
หลักสูตร 

E01083  

 

     มี มี 5)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
ก ร ณี ห ลั ก สู ต ร ที่ ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อบม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม 
ตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุก
หลักสูตร 

E01084  
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     มี มี 6)  มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบัน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

E01085  

     มี มี 7)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

E01086  

     มี มี 8)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูใน
หลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม  ค1 และ ง) 

E01087  

3 2.4  ร ะบบการ พัฒนา
ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการเทคนิค
การสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

M03073 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

     มี มี 2)  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

M03074 

     มี มี 3)  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

M03075 
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     มี มี 4)  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ 

M03076  

     มี มี 5)  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนและดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

M03077  

     มี มี 6)  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

M03078  

     มี มี 7)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

M03079 
 

 

4 2.5  หองสมุด อุปกรณ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
สภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร
ใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

E08032 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการ ดํา เนินการ  4 

หรือ 5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    มี มี 2)  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู อื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

E08033 

    มี มี 3)  มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียนหองปฏิบัติการ
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

E08034 

     มี มี 4)  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดาน
งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา 
 

E08035 
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     มี มี 5)  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

E08036  

     มี มี 6)  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

E08037  

     มี มี 7)  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

E08038  

5 2.6  ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

M07026 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

  
 

  มี มี 2)  ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา และของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

E01088 

     มี มี 3)  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและ
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

E01089 

     มี มี 4)  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน
หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
 

E02041 
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     มี มี 5)  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

E01090  

มี มี 6)  มีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

E02042 
 

     มี มี 7)  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมิน
รายวิชา 

E02043  

6 2.7  ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

E06039 
 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนนิการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1  
และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ* 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ* 

     มี มี 2)  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

E06040 

     มี มี 3)  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

E08031 

     มี มี 4)  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

E05140 
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ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 

หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสขอมูล 
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

     มี มี 5)  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

E04204 คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ* 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 

ขอ* 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ* 

และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 

(* ตามเกณฑทั่วไป) 

     มี มี 6)  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 

E09018 

     มี มี 7)  มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ
และมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง) 

E05141 

7 2.8  ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

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

    มี มี 2)  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1   ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน/สวนงาน 

E07064 

     มี มี 3)  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน 

E07065 

     มี มี 4)  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

E07066 

     มี มี 5)  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยอง
ชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ 

E07067  
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ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 

หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสขอมูล 
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
8 3.1  ระบบและกลไกการ

ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
บ ริ ก า ร ด า น ข อ มู ล
ขาวสาร 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา 

E08035_2 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 

ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 

ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 
หมายเหตุ :  ในกรณีคณะหรือสถาบันไมมี

ศิษย เกา ถือวาผานเกณฑ
มาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 
โดยอนุโลม 

    มี มี 2)  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา E08036_2 
    มี มี 3)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา E08037_2 

     มี มี 4)  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา E08038_2 
     มี มี 5)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา E08039 
     มี มี 6)  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไม

ต่ํากวา 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5 
E08040 

     มี มี 7)  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 

E08041 

9 3.2  ระบบและกลไกการ
ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษา 

มี/ไมม ี มี มี 1)  สถาบัน/สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน 

E07068 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

     มี มี 2)  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

E07069 

     มี มี 3)  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรีและอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจาก
กิจกรรมตอไปนี้ 
 
 

E07070 
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ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 

หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสขอมูล 
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

     มี มี - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่   พึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

     มี มี 4)  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

M07029_2  

     มี มี 5)  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

E07030_2  

     มี มี 6)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

E07095_2  

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
10 4.1  ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน/สวนงานและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

R01022 เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ 
ค2 
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ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 

หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสขอมูล 
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

     มี มี 2)  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน 

R01023  

มี มี 3)  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

R01024 

     มี มี 4)  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/สวนงานเพื่อเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

R01025 

     มี มี 5)  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบัน/สวนงานอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

-  หองปฏิบัติการวิจัยหรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนย
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 

R01026 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ* 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ* 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ* 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 หรือ 

7 ขอ* 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ*

และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 

(* ตามเกณฑทั่วไป) 

       - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

 

     มี มี 6)  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น 

R01027 

     มี มี 7)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของสถาบัน/สวนงาน 
 
 

R01028 
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ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 

หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสขอมูล 
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

     มี มี 8)  มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐาน
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคมเพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
(เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 

R01029  

11 4.2  ระบบและกลไกจัดการ
ความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

มี/ไมม ี มี มี 1) มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

R01030 เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ* 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ* 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ* 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ* 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ* 

และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 

(* ตามเกณฑทั่วไป) 

     มี มี 2) มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คน
ทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

R01031 

     มี มี 3) มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

R01032 

     มี มี 4) มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกชุมชน 

R01033 

     มี มี 5) มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

R01034 

     มี มี 6)  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมี
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
 

R01035 



232 
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เลขรหัสขอมูล 
ในตาราง
จัดเก็บขอมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
12 5.1  ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก
สังคม 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

S01022 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     มี มี 2)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน S01023 
     มี มี 3)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย S01024 
     มี มี 4)  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
S01025 

     มี มี 5)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

S01026 

13 5.2  กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให เกิด
ประโยชนตอสังคม 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชน
หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน/สวนงาน 

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

     มี มี 2)  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

S03045 

     มี มี 3)  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

S03046 

     มี มี 4)  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

S03047 

     มี มี 5)  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน/สวนงานและเผยแพรสูสาธารณชน 

S03048 
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หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

14  9 ผลการเรียนรูและ
เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว าม
เขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนหรือองคกร 

S01037_1 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 :  มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    มี มี 2)  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 S01038_1 
    มี มี 3)  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
S01039_1 

     มี มี 4)  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

S01040_1 

     มี มี 5)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/
องคกรมีความเขมแข็ง 

S01041_1 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
15 6.1  ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีระบบและกลไกการทํานุ บํารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

C01016 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ขอ 

    มี มี 2)  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

C01017 

มี มี 3)  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

C01018 

     มี มี 4)  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

C01019 

     มี มี 5)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

C01020 

     มี มี 6)  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

C01021  
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16  10 ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  C01027_1 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 :  มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 :  มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 :  มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 :  มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 :  มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    มี มี 2)  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 C01028_1 
    มี มี 3)  มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง C01029_1 
     มี มี 4) เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน C01030_1 
     มี มี 5) ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ C01031_1 

17  11 ก า ร พั ฒ น า
สุนทรียภาพในมิ ติ
ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

มี/ไมม ี มี มี 1)  การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี C01032_1 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    มี มี 2)  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีสุนทรีย C01033_1 

     มี มี 3)  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาน สอดคลองกับธรรมชาติ 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

C01034_1 

     มี มี 4)  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมี
การจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ 

C01035_1 

     มี มี 5)  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 

C01036_1 



235 

 

 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 

หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
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หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
18 7.1  ภาวะผู นํ าของสภา

ส ถ า บั น /
คณะกรรมการประจํา
สวนงานและผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบัน/
สวนงาน 

มี/ไมม ี มี มี 1)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน ปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา 

M02038 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    มี มี 2)  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมี
การนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน/สวน
งาน 

M02039 

     มี มี 3)  ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบัน/สวนงานไปยังบุคลากรในสถาบัน/สวนงาน 

M02040 

     มี มี 4)  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบัน/สวนงาน     มีสวนรวม
ในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม 

M02041  

     มี มี 5)  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน/สวนงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

M02042  

     มี มี 6)  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบัน/สวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

M02043  

     มี มี 7)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการบริหารงาน
ของสถาบัน/สวนงานและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

M02044  
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19 7.2  การพัฒนาสถาบัน / 
ส ว น ง า น สู ส ถ า บั น
เรียนรู 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/สวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธ
กิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

M06017 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     มี มี 2)  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 

M06018 

มี มี 3)  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

M06019 

     มี มี 4)  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มี
อยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(Explicit Knowledge) 

M06020 

     มี มี 5)  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน
หรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

M06021 

20 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) M05018 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

    มี มี 2)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน/สวนงานโดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

M05019 
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     มี มี 3)  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ M05020 คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
     มี มี 4)  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
M05021 

     มี มี 5)  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของตามที่กําหนด 

M05022 

21 7.4  ระบบบริ หารความ
เสี่ยง 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดย
มีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/
สวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

M02045 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
หมายเหตุ : ค ะ แ นนก า ร ป ร ะ เ มิ น จ ะ

เทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุ
รายแรงขึ้นภายในสถาบัน/
ส ว น ง า น ใ น ร อ บ ป ก า ร
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอ 
ชีวิตและความปลอดภัยของ
นักศึกษาคณาจารยบุคลากร
หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ
หรือตอความมั่นคงทางการ
เงินของสถาบัน/สวนงานอัน
เนื่องมาจากความบกพรอง
ของสถาบัน/สวนงานในการ 

     มี มี 2)  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
อยางนอย 3 ดานตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน จากตัวอยาง
ตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน/สวนงาน 
-  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน 

M02046 
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                              ควบคุม หรือจัดการความ
เสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอโดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

     มี มี 3)  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

M02047  

     มี มี 4)  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดําเนินการตามแผน 

M02048 

     มี มี 5)  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ตอสภาสาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 

M02049 

     มี มี 6)  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน /
คณะกรรมการประจําสวนงานไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

M02049_3 

22  13 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
บทบาทหน า ที่ ข อ ง
ผูบริหารสถาบัน/สวน
งาน 

คะแนน 4.48 4.52   เกณฑการใหคะแนน 
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
23 8.1  ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก

ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/
สวนงาน 

M04051 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 

ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

     มี มี 2)  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร
และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

M04052 

     มี มี 3)  มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานในแตละพันธ
กิจและการพัฒนาสถาบัน/สวนงานและบุคลากร 

M04053 

     มี มี 4)  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

M04054 

     มี มี 5)  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/สวนงานอยางตอเนื่อง 

M04055  

     มี มี 6)  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบัน/สวนงานกําหนด 

M04056  

     มี มี 7)  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเ งินใหเปนไปตาม
เปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

M04057  

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
24 9.1  ระบบและกลไกการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน 

มี/ไมม ี มี มี 1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน/สวนงานตั้งแต
ระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

M07027 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ3 

ขอ 
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     มี มี 2)  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน/สวนงาน 

M07028 คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 
หรือ 6 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 7 หรือ 
8 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 9 ขอ 
     มี มี 3)  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน/สวนงาน M07029 
     มี มี 4)  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ครบถวนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพพรอมนํามาปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

M07030 

     มี มี 5)  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ตาม
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

M07031  

     มี มี 6)  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 

M07032  
 

     มี มี 7)  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

M07033  

     มี มี 8)  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

M07034  

     มี มี 9)  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้นและใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

M07035  

หมายเหตุ :  สถาบันหมายถึง “มหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย” 


