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บทสรปุสาํหรับผูบ้ริหาร 
(Executive Summary) 

 
ผลการเย่ียมสาํรวจ 

คณะกรรมการเยีย่มสาํรวจคณะพยาบาลศาสตรต์ามระบบคุณภาพ มหาวทิยาลยัมหดิล ไดเ้ขา้
เยี่ยมสํารวจคณะพยาบาลศาสตร์  ในระหว่างวนัที่ 19 - 20 มกราคม 2554  โดยมรีายละเอยีดและ
สรปุผลการเยีย่มสาํรวจคณะพยาบาลศาสตรท์ีส่าํคญั  ดงัน้ี 

จดุเด่น 
1.  ผูนํ้าเป็นตวัอย่างทีด่ใีนความมุง่มัน่ในการนําระบบคุณภาพตามมาตรฐาน MUQD มาพฒันา

ระบบงานดา้นต่างๆ และรบัทีจ่ะนําระบบ EdPEx มาต่อยอดการพฒันา 
2. มกีารพฒันาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองพนัธกจิบางด้าน เช่น ฐานขอ้มูลตดิตามแผนการ

ดาํเนินการตามแผนกลยุทธ ์  เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู ้ E-Learning   ฐานขอ้มลูทีส่นบัสนุน
การบรกิารวชิาการ 

3. การดําเนินการดา้นการพฒันาบุคลากรมแีนวทางการดําเนินการทีช่ดัเจน  เริม่มกีารจดัทํา
แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

4. บุคลากรมคีวามสามารถสงู และมคีวามมุง่มัน่ในการทาํงานใหก้บัคณะอยา่งเตม็ที ่
5. คณะฯ มกีารปรบัโครงสรา้งเพือ่รองรบัการการดาํเนินการใหบ้รรลุวสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
6. มคีวามต่อเน่ืองในการพฒันานักศกึษาใหม้คีุณภาพคู่คุณธรรม เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของ

นกัศกึษาอยา่งครบวงจร   โดยเฉพาะนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
7. จากกระบวนการเรยีนการสอนและการพฒันานกัศกึษา  ทาํใหน้กัศกึษามคีวามกลา้ทีจ่ะแสดง

ความคดิเหน็  จงึมโีอกาสเป็นผูนํ้าในการทาํกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่นๆ 
8. มีความพยายามปรับระบบการบริหารหลักสูตรเพื่อลดระยะเวลาสําเร็จการศึกษาของ

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติจาก 4 ปี ใหล้ดลงเหลอื 2-3 ปี 
9. อาจารยม์คีวามเอาใจใส ่เอือ้อาทร ดแูลนกัศกึษาอยา่งใกลช้ดิ 
10. มเีครอืขา่ยความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการไดร้บัการ

แต่งตัง้ใหเ้ป็น WHO CC for Nursing and Midwifery Development 
11. นักศกึษามทีศันคติที่ดต่ีอวชิาชพี มคีวามภาคภูมใิจในการเป็นนักศึกษาของคณะพยาบาล

ศาสตร ์รูว้สิยัทศัน์ของคณะ และชื่นชอบวฒันธรรมองคก์รของคณะฯ โดยคณะฯ มกีลยุทธ์ที่
หลากหลายในการเผยแพรว่ฒันธรรมองคก์ร 

12. มชี่องทางในการเผยแพร่และสนับสนุนงานวจิยัในหลายรูปแบบ  รวมทัง้ใหทุ้นสนับสนุน
บุคลากรไปเสนอผลงานทางวชิาการ ณ ต่างประเทศ  

13. มคีณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคนของคณะฯ เพื่อส่งเสรมิการทําวิจยัและทําให้การ
พจิารณาโครงการวจิยัมคีวามเขา้ใจในงานทีเ่ฉพาะทางมากขึน้ 
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จดุเด่น  (ต่อ) 
14. มแีนวทางการบรหิารจดัการเวลาการทาํวจิยัของคณาจารย ์  โดยเปิดโอกาสใหล้าไปทาํวจิยัได้

ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกาํหนด 
15. มนีโยบายดา้นการบรกิารวชิาการโดยผา่นหน่วยงานทีค่ณะฯ เรยีกว่า COE ของแต่ละภาควชิา

จนทาํใหเ้กดิการบรกิารวชิาการทีห่ลากหลาย 
16. มคีวามหลากหลายในการบรูณาการการบรกิารวชิาการกบัพนัธกจิดา้นอื่นๆ 
17. มกีารบรกิารวชิาการในชุมชนที่หลากหลายและต่อเน่ือง  โดยรบัฟงัความต้องการของชุมชน  

และมกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารเป็นอยา่งด ี
18. การบรกิารวชิาการมกีารพฒันาสรา้งเสรมิความรูจ้นเป็นตน้แบบใหห้น่วยงานอื่น 
19. มโีครงการ/กจิกรรมดา้นทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมทีห่ลากหลายและบรูณาการกบัพนัธกจิหลกั 

โอกาสพฒันา 
1. ควรส่งเสริม พัฒนา และบํารุงรักษา เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน ได้แก่

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) และสภาพทางจติใจ (Mental 
Environment) ซึง่จะสง่ผลกบัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน และสรา้งแรงจงูใจในการ
ทาํงานของบุคลากร รวมทัง้ทีห่อพกันกัศกึษา 

2. ควรเร่งดําเนินการในการพฒันาแผนพฒันารายบุคคลทัง้สายวิชาการ และสายสนับสนุนที่
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์และตอบสนองต่อการบรรลุพนัธกจิขององคก์ร   โดยใหบุ้คลากร
มสีว่นรว่มในการวางแผนพฒันาตนเองใหม้ากขึน้ รวมทัง้ปรบัปรุง Career Path  ของอาจารย์
ใหมท่ีเ่คยกาํหนดไว ้และกลยทุธใ์นการผลกัดนัใหอ้าจารยเ์ขา้สูต่ําแหน่งศาสตราจารย ์

3. ควรจดัทําแผนยุทธศาสตรด์า้นการเงนิทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อรองรบัการบรหิารจดัการ
ดา้นงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ และยัง่ยนื สะทอ้นการใชจ้า่ยทีเ่ป็นจรงิ 

4. ควรมกีารกําหนดตวัชี้วดัตามยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตัิการหลกั ซึ่งมคีวามสําคญัในการที่
ผู้บรหิารจะใช้ติดตามผลการดําเนินงาน เพราะหากมตีวัชี้วดัมากเกินไปตามโครงการย่อย
ทัง้หมด จะทําให้บดบงัความสําคญัของตวัชี้วดัหลกั นอกจากน้ีควรประเมนิความเชื่อมโยง
โครงการต่างๆ กบัแผนยทุธศาสตร ์ 

5. ควรบูรณาการระบบคุณภาพเขา้สูก่ารทาํงานประจาํ จนเกดิวฒันธรรมคุณภาพขึน้ทัว่ทัง้องคก์ร  
เชน่ สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัใชเ้ครือ่งมอืการพฒันาคุณภาพในงานประจาํ 

6. ควรมกีารตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการถ่ายทอดนโยบาย และการ
สื่อสารองคก์ร เพื่อนํามาปรบัปรุงรูปแบบและวธิกีารทีจ่ะทําใหเ้กดิความเขา้ใจกบับุคลากรทุก
ระดบั 

7. ควรมกีารสรา้งบรรยากาศในการสือ่สาร 2 ทางอยา่งเปิดกวา้งเพือ่ใหบุ้คลากรทุกระดบัรูส้กึวา่ได้
มสีว่นรว่มในภารกจิในเชงินโยบายและการปฏบิตังิาน 

8. สง่เสรมิความเขา้ใจของบุคลากรสายวชิาการ/สายสนบัสนุนอยา่งทัว่ถงึ  ในเรื่องการทาํขอ้ตกลง
การปฏบิตังิาน และเกณฑเ์พือ่การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 
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โอกาสพฒันา  (ต่อ) 
9. ควรทําความเขา้ใจกบับุคลากรทุกระดบัในหลกัเกณฑก์ารจดัสรรผลตอบแทน ที่โปร่งใส และ

สอดคล้องกบัผลประเมนิการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มขีวญัและกําลงัใจในการทํางาน และรกัษา
บุคลากรทีท่รงคุณคา่ไวก้บัคณะฯ 

10. ควรมีการบริหารความเปลี่ยนแปลง โดยให้บุคลากรทุกระดับรบัรู้อย่างมีส่วนร่วม และมี
แผนพฒันาบุคลากรใหส้ามารถรองรบัการทาํงานในโครงสรา้งใหมไ่ดท้นัท ี

11. ควรทบทวนระบบ/กลไก/การดําเนินงานในการบริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ เชน่ ความซํ้าซอ้นของกรรมการชุดต่างๆ การบรหิารการใชห้อ้งเรยีน เป็นตน้ 

12. ควรทบทวนการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้อง/เรียงลําดับในการจัดเรียนการสอน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการเรยีนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น เช่น การจดัประสบการณ์ภาคปฏิบตัิให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนภาคทฤษฎวีชิาการพยาบาลรากฐาน    

13. ควรกําหนดเป้าหมายการรบันักศกึษาทุกหลกัสูตรใหต้รงกบัการดําเนินงาน เพื่อประสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการ 

14. ควรมแีผนดาํเนินงานพฒันานกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหม้คีุณภาพคูคุ่ณธรรมอยา่งต่อเน่ือง ชดัเจน 
15. ควรทบทวนการจดัดาํเนินการเพือ่พฒันานกัศกึษาดา้นภาษาองักฤษโดยเฉพาะทกัษะการพดู การอา่น 
16. ควรทบทวนภาระงานอาจารยใ์หเ้หมาะสมกบัจาํนวนอาจารยแ์ละภาระงานของคณะฯ 
17. ควรทบทวนแผนงานใหม้คีวามชดัเจนในการเสรมิประสบการณ์การปฏบิตัิการพยาบาลของ

อาจารย ์เพือ่ใหม้คีวามเชีย่วชาญในสาขาทีส่อน 
18. ควรกระตุน้ สง่เสรมิ และมมีาตรการจงูใจ เพื่อใหค้ณาจารยท์ีม่ ีP.A. ทีเ่น้นภาระงานสอน  และ

ไดท้าํวจิยัเชงิบรูณาการในงานสอน ในลกัษณะ R2R และงานวจิยัดา้นการศกึษามากขึน้ 
19. ควรสง่เสรมิใหม้กีารตพีมิพผ์ลงานวจิยัใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
20. ควรผลกัดนัใหห้น่วยงานซึง่คณะฯ เรยีกว่า Center of Excellence ใหม้ทีศิทางการดาํเนินการ

เชงิรกุ โดยมุง่เป้าเพือ่ตอบสนองต่อวสิยัทศัน์และนโยบายดา้นการวจิยัของคณะ 
21. ควรพจิารณาเพิม่จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนของศูนยว์จิยัทางการพยาบาล  เพื่อใหส้ามารถ

สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกแก่คณาจารยใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
22. ควรมปีจัจยัสนบัสนุนในการอาํนวยความสะดวกในการบรกิารวชิาการ เชน่ การมงีบสาํรองจา่ย 
23. ควรพฒันาระบบสนบัสนุน R2R ใหเ้กดิขึน้ในทุกหน่วยงาน เช่น การมรีะบบพีเ่ลีย้ง การกระตุน้

ทุกหน่วยงานผา่นการใหร้างวลั และประกวดโครงการ R2R ดเีดน่ เป็นตน้ 
24. ควรวางนโยบายและแผนการประเมนิการกําหนด KPI ในการบรกิารวชิาการและกจิกรรมทํานุบํารุง

ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม ทีเ่ฉพาะเจาะจง จนนําไปสู่การพฒันาคุณภาพทัง้กระบวนการ
และผลลพัธ ์

จดุท่ีต้องแก้ไข   - 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็อ่ืนๆ - 
 

---------------------------------------------------------- 


