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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับส่วนงาน 
 

1.1  ประวัติ 

 1.1.1 ชื่อ 
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.1.2  ที่ตั้ง 
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
  โทรศัพท์ 0 2441 5000  โทรสาร 02 441 9509-10 
  E-mail : deanen@mahidol.ac.th  Website : www.en.mahidol.ac.th 

 1.1.3   ประวัติความเป็นมา 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อก าเนิดขึ้นด้วยจากสายตาอันยาว
ไกลของรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ที่มองเห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ระบบการศึกษาและการวิจัยจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถออกไปสู่ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกใน
อนาคต จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and 
Research Project) ในปี 2516 ณ ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด 
จึงย้ายไปใช้สถานที่ของโรงแรมราชศุภมิตร (โรงแรมปริ้นเซส) ในปี 2521 ได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขตศาลายา ตั้งแต่ปี 2526 จวบจนปัจจุบันส่วนงานมีการ
เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2549-2550 ส่วนงานได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง
อาคารใหม่ ขึ้นอีก 1 หลัง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาวางศิลาฤกษ์เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และพระราชทานนามอาคารว่า 
“อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล” หมายถึง  อาคารที่บันดาลให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 
2550 และเสด็จพระราชด าเนินมาเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2552 

 ส่วนงานได้ด าเนินงานในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ ปัจจุบันส่วนงาน ได้
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 5 หลักสูตร ได้แก่ 
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 วท.บ.  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
 วท.บ.  (สิ่งแวดล้อม)  หลักสูตรนานาชาติ โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ 
    คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 วท.ม.  (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) 
 วท.ม.  (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) หลักสูตรภาคพิเศษ 
 ปร.ด.  (สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ 

 บัณฑิตของส่วนงานได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์จริงในภาคสนาม มีการฝึกฝนด้านการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะตาม
ปรัชญาการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมแบบสหสัมพันธ์วิทยา (Interdisciplinary) ซึ่งสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการด้านบุคลากรของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2  โครงสร้างและการบริหารงาน 

 
แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างการบริหารงาน 
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1.3  อัตราก าลัง 
1.3.1  ผู้บริหาร 

 1).  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์  ดิลกวณิช คณบดี 
 2).  ดร.วิมุติ  ประเสริฐพันธุ์    รองคณบดี 
 3).  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงษ์  สงวนวงศ์  รองคณบดีฝ่ายคลัง 
 4).  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี โรจนกนันท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 5).  รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านงค์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม 
 6).  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ข าโสภา  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 7).  ดร.นรินทร์  บุญตานนท์    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 8).  นางภัทรพร  วัฒนาศรีโรจน์   เลขานุการคณะ 

1.3.2 บุคลากร 
 ส่วนงานมีบุคลากรทั้งหมด 133 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 54)  จ าแนกตามสายงานและตาม

วุฒิการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จ าแนกตามสายงานและตามวุฒิการศึกษา 

 
 

ประเภทบุคลากร 

 
จ านวน

บุคลากรตาม
สายงาน 
(คน) 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาตรี 
(คน) 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

(คน) 
 

ข้าราชการ 
 

29 11 8 8 2 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 
(สายวิชาการ) 

32 22 10 - - 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 
(สายสนับสนุนวิชาการ) 

47 - 24 22 1 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 

4 - 1 3 - 
 

ลูกจ้างประจ า 
 

18 - - 1 17 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 

2 1 - - 1 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
 

 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

133 
 

35 
 

43 
 

34 
 

21 
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1.4  งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2554 ส่วนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 1. เงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับ   69,466,315.04  บาท    จ่ายจริง  69,802,074.96   บาท 
               (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) 
 2. เงินนอกงบประมาณที่ได้รับ    46,283,000.00  บาท     จ่ายจริง  34,614,030.80    บาท    
     (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) 
 3. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 เงินงบประมาณแผ่นดินของบัณฑิตวิทยาลัย   -     บาท 
 เงินนอกงบประมาณแผ่นดินของบัณฑิตวิทยาลัย  81,900.00   บาท 

1.5  แผนกลยุทธ์ 
 วิสัยทัศน์ 
  “สถาบันชั้นน าแห่งเอเชียเพื่อการสร้างสรรค์ความยั่งยืนของธรรมชาติและสังคม” 
  “To be a renowned institution of Asia in cultivation sustainable nature and society” 

 พันธกิจ 
 “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรมเพื่อ 
          สร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม” 

“To develop teaching, research and academic service qualities, and to cultivating 
environmental ethics in order to reach sustainable environment and society” 

แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553-2560 
 ส่วนงานได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ เพื่อผลส าเร็จตามพันธกิจ และเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1   ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   Promoting environmental awareness and networking 
กลยุทธ์ 

1. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากร และนักศึกษา รักและตระหนักในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการสร้างความ  
    เข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
3. สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษา    
   และศษิย์เก่า ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. จ านวนองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
2. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสังคมหรือหน่วยงานภายนอก 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
4. บุคลากรมีความตระหนักและมีบทบาทเป็นผู้น าในการช้ีน าการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 2   เพียบพร้อมจริยธรรม 
    Cultivating ethical practice and environmental/institutional intimacy 
กลยุทธ์ 

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษาของส่วนงาน เพื่อน าไปสู่ 
   การปฏิบัติและพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้น า 

ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
2. บุคลากรมีความเป็นผู้น าในการสร้างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ 3 เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  Developing interdisciplinary and holistic approach to environmental 

management 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ การท างานที่เน้นการบูรณาการทั้งในด้าน 
   ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ 
2. การน างานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ 4 เป็นที่ยอมรับ และถูกกล่าวขาน 
 Providing principle based/practical orientation of corporation and 
            environmental  management 

กลยุทธ์ 
1. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นท่ียอมรับและถูกอ้างอิง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นผู้น าและเป็นที่ยอมรับ 
   ของสังคม 
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3. ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. จ านวนหน่วยงานที่มาดูงาน 
2. จ านวนรางวัลที่ได้รับ 
3. จ านวนโครงการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
4. จ านวนการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ 

 
ยุทธศาสตร์ 5 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
   Promoting innovation 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการให้เกิดผลงานที่เป็นนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. จ านวนผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม 

 
1.6  ผลงานดีเด่นในรอบปี 
บุคลากรที่ได้รับรางวัล 

 รศ.ดร.ศันสนีย์  ชูแวว  ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการด าเนินงานด้านความหลากหลายทาง  
    ชีวภาพ  เป็นผู้เสียสละ และมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านความ  
    หลากหลายทางชีวภาพ เป็นระยะเวลายาวนาน  จากส านักความหลากหลายทางชีวภาพ  
    ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2554  
    ณ ห้องเพชรไพฑูรย์ โรงแรมเมธาวลัย  ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 ผศ.ดร.สิทธิพงษ์  ดิลกวณิช  ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นระดับส่วนงาน

ประจ าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนาม 
 ผศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต ได้รับรางวัลได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) โดยน า 

เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องแผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง ในงาน The Seoul 
International Invention Fair ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันท่ี 1-6 ธันวาคม 2553 

 รศ. สุมาลี  เทพสุวรรณ  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในระดับดีมาก ในโครงการวิจัย เรื่อง 
“คุณภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม และความพึง
พอใจของผู้บริโภค” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 นางปัทมา แสงสินทรัพย์  ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นระดับส่วนงานประจ าปี 2554 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนาม 

 นางธัญญกานท์  พรหมศร  ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจ าดีเด่นระดับส่วนงานประจ าปี 
2554 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนาม 
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 นางสาวอุทุมพร  ไวฉลาด  ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นระดับส่วนงาน
ประจ าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยมหิดลในงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนาม  

 นายอโศก  สุภาพจันทร์  ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจ าดีเด่นระดับส่วนงานประจ าปี 2554 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนาม  

 นางสาวคันธรส  ช านาญกิจ  ได้รับรางวัลชมเชยการพัฒนาเว็บไซด์ ประเภท Size  
    (Webpage) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2554  
 นางชฎาพร ประสพถิ่น ได้รับรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่นจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ในงาน มหิดล-วันแม่ ประจ าปี 2554 
 
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 

 นายชัยนันต์   ก าลังกล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะ 
   สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2554  เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันท่ี 20 กันยายน 2554  
   ณ ศูนย์การประชุมอาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) 
 นายชัยนันต์  ก าลังกล้า  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะ 
    สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูง  
    เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2554 วันท่ี 12 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่ 
    สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 
 นางสาวฉัตราภรณ์ มหาศิริพันธ์ และนายชัยนันต์ ก าลังกล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม 
    โครงการฑูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2554 (รอบแรก) โดยมีการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม  
    และน าเสนอแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการที่ส่งเข้าประกวด เมื่อวันท่ี 25-28  
    สิงหาคม 2554 ซึ่งนายชัยนันต์  ก าลังกล้า ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น “ทูตไบเออร์” 
    เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2554”  

1.7 การได้รับมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ 
-ไม่มี- 

1.8 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

 ส่วนงานได้มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เพื่อให้สอดคล้องและสนองต่อกลยุทธ์และนโยบายของ
ส่วนงานและมหาวิทยาลัย โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างให้
หน่วยงานอื่นได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2554  ได้มีหน่วยงานจากภายนอกมาศึกษา
ดูงานภายในส่วนงาน ดังนี ้  
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ตารางที่ 2    การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 

วันที่ หน่วยงาน เร่ือง 
จ านวน 
 (คน) 

16 พฤศจิกายน 2553 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิ            
สารสนเทศสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 

7  

21 มกราคม 2554 Chungnam National University, Korea ศึกษาดูงานระบบการด าเนินงาน
ของส่วนงานในภาพรวม 

2  

26 มิถุนายน 2554 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต   

ศึกษาดูงานทางด้านงานสวัสดิการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วนงาน 
ห้องปฏิบัติการคลินิกสิ่งแวดล้อม 

12 

21 เมษายน 2554 วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคลินิก                  
สิ่งแวดล้อม 

55 

2 สิงหาคม 2554 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานระบบการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการคลินิกสิ่งแวดล้อม 

18 

24 มิถุนายน 2554 โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการคลินิก   
สิ่งแวดล้อม 

84 

29 กันยายน 2554 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศึกษาดูงานระบบการด าเนินงาน
ของส่วนงานในภาพรวม 

3 

 
1.9  แผนงานในอนาคต 

 ส่วนงานมีแนวทางในการพัฒนาการบริหาร คุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และเพื่อการเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

การบริหาร 

 พัฒนาส านักงานคณบดีให้มีความเป็นสากล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมี 
    คุณภาพ และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 พัฒนาบุคลากรส่วนงานให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็น 
    ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร  
 บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
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 บริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน รวมทั้งวัฒนธรรม 
    สภาพแวดล้อม และความเป็นจริงของสังคม 

การเรียนการสอน 

 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอนสู่การเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรมและ 
    ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
 รักษาสัดส่วนจ านวนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ในอัตราที่เหมาะสม 
 สนับสนุนอาจารย์น าผลงานวิจัยของตนไปประกอบในการเรียนการสอน และส่งเสริมเจ้าหน้าที่ 
    ท างานร่วมกันกับอาจารย์ให้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ท าการฝึกงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จาก 
    ประสบการณ์จริง 
 สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ได้เรียนรู้ตรงจากประสบการณ์จริง  

      (การฝึกภาคสนาม) 
 จัดการประชุม/การอบรม/กิจกรรม/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่อาจารย์ 

      ตามความเหมาะสม 
 ส่งเสริมในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
 พัฒนาการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 

การวิจัย 

 การสร้างกลุ่มงานวิจัย (cluster) ที่สอดคล้องกับทรัพยากรบุคคล (resource person) 
       ภายในส่วนงานและ แหล่งทุนจากภายนอก  

 ทุนภายในส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร งบประมาณส่งเสริมงานวิจัยจาก 
    เงินรายได ้ปี 2555 (Seed Grant) 300,000 บาท ต่อปี 
 ส่งเสริมให้เกิด war room ด้านงานวิจัยที่สามารถใช้เป็นส่วนหนุนเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง 
    ระหว่าง นักวิจัย และกลุ่มงานวิจัย รวมถึงการสื่อสารข้อมูลด้านงานวิจัยภายในองค์กร 
 สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ชัดเจน  
 ขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร 
 สร้างกลไกเพื่อหนุนเสริมระบบงานวิจัยของส่วนงาน เช่น คู่มือแหล่งทุนวิจัย  

      กิจกรรม R2R Award เป็นต้น 
 ส่งเสริมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์โดยเน้นการหนุนเสริมให้เกิดผลงานวิชาการ 
    ทีส่ามารถตีพิมพ์ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
 สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนในด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม 
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 พัฒนากระบวนการ innovation synthesis ที่วิเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีสามารถเป็นนวัตกรรม 
      เพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์หรือการต่อยอด 
 ส่งเสริม และพัฒนาวารสารส่วนงาน (Environment and Natural Resources Journal)  

      ด้วยการปรับกระบวนการแบบมืออาชีพให้ได้มาตรฐานรวมถึงระดมทุนจากภาคเอกชน 
      เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของวารสาร 
 การจัดการข้อมูลงานวิจัยท่ีเป็นระบบเชื่อมสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานบริหาร  

      งานวิจัย 
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของส่วนงานสู่ภายนอกผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
    ของสว่นงาน  

การบริการวิชาการ 

 พัฒนาการบริการวิชาการให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 จัดฝึกอบรม (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) และจัดหลักสูตรระยะสั้น 

      ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 สนับสนุนการด าเนินการ “คลินิกสิ่งแวดล้อม” ให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ 

      ในการให้บริการ 
 ส่งเสริมให้ชาวสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  

      เพือ่สาธารณะประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมองค์กร และกิจกรรม  
      ต่างๆ ขององค์กร 
 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแสดงความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ด้าน   

      สิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง 

      จิตส านึกและน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา 
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ส่วนที ่2 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ 

 

 

 

 

 

หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานข้อมูล 
และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

องค์ประกอบ 1.1 ภาวะผู้น า  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ ผู้น า /ผู้ บริหารระดับสู งขององ ค์กร มี
บทบาท   ในการชี้น า ก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายขององค์กร สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมผลการด าเนินงาน มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และให้ความส าคัญกับ
หลักธรรมาภิบาล 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.1        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพ 

1.1.1 ผู้น าก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และถ่ายทอดไปสู่บุคลากรทุกระดับ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.1.1 

 ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินงานของ
ส่วนงานประจ าปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) ที่สอดคล้องกับแผนระยะยาว
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานปี พ.ศ.2553-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/1) ถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ 2554 ของงานต่าง ๆ ภายในส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/2) (P)  

 ส่วนงานมีการแจ้งให้บุคลากรรับทราบถึงข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานที่
จัดท ากับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (เอกสารอ้ างอิงหมายเลข1.1.1/3)  
พร้อมทั้งจัดท าเป็นรูปเล่มให้กับผู้บริหารส่วนงานและหัวหน้างานทุกคน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/4) (D) 

 ผู้บริหารก าหนดให้มีการจัดประชุมบุคลากรทุกสายงานเพื่อท าประชาพิจารณ์ข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรใน
การก าหนดเป้าหมายผลผลิตของส่วนงาน  เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมนาท 

   

                   มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหาร มาตรฐานคุณภาพท่ี 1 
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ตัณฑวิรุฬห์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/5) ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารได้น าเสนอข้อมูลเปรียบ 
เทียบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ในปัจจัยต่าง  ๆ ที่
ท าให้ส่วนงานมีผลการด าเนินงานในบางตัวชี้วัดลดลง ตลอดจนร่วมกันพิจารณาแนวทางปรับปรุงให้ส่วนงาน
สามารถผลักดันผลการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไปให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (D) 

 หลังจากนั้นมีการน าร่างข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงานครั้งที่ 8/2554 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2554 วาระที่ 4.2  โดยที่ประชุมได้ให้ข้อ  
เสนอแนะและปรับเป้าหมายผลการด าเนินงานของปี 2555 บางตัวชี้วัด เช่น จ านวนรายวิชาที่มีการจัดท าสื่อ
การสอนในระบบ  E-learning หรือมีสื่อ online ผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  
(เอกสาร อ้างอิงหมายเลข 1.1.1/6) (D)  

 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้บุคลากรของส่วนงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร 
เช่น คณะกรรมการประจ าส่วนงาน จะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายส่วน อาทิ ผู้บริหารผู้แทนจากหลักสูตร 
ผู้แทนจากคณาจารย์ และผู้แทนจากสายสนับสนุน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้หัวหน้างาน
ต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย
และการน าไปสู่การท างานประจ า เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 
19 มกราคม 2554 วาระที่ 1.3 รายงานจากสภาอาจารย์ มีการเสนอความคิดเห็นของสภาอาจารย์เกี่ยวกับ
เรื่องผลการเยี่ยมส ารวจเม่ือวันที่  13-14 ธันวาคม  2553  และในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เม่ือวันที่ 16 
มีนาคม 2554  วาระที่ 3.3  มีการหารือและร่วมกันพิจารณาในเรื่องการบริหารอัตราก าลังบุคลากรของส่วน
งาน เป็นต้น  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/7-8) (D) 

 การผลักดันให้ศูนย์วิจัยทั้ง 4 ศูนย์อยู่ในโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งและรับผิด 
ชอบต่อสังคม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/9) โดยมีผลงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส าคัญ 
เช่น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ในการท าโครงการวิจัยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  จนน าไปสู่ผลงานด้านนวัตกรรมโดยได้รับหนังสือรับรองอนุสิทธิบัตรจ านวนทั้งสิ้น  2 
ฉบับ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/10) (D) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.1.1 

1.  แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ.2553-2560  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/1) 

2.  แผนปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/2) 
3.  หน้าเว็บไซต์ส่วนงานท่ีน าเสนอข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

 ปีงบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/3) 
4.  ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/4) 
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5.  รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ในการจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
 ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 วันที่ 15 สิงหาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/5) 

6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 17 สิงหาคม 2554  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/6) 

7.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานครั้งที่ 1/2554 วันท่ี 19 มกราคม 2554  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/7) 

8.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานครั้งที่ 3/2554 วันท่ี 16 มีนาคม 2554 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/8) 
9.  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/9) 

10. หนังสือรับรองอนุสิทธิบัตรจ านวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/10) 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1.2 ผู้น าเอื้อและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.2 

ส่วนงานได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2560 ซึ่งมีกลยุทธ์ในการสร้างเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณะและสนับสนุนให้มีการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่ง
มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ดังนี้ 
(P) 

1. ระดับประเทศ ส่วนงานได้เป็นแกนน าในการจัดตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย 
(สอสท.) ขึ้น เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 โดยมีสมาชิกประเภทสมาชิกสถาบัน จากสถาบันการศึกษา ทั่ว
ประเทศที่ด าเนินการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
ในปัจจุบันมีสมาชิกประเภทสมาชิกจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่า 18 แห่ง โดยล่าสุดส่วนงานได้ร่วมกับ
สมาคม สอสท. เป็นแกนน าในการจัดท าร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF:HEd) สาขาสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ในปีงบประมาณ 
2554 โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ นอกจากนี้ ส่วนงานยังได้ร่วม กับสมาคม สอสท. ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 
First Environment Asia ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
(เอกสารประกอบหมายเลข 1.1.2/1) (D) 

  2. ระดับนานาชาติ ได้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ 
 School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia 

Kuala Lumpur, Malaysia 
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 Faculty of Biology, University of Natural Sciences, Vietnam National 

University, Ho Chi Minh City, Vietnam 
 The Global Observatory for Ecosystem Services, Michigan State University, 

U.S.A. 
 Graduate School of Nutritional and Environmental sciences, University of  
    Shizuoka, Japan 
 Universiti Kebangsaan, Malaysia 
 The National University of Malaysia 

และเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมลุ่มแม่น้ าโขงร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ จาก 
ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และจีน รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.2/2) และในปี 2554 มหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan, Malaysia ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติต่อจากที่ส่วนงานเป็นเจ้าภาพ เม่ือปี พ.ศ. 2553 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/3) ส าหรับในส่วนของความร่วมมือภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ส่วนงานมีการส่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการจัดฝึกอบรมซึ่งเวียนกันเป็น
เจ้าภาพในแต่ละประเทศเป็นประจ าทุกปี (เอกสารประกอบหมายเลข 1.1.2/4) (D) 

นอกจากนี้ ส่วนงานยังได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระดับนานาชาติ ให้ไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น 
โดยได้รับทุนในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมจากส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ และส านักงานเลขาธิการแผน
โคลัมโบ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้หัวข้อที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกมีความต้องการที่จะพัฒนา และ
เป็นประเด็นส าคัญต่อโลก เช่น Environmental Health and Food Safety, Beyond Climate Change 
Impacts on Water Resources and Biodiversity: Communication and the Role of Society, Industrial 
Ecology and Environment ฯลฯ) (D) 

ส่วนงานมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า
การลงนามความร่วมมือบางส่วนยังไม่มีการด าเนินการ  

ดังนั้น ส่วนงานจึงได้รวบรวมประเด็น เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือร่วมกันต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ 
ส่วนงานได้มีการเทียบเคียงผลงานการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศและต่างประเทศที่
มีการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม คล้ายคลึงกับส่วนงานเพื่อเป็นแนวทางใน
การพิจารณาขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไปในอนาคต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/5) ในส่วนของการ
ฝึกอบรม ส่วนงานมีการด าเนินการจัดท าแบบส ารวจไปยังผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบถามสถานภาพ 
ความสนใจในการจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/ศึกษา ดูงาน เพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์หัวข้อและ
ลักษณะการจัดฝึกอบรมในปีต่อ  ๆ  ไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/6) 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.1.2 

1. รายชื่อหน่วยงานที่มีการลงนามเข้าร่วมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท.)  
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/1) 
 2.  เอกสารการลงนามความร่วมมือในระดับนานาชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/2) 
 3. เอกสารการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/3) 
 4. เอกสารส่งอาจารย์ไปสอนเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ า (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/4) 
 5. การเทียบเคียงความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/5) 
 

 6. แบบสอบถามและรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/6) 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1.3 ผู้น าให้ความส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติและก ากับให้เกิดระบบงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.1.3 

ผู้บริหารวางนโยบายที่จะกระจายอ านาจการบริหารให้เกิดความคล่องตัว ครอบคลุมทุกภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เช่น การมอบหมายอ านาจให้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วย
ก ากับดูแลในงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองคณบดี ก ากับดูแลด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่าย
บริหารก ากับดูแลงานด้านสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป และทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายคลังก ากับดูแล
ด้านการเงินและสินทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับดูแลด้านการเรียนการสอน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ ก ากับดูแลด้านการวิจัย และการให้บริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนก ากับ
ดูแลด้านแผนยุทธศาสตร์ และระบบคุณภาพของส่วนงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาก ากับดูแลเกี่ยวกับ
งานด้านกิจการนักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/1) ส่วนบุคลากรในสายสนับสนุนได้มอบหมายให้
เลขานุการคณะเป็นผู้ก ากับดูแลงานในภาพรวมและมีการมอบหมายหน้าที่แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่รองรับและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานในทุก ๆ ด้าน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.3/2) (P) 

ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการบริหารที่โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่อง “การ
จัดหารายได้ส่วนงาน” เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2554  ซึ่งท าให้ส่วนงานมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นในการหา
รายได้เพิ่มเติม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/3) (D) 

การท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ/คณะท างาน มี
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนการท างานมีการมอบหมายหน้าที่กันอย่างชัดเจน และเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการท างาน เช่น คณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหาร
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งบประมาณซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร เลขานุการคณะ หัวหน้างานทุกงาน เป็นคณะกรรมการพิจารณาใน
เรื่องการวางแผนการจัดหางบประมาณ และการใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น ๆ รวมทั้งการวางแผน
ในปีต่อ ๆ ไปภายใต้กระบวนการท างานที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.3/4-5) (D) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.1.3 

1.  ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของรองคณบดี ที่ 91/2552 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/1) 

2. ค าสั่งให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ 85/2553 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/2) 

 3.  สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดหารายได้ส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/3) 
 4.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ ที่ 66/2554  
     ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/4) 
 5. ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/5) 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1.4 ผู้น าสร้างบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และเกิดนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่การ
บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.4 

ผู้บริหารมีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ    คณะท างานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนงาน เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้การท างานของหน่วยงานอื่น ๆ ข้ามสายงาน
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร ตัวอย่างเช่น การจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2553 มีการแต่งตั้งคณะท างานจ านวน 1 ชุด มี
คณบดีเป็นประธานคณะท างาน โดยแต่งตั้งบุคลากรในทุกสายงาน เข้ามาร่วมเป็นคณะท างานด้วย เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ที่แต่ละคนรับผิดชอบผ่านการประชุมร่วมกัน
หลายครั้ง ก่อนน ามาเรียบเรียงให้เป็นผลการด าเนินของส่วนงานในรายงานประจ าปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.4/1-2) (P) 

ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการท าวิจัยจากงานประจ าเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาแนวทางการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณส าหรับ
บุคลากรในการท างานวิจัยจากงานประจ าในโครงการขับเคลื่อนงานประจ าสู่งานวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.4/3) จนสามารถด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 4 เรื่อง จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งสิ้น 6 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ในการท างาน อาทิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเสี่ยง : จัดการได้...
ไม่ยาก ให้กับบุคลากรทั้งส่วนงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง สามารถควบคุมความเสี่ยงในพันธกิจที่รับผิดชอบให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ 
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(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/4) รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่จาก
ประสบการณ์การท างานออกมาเป็นบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.4/5) (D) 

ในการติดตามประเมินความส าเร็จของการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีการ
น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้  ครั้งที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 27 
ธันวาคม 2554 ซึ่งที่ประชุมได้น าผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่การปรับกระบวนการสร้างแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ความรู้ของส่วนงาน พ.ศ. 2555-2558 รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.1.4/6) (C)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.1.4 

1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ที่ 6/2554 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/1) 
2.  รายงานการประชุมคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3/2554  

 วันที่ 10 มีนาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/2) 
3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554  

 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/3) 
4.  โปสเตอร์เชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเสี่ยง:จัดการได้......ไม่ยาก”
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/4) 

5.  บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/5) 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 27 ธันวาคม 2554 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/6) 
 

 

องค์ประกอบ 1.2   การบริหารเชิงกลยุทธ์  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ องค์กรก าหนดทิศทาง เป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ และประเมินผล เพื่อให้
การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ท้ัง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์หลักของชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.2        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพ 

1.2.1  มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยต่าง  ๆเพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ในการท าแผนกลยุทธ์ทุก
พันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและของชาติ โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม   

 



 18 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.2.1 

 ในปีงบประมาณ 2554 ส่วนงานได้ด าเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานทั้ง 5 ด้าน 
คือ ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมจริยธรรม เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับและถูก
กล่าวขาน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/1) ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และยุทธศาสตร์ชาติ โดยส่วนงานได้ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจดังกล่าวที่ระบุไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานส่วน
งาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/2) (P) 

 ในส่วนการวางเป้าหมายของแต่ละงานนั้น ผู้บริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานและรองคณบดีฝ่าย
ต่าง ๆ ไปก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินงานในเบื้องต้น หลังจากนั้นจัดให้มีการท าประชาพิจารณ์
เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรในเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น จากนั้นงานนโยบายและแผนน าผลที่ได้จาก
การท าประชาพิจารณ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม (เอก 
สารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/3) และมีการเผยแพร่ค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้บุคลากรรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
(D)  

 มีการติดตามวัดผลการด าเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน  และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามผลลัพธ์ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานทราบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/4) เม่ือส่วนงานได้รับการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานจากอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะมีการน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (C)  

 เพื่อวางแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย และน ามาปรับปรุงเพื่อ
ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายในการด าเนิน งานของส่วนงานในปีต่อไป (สกอ.1.1) 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.2.1 

1.  โครงการ และสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2554 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/1) 
2.  ข้อตกลงการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554  

 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/2) 
3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 

 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/3) 
4.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 5/2554  วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 

 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/4) 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.2.2 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.2.2 

 ส่วนงานมีการก าหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมายไว้เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2560 (P) 

เป้าหมายระยะสั้น(พ.ศ.2553-2555) 

1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
1.1 โดยใช้ระบบสารสนเทศ 

 E-learning 
 ระบบออนไลน์ เช่น Course syllabus การส่งผลการเรียน  

การประเมินผล แผนการสอน 

2. คุณภาพของระบบการศึกษา 
2.1 TQF  ปี 2554 
2.2 สมศ/สกอ/มหาวิทยาลัย 
2.3 งานวิจัยของหลักสูตร 

3. บูรณาการงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนได้รับการยอมรับและถูกกล่าว
ขาน ก่อให้เกิดผลเชิงนโยบาย น าไปสู่แผนปฏิบัติการในอนาคต 

4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

5. การเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอื่นที่มีการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยที่เน้นด้านการบูร
ณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการด้านคลินิกสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม การ
เป็นท่ีปรึกษาประเภทต่าง ๆ ในระดับเอเซีย 

เป้าหมายระยะยาว (พ.ศ.2556-2560) 

1. เป็นสถาบันชั้นน าที่มีระบบสารสนเทศองค์กรที่มีคุณภาพและสามารถสนับสนุนการบริหาร 
จัดการในทุกพันธกิจสร้างระบบสารสนเทศองค์กรท่ีสามารถสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารทุกระดับ 

2. เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 
2.1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

2.2 การเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอื่นท่ีมีการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   ในด้านการเรียนการสอน   การวิจัยท่ีเน้นด้านการบูรณาการศาสตรสิ่ง
แวดล้อม การบริการวิชาการด้านคลินิกสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษาประเภทต่าง ๆ ใน
ระดับเอเชีย 
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3. เป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 การผลิตต าราวิชาการ 
3.2 การผลิตสิ่งประดิษฐ์ 
3.3 การผลิตและพัฒนาแบบการเรียนการสอน 

ส่วนงานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ โดยมีงาน
นโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีข้อมูลประกอบได้แก่ สรุปงบประมาณที่ส่วนงานได้รับ
แผน การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2554 การ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ แผนและผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ได้แก่ ผลผลิตด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการวิจัยแยกเป็น 2 ลักษณะคือ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/1) (D) 

จากเป้าหมายระยะสั้นที่ส่วนงานก าหนดไว้สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2554 ได้ดังนี้ (C) 

 ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามเป้าหมายระยะสั้น ปี พ.ศ. 2553-2555 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ด้านพัฒนาการเรียนการสอน 
- ระบบสารสนเทศ 
1. E-learning 

 
 

3 วิชา 

 
 

3 วิชา ได้แก่ 
1. ENST 200 Ecology 

2. ENST 211 Limnology 

3. ENST 302 Pollution Analysis 

2. ระบบออนไลน์ 
 

Course syllabus การส่งผลการ
เรียน การประเมินผล แผนการ
สอน 

น าผลการจัดส่งCourse Syllabus 
และการส่งผลการเรียน มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

ด้ า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ
การศึกษา 
 

1.1 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
มาตรฐาน TQF   ปี 2554 

1.2 การประเมินคุณภาพ โดย
สมศ./สกอ./มหาวิทยาลัย 
 

 
 

ปรับปรุงเสร็จแล้ว 3 หลักสูตร 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/2) 
ได้รับการประเมินจาก สกอ. 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค.54 
ได้รับการประเมินจาก สมศ. 
 เมื่อวันท่ี 22 ก.พ.55 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/3-4) 

1.3 งานวิจัยของหลักสูตร ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ด้านบูรณาการงานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

1 เรื่อง 2 เรื่อง 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/5) 

ด้านการขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

8 แห่ง 8 แห่ง 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/6) 

 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.2.2 

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/1) 

2. เล่มหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงแล้ว (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/2) 
3. รูปภาพกิจกรรม ส่วนงานรับการเยี่ยมส ารวจจาก สกอ. และสมศ. (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/3) 
4. เอกสารน าเสนอคณะกรรมการ สกอ./สมศ. (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/4) 
5. กิจกรรมด้านบูรณาการงานวิจัยท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/5) 
6. กิจกรรมด้านการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/6) 
 

มาตรฐานคุณภาพ 

1.2.3  มีการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานและมีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จสู่ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.2.3 

 ส่วนงานจัดท าสรุปแผน และผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทบทวนก่อนน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/1) ในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ส่วนงานมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยมีการ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินการทุก ๆ 3 เดือนเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบ
ก่อนน าส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/2)  (P) 

 นอกจากนี้ ส่วนงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายคลังเป็น
ประธานท าหน้าที่ในการประเมินและติดตามผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่วนงานจัดท าขึ้นตามแผนปฏิบัติ
การที่วางไว้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/3) ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ได้วางแผนการด าเนินโครงการ
ทั้งสิ้น 51โครงการ เม่ือน ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงานแล้วได้ผล ดังนี้
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/4) (D) 

 ด้านการชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน 12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 23.53 
 ด้านเพียบพร้อมจริยธรรม  จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 ด้านเลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน  4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.84 
 ด้านเป็นท่ียอมรับและถูกกล่าวขาน  จ านวน 17 โครงการ  คดิเป็นร้อยละ 33.33 
 ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่    จ านวน  1 โครงการ      คิดเป็นร้อยละ  1.96 
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 จากการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลโครงการในไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2554 เม่ือ
วันที่ 8 มีนาคม 2554 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการด าเนินโครงการต่าง  ๆ พร้อมทั้งให้ข้อ 
เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ น าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.2.3/5) (C) 

 ตารางที่ 4  ตัวอย่างโครงการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 

ชื่อโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1.  โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ 
     รวมพลังต้านยาเสพติดครั้งที่ 18   

ให้นายกสโมสรน าปัญหาที่พบรวมทั้งแนวทางแก้ไขไปแจ้ง
แก่เจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป 

2. วันครบรอบการจากไปของ 
    รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 

ให้ระบุงบประมาณที่ใช้  สัดส่วนของผู้เข้าร่วม ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขควรมีการจัดนิทรรศการทุกปี โดยให้ผู้ที่รู้จัก
อาจารย์นาท ร่วมจัดด้วย ควรด าเนินงานในรูปของ
คณะท างาน 

3.วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554  ควรมีการพิจารณาวันจัดงานให้รอบคอบ เช่น ไม่ควรจัด
ใกล้วันสอบของนักศึกษา และจัดในเวลาท าการน่าจะ
เหมาะสม เพราะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

4. กีฬาสี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
โดยรวมทุกส่วนงานเข้าด้วยกัน จึงควรยุบโครงการดังกล่าว 
และไปเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยแทน ควรเน้น
กิจกรรมด้านวิชาชีพ 

5. วันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 ควรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาใน
พื้นที่ จังหวัดนครปฐม โดยอาจดึงครอบครัวมาร่วมท า
กิจกรรมด้วยกัน สอดแทรกเรื่องสิ่งแวดล้อม 

 

 งานนโยบายและแผนซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ได้มีการน าข้อสรุป
ผลการประเมินโครงการแจ้งคณบดีเพื่อทราบ และส่งให้กับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อท าการปรับปรุง 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/6) 

 ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าข้อตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งาน โดยก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจไว้ทั้งสิ้น 80 ตัวชี้วัด และเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ 2554 งานนโยบาย
และแผนท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดปรากฏว่า ส่วนงานมีผลการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัดที่เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 47 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.75 
เม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2553 พบว่าปีงบประมาณ 2554 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ 51.21 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/7) (A) 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.2.3 

1.  บันทึกขอความอนุเคราะห์ทบทวนเป้าหมายผลผลิตปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/1) 

2.  บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  (ไตรมาสที่  3) 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/2) 

3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ที่ 67/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/3) 

4.  สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2554 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/4) 

5.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2/2554 วันท่ี 8 มีนาคม 2554  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/5) 

6.  บันทึกรายงานผลการประเมินโครงการให้คณบดี/ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/6) 

7.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน PA ส่วนงานประจ าปีงบประมาณ 2553 และ 2554  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/7) 

 

องค์ประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ คนเป็นทรัพยากรท่ีมี คุณค่าสูงสุดของ

องค์กร มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับ
การเรียนรู้     การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 
 องค์ประกอบ 1.3        

        
 

มาตรฐานคุณภาพ 

1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากร ทั้งความรู้ ความสามารถ จิตใจ และอารมณ์เข้าสู่องค์กร    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแผนอัตราก าลัง  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.1 

 หน่วยทรัพยากรบุคคล ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรของส่วนงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน  กับ
ภารกิจของส่วนงาน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงาน   และสามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของส่วนงาน โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการน าเสนอ
ข้อมูลอัตราก าลังให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการเสนอขอรับ
การจัดสรรอัตราก าลังไปยังมหาวิทยาลัย  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/1) (P) ดังนี ้
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ตารางที่ 5  การเสนอขอรับการจัดสรรอัตราก าลังจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2554 

ล าดับ 
สังกัด/
ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
จ านวน  (อัตรา  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สาย
วิชาการ 

สาย
สนับสนุน 

1 กลุ่ม
สาขาวิชา
อาจารย์ 

ปริญญาเอกสาขา
สังคมศาสตร์ 

1 
 -  การเรียน  การสอน 

และงานวิจัย และบริการ
วิชาการ ปริญญาเอก  สาขา

ธรณีวิทยา 
1 

 

ปริญญาเอก  สาขามลพิษ
ทางอากาศ 

1 
 

ปริญญาเอก  สาขา
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

1 
 

2 ศูนย์วิจัยฯ 
เจ้าหน้าที่
วิจัย 

ปริญญาโท 

 

1 - การด าเนินงานงานวิจัย 
เป็นผู้ประสานงานของ
ศูนย์ฯ ติดตามความก้าว 
หน้างานวิจัยจัดส่งราย 
งานการวิจัยติดตาม
ความ ก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานการจัด 
เตรียมการฝึกอบรมของ
ศูนย์ฯการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารของศูนย์ฯ 

 

  เม่ือได้รับการจัดสรรอัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย หน่วยทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการเข้าระบบ
การสรรหาคัดเลือก  ภายใต้คณะกรรมการสอบคัดเลือก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/2) โดยมีการเปิดรับ
สมัครผ่านทางประกาศของส่วนงาน มีการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ ตามความ
เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่ง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/3) (D)  

 เม่ือด าเนินการคัดเลือกได้ผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานแล้วหน่วยทรัพยากรบุคคลจะ
ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งและก าหนดระยะเวลาในประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เม่ือครบก าหนดเวลา 3 
เดือน หรือ 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  
1.3.1/4) จากนั้นจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบของการประเมินตามปกติ (C)   

 ในขั้นตอนการรับสมัครงาน   หน่วยทรัพยากรบุคคล มีการติดตามประเมินผลระบบการรับสมัคร
งาน  โดยจะพิจารณาจากจ านวนผู้ที่มาสมัครงาน  และการสอบถามจากผู้มาสมัครงาน  ร้อยละ 80 ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวการรับสมัครงานจากทาง  Internet  ร้อยละ 20 จากประกาศทั่วไป และบุคคลภายใน (เอก 
สารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/5) (A)  
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ดังนั้น ในการด าเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ทางหน่วยทรัพยากรบุคคล จะเปิดรับสมัครโดยการเปิดกว้าง โดยมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของแต่ละต าแหน่ง เช่น การ
รับสมัครไปยังสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการและ
มีบัณฑิตจบการศึกษา มีวุฒิการศึกษาตรงกับความต้องการ  และประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่าง  ๆ  
เม่ือได้จ านวนผู้สมัครครบตามก าหนดเวลาที่ประกาศ ก็จะผ่านกระบวนการคัดเลือก โดยการสอบคัดเลือก
ข้อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์  เพื่อคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ
ความต้องการ เม่ือได้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ได้จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับ
ความต้องการ  และจากการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตลอดมาพบได้ว่าการด าเนินการรับสมัครคัดเลือก
ในช่วงระยะเวลาที่ก าลังจะจบปีการศึกษา  หรือสิ้นปีปฏิทิน  จะมีบุคคลมาสมัครงานเป็นจ านวนมาก  
เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีบุคคลก าลังหางาน หรือเปลี่ยนงานใหม่  จึงท าให้จ านวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น 
ท าให้ส่วนงาน สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งมากขึ้น  นอกจากนี้ การปรับโครงสร้าง
อัตราเงินเดือน และค่าครองชีพที่สูงขึ้นของหน่วยงานราชการ ท าให้อัตราการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานราชการมีมากขึ้น นอกจากนี้ทางส่วนงานยังค านึงถึง การที่ให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความรัก และความสุขในการท างาน โดยพิจารณาจากอัตราการลาออกลดลงต่อปีจากปีที่
ผ่านมาพบว่าบุคลากร สามารถปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรได้เป็นระยะเวลานานและไม่เปลี่ยนงานหรือลาออก
จากงานเร็วกว่าที่ก าหนด (C) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/6) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.3.1 

 1. โครงการขอจัดสรรอัตราก าลังปีงบประมาณ 2554  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/1) 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ที่ 007/2555 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2555 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/2 ) 
 3. ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เรื่อง การรับสมัครงาน  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/3 ) 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 107/2554 
     ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/4) 
 5. ตัวอย่างการติดตามประเมินผลระบบการรับสมัครงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/5) 
 6. สรุปข้อมูลอัตราการลาออกหรือย้ายงาน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/6) 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.3.2  มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่าง
ต่อเน่ือง  
[ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4)] 
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.2 

 ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/1) เพื่อด าเนิน 
การวางแผนการพัฒนาบุคลากร ประเมินศักยภาพความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ 
งาน ของบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการ เช่น ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  การใช้
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาในองค์กร การเขียนผลงานวิจัย เป็นต้น (P) 

 ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  ได้มีการหารือเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจัดให้มี
การเพิ่มศักยภาพหรือการเสริมสร้างจิตใจให้กับบุคลากร และจัดท าเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/2) (D)  

 และในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้จัดได้ท าการประเมินผลทุกครั้ง เพื่อน าข้อมูลไปเป็นแนว 
ทางส าหรับการพัฒนาและการจัดอบรมให้กับบุคลากรในครั้งต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/3) (C) 

 นอกจากนี้ ในการจัดโครงการทุกโครงการจะมีการเปิดโอกาสให้กับบุคลากรภายนอกที่มีความ
สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย โดยในปีงบประมาณ 2554 โครงการที่จัดขึ้น มีดังนี ้

   ตารางที่ 6  โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2554 
ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่ เดือน ปี จ านวนผู้

เข้าอบรม 
สถานที่จัด
อบรม 

ค่าใช้จ่าย 

1 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะ
เป็นท่ีปรึกษาอย่างไรให้เป็นมิตร
และมีความสุข” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/4) 

31 ม.ค.54 61 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

2,600  บาท 
 

2 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ 
การจัดการความเครียด” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/5) 

21 เม.ย. 54 49 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

5,292  บาท 

3 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“การสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กร” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/6) 

31 พ.ค. 54 48 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

5,259 บาท 

4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
“English for Daily Life” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/7) 

4 ก.ค.-8 ส.ค.54 21 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

 

32,500  บาท 

5 โครงการอบรม “ การบริหารความ
เสี่ยง” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/8) 

11 ส.ค.54 49 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

8,320  บาท 

 ในด้านความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน (Career Ladder) ส่วนงานมีการด าเนินการ โดยหน่วย
ทรัพยากรบุคคลได้แจ้งบุคลากรให้ทราบขั้นตอน และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องของความก้าวหน้าตาม
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ระเบียบปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด   มีการจัดโครงการฝึกอบรม และให้ความรู้ ในการเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยในปีงบประมาณ 2554 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น คือ รองศาสตราจารย์จ านวน  1  
ราย  และอยู่ระหว่างการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ จ านวน  1 ราย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 

2.  ส่วนงานมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  เท่ากับ ร้อยละ 81.25 
2.2 อาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือน าเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 76 
2.3 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า 

เท่ากับ 15,000 บาทต่อคน 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.3.2 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่ 130/2553 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2553 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/1) 

2. แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2554  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/2) 
3. การประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/3 ) 
4. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะเป็นท่ีปรึกษาอย่างไรให้เป็นมิตรและมีความสุข” 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/4) 
6. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การจัดการความเครียด” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/5) 
7. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กร” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/6) 
8. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ“English for Daily Life” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/7) 
9. โครงการอบรม “ การบริหารความเสี่ยง” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/8) 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.3.3  มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และทักษะ เพื่อรองรับ
ต าแหน่งบริหาร   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.3 

ส่วนงานมีการวางแผนให้ผู้บริหาร ต าแหน่ง รองคณบดีให้เข้ารับการอบรมผู้บริหารที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ซึ่งผู้บริหารทุกคนได้จัดการเวลาตามความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการอบรม  

ส่วนงานเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับต าแหน่งบริหาร ส่วนงานได้จัด
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ที่มีศักยภาพจะเป็นหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย ในหลักสูตรหัวข้อ
การฝึกอบรม จะพิจารณาจากสมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหารที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้ผู้
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เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหาร  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.3.3/1) (P) 

จากแผนดังกล่าวส่วนงานได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วน
งานได้จัดโครงการฝึกอบรม ดังนี้  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.3/2) (D) 

 1. โครงการพัฒนานักบริหาร รุ่น 7 (Mahidol Executive Development) จ านวน  1 ราย 
 2. โครงการพัฒนานักบริหาร รุ่น 9 (Mahidol Executive Development) จ านวน  1 ราย 
3. โครงการอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” จ านวน  3 ราย 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.3.3 

 1. แผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารขององค์กร           
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.3/1) 

 2. รายงานผลการประเมินความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และ 
     ทักษะ การบริหารขององค์กร   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.3/2) 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.3.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.4 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการด าเนินการ ดังนี้ 

ส่วนงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์ และรอบเวลาของการประเมิน องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมิน และแบบฟอร์ม  ตามประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และผู้ถูกประเมินได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา 
และรับทราบ หลักเกณฑ์   องค์ประกอบของผู้ประเมิน  ระดับสมรรถนะที่ก าหนด โดยจัดท าประกาศการ
ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังส่วนการก าหนดรอบเวลาประเมินก าหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกประเภทปีละ 2  ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ ของปี
ถัดไป ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม  ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม ปีเดียวกัน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/1) 
(P) 

การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภท ประกอบด้วย การประเมินผล
การปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) โดย ผู้รับการประเมิน จัดท า
ข้อตกลงกับผู้ประเมิน ก่อนรอบการประเมินและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ ากับการประเมิน
สมรรถนะ  ผู้ประเมินจะประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  และผู้ที่ผู้บังคับบัญชา เสนอ 1 คน  ผู้รับการ
ประเมิน เสนอ 1 คน  รวมเป็น 3 คน  เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.3.4/2) (D) 
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แผนภูมิที่ 2  องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ตารางที่ 7  แผนการด าเนินการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอยีด 

20-30 มิ.ย. 54 ผู้รับการประเมิน เสนอชื่อผู้ประเมินที่หน่วยทรัพยากรบุคคล 

1-8 ก.ค. 54 หน่วยทรัพยากรบุคคล แจกแบบประเมินงานประจ า 

18-29 ก.ค. 54 ผู้รับการประเมิน ส่งแบบประเมินงานประจ า และผลงานตามแบบประเมิน PA  

ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) 

1-15 ส.ค. 54 คณะกรรมการประเมิน (ชุดย่อย) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

15-25 ส.ค. 54 หน่วยทรัพยากรบุคคล รวบรวมสรุปผลคะแนนการประเมิน 

25-31 ส.ค. 54 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ชุดใหญ่) ประชุมพิจารณาสรุปผล
การประเมิน 

1-10 ก.ย. 54 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ น าผลการประเมินมาพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจ าปี 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้มีการประชุมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า  ผลการปฏิบัติงาน  และเพื่อวางแนวทาง หลักเกณฑ์ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ 
ในแต่ละรอบการประเมิน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/3) เพื่อเป็นการพัฒนาการประเมินในรอบต่อไปให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อป้องกันและลดปัญหา หรือข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้น าคะแนนผลการประเมินและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พบ  ส่งมอบให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานประจ าส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.3.4/4) (D) น าไปพิจารณาความดี 
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ความชอบ การเลื่อนขั้นนเงินเดือนประจ าปี การจ้างต่อ  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับมีการท าประกาศ
ระดับผลคะแนน และผลการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นร้อยละ ให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยจัดท าเป็น
ประกาศของส่วนงานให้ทราบโดยท่ัวกัน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.3.4/5) (C) 

หลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ
ประชุมหารือเพื่อพิจารณาจากผลคะแนนการประเมิน  พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อควรพัฒนาที่พบ
ในรอบการประเมินนั้น ต่อจากนั้นทางคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการด าเนินการแจ้งผล
คะแนนการประเมินให้กับผู้รับการประเมินให้รับทราบผลการประเมินของตนเอง  เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานต่อไป พร้อมให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง 
(A) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.3.4 

 1. ประกาศก าหนดเกณฑ์ระดับสมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหารที่คาดหวัง 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/1) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ 108/2552 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2552 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/2 ) 
3. ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/3 ) 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานประจ าส่วนงาน ที่ 82/2552 
     ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/4 ) 
 5. ประกาศ ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.3.4/5) 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.3.5  มีระบบการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ     

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.5 

ส่วนงานได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์  ตลอดจนเสนอความคิดเห็น  โดยการตั้งตู้แสดง
ความคิดเห็นหรือส่งข้อมูลทาง Web board ซึ่งหากมีการร้องเรียนเข้ามาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จะมี
การแจ้งมายังเลขานุการคณะ  และผู้บริหาร  ตามล าดับ เพื่อพิจารณาด าเนินการทุกครั้ง นอกจากนี้บุคลากร
ยังสามารถให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าต่าง ๆ ผ่านทางสภาอาจารย์ของส่วนงาน ซึ่งจัดประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน และประธานสภาอาจารย์ก็จะน าเสนอคณบดี หรือที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณา 
ซึ่งได้มีการก าหนดในวาระการประชุมกรรมการส่วนงานทุกครั้งให้เป็นเรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์  

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนสามารถแนะน า เสนอแนะ หรือ
ร้องทุกข์ได้โดยตรงกับคณบดี ซึ่งคณบดีก็จะด าเนินการให้ทันทีตามข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความถูกต้องใน
ทุกกรณ ี(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.5/1) (D) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.3.5 

1.  การเสนอข้อร้องเรียนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.5/1) 
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มาตรฐานคุณภาพ 

1.3.6 มีการจัดสวัสดิการสภาพแวดล้อม  และการสร้างเสริมสุขภาวะที่ท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และอยู่อย่างมีความสุข   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.6 

ส่วนงานมีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกสายงาน เพื่อจะท าให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
และเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือ นอกเหนือจากที่ทางราชการ จัดให้ ระบบสวัสดิการส่วนงาน
ด าเนินการโดยอนุกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วย รองคณบดีที่ก ากับดูแลงานสวัสดิการเป็นประธาน
ตัวแทนบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้ง 4 คน บุคลากรที่คณบดีเห็นสมควรแต่งตั้งให้เข้ามาช่วยงานสวัสดิการ
อีก 4 คน โดยแต่งตั้งเลขานุการคณะ ให้เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสวัสดิการและเจ้าหน้าที่การเงินอีก 
1 คน เป็นเหรัญญิก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/1) จากการที่ด าเนินการให้มีอนุกรรมการที่มาจากการ
เลือกตั้ง ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมที่จะมาพัฒนางานสวัสดิการ อีกทั้งยังทราบความต้องการของบุคลากรอย่าง
แท้จริง (P) 

  การด าเนินงานสวัสดิการ จะมีการวางแผนการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.3.6/2) มีหน่วยสวัสดิการที่ให้บริการ และมีการติดตามการด าเนินการโดยการประชุมคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการเป็นประจ า ทุกวันพุธที่สองของเดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/3) ในการประชุมจะมีวาระที่
ต้องรายงานในทุกครั้ง คือการรายงานผลการให้บริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ การรายงานงบการเงิน
สวัสดิการ และเพื่อเป็นการให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบการด าเนินการสวัสดิการ จะมีการน ารายงานการ
ประชุมและงบการเงินสวัสดิการ เผยแพร่บน intranet ของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง (D) 

 ส่วนงานมีการจัดการด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยค านึงถึงสุขภาพของ
บุคลากรเป็นหลัก โดยมีการด าเนินการดังนี้ (D) 

1. มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยงานกายภาพและบริการพื้นฐานเป็นผู้วางแผนการท าความสะอาด
และการรักษาความปลอดภัย โดยพื้นที่ส่วนหนึ่ง ท าความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ของส่วนงานและพื้นที่ที่เป็น
ส่วนกลาง ห้องเรียน ห้องประชุม จะท าความสะอาดโดยบริษัทรับจ้างท าความสะอาด โดยส่วนงานมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างท าความสะอาด 1 ชุด และมีผู้ควบคุมงานก ากับดูแล ในการท าความ
สะอาด ส่วนงานมีการก าหนดเครื่องใช้ และสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดที่ไม่เป็นอันตรายต่อคน ซึ่งผู้
ควบคุมงานตรวจการจ้างท าความสะอาดของส่วนงานจะก ากับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 

ส าหรับงานรักษาความปลอดภัย มีการบริหารจัดการโดยการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย โดย
ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างรักษาความปลอดภัย 1 ชุด และมีผู้ควบคุมงานก ากับดูแล 
นอกจากนี้ ส่วนงานยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

2. มีการให้บริการพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจของส่วนงาน และพื้นที่ที่ให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากรคณะอื่น ๆ  
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3. พื้นที่สวนและบริเวณโดยรอบ มีการดูแลจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วยต้นไม้ที่ให้ความ
ร่มรื่น มีส่วนของการเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ ให้ความร่มรื่นแก่บุคลากร และผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ส่วนงาน มี
บริษัทดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน 

 4. ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ และปัญญาของบุคลากรน้ัน คณะอนุกรรมการสวัสดิการได้
ด าเนินการ โดยการจัดการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน จึงได้
จัดให้มีการตรวจสุขภาพโดย 2 หน่วยงาน คือ คณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เลือกสถานที่ตรวจสุขภาพตามความสะดวกของแต่ละคน นอกจากนี้ ยังจัด
โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการความเครียด” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อพัฒนา
องค์กร” โดยมุ่งหวังให้บุคลากรได้ผ่อนคลายจากการท างานและน าข้อคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนา
งาน 

การติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาวะ มีการ
ด าเนินการดังนี ้(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/4) (C) 

1. การติดตาม และประเมินผลการจัดสวัสดิการ จะมีการรายงานผลการจัดสวัสดิการ ในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการสวัสดิการทุกเดือน คณะอนุกรรมการที่เป็นตัวแทนบุคลากรจะประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

2. การติดตามและประเมินผลการจัดสภาพแวดล้อม จะมีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างท าความสะอาดอาคาร คณะกรรมการตรวจงานจ้างสวน ทุกเดือน โดยผู้ควบคุมงานของ 

คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะตรวจการปฏิบัติงาน และให้มีการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง หลังจากนั้น คณะ 
กรรมการตรวจงานจะตรวจการท างานอีกครั้ง หากผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะ จะแจ้งบริษัทผู้รับจ้างแก้ไข
ในทันท ี

3. การติดตามการสร้างเสริมสุขภาวะ คณะอนุกรรมการสวัสดิการมีการสอบถามความต้องการ ของ
บุคลากรในการตรวจสุขภาพ การออกก าลังกาย และการพัฒนาด้านจิตใจ โดยบุคลากรสามารถแจ้งความ
ต้องการมาที่หน่วยสวัสดิการของส่วนงานได้ตลอดเวลา และหน่วยสวัสดิการจะน าเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการต่อไป 

  ตารางที่ 8  ประเภทสวัสดิการที่มีการด าเนินการในปี 2552-2554 

ประเภทสวัสดิการ 
การด าเนินการ 

2554 2553 2552 
1. การเยี่ยมไข้ 17 ครั้ง 29 ครั้ง 32 ครั้ง 
2. เงินสงเคราะห์กรณีเกษียณอายุราชการ 2 คน 2 คน 1 คน 
3. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 5 คน ไม่มี 1 คน 
4. เงินยืมฉุกเฉิน 53 63 ครั้ง 64 ครั้ง 
5. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยต่าง ๆ 4 คน 6 คน - 
6. เครื่องกีฬาและการออกก าลังกาย ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 
7. บริการเครื่องดนตรี คาราโอเกะ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) ประเภทสวัสดิการที่มีการด าเนินการในปี 2552-2554 

ประเภทสวัสดิการ 
การด าเนินการ 

2554 2553 2552 
8. บริการยืมแผ่นวีซีดี ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 
9. ทัศนศึกษา 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
10. สนับสนุนกิจกรรมงานปีใหม่ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
11. การจัดงานสงกรานต์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
12. บริการอาหารกลางวันทุกวันพุธ 50 ครั้ง 52 ครั้ง 52 ครั้ง 
13. บริการหนังสือพิมพ์ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 
14. การตรวจสุขภาพประจ าปี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
15. เงินยืมเพื่อการศึกษาบุตร 23 คน 20 คน 18 คน 
16. ทุนการศึกษาบุตร 44 คน 66 คน 44 คน 
17. สนับสนุนการจัดสัมมนาบุคลากรประจ าปี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

 

นอกจากนั้น ยังมีการประเมินผลสวัสดิการการจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/5) โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านสวัสดิการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการเยี่ยมส ารวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2553 ในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อม เรื่อง ความอับชื้นโดยเฉพาะในฤดูฝน
เกิดจากการมีช่องว่างข้างใต้ห้องสมุด เนื่องจากสภาพพื้นที่เดิม อาจปรับสภาพอากาศในห้องสมุดได้ เพื่อให้
เกิดบรรยากาศที่ดียิ่งข้ึน การด าเนินการของส่วนงาน มีการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่นในช่วงเช้าของทุกวัน 
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพิ่มเติม น าก้อนถ่านดับกลิ่นจัดวางไว้ตามจุดต่าง ๆ จากการด าเนินการดังกล่าว 
ผู้ใช้บริการห้องสมุดแจ้งว่ากลิ่นอับต่าง ๆ หายไป 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.3.6 

1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  ที่ 20/2552 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/1) 

2.  แผนการจัดสวัสดิการประจ าปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/2) 
3.  ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/3) 
4.  แบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสวัสดิการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/4) 
5.  การประเมินผลสวัสดิการการจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพ  
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/5) 
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องค์ประกอบ 1.4   การจัดการความรู้  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ อง ค์กรก าหนดการ คัดสรร  รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการแลกเปลี่ยน 
ปรับปรุง ข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์
ทางความรู้ เพื่อแบ่งปันให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรในการเรียนรู้และสร้างสรรค์
สังคม 

 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.4        

        

        

มาตรฐานคุณภาพ 
1.4.1 มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.4.1 

ส่วนงานได้น าการจัดการความรู้มาเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญเพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร โดย
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 1.4.1/1) ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการพัฒนางานด้าน
บริหารจัดการความรู้ของส่วนงาน  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์น าองค์ความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร ่ซึ่งกิจกรรมการจัดการความรู้ของส่วนงานมีการวางแผนไว้ตลอดทั้งปี (เอกสารหมายเลข 1.4.1/2) 
(P) 

ในปีงบประมาณ 2554 ส่วนงานได้มีการด าเนินจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ดังนี้  

1. กิจกรรมพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ส่วนงานมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร  โดยจัดประชุมเพื่อการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเป็นรายบุคคล ในวันที่ 17 
มิถุนายน 2554 ได้แก่ 1). คุณชฎาพร  ประสพถิ่น เรื่อง การใช้ประโยชน์อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551  2).คุณคันธรส  ช านาญกิจ เรื่อง ระบบพัฒนาการส่งข้อมูลบน
เว็บไซต์ ระยะที่ 1   3). คุณสุมณฑา ปล้องอิศวร เรื่อง การพัฒนาสวนรุกชาติและนันทนาการ  4).คุณสุ
เทศ สุกไส การใช้ระบบเตือนภัยของส่วนงาน   5). คุณภากร ศรีมโนภาษ ความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศองค์กร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และในการติดตาม
ความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ ท าให้ผลงาน R2R จ านวน 5 เรื่องนี้ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 เรื่อง 
ได้แก่  1). การใช้ประโยชน์อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551  2).ระบบ
พัฒนาการส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ ระยะที่ 1  3). ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศองค์กร คณะสิ่งแวด ล้อมและทรัพยากรศาสตร์  4). การใช้ระบบเตือนภัยของส่วนงาน (เอกสาร
หมายเลข 1.4.1/3) (D) 

2. กิจกรรม Lunch Talk ส่วนงานได้จัดกิจกรรม Lunch Talk ในหัวข้อ “การจัดการโรคที่เกิดจาก
ความเครียด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการเผชิญกับโรคที่เกิดจากความเครียดของตนเอง และวิธีการแก้ไขเม่ือ
เผชิญกับโรคที่เกิดจากความเครียด ซึ่งเป็นการจัดเสวนาเวทีเล็ก ๆ ไม่เป็นทางการมากนัก (เอกสาร
หมายเลข 1.4.1/4) (D) 
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3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เรื่อง ความเสี่ยง...จัดการได้ไม่ยาก   
ส่วนงานได้เชิญคุณธรรญา  สุขสมัย ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล มา
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง Enterprise Risk Management และกรอบแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงตามภารกิจของส่วนงาน 
รวมท้ังมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 1.4.1/5) (D) 

4. การจัดท าบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2  เป็นกิจกรรมที่ส่วนงานต้องการให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและเชื่อมต่อจากบันทึกขุมความรู้เล่มแรก ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ขุมความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการท างานของแต่ละบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มงาน มารวบรวม
เพื่อสะดวกในการค้นหาแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถน าความรู้นั้นไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อกลุ่ม
บุคลากรที่สนใจในงานนั้น ๆ หรือคนรุ่นต่อ ๆ ไป ที่เข้ามาสานต่องานเดิม ท าให้งานด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้การจัดท าบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม นี้ ยังช่วยให้บุคลากรในส่วนงานได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน ตลอดจนความรู้ที่เกิดขึ้นจากการท างาน ของแต่ละบุคคลเพื่อน า
ความรู้ท่ีได้เหล่านั้น น ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการท างาน และพัฒนาองค์กรอีก
ด้วย (เอกสารหมายเลข 1.4.1/6) (D) 

 5. การจัดท าเอกสารข่าวพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง 2 เดือน/1 ฉบับ เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหว ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
บุคลากรของส่วนงาน และ บุคคลภายนอกได้รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงานที่ 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/qd/index.html  (เอกสารหมายเลข 1.4.1/7) (D) 

 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้มีการประชุมเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2554 เพื่อประเมินผลการ
ท างานที่ผ่านมาทั้งหมดของปีงบประมาณ 2554 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาและกรรมการทุกคนให้
ข้อเสนอแนะ (C) เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการท างานในปีงบประมาณถัดไป เช่น การประชาสัมพันธ์เรื่อง
การจัดท าบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 ให้บุคลากรภายในส่วนงานทราบอย่างทั่วถึง (เอกสาร
หมายเลข 1.4.1/8) 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.4.1 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ที่ 74/2554  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/1) 

2. แผนการด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/2) 

3. ตัวอย่างเอกสารพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/3) 
4. รูปภาพกิจกรรม Lunch Talk ประจ าปี 2554  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/4) 
5. รูปภาพกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเสี่ยง...จัดการได้ไม่ยาก  (เอกสารหมายเลข 1.4.1/5) 
6. บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2  (เอกสารหมายเลข 1.4.1/6) 
7. ข่าวพัฒนาคุณภาพ  ฉบับที่ 49 ประจ าเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 (เอกสารหมายเลข 1.4.1/7) 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/qd/index.html
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8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 กันยายน 2554    
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/8)  

 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.4.2 การบูรณาการการจัดการความรู้กับการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.4.2 

หน่วยพัฒนาคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มีการจัดท าแผนการด าเนินการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/1) ได้มีการบูรณาการการจัดการความรู้ ที่เชื่อม 
โยงและบูรณาการเข้ากับพันธกิจต่าง ๆ ของส่วนงาน เช่น (P) 

  1. โครงการ “ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยจากงานประจ า” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/2) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานประจ า 
โดยใช้แนวทางการท าวิจัยมาเป็นตัวก าหนดวิธีการด าเนินงาน  มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถน าผลไปอ้างอิงได้ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ได้มีการติดตามผล พร้อมทั้งให้ผู้ท า
โครงการดังกล่าว  รายงานผลความคืบหน้าในการท าวิจัย (R2R) ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
ได้ทราบเป็นระยะ ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/3) รวมทั้งให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ตลอดจนค าแนะน าในการท างานวิจัย โดยมีโครงการที่แล้วเสร็จจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ (D) 

 1.1) การใช้ประโยชน์อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551  
       โดยคุณชฎาพร  ประสพถิ่น จากงานนโยบายและแผน 

  1.2) ระบบพัฒนาการส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ ระยะที่ 1  
                 โดยคุณคันธรส  ช านาญกิจ  จากงานสารสนเทศ 

 1.3) ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศองค์กร คณะสิ่งแวดล้อมและ 
       ทรัพยากรศาสตร์  โดยคุณภากร  ศรีมโนภาษ  จากงานสารสนเทศ 
 1.4) การใช้ระบบเตือนภัยของคณะ โดยคุณสุเทศ  สุกไส  จากงานกายภาพและบริการพื้นฐาน 

ผลจากการท า R2R เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ สามารถลดขั้นตอนและเวลาในการส่งข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ได้
อย่างมาก ผู้ดูแลเว็บไซต์ลดภาระในการท างานลง สามารถน าเวลาไปพัฒนางานในส่วนอื่นได้มากขึ้น และที่
ส าคัญข่าวสารต่าง ๆ ทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ผ่านเว็บไซต์ของส่วนงาน 

2. โครงการ “ระบบคอมพิวเตอร์แบบ Thin-Client” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยงานสารสนเทศ มี
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่จะน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการท างาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานและของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสนองนโยบายในเรื่องของ Low Carbon Faculty ของส่วนงาน
ในส่วนของการใช้พลังงานและของเสียท่ีเกิดขึ้นหลังการใช้งาน ได้มีการติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังจาก
เปลี่ยนมาใช้ระบบ Thin-Client ซึ่งผลที่ได้รับสามารถลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า/ค่าซ่อมบ ารุง รวมทั้ง
ประหยัดเวลาในการวางแผนดูแลการซ่อมบ ารุง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/4) (D) 
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 ส่วนงานอยู่ในขั้นตอนของการน าองค์ความรู้ที่จะได้รับ จากการท างานวิจัยจากงานประจ ามา 
พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.4.2 

 1. แผนการด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2554   
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/1) 
 2. โครงการร่วมขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยจากงานประจ า (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/2) 
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/3) 
 4. โครงการระบบคอมพิวเตอร์แบบ Thin-Client  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/4) 
 

องค์ประกอบ 1.5   ระบบคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ องค์กรมีระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
รวมท้ังการประเมินคุณภาพเพื่อน าไปสู่
ความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุก
พันธกิจ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.5        

        

 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.5.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร ซึ่งสามารถรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
[ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.5.1 

 ส่วนงานมีการวางระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/1) ซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้า
งานทุกงาน และผู้แทนสภาอาจารย์ท าหน้าที่เพื่อด าเนินการด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดท า
รายงานการควบคุมภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งน าแนวทางและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และการจัดการ
ความเสี่ยงของส่วนงาน และรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง  ซึ่ง
คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร  ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ยังประกอบไปด้วย  คณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ 1. คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/2  ท าหน้าที่เพื่อตรวจรายงานการประเมินตนเอง 
ตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และด าเนินการเยี่ยมส ารวจหน่วยงานภายในส่วนงาน 2. 
คณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/3)  ท าหน้าที่เพื่อ
ด าเนินการด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   จัดท ารายงานการควบคุมภายในเสนอต่อ
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มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งน าแนวทางและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มาพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน และรายงานผลการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงานผลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร (P) 

      ส่วนงานได้มีการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา โดยมีการ
ติดตามผลจากการเยี่ยมส ารวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2553 เม่ือวันที่ 13 -
14 ธันวาคม 2553 โดยน าผลจากข้อเสนอแนะของการเยี่ยมส ารวจเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/4) และที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/5) และ
ครั้งที่ 3/2554 เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/6) ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด 
ได้ให้ค าแนะน าต่อการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการเยี่ยมส ารวจ โดยที่ประชุมมอบหมาย
ให้งานนโยบายและแผนประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐานเพื่อนัดหารือสัปดาห์ละ 1 ด้าน จนกว่าจะ
ครบทุกมาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเยี่ยมส ารวจในปี 2554 (P) 

 ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่วนงานมีกระบวนการในรูปของคณะกรรมการ โดยมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อวางแนวทางการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่
ละมาตรฐานในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยระบุเรื่องของการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับค าแนะน า โอกาสพัฒนา และจุดที่ต้องแก้ไข ของคณะผู้เยี่ยมส ารวจในปีงบประมาณ 2553 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/7)    รวมทั้งที่ประชุมได้เสนอแนวความคิดที่จะใช้ผู้ประเมินจากภายนอก
ส่วนงานมาช่วยในการประเมินคุณภาพภายใน แทนคณะกรรมการที่เป็นบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้
สะท้อนผลการด าเนินงานได้ชัดเจนย่ิงขึ้น (D) 

 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรได้มีการน าผลการเยี่ยมส ารวจรายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้ 
บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และน าผลการเยี่ยมส ารวจไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป (C) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/8) 

 นอกจากนี้ ส่วนงานมีการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยน าผลจากข้อเสนอแนะการเยี่ยม
ส ารวจมาพิจารณา ปรับปรุง เพื่อก าหนดวางแผน เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของส่วนงาน เพื่อให้มีความ
เชื่อมโยงในทุกมาตรฐานคุณภาพ ส าหรับในปีงบประมาณต่อไป (A) 
  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.5.1 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ที่ 65/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/1) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ 79/2554 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2554 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/2) 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ที่ 64/2554  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/3) 
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 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 19 มกราคม 2554  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/4) 
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/5) 
 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/6) 
7. รายงานผลจากการเยี่ยมส ารวจ ประจ าปี 2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/7) 
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/8) 
 

องค์ประกอบ 1.6  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
และสามารถสนับสนุนการบริหารองค์กรใน
ทุกด้าน 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องค์ประกอบ 1.6        

        
 

 

มาตรฐานคุณภาพ 

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

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.6.1 
  

  งานสารสนเทศได้ท าการประเมินและวางแผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ 
(เอกสารหมายเลข 1.6.1/1) เพื่อน ามาทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งานโดยด าเนินการ
ท าแผนทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ส่วนงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ การเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ของส่วนงานเป็นหลัก โดยวางแผนใน
การจัดหาทดแทนล่วงหน้า ในแผนจัดซื้อประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข 1.6.1/2) และมีการ
จัดท าแผนซ่อมบ ารุงเป็นรายปี (เอกสารหมายเลข 1.6.1/3) (P) 

ส าหรับในด้านของการจัดหา/พัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริหารงานภายส่วนงาน งานสารสนเทศจะรับด าเนินการจัดหาซอฟท์แวร์ในลักษณะของ 
open-source และไม่ซ้ าซ้อนกับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มีใช้งานอยู่เป็นหลัก เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมี
นโยบายในการจัดหาซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมมาใช้ในลักษณะของ Site-license เพื่อน ามากระจายให้ใช้งาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่แล้ว เช่น Math Lab/SPSS/Adobe Premier Suite/NOD32 v.4 และ
ระบบปฏิบัติการ Window XP/ Window Vista และ Windows 7 เป็นต้น  

ดังนั้น งานสารสนเทศจึงด าเนินการจัดหาโปรแกรมเฉพาะทางหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ (เอก 
สารหมายเลข 1.6.1/4)  ได้แก่ WinRAR, 7-ZIP, Image burn, Navicat-Free edition, Nero Burn 9 Free 



 40 

edition, K-Lite codec, Win SCP,  Fox-it PDF reader,  Talend open studio 5,  Oracle open office  
และ  MapWindow 4  (GIS) เป็นต้น (P) 

มีการอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน เป็นแผนงานการอบรมประจ าปีของส่วนงาน 
เพื่อส่งเสริมความรู้ในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานเป็นหลักโดยจัดขึ้นปีละ 2-3 ครั้ง ส่วนการเพิ่มพูนศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่สารสนเทศนั้น จะด าเนินการอบรมตามความต้องการของเจ้าหน้าที่เองในแต่ละปีซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานประจ าที่รับผิดชอบ (ตามรายละเอียดข้อ 1.6.3) (P) 

 

1. งานสารสนเทศได้ด าเนินการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายพื้นฐานให้สามารถรองรับการท า 
งานได้อย่างพอเพียงต่อกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานภายใน
ส่วนงาน โดยมีจ านวนของจุดเชื่อมต่อที่สามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านระบบอินทราเน็ตและอิน 
เตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ครบตามจ านวนของบุคลากรภายและนักศึกษาในส่วนงาน ซึ่งสามารถ
รองรับการจ านวนใช้งานสูงสุดที่ 500 คน (เอกสารหมายเลข 1.6.1/5) (P) 

2. การบ ารุงรักษาและติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่าย งานสารสนเทศใช้โปรแกรม 
Cisco Network Assistant ในการจัดการบริหารระบบเครือข่ายทั้งหมดของส่วนงาน (เอกสารหมายเลข 
1.6.1/6) ซึ่งสามารถที่ดูแลและติดตามการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดจากอุปกรณ์
เครือข่ายที่ประจ าในแต่ละชั้นของอาคารได้เร็วและมีประสิทธิภาพ และได้น าไปใช้ประกอบในการจัดท า
แผนการปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้ (P) 
 

งานสารสนเทศได้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบ ERP ให้พอ 
เพียงโดยสามารถเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานในระบบ ERP ได้ 30 ผู้ใช้งานโดยผ่านระบบ 
RDS (Remote Desktop Services) (เอกสารหมายเลข 1.6.1/7) ซึ่งสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการท างาน
ให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานได้โดยไม่รบกวนกับระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย
และยังสามารถคงระดับการรักษาความปลอดภัยของทั้งระบบ ERP และระบบเครือข่ายของส่วนงานไว้ได้ 
(D) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงานมีบุคลากรเพิ่มเข้ามาใหม่หรือมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ใช้งานทั้งระยะสั้นและระยะยาว งานสารสนเทศได้ประยุกต์ใช้งานระบบ Thin-Client เข้ามารองรับการใช้งาน
ได้ถึง 30 ผู้ใช้งานต่อการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็กจ านวน 5 เครื่องโดยใช้งบประมาณ 
120,000 บาท  ซึ่งยังสามารถรองรับการใช้งานในลักษณะของ Cloud computing หรือประยุกต์ใช้กับการ
ท างานแบบ Private cloud-computing  ได้อีกด้วย (เอกสารหมายเลข 1.6.1/7) (D) 

งานสารสนเทศได้ด าเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลของส่วน
งานตามผังระบบงาน server ของส่วนงาน (เอกสารหมายเลข 1.6.1/8) และแผนการส ารองข้อมูล (ปี 2552-
2553) รวมทั้งการก าหนดแนวทางเพิ่มเติมเพื่อการส ารองข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
กลางของส่วนงาน ซึ่งจะสามารถรองรับการส ารองข้อมูลได้ถึง 1TB ทั้งนี้งานสารสนเทศได้ด าเนินการวาง 
แผนเพื่อเพิ่มการเก็บส าเนาข้อมูลอีก 2 ส าเนาในปีงบประมาณ 2555 โดยได้ด าเนินการบรรจุแผนการจัดซื้อ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาด 2 TB ไว้ในแผนจัดซื้องบประมาณประจ าปี 2555 (D) 
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งานสารสนเทศได้มีการก าหนดแผนงานการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมกับการ
ตรวจเช็คครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 1.6.1/3) โดยมีการบ ารุงรักษาอัพเดท
โปรแกรม (หากมีการเปลี่ยนรุ่น) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรและคณาจารย์ภายในส่วนงานในช่วง
เดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี และมีการตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจ าปีในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม
ของทุกปี เพื่อน าข้อมูลมาปรับใช้ในการวางแผนจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนต่อไป (C) 

งานสารสนเทศได้ด าเนินทดลองใช้งานระบบ Virtual machine โดยใช้ชุดติดตั้งแบบ Freeware 
ของ VMware ESXi 4 ซึ่งสามารถจ าลองเครื่องแม่ข่ายได้ 2-3 เครื่องบนเครื่องแม่ข่ายของส่วนงาน รุ่น 
DELL PowerEdge 2900 (เอกสารหมายเลข 1.6.1/9) (C) 

ทั้งนี้ในปัจจุบันได้ท าการติดตั้งระบบฐานข้อมูล File Maker Pro Server Advance 10 และ
โปรแกรม License manager ของโปรแกรม ArcGIS 8.4 และ Erdas 8.3 ซึ่งทั้งสามโปรแกรมท างานอยู่
ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 x64 และเครื่องแม่ข่ายระบบอินทราเน็ต (Intranet Web Server) ซึ่ง
ท างานอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux โดยทั้ง 2 เครื่องแม่ข่ายนั้นท างานภายใต้เครื่องคอมพิวเตอร์จ าลอง
จ านวน 2 โหนดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถท างานให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถกลับมาท างานได้ใหม่หลังจากที่ระบบไฟฟ้าท างานได้ปกติ ประกอบกับการติดตั้งระบบส ารอง
ข้อมูลท าให้การใช้งานของระบบน้ันมีความม่ันคงของข้อมูลเท่าเทียมกับเครื่องแม่ข่ายท่ีใช้อยู่เดิม (C) 

จากการใช้งานระบบ File sharing บนระบบเครือข่ายที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์ 
เน็ต หรือ อินทราเน็ตก็ตาม ปัญหาที่พบจากการติดตามจากความถี่ของการแจ้งปัญหาที่เกิดกับการใช้ไฟล์
เช่น รูปภาพ คลิปภาพยนตร์ หรือไฟล์งานเอกสารต่าง ๆ ว่าไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ในบางโอกาส งาน
สารเทศจึงติดตั้งระบบฝากไฟล์ที่สามารถเข้าถึงโดยตรงผ่านโปรโตคอล FTP และระบบแลกเปลี่ยนไฟล์ของ
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 2000, Vista, XP และ Seven (เอกสารหมายเลข 1.6.1/10) (C) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.6.1 

 1. แบบประเมินวางแผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ (เอกสารหมายเลข 1.6.1/1) 
 2. แผนจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2555 ( เอกสารหมายเลข 1.6.1/2) 
 3. ตารางปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย( เอกสารหมายเลข 1.6.1/3) 
 4. สถานท่ีจัดเก็บโปรแกรมเฉพาะทางหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ (เอกสารหมายเลข 1.6.1/4) 
 5. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายพื้นฐานอาคาร 1 และอาคาร 2 (เอกสารหมายเลข 1.6.1/5) 
 6. โปรแกรม Cisco Network Assistant (เอกสารหมายเลข 1.6.1/6) 
 7. โครงการระบบคอมพิวเตอร์แบบ Thin-Client (เอกสารหมายเลข 1.6.1/7) 
 8. ระบบงาน server ของส่วนงาน (เอกสารหมายเลข 1.6.1/8) 
 9. เอกสารแสดงการท างานของเครื่อง Server เสมือนจริงภายใต้ระบบการท างานของ VMware VSphere        
     ESXi 4.1 (เอกสารหมายเลข 1.6.1/9) 
10. ระบบฝากไฟล์ (เอกสารหมายเลข 1.6.1/10) 
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มาตรฐานคุณภาพ 
1.6.2  มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน  ตอบสนองต่อทุกพันธกิจของ
องค์กร และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสมและรวดเร็ว  
[ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.6.2 

ส่วนงานได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/1) เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรในการตอบสนองต่อเป้าหมายในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง  ๆ ของ
หน่วยงานภายในส่วนงาน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง  ๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารส่วนงาน (MUFIS) ระบบ MUSIS และระบบ MUERP โดยมีการน าเข้าข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอและประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในแต่ละระบบสารสนเทศ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.6.2/2) 
(P) 

งานสารสนเทศ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้กับงานต่าง ๆ ภายในส่วนงานจ านวน
ทั้งสิ้น 9 ระบบงาน ประกอบด้วย งานบริการการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ งานสารบรรณ งาน
กายภาพและบริการพื้นฐาน งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ งานพัสดุ งานสารสนเทศ หน่วยคลินิก
สิ่งแวดล้อม และหน่วยทรัพยากรบุคคล  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/3) (D) 

โดยด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานข้อมูล
สารสนเทศ ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โดยก าหนด User Account ให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทุก
คน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/4) (D) 

ส าหรับการประเมินผลระบบสารสนเทศ งานสารสนเทศได้จัดท าแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้
งาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/5) และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/6)  เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของงานต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงานยิ่งขึ้น ในขั้นต้น งานสารสนเทศได้ส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล โดยด าเนินการศึกษาความพึงพอใจของงานบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานแรก 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/7) และมีแผนด าเนินการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจในทุกหน่วยงานเป็น
ขั้นตอนถัดไป (C) 
 จากผลการสรุปและวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศของงาน
บริการการศึกษา พบว่า ผู้ประเมินต าแหน่งอาจารย์มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.87 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก และผู้ประเมินต าแหน่งเจ้าหน้าที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.30 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง หลังจากนั้นงานสารสนเทศได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานบริการการศึกษาให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.6.2/8) ทั้งนี้งานสารสนเทศยังได้วางแผนในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป  (A) 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.6.2 
 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 165/2552 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/1) 
 2. เอกสารแสดงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข1.6.2/2) 
 3. ตัวอย่างเอกสารการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศองค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/3) 
 4. เอกสารแสดงรายช่ือบุคลากรและ User Account  ในการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/4) 
 5. แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/5) 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/6) 
 7. ตัวอย่างเอกสารสรุปการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/7) 
 8. ตัวอย่างระบบสารสนเทศองค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/8) 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.6.3 

ส่วนงานมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ที่ ก้าวทันวิทยา 
การของโลก   ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information Technology and 
Communication, ICT) เข้ามามีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนงาน แต่ทั้งนี้ความรู้ความ 
สามารถรวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบุคลากรมีความไม่เท่าเทียมกัน  
ดังนั้น จึงท าให้เกิดปัญหาในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง  ๆ ได้แก่ ทางด้านการใช้งาน
โปรแกรมทั่วไป การใช้อินเตอร์เนต เป็นต้น เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด งานสารสนเทศ จึงจัดท าแผนระยะสั้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งาน (User) 
ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรขึ้น ทั้งนี้การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งาน โดยมีกระบวนการดังนี้ (P) 

1. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการส ารวจความต้องการ
เข้าอบรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/1) ผลการประเมินสามารถสรุปผลความพึงพอใจของการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงในตารางที่ 9 ผลการศึกษาความต้องการในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ และผลการประเมินความต้องการในการอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงในตารางที่ 10 (P)  
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ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านระบบฐานข้อมูล 82.61 
ด้านความปลอดภัย 83.27 
ด้านคอมพิวเตอร์ 85.00 
ด้านงานบริการระบบเครือข่าย 89.86 
ด้านบริการ 91.74 

 
 

ตารางที่ 10 ความต้องการในการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โปรแกรม คน (ร้อยละ) 
1. การท าเว็บไซต์ 21 (84.00) 
2. การใช้งาน FTP 20 (80.00 
3. การใช้งาน e-mail 20 (80.00) 
4. การใช้งาน Microsoft Office 

     Word 8 (32.00) 
    Excel 14 (56.00) 
    Power Point 4 (16.00) 
    Access 16 (64.00) 
    Visio 14 (56.00) 
5. การใช้งาน Window XP 17 (68.00) 
6. การใช้งาน Window Vista 11 (44.00) 
7. การใช้งาน Window 7 16 (64.00) 
8. การใช้งาน SPSS 15 (60.00) 
9. การใช้งาน Paint 10 (40.00) 
10. การใช้งานโปรแกรมเขียน cd/dvd 9 (36.00) 

 

2. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/2) แสดงในตารางที่ 11 ให้
มีความสอดคล้องกับผลของการประเมินความพึงพอใจ ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ และผลการประเมินความต้องการในการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (P) 

 

ตารางที่ 11 แผนการพัฒนาบุคลากรงานสารสนเทศและแผนการพัฒนาผู้ใช้งาน 

ประเภทการเพิ่มพูนศักยภาพ จ านวนแผน จ านวนแผนที่ปฎิบัติได้จริง 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 7 

บุคลากรภายในส่วนงาน 3 3 
ให้บริการวิชาการ 3 6 
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3. เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในงานสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบหลักและสร้างเสริมศักยภาพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ที่ก้าวทันวิทยาการของ
โลก ทั้งน้ีมีการสนับสนุนให้บุคลากรในงานสารสนเทศ ได้รับการอบรม/ ฝึกปฏิบัติการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดยมีเป้าหมายน าความรู้ที่ได้ไปใช้ควบคู่กับการท างานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรภายในส่วนงาน โดยการเป็นวิทยากรในการอบรมที่งานสารสนเทศจัดขึ้นรวมทั้ง
ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและผู้สนใจต่อไป (P) 

4. ด าเนินการจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการท างานให้กับบุคลากร
ภายในส่วนงาน ในปี 2554 ทั้งน้ีในการอบรม งานสารสนเทศได้ด าเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการอบรม
ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย (P) 

5. ด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงเอกสารคู่มือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน
โปรแกรม ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ใช้งานง่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง แต่
ทั้งน้ีหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ งานสารสนเทศก็จะให้บริการต่อไป (P) 

6. ประเมินผลความรู้ของผู้ใช้ ก่อนและหลังอบรม เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการอบรม (P) 

7. ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ในส่วนงาน (P) 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศโดยสนับสนุนให้
บุคลากร คือ นายธีรวุฒิ ชิยานนท์ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ ประจ าปี 2554” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/3) ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่มีไป
เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ เช่น เป็น
วิทยากรในการเรียนการสอนเรื่อง “การใช้งานแผนที่ การพิกัด การใช้งานเครื่อง GPS เบื้องต้น” (D) 

2. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยสนับสนุนให้บุคลากรคือ นางสาวคันธรส ช านาญกิจ และนางสาวจาริณี อิ้วชาวนา เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือข่าย MU e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle ครั้งที่ 
1” จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ นายประทีป เทพยศ และนายธีรวุฒิ ชิยานนท์ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือข่าย MU e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle ครั้งที่ 2” จัด
ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/4) ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน (D) 

3. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
โดยสนับสนุนให้บุคลากรคือ นายประทีป เทพยศ และนางสุรีย์รัตน์ ทองประภา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“Report and Query with Crystal Report Programming (การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ จากฐานข้อมูล)” 
จัดขึ้นโดยเนคเทค ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
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(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/5) ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน (D) 
 

ผู้ใช้งานในส่วนงาน 

 ผลการด าเนินการด้านการจัดกิจกรรม/การส่งเสริม/การเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ใช้งานในส่วนงาน ผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 12 (D) 
 
ตารางที่ 12 ผลการด าเนินการด้านการจัดกิจกรรม/การส่งเสริม/การเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับ 
                   ผู้ใช้งานในส่วนงาน 

เร่ือง / กิจกรรม 
จ านวนคน

ตามเป้าหมาย 
จ านวนผล
ด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ (%) 

1. การจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 
ครั้งท่ี 1” 

15 18 120.00 

2. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน HTML 
เบื้องต้น” 

33 16 48.48 

3. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน Joomla 
เพื่อใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลใน Intranet ของแต่ละ
หน่วยงาน ครั้งท่ี 2” 

33 20 60.61 

 

 ทั้งน้ีรายละเอียดในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม และการเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ใช้งานส่วนงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  การจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Joomla เบื้องต้น ครั้งที่ 1” วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2554  ผลจาก
การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Joomla พบว่ามีความต้องการ
ในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน HTML และการใช้งานโปรแกรม Joomla เพิ่มเติม  ทั้งหมด 18 คน รายละ 
เอียดของการประเมินความต้องการแสดงในตารางที่ 13 (D) 
 

  ตารางที่ 13 ความต้องการในการฝึกอบรมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Joomla 

โปรแกรม คน (ร้อยละ) 

1. HTML 18 (100.00) 

2. Joomla  18 (100.00) 

3. Illustrator  2 (11.11) 

4. โปรแกรมท าโปสเตอร์ 1 (5.56) 
 

2. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน HTML เบื้องต้น” วันที่ 3 มีนาคม 2554 ผลการ
ประเมินความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML ก่อนการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับต่ า 
และผลการประเมินความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML หลังการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้
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ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของการอบรม พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึง
พอใจต่อภาพรวมของการจัดการอบรมในระดับดีมาก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/6) (D) 

3. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้งาน Joomla เพื่อใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลใน Intranet 
ของแต่ละหน่วยงาน ครั้งที่ 2” วันที่ 4 มีนาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/7) การประเมินความ
พึงพอใจในการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดี ผลการ
ส ารววจความต้องการในการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการ
อบรมเรื่อง HTML ระดับกลาง โปรแกรม Ilustrator และการท าโปสเตอร์ รายละเอียดของการประเมินความ
ต้องการแสดงในตารางที่ 14 (D) 

ตารางที่ 14  ความต้องการในการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม คน (ร้อยละ) 
- HTML ระดับกลาง 4 (20.00) 
- Illustrator 3 (15.00) 
- โปรแกรมท าโปสเตอร์ 1 (5.00) 

 

การให้บริการวิชาการ 

 ในส่วนของการให้บริการวิชาการภายในประเทศมีผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/การส่งเสริมการ
เพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยี โดยการให้บริการวิชาการ มีผลการด าเนินงานทั้งหมด 6 กิจกรรม สามารถ
สรุปได้ดังตารางที่ 15 (D) 
 

ตารางที่ 15  ผลการด าเนินด าเนินการจัดกิจกรรม/การส่งเสริมการเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยี 

เร่ือง / กิจกรรม 
จ านวนคน

ตามเป้าหมาย 
จ านวนผล
ด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ (%) 

1. การจัดท าเว็บไซต์ 21 19 90.48 
2. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร” 

30 5 16.67 

3. วิทยากรในการเรียนการสอนเรื่ อง “โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Excel 2007” 

74 13 17.57 

4. การจัดการฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการเรื่ อง  “การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้นเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” 

30 6 20.00 

5. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์
เชิงพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” 

30 7 23.33 

6. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” 

30 11 36.37 
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ทั้งนี้รายละเอียดในการด าเนินการจัดกิจกรรม/การส่งเสริมการเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยี โดย
การให้บริการวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 1.1 การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าเว็บไซต์” ภายใต้โครงการค่ายผู้น าเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” วันที่ 1 ตุลาคม 2553 การประเมินความพึงพอใจในการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/8) (D) 

1.2  การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ระหว่างวันที่ 23–25 กุมภาพันธ์ 2554 การประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้า 
ร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดีมาก (D) 

1.3  การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้นเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2554 การประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดีมาก (D) 

1.4  การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบื้องต้นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ระหว่างวันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2554 การประเมินความ
พึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดีมาก (D) 

1.5  การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” 
ระหว่างวันท่ี 19-22 กรกฎาคม 2554 การประเมินความพึงพอใจในการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
พึงพอใจในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดีมาก (D) 

(โดยเอกสารการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 เรื่องได้จัดรวมไว้ในแผ่นซีดี) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.6.3/9)  

2 . การอบรมในการเรียนการสอน 

2.1 การอบรมในการเรียนการสอนเรื่อง “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel 2007” ในโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2553 วันที่ 9 มีนาคม 2554 การประเมินความพึงพอใจในการ
อบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.6.3/10) (D) 

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการติดตาม และประเมินผล โดยการสังเกต 
การสัมภาษณ์ การประเมินผลจากผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ใช้บริการ ภายในและภายนอกส่วนงาน รวมทั้งการ
สอบถามผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า บุคลากรมีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ดี (C) 

บุคลากรภายในส่วนงาน งานสารสนเทศได้พัฒนาเอกสาร คู่มือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน ท าให้บุคลากรในส่วนงาน ได้มีโอกาสในการใช้งานโปรแกรมได้อย่าง
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (C) 
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บริการสาธารณะผลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้บริการรวมทั้งผู้เข้าร่วมอบรม 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการท างานได้ในระดับดี 
(C) 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.6.3 

 1. แบบส ารวจความต้องการเข้าอบรมโปรแกรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/1) 
 2. แผนการอบรมประจ าปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/2) 
 3. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมสัมนาเชิงวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
     ประจ าปี  2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/3) 
 4. CD รวมเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/4) 
 5. หนังสือตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและหนังสือรายงานการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Report and  

Query with Crystal Report Programming (การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ จากฐานข้อมูล)” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/5) 

 6. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Html เบื้องต้น”  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/6) 
 7. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Joomla เพื่อใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลใน Intranet 

ของแต่ละหน่วยงาน ครั้งท่ี 2” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/7) 
8. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าเว็บไซต์” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/8) 
9. CD รวมเอกสารประกอบการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/9) 
10. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel 2007”  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/10) 
 

องค์ประกอบ 1.7   การประชาสัมพันธ์  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมุ่งเป้าหมาย 
เ พื่ อ ใ ห้ ผ ล ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
มหาวิ ทยาลั ย เป็ น ท่ีป ระ จั กษ์  ท้ั ง
ระดับประเทศและนานาชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.7        
 
 

 

 

       

มาตรฐานคุณภาพ 
1.7.1 มีระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์องค์กรและผลงานเชิงรุก 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.7.1 

 ส่วนงานมอบหมายให้หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  งานบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีการก าหนดทิศทางการท างานโดย
ทีมผู้บริหาร (คณบดีเป็นหลัก) มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และกระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานกับ
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หน่วยงานภายในและหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย อาจจะอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งเป็น
คณะท างานหรือคณะกรรมการในแต่ละโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/1) (P) 

   มีการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก อย่างมีเป้าหมาย โดยจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์
ตลอดทั้งปี (P)  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/2) (P) ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดสัมฤทธิ์ผลภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเผยแพร่ข้ อมูล
ข่าวสารทั้งด้านการเรียนการสอน  กิจกรรมต่าง ๆ  ผลงานการวิจัย  การฝึกอบรม การบริการวิชาการ  และ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ท าให้เป็นรู้จักและยอมรับในวงกว้างขึ้นตามแผนงานท่ีวางไว้  

    ส่วนงานด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์วางไว้ทั้งก่อนการ
ประชาสัมพันธ์ (D) ระหว่างการประชาสัมพันธ์ และหลังการประชาสัมพันธ์ เม่ือข้อมูลต่าง ๆ ได้รวบรวมและ
ถูกประเมินผล   สามารถน ามาปรับปรุงรูปแบบของการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้สอดคล้องและตรง
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น มีการติดตามผลของการประชาสัมพันธ์ที่น าออกเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชน  ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.7.1/3) การจัดท าจุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/4) ซึ่งสามารถเปิดดู
ฐานข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/5) (C/A) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.7.1 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าจุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ 12/2553  
     ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2553 และท่ี 20/2553 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2553 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/1) 
 2. แผนการประชาสัมพันธ์  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/2) 
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/3) 
 4. ตัวอย่างจุลสารข่าว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/4) 
 5. ฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์  ในเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ 
    เว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th (เอกสารอ้างอิงหมายเลข1.7.1/5) 
 

องค์ประกอบ 1.8   การเงินและงบประมาณ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และงบประมาณ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 

 
 
 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.8        
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มาตรฐานคุณภาพ 
1.8.1 มีระบบและกลไกการด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
[ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)]   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.8.1 

1. ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ ซึ่ง
ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีทุกฝ่าย เลขานุการคณะ และหัวหน้างานทุกคน เป็นกรรมการ มี
บทบาทในการดูแลและบริหารงบประมาณ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/1) (P) 

การดูแลด้านการเงิน ส่วนงานแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีฝ่ายคลังเป็นผู้ก ากับดูแล
บริหารการด าเนินการด้านการเงิน  และมีหัวหน้างานคลังและพัสดุเป็นผู้บริหารงานภายในงาน  ลักษณะงาน
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างานและมีความต่อเนื่องกัน ดังนี้ 
1) หน้าที่จัดเก็บรายได้ทุกประเภท เริ่มตั้งแต่การแจ้งหนี้ ติดตามทวงถาม จัดเก็บ น าส่ง และรายงานสรุป
รายรับ  2) หน้าที่เบิกจ่ายเงิน โดยแบ่งตามลักษณะรายจ่าย เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ
หลักสูตร  รายจ่ายส่วนกลาง  รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการวิจัย  รายจ่ายเกี่ยวกับการบริการวิชาการและ
ฝึกอบรม 3) หน้าที่คุมงบประมาณเงินรายจ่ายทุกประเภท ไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4) 
หน้าที่จ่ายเช็ค 5) หน้าที่งานธุรการ  จากการแบ่งแยกหน้าที่ดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรมีความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว คล่องตัว งานมีความต่อเนื่องกันตลอดจนสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้เพราะลักษณะงานแต่ละคนมีกระบวนการคล้ายคลึงกัน   

2. งานคลังและพัสดุมีการจัดท าแผลกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 
โดยผ่านคณะกรรมการที่ดูแลด้านงบประมาณท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนความต้องการครุภัณฑ์ และ
แผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของส่วนงาน ตลอดจนพิจารณาการขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เสนอต่อมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/2) (P) 

3. มีการวางแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยจัดท าประมาณการรายได้-รายจ่าย
ประจ าปี วางแผนการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
แผนการจัดสรรงบประมาณส าหรับหลักสูตรและบุคลากรของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/3) (P) 

4-5. ส่วนงานมีการบันทึกข้อมูลด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุผ่านระบบ MU-ERP และใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/4) (D) ซึ่งผู้บริหารสามารถเรียกดูเพื่อ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินได้โดยน าข้อมูลจากรายงานรายรับ-รายจ่ายใน
แต่ละเดือนไปพิจารณา และน าเข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหาร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/5) (C) 

6-7. ระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน ส่วนงานได้ด าเนินการ ให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ (C) 
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1) ด้านการรับเงิน มีประกาศควบคุมอัตราการจัดเก็บรายได้ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับและออก
ใบเสร็จรับเงิน 

2) ด้านการเบิกจ่าย มีประกาศอัตราการจ่ายเงินแต่ละประเภทอย่างชัดเจน มีหลักฐานการได้รับ
อนุมัติและหลักฐานการจ่ายอย่างถูกต้อง       

3) ด้านการเก็บรักษาเงิน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินท าหน้าที่ตรวจนับเงินและ
เอกสารแทนตัวเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ -จ่ายเงิน
ประจ าวันท าหน้าที่ตรวจสมุดเงินสด ฎีกาและใบเสร็จรับเงินให้มีความถูกต้องตรงกันทุกวัน 
ท าการ ส่วนงานมีการด าเนินการทางด้านการเงินที่โปรงใสพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/6)   

4) ได้รับการตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนดโดยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/7) 

ส่วนงานน ารายงานทางการเงินและงบประมาณไปพิจารณาตรวจสอบสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงขององค์กรตลอดจนหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/8) มีการรายงานสรุปแผน-ผล การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการใช้จ่าย
งบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส   และมีการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ซึ่งผู้บริหารได้น าข้อมูลจากรายงานต่าง  ๆ ไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงขององค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.8.1/9) น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ พิจารณา
อย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/10)  
  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.8.1 

1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ ที่ 66/2554 
     ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/1)  
 2. ข้อมูลประกอบการน าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/2) 
 3. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/3) 
 4. หน้าเว็บไซต์ ระบบ MU-ERP (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/4) 
 5. รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/5) 
 6.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ที่ 127/2553 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 
     ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน ที่ 128/2553 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/6) 
 7. รายงานผลการตรวจสอบจากศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/7) 
 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ 
     ครั้งที่ 1/2553 วันท่ี 6 มกราคม 2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/8) 
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9. ตัวอย่างรายงานสรุปรายละเอียดรายได้ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2554 และรายได้สะสม 
ตั้งแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2554และสรุปค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/9) 

10. รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2554 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/10) 

 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.8.2 มีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.8.2 

 ส่วนงานมีงานกายภาพและบริการพื้นฐาน เป็นผู้จัดระบบการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของส่วน
งานให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด โดยมีการวางแผนความต้องการ การใช้ครุภัณฑ์ และปรับปรุงอาคาร
สถานที่ พร้อมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/1) เสนอต่อหน่วยแผนและ
งบประมาณ เพื่อน ามาพิจารณาในคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/2 และ เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/3) โดยครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ สิ่งก่อ 
สร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และความสะอาด ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของงาน
กายภาพได้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดหาวางระบบการใช้งานและวางแผนการ
บ ารุงรักษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/4) ดังนี้ (P) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาคารสถานท่ี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/5)   
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาท าความสะอาดประจ าปี 

งบประมาณ 2554 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคารายการจ้างเหมา
ท าความสะอาดอาคารเรียนนาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1,2) อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 
(อาคาร 3) และอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4)  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/6)  

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคารายการ รายการจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/7)  

4. โครงการ Low Carbon Faculty (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/8)  

โดยคณะกรรมการ ดังกล่าวข้างต้นมีการด าเนินการเพื่อให้ส่วนงานสามารถใช้ทรัพยากรและทรัพย์ 
สินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการจัดท าระบบการจองห้องออนไลน์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/9)  มี
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เพื่อดูแลระบบท าความสะอาดอาคารสถานที่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/10)  
และผู้ควบคุมงานดูแลระบบรักษาความปลอดภัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/11) ส่วนโครง  การ Low 
Carbon Faculty ได้จัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ (D) 

 ติดตั้งสวิทช์เชือกกระตุกควบคุมโคมไฟแสงสว่างในห้องท างานคณาจารย์และบุคลากรของ
ส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/12)  

 จัดท าวีดิทัศน์แนะน าการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายและติดโปสเตอร์แนะน า
วิธีการใช้ www.en.mahidol.ac.th (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/13)  

http://www.en.mahidol.ac.th/
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 จัดประชุม ครั้งที่ 1 ให้บุคลากรของส่วนงานร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดใช้วัสดุที่
สิ้นเปลืองและการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินให้คุ้มค่าที่สุด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.8.2/14) 

 ประชาสัมพันธ์แนะน าโครงการ Low Carbon Faculty ให้กับนักศึกษาใหม่ได้รับทราบ  
 ติดตั้ง PIR SENSORS SWITCH ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน

อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล  
 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านเสียงตามสาย ติดโปสเตอร์น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของส่วนงาน  
 เปลี่ยนหลอดไฟ T5 แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/15)  
 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Low Carbon Faculty ครัง้ที่ 1 และ ครั้งท่ี 2 

โดย ผศ.ดร.จิรพล  สินธุนาวา อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/16)  

จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ที่รับผิดชอบจะมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่
ด้าน และรายงานผลต่อหัวหน้างาน และ/หรือผู้บริหารตามล าดับ (C) เพื่อน าไปวางแผนน ามาพัฒนาและปรับ 
ปรุงระบบการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในปีงบประมาณถัดไป (A) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.8.2 

1. แผนความต้องการการใช้ครุภัณฑ์ และปรับปรุงอาคารสถานท่ี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/1)  
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ  ที่ 66/2554 
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/2)  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 4/2554 
วันท่ี 22 กันยายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/3)  

4. แผนการบ ารุงรักษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/4)  
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาคารสถานท่ี ที่ 111/2552 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2552 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/5)  
6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาท าความสะอาดประจ าปีงบประมาณ 2554 
และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคารายการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน
นาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1และอาคาร 2) อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3) และอาคารสิ่งแวดล้อม
พัฒนดล (อาคาร 4) ที่ 98/2553 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/6)  

7.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
 ที่ 90/2553 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  
 รายการ รายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ 79/2553 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/7)  

8. โครงการ Low Carbon Faculty (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/8)  
9. ระบบการจองห้องออนไลน์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/9)  
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10. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารเรียน  ที่ 120/2553  
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/10)  

11.  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานดูแลระบบรักษาความปลอดภัย  และความสงบเรียบร้อยแก่สถานท่ีและ 
 ทรัพย์สินของราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ที่ 101/2553 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2553 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/11)  

12.  รูปภาพกิจกรรม การติดตั้งสวิทซ์เชือกกระตุกควบคุมโคมไฟแสงสว่างในห้องท างานคณาจารย์และ 
 บุคลากรของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/12)  

13.  วีดิทัศน์แนะน าการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในห้องบรรยายและโปสเตอร์แนะน าวิธีการใช้ 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/13)  

14.  รายงานการประชุม Staff Meeting ครั้งที่ 1 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/14) 
15.  รูปภาพกิจกรรม การเปลี่ยนหลอดไฟ T5 แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์  

 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/15)  
16.  รูปภาพกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Low Carbon Faculty  

 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/16) 
 

องค์ประกอบ 1.9   การบริหารความเสี่ยงและ
การเปล่ียนแปลง 

 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารความ
เสี่ยง ในการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ี
จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.9        

        

 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.9.1 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ  
[ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.9.1 

ส่วนงานมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นประธานอนุกรรมการ ท าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากร ด าเนินการด้านการจัดวางระบบการควบคุมภาย 
ใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544 
และการจัดการความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/1) (P) 

มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง เพื่อวาง
แนวทาง รูปแบบและวิธีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจขององค์กร ได้แก่ ด้านการวิจัย 
ด้านการศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคลังและสินทรัพย์ ด้านบริหาร ด้าน
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ทรัพยากรบุคคล ด้านนโยบายและแผน และด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดท าเป็นแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในในปีงบประมาณ 2554 ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นัดหารือแยกเป็นกลุ่มย่อยในแต่
ละด้าน และเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาก่อนน าส่งให้กับมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/2) 
(D) 

 ในปีงบประมาณ 2554 ส่วนงานจัดให้บุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
สถาบันโภชนาการ เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/3) นอกจากนี้ ส่วนงานจัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเสี่ยง: จัดการได้...ไม่ยาก” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ให้แก่บุคลากร เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรซึ่งจากการประเมินผล
พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมประเมินว่าสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้
จริง  อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 57.45 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/4-5) (D) 

งานนโยบายและแผนมีการติดตามผลการปรับปรุงตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา จ านวน 2 รอบ คือ ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2554 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2553-มีนาคม 
2554) และครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2554 รอบ 6 เดือนหลัง(เดือนเมษายน – กันยายน 2554) โดยมีการ
ประชุมกลุ่มย่อยกับงานต่าง ๆ ในประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/6) เพื่อวาง 
แผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2555 ต่อไป (C) 

 จากการเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 
2554 พบว่าประเด็นความเสี่ยงที่เคยมีการประเมินไว้เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  2553 จ านวน 15 ประเด็นความ
เสี่ยงสามารถท าการแก้ไขและปรับปรุงในปีบประมาณ 2554 ทั้งสิ้น 14 ประเด็นความเสี่ยง มีเพียง 1 เรื่อง 
คือ การวิจัยด้านการศึกษาซึ่งยังไม่มีผลการด าเนินงานใด ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/7)   
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.9.1 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง 
ที่ 64/2554  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/1) 

2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง  
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 27 กันยายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข1.9.1/2) 

3. รูปภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน ณ สถาบันโภชนาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข1.9.1/3) 
4. รูปภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเสี่ยง: จัดการได้...ไม่ยาก” 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/4) 
5. รายงานการประเมินโครงการเร่ือง ความเสี่ยง: จัดการได้...ไม่ยาก”(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/5) 
6. ระเบียบวาระการประชุมจากงานนโยบายและแผนประกอบการประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่ 3/2554 

วันที่ 10 มีนาคม 2554 และครั้งที่ 7/2554  วันที่ 15 กันยายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/6) 
7. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/7) 
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องค์ประกอบ 1.10  ผลลัพธ์การบริหาร  ผลการประเมินผลลัพธ์ 

หลักการ ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ          
ซึ่งครอบคลุมทั้งภาวะผู้น าการน า
องค์กร    การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบ 1.10        

  ผลลัพธ์ที่ 1        
  ผลลัพธ์ที่ 2        
  ผลลัพธ์ที่ 3        
 

 ผลลัพธ์ที่ 4        
 

 ผลลัพธ์ที่ 5        
  

 ผลลัพธ์ที่ 6        
  

 ผลลัพธ์ที่ 7        
  

 ผลลัพธ์ที่ 8        
  

 ผลลัพธ์ที่ 9        
  เฉลี่ย (Mean) 2.11 
  

 ผลลัพธ์อื่นๆ 

 

  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยทุธข์อง
ส่วนงาน 

  1)...... 
  2)...... 
  ฯลฯ 
  2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ 

1)...... 
2)...... 

ฯลฯ 

       

 
 

มาตรฐานคุณภาพ 

1.10.1 สัมฤทธิผลด้านการบริหาร 
 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : ผลการประเมินความส าเร็จของการบริหารส่วนงาน 
รายงานผลลัพธ์  :   ส่วนงานมีการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย  

สนับสนุน มีการท าประชาพิจารณ์ และระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานภายในองค์กร และยังไม่มีระบบการประเมิน
ผลส าเร็จของการบริหารส่วนงานของผู้บริหารจากความพึงพอใจของบุคลากร 
โดยส่วนงานจะประเมินผลส าเร็จของการบริหารส่วนงานจากการด าเนินงานตาม
เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานและข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) 
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ผลลัพธ์รายการที่ 2 : ร้อยละของ Corporate KPI ที่บรรลุตามเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มา 

รายงานผลลัพธ์  :   เม่ือเปรียบเทียบของ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าปีที่
ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 พบว่า ปีงบประมาณ 
2554 มี Corporate KPI ที่บรรลุตามเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
จ านวน 9 ตัวชี้วัด จากจ านวนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด คิดเป็น Corporate KPI ที่
บรรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 69.23  

                                     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/1) 
  จ านวน Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าปีท่ีผ่านมา x 100 
                                                        จ านวน Corporate KPI ทั้งหมด 

                   =           9 x 100    =  69.23 
        13 

ผลลัพธ์รายการที่ 3 : ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของบุคลากร 
รายงานผลลัพธ์  :   ส่วนงานยังไม่มีการประเมินผลในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลลัพธ์รายการที่ 4 : การพัฒนาคณาจารย์ 
รายงานผลลัพธ์  :    ส่วนงานมีผลลัพธ์ในการพัฒนาอาจารย์ โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 49 

คน   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 262  โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี้   

                              ดัชนีคุณภาพของอาจารย์  =  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า   =  5.34 
                                                                      จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
   ค่าคะแนนที่ได้              =   4.45 
                              (เกณฑ์ สมศ. ดัชนีคุณภาพของอาจารย์ 6=5 คะแนน)  

ผลลัพธ์รายการที่ 5 : ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รายงานผลลัพธ์  :    จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ านวน  41 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.67 ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ  โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้  

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ x 100   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

                                                   =     41 x 100   =  83.67 
                                                        49                
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ผลลัพธ์รายการที่ 6 : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รายงานผลลัพธ์  :    จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 65 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ x 100 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
        =      65 x 100    =   81.25 

                                                            80 

ผลลัพธ์รายการที่ 7 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ที่ส่วน
งานจัดให้ 

รายงานผลลัพธ์  :   งานสารสนเทศได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการด้าน  
                                       เทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 25 คน โดยท าแบบประเมิน  
                                ความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ ค่าคะแนนประเมินรวม 2.60 ถ้าเฉลี่ยที่ 5 ระดับจะได้ 
                                คะแนน 4.33 คิดเปน็ร้อยละ 86.59  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/2) 
   ผลรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศของส่วนงาน  
                                                    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

                                                  = 65.09 / 25 
             = 2.60 
เนื่องจากส่วนงานได้ท าการประเมินเป็น 3 ระดับ ถ้าต้องการเฉลี่ยที่ 5 ระดับใช้สูตร 
ความพึงพอใจงานสารสนเทศ 5 ระดับ  = (5*ความพึงพอใจงานสารสนเทศ 3 ระดับ) / 3 
              = ( 5* 2.60) / 3 
              = 4.33 
คิดเป็นร้อยละ              = (100*ความพึงพอใจงานสารสนเทศ 3 ระดับ) / 3 
              = ( 100* 2.60) / 3 
              = 86.59 

ผลลัพธ์รายการที่ 8 :    ระดับความส าเร็จด้านการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคล้อง 
   กับกลยุทธ์ที่เน้น 

ผลลัพธ์รายการที่ 9 : ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
รายงานผลลัพธ์ที่ 8-9 :   ส่วนงานจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ส าคัญของส่วนงาน

ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงานมีการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ  พร้อมทั้งผ่าน
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  โดยการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีของส่วนงาน ประกอบด้วย 2 แหล่งเงิน คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 งบประมาณรวมทั้งหมดจาก 2 
แหล่งเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ที่ส่วนงานได้อนุมัติแก่แผนกลยุทธ์ในทุก
พันธกิจรวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น 115 ,749,315.04 บาท  โดยมีผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  104,416,105.76 บาท  คิดเป็นการบริหาร
งบประมาณของส่วนงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ร้อยละ 90.21 

      (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/3) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 1.10.1 

1. ผลการวิเคราะห์ Corporate KPI ที่บรรลุตามเป้าหมาย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/1) 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/2) 
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/3) 
 

สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ 1 : มาตรฐานคณุภาพด้านการบริหาร 

สรุปผลการด าเนินการ(ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่
ผ่านมาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

ในการบริหารจัดการส่วนงานมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีการ
สื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบเป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจต่าง ๆ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การด าเนินงานในทุกโครงการ/กิจกรรม มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน
ประกอบด้วยบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการ ร่วมท าหน้าที่ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนในทุกพันธกิจมีการส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ท างานร่วมกับอาจารย์อาวุโสในด้าน
ต่าง ๆ  เช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ   

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรก าหนดให้มีการเยี่ยมส ารวจภายในส่วนงาน โดยเสนอให้ใช้ผู้
ประเมินคุณภาพจากบุคคลภายนอกส่วนงานแทนคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งจะท าให้เห็น
มุมมองที่แตกต่างมีการประเมินผล ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานภายในส่วนงาน จัดท า
แบบสอบถามให้กับบุคลากรที่เกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าการประเมินผลระบบฐาน 
ข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ส่วนการควบคุมการด าเนินงานของเว็บไซต์ ส่วนงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการเว็บไซต์  
โดยมีคณบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโดยตรง  ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและ
ให้ค าปรึกษาในปัญหาด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในการน าขึ้นเว็บไซต์ของส่วนงาน 

ด้านการเงินและงบประมาณ ส่วนงานมีคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่องสร้างและบริหาร
งบประมาณท าหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณลงไปตามพันธกิจและตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
ตลอดจนติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา  
         ส่วนงานมีระบบสวัสดิการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งท าให้เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 

จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข  
ส่วนงานยังไม่เคยมีการประเมินระบบการบริหารงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ผู้บริหารมีนโยบาย

ให้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินระบบการบริหารงานของส่วนงาน 

สรุปผลลัพธ์  
 ส่วนงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในเรื่องการเงินและ
งบประมาณ การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการหรือคณะท างาน ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา ระดับความส าเร็จด้านการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้น คิดเป็น
การบริหารของส่วนงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ร้อยละ 90.21 และมี Corporate KPI ที่บรรลุตาม
เป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 69.23 รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานของส่วนงานที่บรรลุ
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 51.21 ส่วนงานให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน  ให้มีการประเมินผลการให้บริการระบบสารสนเทศของส่วนงานเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน   
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หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่มีความ   
โดดเด่นกว่าสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน และส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน  ทีบู่รณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ 

 

 

องค์ประกอบ 2.1   ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา 
ท่ี มี ประสิ ทธิ ภาพครอบคลุ ม ท้ั งระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับองค์กร โดยมีขอบเขต
การด าเนินงานอย่างครบวงจร ท้ังการ
ก า หนดน โ ยบ า ยแล ะ แผน ง าน  ก า ร
ประสานงาน การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ ระบบและกลไกแต่ละ
ระดับ อาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 2.1        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.1.1 องค์กรมีการก าหนดโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน     ด้าน
การบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของชาต ิ  
[ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..11..11 

 ส่วนงานมีการก าหนดให้งานบริการการศึกษา อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของส่วนงาน โดยมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นหลัก ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานด้านการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/1) ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการศึกษาของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/2) และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการเป็นประธาน ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบการศึกษาของส่วนงานให้ด าเนินการไปตามแผนปฏิบัติ
งานที่ก าหนดไว้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/3) มีการจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลผลิต 
ทางด้านการศึกษาร่วมกับแผนการใช้งบประมาณ โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการภายใต้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/4) เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน
ของส่วนงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (P) 

   

                   มาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษา มาตรฐานคุณภาพท่ี 2 
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จากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ท าให้ส่วนงานมีกิจกรรมและการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการ 
ศึกษาของส่วนงาน ดังนี้ 

1. ส่วนงานมีการระดมสมอง เพื่อด าเนินการพัฒนาและก าหนดทิศทางหลักสูตรของส่วนงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.1.1/5) ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต มาให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตร  มีการก าหนดโครงการเชิงรุก
ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เช่น การส ารวจภาวะ 
การได้งานท าของบัณฑิต การส ารวจถามความเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอดคล้องกับ 
Strategic Objective ของมหาวิทยาลัยมหิดลในยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็น
เลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 เลิศล้ าบูรณา
การศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดคืออัตราการได้งานของบัณฑิต ร้อยละ 90.50 ทั้งนี้เป็นแผนในการ
จัดท าข้อตกลงกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/6) (D) 

2. ส่วนงานมีการสร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/7) (D) 

2.1 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการศึกษาร่วมกันระหว่างส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (MUGE) 
วิชาศึกษาทั่วไปของส่วนงาน (ENGE) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร EV) เป็นโครงการความร่วมมือ
ภายในมหา วิทยาลัยระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ที่หลากหลายสาขาวิชาซึ่ง
สามารถน าความรู ้คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

2.2 การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ภายในประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท.) ร่วมกับสถาบันที่จัดการ
เรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม ภายในประเทศ 23 สถาบันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่งได้ประชุมและด าเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม มีการก าหนดจรรยาบรรณของนักสิ่งแวดล้อม ส าหรับความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ  เช่น การลงนามความร่วมมือในเครือข่ายความร่วม 
มือลุ่มแม่น้ าโขงกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 17 แห่ง ซึ่งในแต่ละปีเครือข่ายแต่ละประเทศจะด าเนินการเวียน
เป็นเจ้าภาพการจัดฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่ก าหนดไว้ใน MOU 
และส่งนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงานวิจัยภายใต้ MOU  

2.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหารจัดการสารเคมี 
(ETM) ด าเนินการในลักษณะสถาบันอุดมศึกษา/วิจัยร่วม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้
จากการค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีทักษะด้านการวิจัย โดยมีการร่วมมือกับภาค  
การผลิตและบริการทั้งภาครัฐ และธุรกิจเอกชน เพื่อผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะด้านการวิจัย 
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3. ส่วนงานมีการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้าน
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยการเสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการ  
ศึกษา ตามเอกสาร  1) ข้อมูลประกอบการน าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และการได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  2) การเสนอของบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ปี 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/8)  3) การจัดสรรงบประมาณของหลัก 
สูตรในการศึกษาภาคสนาม ส าหรับปีการศึกษา 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/9) และ 4) ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหารจัดการสาร 
เคมี (ETM) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/10) (D) 

 นอกจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์แล้ว ส่วนงานยังได้สนับสนุนด้านงบประมาณ และด้าน
อื่น ๆ ให้นักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี     
(3 D) ประกอบด้วย  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) โดยส่วนงานมีการสนับสนุนให้
นักศึกษาเลือกผู้แทนนักศึกษาเพื่อเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
เพื่อเสนอและด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/11) ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) ส่วนงานได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจ าปี ของนักศึกษาทุก
ระดับ โดยนักศึกษาได้น าพานไหว้ครูมาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์  (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.1.1/12) และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (Drug-Free) นักศึกษาได้ร่วม
โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์รวมพลังต้านยาเสพติด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/13)  

 ส่วนงานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน (C) จากแผน 
การปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ  และได้น าเสนอผลงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ
ประจ าส่วนงาน (C) 

 ซึ่งงานบริการการศึกษามีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ (A) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/14) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.1.1.1.1  

1. โครงสร้างองค์กร ค าสั่งมอบหมายอ านาจคณบดี และภาระงานของงานบริการการศึกษา 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/1) 

2. แผนยุทธศาสตร์ การประชุมทิศทางพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF และบันทึกข้อความ ที่  
ผ.61/2552  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ขอความอนุเคราะห์ทบทวนเป้าหมายผลผลิตปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 และ บันทึกข้อความที่ ผ 067/2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เรื่อง 
ขอเชิญประชุมเพื่อท าประชาพิจารณ์ PA ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2554  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/2)  

3. แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/3) 
4. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/4) 
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5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทิศทางพัฒนาหลักสูตร ที่ 184/2554 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2554 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/5) 

6. การจัดท าข้อตกลงกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/6) 
7. การสร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/7) 
8. การเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/8)  
9. การจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรเพื่อการศึกษาภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2554 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/9) 
10. การจัดสรรงบประมาณจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหาร

จัดการสารเคมี (ETM) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/10) 
11. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  

ที่ 22/2554 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ 103/254 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2554 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/11) 

12. รายงานผลการด าเนินโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2554 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/12) 

13. รายงานผลการด าเนินโครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์รวมพลังต้านยาเสพติด  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/13) 

14. เอกสารสรุปงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2554, รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4/2554,  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน ครั้งที่ 4/2554,   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ  
ที่ 66/2554  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/14) 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..11..22 

 ส่วนงานมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายคุณภาพและระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.1.2/1) มีหน่วยพัฒนาคุณภาพ ท าหน้าที่ด าเนินงานและประสานงานต่าง ๆ โดยระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ส่วนงานได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/2) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพของทุกงานก่อนได้รับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการเยี่ยมส ารวจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตรวจเนื้อหา กระบวนการ วิธีการ ความถูกต้อง ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (P) 



 66 

 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้น าผลการเยี่ยมส ารวจตามระบบคุณภาพมหา 
วิทยาลัยมหิดล รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้กรรมการรับทราบ และมีการประชุมย่อยกับผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละด้าน ให้รับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย รวมท้ังมีการ 
น าผลการเยี่ยมส ารวจ เวียนแจ้งทางอีเมล์ เพื่อให้บุคลากรในส่วนงานทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน (D) 
และในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจมาปรับปรุงพัฒนางาน
ด้านบริการการศึกษา อาทิ 

 - การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนงานได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.1.2/3)  

- มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อให้เห็นการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/4) 

- มีการริเริ่มโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างบุคลากรและนักศึกษา เพื่อพัฒนาเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์โดยก าหนดให้ทุกวันพุธบ่ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
เป็นวันสันทนาการของบุคลากรและนักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/5) 

- ส่วนงานและสมาคมศิษย์เก่า ได้ท างานร่วมกันสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการและการ
ด าเนินงานที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ ในการพัฒนาส่วนงาน 
ซึ่งสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่วนงานจัดขึ้น ดังนี ้(D) 

 1. โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554” จัดขึ้นเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2554  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาของส่วนงาน แนะน าประสบ 
การณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระหว่างเรียนและได้พบอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับ
นักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งโครงการนี้ ได้เชิญศิษย์เก่า 2 ท่าน คือ นายกล้า มณีโชติ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 22 และนางสาวมนวิกานต์ ขจรบุญ ศิษย์เก่า หลักสูตร
ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 มาเป็นร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์
ระหว่างเรียน และน าไปต่อยอดเพื่อศึกษาต่อ หรือใช้เป็นประสบการณ์ในการท างานได้ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.1.2/6) 

   2. โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553” จัดขึ้นเม่ือวันที่ 1 
กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รวมทั้ง
ให้ข้อคิดและแบ่งปันประสบการณ์ ได้รับรู้ถึงบทบาทของนักสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งโครง 
การนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ า นายกสมาคมศิษย์เก่า และเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญา
โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 เป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การท างานให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต” และได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ บุญตันตราภิวัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 
2553 และเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร รุ่น
ที่ 1 เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง“บทบาทนักสิ่งแวดล้อมกับการท าคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/7) 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ    22.1.2.1.2  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร  ที่ 65/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554  
  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/1) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ที่ 79/2554 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/2) 

  3. เอกสารข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรของส่วนงาน  
      (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/3)  
  4. แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2554     

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/4) 
  5. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/5) 
  6.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/6) 
  7.  โครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/7) 
 
 

องค์ประกอบ 2.2  หลักสูตร  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ หลักสูตรท่ีเปิดสอนมีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีนิยมในระดับชาติ/
นานาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องค์ประกอบ 2.2        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ   

2.2.1  มีระบบและกลไกในการสร้าง ประเมินและปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรที่มีความคล่องตัว    
ได้มาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ์ 
[ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ   22..22..11 

ส่วนงานมีคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (P) โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นประธาน  มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา  เป็นคณะ 
กรรมการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ  ท าหน้าที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
แผนการศึกษาและแนวทางการด าเนินงานด้านการศึกษาของส่วนงาน รวมถึงในเรื่องของการสร้าง
หลักสูตร ก าหนดการประเมิน ปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรไปบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.2.1/1) (P) 

นอกจากนี้ ส่วนงานยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/2) เพื่อด าเนินการพัฒนาและก าหนดทิศทางหลักสูตร
ของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2554  และ
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คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงในปีการศึกษา 2555 ซึ่งขณะนี้ ส่วนงานอยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/3) ดังนี ้(D) 

1. หลักสูตรที่ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยส่งรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 ไปยังบัณฑิต
วิทยาลัยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีจ านวน 4 หลักสูตร ที่จะเปิดรับนักศึกษาในรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 คือ 

* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 
* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 
* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) เป็นการยุบรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชา
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (IE) กับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (RM) 

* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

2. หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) มีจ านวน 3 หลักสูตร คือ 

 * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 * หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

3. หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีส่วนงานด าเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสภา
มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/4) ส่วนงานมีการด าเนินการทางด้านการควบคุมและการตรวจสอบ
หลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีการประเมินคุณภาพการสอน
อย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินการสอนของอาจารย์ การประเมินรายวิชา ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ออกภาคสนามในระบบออนไลน์ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและส่วนงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งส่วนงานจะน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมาประกอบในการพัฒนารายวิชาของ
หลักสูตร สืบค้นข้อมูลได้จาก www.student.mahidol.ac.th/evaluation (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/5) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.2.1.2.1  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการจัดการศึกษา ที่ 167/2552  
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2552  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/1) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร ที่ 164/2552 
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/2) 

3. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/3) 
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4. เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/4) 

5. ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจาก www.student.mahidol.ac.th/evaluation  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/5) 

 

องค์ประกอบ 2.3  กระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผล 

 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มี ก ร ะบวนการ เ รี ยนกา รสอนและกา ร
ประเมินผลท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต
ท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังด้านวิชาชีพ/วิชา
เฉพาะ และความสามารถ/ทักษะด้านอื่นๆ ท่ี
มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การด าเนินชีวิตอย่างมี คุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 

องค์ประกอบ 2.3        

         

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.1  มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคล้องกับหลักการการศึกษาที่เน้น    
การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Centered Education) 

 

การด าการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..33..11 

1. ส่วนงานมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง  เช่น 

1.1 ระดับปริญญาตรี  
1.1.1 มีการก าหนดการศึกษาดูงาน การฝึกงาน การท าโครงงานโดยเลือกจากหัวข้อที่นัก 

ศึกษาสนใจ เลือกสถานที่ฝึกงานได้เองตามความเหมาะสม ซึ่งเม่ือสิ้นสุดการฝึกงานแล้ว อาจารย์ผู้รับ 
ผิดชอบวิชาจะน าแบบประเมินจากผู้ประกอบการมาท าการสรุปผลการประเมินและน าเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อวิเคราะห์แนวทางและปรับกระบวนการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกงานส าหรับปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ บางรายวิชายังมีการเรียนการสอน
ทั้งแบบบรรยายและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและพื้นท่ีจริง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/1) (P) 

1.1.2 มีการวัดระดับความรู้ของผู้เรียน ระหว่างการด าเนินการเรียน/การสอน เพื่อท าให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น ซึ่งมีการสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสังเกตพฤติกรรมของผู้ 
เรียนในชั้นเรียนของแต่ละคนเพื่อจัดกลุ่มการเลือกแขนงวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการ
จัดกลุ่มสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและ
ศักยภาพของผู้เรียน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/2-3) (P) 

1.1.3 มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาโครงการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Senior Project) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์จะชี้แนะนักศึกษา
ตั้งแต่การค้นหาหัวข้อเรื่อง ให้ค าแนะน าในการวางแผนการวิจัย และด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ได้
วางแผนไว้ มีการจัดให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ทุกสิ้นปีการศึกษา 
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(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/4) ทั้งนี้  ส่วนงานได้มีการสนับสนุนการท าโครงการวิจัยให้จ านวน 15 
ทุน ๆ ละ ไม่เกิน 5,000 บาทให้แก่นักศึกษาอีกด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/5) (D) 

1.1.4 การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด ในระดับปริญญาตรี 
เช่น จัดอบรมด้านวิชาการและเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้เลือก
หัวข้อการอบรมที่สนใจและต้องการเพิ่มพูนความรู้ก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งในแต่ละปีจะจัด
หัวข้ออบรมตามที่นักศึกษาถนัดหรือสนใจ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/6) (D) 

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 1.2.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการศึกษาดูงานระยะสั้น และการออกฝึกภาคสนาม 
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้และปฏิบัติจากสถานท่ีจริง (D) 

 1.2.2 มีการเตรียมรายวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนทั้งนี้นักศึกษายัง
สามารถเลือกเรียนรายวิชาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ อันเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้แบบ
บูรณาการให้กับนักศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (D) 

 1.2.3 นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัยได้ตามความสนใจ โดย
หลักสูตรมีการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ นักศึกษามีการอภิปรายร่วมกัน ติดตามผลการ
เรียนรู้แต่ละบุคคลตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร  มีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา  ตลอดจนมีการแนะน าแหล่งทุนวิจัย แหล่งตีพิมพ์ในวารสาร/การประชุมทางวิชาการที่ มี
มาตรฐานให้แก่นักศึกษาเพื่อขอส าเร็จการศึกษา (D) 

 1.2.4 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตร เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะความ 
สามารถในการท าวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรอื่นได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมด้วย 
หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ภาคพิ เศษ) ได้ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/7) (D) ได้แก่  

1. ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีคุณภาพ 

2. การจัดการของเสียและการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Waste 
Management and Greenhouse Gas Inventory Model) 

3. การบูรณาการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
5. เทคนิคการสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
6. เทคนิคการใช้แผนที่ และ Global Positioning System (GPS) ส าหรับงานวิจัย

ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 2. มีการประเมินผลนักศึกษาตามหลักการการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง  โดยให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเป็นผู้ประเมิน ซึ่งจะน าผลการประเมินไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป ตลอดจนมีการ
ระบใุน Course Syllabus (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/8)    

3. มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ/คุณธรรม/จริยธรรม เช่น กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยหน่วยกิจการ
นักศึกษาเป็นผู้ประสานงานระหว่างนักศึกษากับบุคลากรและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งส่วนงานได้มีการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/9) (D) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.3.3..11  

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน สรุปผลการฝึกงาน/รายงานการประชุมหลักสูตร ES เกี่ยวกับการ   
ฝึกงานตัวอย่าง Course Syllabus วิชาฝึกงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/1) 

2. การจ ัดอาจารย์ท่ีปรึกษาเบื้องต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/2) 
3. เกณฑ์การเลือกแขนงวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการจัดกลุ่มสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/3) 
4. ตัวอย่าง Course Syllabus วิชาโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Senior Project) 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/4) 
5. ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย/โครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/5) 
6. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/6) 
7. ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/7) 
8. สรุปการประเมินผลโครงการ และตัวอยา่งเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาที่ก าหนดใน Course Syllabus  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/8) 
9.  กิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/9)  
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.2 มีการประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..33..22 

     แต่ละหลักสูตรมีการก าหนดการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา รวม
ทั้งตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อก าหนดใน Course Syllabus ทุกรายวิชา จากนั้น
เสนอเข้ารับรองในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาค
การศึกษาทุกครั้ง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/1) (P) 

    งานบริการการศึกษาด าเนินการอบรมและชี้แจงนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยระดับปริญญาตรีจะใช้การ
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ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัย ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระบบการประเมิน
ของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/2) (D) 

หลังจากนั้นจะด าเนินการสรุปผลการประเมินในระบบของมหาวิทยาลัย และระบบของส่วนงาน 
จัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/3) (C)   

ภาพประกอบที่ 2.3.2 (1)   ระบบการประเมินการเรียนการสอน 

 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.3.3.2.2  

1. ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/1) 

2. แบบประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/2) 
3. ตัวอย่างการส่งสรุปผลการประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตร  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/3) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.3 มีการส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยทางด้านการศึกษา (Education Research) เพื่อพัฒนา      
การเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..33..33 

ส่วนงานด าเนินการตามมาตรฐานด้านการท าวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ได้สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้ารับการอบรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง (D) คือการท างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด า 
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เนินการวิจัย เช่น เรื่องการใช้ประโยชน์อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
2551 เรื่องการพัฒนาการส่งข้อมูลบนเว็บไซด์ ระยะที่ 1 และเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศองค์กรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยงานวิจัยเหล่านี้เม่ือ
ด าเนินการเสร็จสิ้นสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์มากขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.3/1) (D)   

ส าหรับงานวิจัยด้านการเรียนการสอนโดยตรงนั้น อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันภายในหน่วยงาน
บริการการศึกษา เพื่อเริ่มการท าวิจัยดังกล่าว  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22..33..33  

1. แผ่นพับเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ และเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.3/1) 
 

องค์ประกอบ 2.4   นักศึกษา  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่ีมีความ
พร้อมด้านความรู้  สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ สุขภาพ สังคม และมีความตั้งใจใน
การเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องค์ประกอบ 2.4        

        
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงศักยภาพของนักศึกษา และการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..44..11 

    ทุกหลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ตลอดจนมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร (P) ได้แก่ 

ระดับปริญญาตรี มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมที่จบสายวิทยาศาสตร์ โดยมี
ระบบการรับนักศึกษา 2  ระบบคือ 1) ระบบรับตรง ได้แก่ ระบบโควตาวิทยาเขต ได้แก่ กลุ่ม
กาญจนบุรี กลุ่มนครสวรรค์ กลุ่มอ านาจเจริญ และระบบโควตาความถนัดทางวิชาชีพซึ่งรับนักเรียน
จากทั่วประเทศนอกเหนือจากกลุ่มวิทยาเขต และ 2) ระบบแอดมิชชั่น ทั้งนี้ ระบบแอดมิชชั่นและระบบ
โควตา ยังได้มีการก าหนดเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 (P) 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ในภาคปกติมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์ วิทยา 
ศาสตร์ประยุกต์ หรือจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 2.5 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา (ภาคพิเศษ) ส่วนงานมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเพิ่มเติม คือ จะต้องมีประสบการณ์
ท างาน  ส่วนกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนานาชาติ คือ ผู้ที่ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างประเทศจาก
ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ (TICA) (เอกสาร 
อ้างอิงหมายเลข 2.4.1/1) (P) 
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ในการรับนักศึกษาดังกล่าว มีการจัดแนะน าหลักสูตรและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้
ข้อมูลของแต่ละหลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/2) ดังนี ้(D) 

โครงการ “เสริมความรู้สู่โรงเรียน” (Road show) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาในเชิงรุกให้เกิดการยอมรับ เข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนงาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่
ความรู้ให้นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ณ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการตามโครงการ
เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยมีประธาน
หลักสูตร เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่เป็นวิทยากรให้ความรู้  

- ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

- การประชาสัมพันธ์ทางระบบเครือข่ายเอทีเอ็มของธนาคารและช่องทางอื่น ๆ  อาทิ 
เช่น หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์  และระบบออนไลน์ 

กระบวนการ และการด าเนินงานในการรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร มีดังนี ้

ระดับปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/3) 

 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมี กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยและงานบริการ
การศึกษาของส่วนงานเป็นผู้ประสานงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกและ
สอบสัมภาษณ์ทั้งในระบบแอดมิชชั่น (ผ่านการทดสอบจาก สกอ.) และระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย 
มีการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การสอบข้อเขียนของคะแนน GPAX และ GPA ตลอดจนเกณฑ์การ
สอบสัมภาษณ์ทั้งในระบบแอดมิชช่ัน และระบบรับตรง 

ระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/4) 

นักศึกษาปริญญาเอกมีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาโดยด าเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่มี
ความสนใจและมีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติคือ มี
คะแนน TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หลังจากนั้นผู้สมัครน าเสนอ Concept Paper ต่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก หลังจากนั้นคณะกรรมการจะด าเนินพิจารณาและลงมติในการ
คัดเลือกนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรต่อไป 

ส่วนในระดับปริญญาโทมีการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์คะแนนการสอบของวิชาภาษา 
อังกฤษ วิชาความรู้ทั่วไป ตามที่ระบุในเอกสารระเบียบการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้บาง
หลักสูตรมีการผ่อนผันให้นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน เข้ามาศึกษาก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าต้อง
สอบผ่านภาษาอังกฤษภายใน 1 ปี มีระบบการสอบคัดเลือกที่ด าเนินการโดยหน่วยทดสอบกลาง ได้แก่ 
บัณฑิตวิทยาลัย ส านักทดสอบกลาง โดยมีผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะมีการสอบสัมภาษณ์ที่
พิจารณาถึงความพร้อม ความถนัด ความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อม  

ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทางไกลเพื่อคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อ และพิจารณาจากโครงร่างผลงานวิจัย (Proposal) ในกรณีที่เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติ และ
พ านักอยู่ต่างประเทศ 
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  นอกจากนี้ กระบวนการการกระจายโอกาสให้กับนักศึกษาทุกกลุ่ม ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยแบ่งการรับเข้าเป็นระบบรับตรง และระบบ   
แอดมิชชั่น ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนท่ัวประเทศให้ได้มีโอกาสในการสอบคัดเลือกได้ถึงสองครั้ง ส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรมีการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.4.4..11  

1.  การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/1) 

2. โครงการแนะแนวหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/2) 
3. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/3) 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก และค าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่ 688/2554 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/4) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.4.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่ อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้  
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม   
[ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..44..22 

 หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา มีแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.4.2/1) (P) 

 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม (D) 

 1. ด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิชาการ จัดให้มีโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนจบการศึกษา ซึ่งมีการอบรมด้านวิชาการ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้เลือกหัวข้อที่สนใจที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนในหลักสูตรเพิ่มเติม รวมถึงมีการจัดอบรมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อน าไปใช้ในการ
สมัครงานและศึกษาต่อ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/2) 

 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษามีค่านิยมที่ถูกต้อง จึงได้มีการประกวดค าขวัญหัวข้อ
รณรงค์การแต่งกายนักศึกษาถูกระเบียบ การประกวดเรียงความด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/3) 

 3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 โครงการเปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก โดยมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ และเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/4)  
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 โครงการที่ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (บ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล) โดยบุคลากรและ
นักศึกษาได้ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดวัชพืช จอกแหน และขยะ ณ บริเวณพุทธ
มณฑลสถาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/5) 

 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน โดยสอดแทรกเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในเกมสต์่าง ๆ  
(เอกสารอ้างอิงหมาย เลข 2.4.2/6) 

 การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมนั้น ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการจะเป็นผู้ท าการ
ประเมินผลโครงการ โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ การ
สอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ การสังเกต เพื่อประเมินและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการตามแบบฟอร์ม
รายงานผลที่ส่วนงานก าหนด และน าเสนอต่อผู้บริหารของส่วนงาน ซึ่งจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นภาพรวม
ของโครงการรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้จัด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/7) (C) 

  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานั้น เม่ือการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลง และผู้จัดได้น าผลการประเมินโครงการ
มาจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินโครงการแล้วนั้น หากจะเสนอขออนุมัติจัดโครงการในครั้งต่อ ๆ ไป จะ 
ต้องมีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากครั้งก่อน มาจัดท าเป็นแนวทางเกี่ยวกับวิธีการ
ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการ เพื่อให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.4.2/8) (A) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.4.4.2.2  

1. แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/1) 
2. โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/2) 
3. โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/3) 
4. โครงการเปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/4) 
5. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (บ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล) 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/5) 
6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/6) 
7. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/7) 
8. แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/8) 
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องค์ประกอบ 2.5  ปัจจัยเกื้อหนุน  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดล้อม 
และระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนพันธกิจในการจัดการศึกษา 
และนักศึกษาอย่างเพียงพอ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 
 องค์ประกอบ 2.5        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..55..11 

 ส่วนงานได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/1) โดยมี
กระบวนการวางแผน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรในการตอบสนองต่อเป้าหมายในการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในส่วนงาน (P) นอกจากนี้ งานบริการการศึกษาได้ร่วมกับงาน
สารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการวางแผนคิด พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ (P) 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/2) เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูลที่น ามาใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ได้แก่  โปรแกรมข้อมูลนักศึกษา 
ภาพประกอบที่ 2.5.1(1) โปรแกรมภาระการควบคุมวิทยา นิพนธ์ของอาจารย์ (ภาพประกอบที่ 2.5.1(2) 
โปรแกรมประมวลรายวิชาออนไลน์ (Course Syllabus Online) (ภาพประกอบที่ 2.5.1(3) โปรแกรมการ
ประเมินผลออนไลน์ (Assessment Program Online) (ภาพประกอบที่ 2.5.1(4)  โปรแกรมการ
ประเมินผลการเรียนออนไลน์ (Grade Online) (ภาพประกอบที่ 2.5.1(5)  โดยงานสารสนเทศมีการ
ประเมินความพึงพอใจของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/3) (P) 

ภาพประกอบที่ 2.5.1 (1) โปรแกรมข้อมูลนักศึกษา 
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ภาพประกอบที่ 2.5.1 (2) โปรแกรมภาระการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.5.1 (3) โปรแกรมประมวลรายวิชาออนไลน์ (Course Syllabus Online) 
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ภาพประกอบที่ 2.5.1 (4) โปรแกรมการประเมินผลออนไลน์(Assessment Program Online) 

 
 

 

ภาพประกอบที่ 2.5.1 (5) โปรแกรมการประเมินผลการเรียนออนไลน์(Grade Online) 

 
 

งานสารสนเทศ  ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับงานบริการการศึกษาขึ้นเพื่อสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผน การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศท าโดยรวบรวมและ
วิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โดยก าหนด User 
Account ให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทุกคน ในปี 2554 ได้มีการจัดท าฐานข้อมูลและโปรแกรมการ
สแกนลายนิ้วมือนักศึกษาในการเข้าห้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (ภาพประกอบที่ 2.5.1 (6) เนื่องจากมีนัก 
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ศึกษาทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน ซึ่งจ านวนนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ท าให้สะดวก รวดเร็วและ
ลดภาระของอาจารย์ผู้สอน 
 

ภาพประกอบที่ 2.5.1 (6) โปรแกรมสแกนน้ิวมือนักศึกษา 

 
 

งานสารสนเทศได้จัดท าแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้งาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/3) 
และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

งานสารสนเทศน ารายงานสรุปจากแบบประเมินดังกล่าว มาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ส าหรับงานบริการการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/4) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.5.5..11  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 165/2552 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/1)  

2. แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/2) 
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/3) 
4. ตัวอย่างเอกสารสรุปการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/4) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.2 มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
[ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม (สกอ. 2.5)]  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..55..22 

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีแผนการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ค้นคว้าตามอัธยาศัย โดยบริหารงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ 
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หอสมุดและคลังความรู้   ในเรื่อง “สู่ความเป็นเลิศในการบริการ สารสนเทศ”  ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์  3 
ด้าน คือ 1). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและทันสมัย 2). การพัฒนาระบบให้บริการสารสน 
เทศทันสมัย และ 3). การบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย (เอกสารหมายเลข 2.5.2/1) จาก 
http://intranet.li.mahidol/vision.php (P) 

การบริหารงานห้องสมุดด าเนินการภายใต้คณะกรรมการของส่วนงาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
ด าเนินงานห้องสมุด และคณะท างานพัฒนาและคัดเลือกหนังสือและวารสารของ ส่วนงาน  ซึ่ง
ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน  มีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้แทนคณะกรรมการ
การหลักสูตรเป็นกรรมการ หัวหน้างานห้องสมุด (บรรณารักษ์) เป็นเลขานุการ ภารกิจที่ ส าคัญคือ 
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ฯ (เอกสารหมายเลข 
2.5.2/2) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดประจ าปี 2554 
ได้รับจาก 3 แหล่ง คือ งบประมาณหอสมุดและคลังความรู้ฯ งบประมาณบัณฑิตวิทย าลัย และ
งบประมาณส่วนงาน รวมเป็นเงินประมาณ 2,900,000 บาท (D) 

ตารางที่ 16  รายการทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดบริการให้ในห้องสมุด 
รายการ ประเภท หน่วย จ านวน 
หนังสือ ภาษาไทย เล่ม 13,198 

ภาษาอังกฤษ เล่ม 8,508 
วารสาร ภาษาไทย รายชื่อ 33 

ภาษาอังกฤษ รายชื่อ 23 
วิทยานิพนธ์,รายงานภาคสนาม,

สิ่งพิมพ์อื่น ๆ 
ภาษาไทย เล่ม 14,572 

ภาษาอังกฤษ เล่ม 10,190 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     ฐานข้อมูล ฐาน 61 

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลที่จัดหาเข้าห้องสมุด 

   คอมพิวเตอร์ เครื่อง 9 

 

การประเมินการใช้ห้องสมุด ด้านการสื่อสาร/ให้การเรียนรู้ จากผู้ใช้ห้องสมุด มีดังนี้ (C) 

  1. ช่องทาง เว็บไซต์หอสมุดฯ ที่ “ Suggestion“ เปิดให้เสนอแนะบริการ และหนังสือที่
ต้องการให้จัดซ้ือเข้าห้องสมุด  และรับค าแนะน า/ติชมต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดของส่วนงาน 
ทั้งโดยตรงท่ีเคาน์เตอร์บริการในห้องสมุด และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ผ่านระบบของส่วนงาน ด้วย ได้แก่  
ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 

         2.  การให้บริการจัดส่งหนังสือ (ที่ขอยืม) ด่วน ตามค าขอของผู้ใช้ ด้วยบริการ “Express 
Book Delivery” โดยด าเนินการในกลุ่มของห้องสมุดวิทยาเขตศาลายา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับหนังสือที่
ต้องการยืมจากห้องสมุดอื่นได้อย่างรวดเร็ว  จากบริการดังกล่าวผู้ยืมไม่ต้องเดินทางไปเอง  แต่สามารถ
มารับเล่มที่ยืมได้ที่ห้องสมุดส่วนงาน 

3. บริการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด (User Education) ได้แก่ แนะน าการใช้ห้องสมุด 
สอนการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  เป็นการให้บริการ 

../Documents/COLLECT%20KK%20FolderS/En%20ซื้อ%20BK%20ปี%2053%20etc/Documents/COLLECT%20KK%20FolderS/En%20ซื้อ%20BK%20ปี%2053%20etc/SAR%202.5.2%20ส่งคณะ%2024%20SEP%202010/เอกสารอ้างอิงหมายเลข%202.5.2.1.doc
http://intranet.li.mahidol/vision.php
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รูปแบบ one by one/face to face ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (outcome) ให้ผู้รับบริการได้สิ่งที่ต้องการตรงตาม
ความประสงค์ของทุกคน (ภายใต้ระเบียบและเงื่อนไขที่เอื้อให้ปฏิบัติ ได้) และยึดหลักปฏิบัติ User-
centered เป็นภารกิจที่ด าเนินการเป็นประจ าทุกวัน 

นอกจากนี้ ห้องสมุดยังจัดกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม (End Note) การใช้โปรแกรม Turnitin เป็นต้น  ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดในปี 2554 ได้แก่ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2554 แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์กิจกรรม  E-Databases2011@Mahidol โดยประสานการจัด
กิจกรรมกับงานบริการการศึกษาและหน่วยประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์สูงสุด จาก http://mulinet8.li.mahidol.ac.th/km-service-blog/ 

          ตารางที่ 17  แสดงจ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด ในปี 2554 

เดือน/ปี 
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ รวม (คน) 

บุคคล
ภายใน 

บุคคล 
ภายนอก 

บุคคล
ภายใน 

บุคคล 
ภายนอก 

บุคคล
ภายใน 

บุคคล 
ภายนอก 

ต.ค. 2553 1,703 711 - - 1,703 711 

พ.ย. 2553 2,671 559 335 12 3,006 571 

ธ.ค. 2553 2,932 902 407 154 3,339 1,056 

ม.ค. 2554 2,508 876 515 198 3,023 1,074 

ก.พ. 2554 2,645 729 316 118 2,961 847 

มี.ค. 2554 2,906 957 291 204 3,197 1,161 

เม.ย. 2554 2,589 257 - - 3,980 257 

พ.ค. 2554 2,605 371 - - 2,605 371 

มิ.ย. 2554 3,449 362 298 98 3,747 460 

ก.ค. 2554 3,540 651 356 247 3,896 898 

ส.ค. 2554 3,796 509 273 296 4,069 805 

ก.ย. 2554 3,628 612 471 385 4,099 997 
 

 

ตารางที่ 18  แสดงตัวอย่างสถติิการให้บริการ 

บริการ บุคคลภายใน บุคคลภายนอก หน่วยนับ 

สมาชิกห้องสมุด 798 - คน 
จ านวนหนังสือที่มีการยืม 2,971 - เล่ม 
จ านวนหนังสือที่มีการใช้ภายในห้องสมุด 5,022 942 เล่ม 
จ านวนวารสารท่ีมีการใช้ภายในห้องสมุด 1175 16 เล่ม 

http://mulinet8.li.mahidol.ac.th/km-service-blog/
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การประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อห้องสมุดส่วน
งาน ห้องสมุดร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและ
ความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดส่วนงาน เป็นประจ าทุกปี ในปี 2554 ได้
ประเมิน 3 ด้านหลัก คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดด้านผู้ให้บริการและด้านสถานที่/สิ่งอ านวย
ความสะดวกของห้องสมุด ผลการศึกษาวิจัยอยู่ในเกณฑ์ ดี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/3)   

ห้องสมุดได้มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
ตอบสนองผู้ใช้บริการ ดังนี้ (A) 

1. ระบบ Internet ความเร็วสูง แต่ไม่เสถียร ควรปรับปรุงมากที่สุด ทางห้องสมุดประสานงานกับ
ฝ่าย IT  ของส่วนงาน และของหอสมุด ฯ ให้ช่วยดูและระบบให้ 

2. จัดซื้อหนังสือใหม่ตามที่เสนอแนะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะท างานพิจารณาคัดเลือกหนังสือ 
และวารสารของส่วนงาน 

3. จัดพื้นที่น่ังอ่าน และมุมสบายให้ผู้ใช้ในห้องสมุด เน้นความสะอาด และแสงสว่าง 

4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแจ้งกิจกรรมห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนการเรียนการสอน 
การค้นคว้าวิจัยแก่ผู้ใช้ห้องสมุดของส่วนงาน  เช่น การใช้โปรแกรม  End Note  ฝึกปฏิบัติการการใช้  
E-Databases2011@Mahidol การยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองจากบ้าน  หรือการขอจองหนังสือทาง 
online เป็นต้น   

          5. ขอเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่แทนรุ่นเก่า ส าหรับให้ผู้ใช้บริการใช้สืบค้นข้อมูลได้  รวดเร็ว 
จากหอสมุดและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อภาพข้อ  2.5.22.5.2  

1.  http://intranet.li.mahidol/vision.php  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/1) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดที่ 222/2554 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2554  และคณะท างาน 
    พิจารณาคัดเลือกหนังสือและวารสาร ที่ 223/2554 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2554 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/2) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อห้องสมุดส่วนงาน  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/3) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

 

การด าเนินการตามมาการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อตรฐานคุณภาพข้อ  22..55..33 

ส่วนงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ โดย
มอบหมายให้งานนโยบายและแผน เป็นผู้ประสาน รวบรวม ความต้องการจากหน่วยงานภายในส่วนงาน 
จากนั้นจึงน าไปจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Users/Mahidol%20Library/Documents/COLLECT%20KK%20FolderS/En%20ซื้อ%20BK%20ปี%2053%20etc/Documents/COLLECT%20KK%20FolderS/En%20ซื้อ%20BK%20ปี%2053%20etc/SAR%202.5.2%20ส่งคณะ%2024%20SEP%202010/LibQUAL%20EN%20lib.ppsx
http://intranet.li.mahidol/vision.php
../Documents/COLLECT%20KK%20FolderS/En%20ซื้อ%20BK%20ปี%2053%20etc/Documents/COLLECT%20KK%20FolderS/En%20ซื้อ%20BK%20ปี%2053%20etc/SAR%202.5.2%20ส่งคณะ%2024%20SEP%202010/เอกสารอ้างอิงหมายเลข%202.5.2.1.doc
../Documents/COLLECT%20KK%20FolderS/En%20ซื้อ%20BK%20ปี%2053%20etc/Documents/COLLECT%20KK%20FolderS/En%20ซื้อ%20BK%20ปี%2053%20etc/SAR%202.5.2%20ส่งคณะ%2024%20SEP%202010/เอกสารอ้างอิงหมายเลข%202.5.2.1.doc
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พิจารณาวิเคราะห์ ทบทวนความจ าเป็นตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้ได้แผนความต้องการครุภัณฑ์ประจ าปี 
พ.ศ. 2554 - 2557 และน าแผนฯ มาทบทวนทุกปีก่อนน าเสนอของบประมาณ (เอกสารหมายเลข 2.5.3/1) 
(P) 

ส่วนงานด าเนินงานบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่ อการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการแบ่งความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ดังนี ้(D) 

 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หน่วยห้องปฏิบัติการและคลินิก
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ตลอดจนความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการท าวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีค าสั่ง ประกาศ 
เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาในการเบิกวัสดุ/สารเคมีเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน  การใช้ห้องประชุม  ห้องเรียน งานกายภาพและบริการพื้นฐาน และงาน
บริการการศึกษา  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจัดให้มีการท าให้สถานที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ดังนี้ 
มีห้องบรรยาย  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง ห้อง
คอมพิวเตอร์ และห้อง GIS ห้องกิจกรรมนักศึกษาเป็นสัดส่วน ติดเครื่องปรับอากาศ และผ้าม่าน ทุกห้อง 

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ระบบ
สารสนเทศจะมีทะเบียนครุภัณฑ์ ที่สามารถสืบค้น สรุปข้อมูล โดยหน่วยพัสดุ เป็นผู้ควบคุมดูแล รวมทั้ง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เพียงพอกับความต้องการของส่วนงาน  มีการบริหารจัดการ
สถานที่ โดยด าเนินการตามการออกแบบและปรับปรุงตามที่ผู้ออกแบบได้ด าเนินการไว้  พร้อมทั้งมีการ
ติดตั้ง Wireless LAN เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลการท าวิจัย 

 - ด้านอาคารสถานที่ มีงานกายภาพและบริการพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจัดให้มีห้องสโมสร
นักศึกษาทุกระดับทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติมีที่นั่งและคอมพิวเตอร์ส่วนตัวทุกคน รวมทั้งมีอุปกรณ์การศึกษาภาคสนาม และมีระบบ
สารสนเทศงานอาคารสถานที่ รองรับการขอใช้ห้องประชุม ห้องเรียน และยานพาหนะ       

 มีการทบทวนข้อมูลเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ได้มีการทบทวนเพื่อวางแผนการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ปี พ.ศ.2554 - 2557 เพื่อการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2553  
และ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และครั้งที่ 4/2553 วันที่ 26 ตุลาคม 2553  (เอกสาร
หมายเลข 2.5.3/2) (C) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  2.5.32.5.3  

1. แผนความต้องการครุภัณฑ์อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (เอกสารหมายเลข 2.5.3/1) 
2. ตัวอยา่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ 

(เอกสารหมายเลข 2.5.3/2) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.4 มีการสร้างสภาพ แวดล้อม บรรยากาศและนันทนาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..55..44 

ส่วนงานมีการสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ดี 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม เช่น มีการน าเสนอและจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงานในวิชา Senior project ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีการน าเสนอรายงานภาคสนามของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.4/1) (P) 

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งชมรม ห้องสโมสรส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  การพบปะ
แลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และการท ากิจกรรม  โดยส่วนงานให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษาทุกหลักสูตรภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.5.4/2) (D) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  2.5.42.5.4  

1. ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนการสอน   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.4/1)  
2. ภาพถ่ายห้องสโมสรนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ภาพถ่ายการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่าง

อาจารย์ นักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.4/2)  
  

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.5 มีการจัดสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวก การให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือที่เอื้อต่อ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
[ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..55..55 

การด าเนินการให้สวัสดิการนักศึกษานั้น ส่วนงานได้จัดให้มีห้องสโมสรนักศึกษาปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา บริการตู้เก็บของนักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/1) ห้องซ้อมดนตรี และ
นักศึกษายังสามารถขอใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ดนตรี หรือยืมพัสดุของส่วนงาน เพื่อใช้
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ ส าหรับในด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าและการให้ความช่วยเหลือนั้น มีหน่วยกิจการ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือที่เอื้อต่อการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา รวมถึงมีการจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ดังนี ้(P) 

 1. หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน และภายนอกส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/2) ในด้านการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา
ทุกหลักสูตร ด้านทุนการศึกษา การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หอพักนักศึกษา  เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีบริการ Hotline สายด่วน ท าให้นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ติดต่อ
บุคลากรเพื่อสอบถามและขอรับบริการได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและ
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เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น ข่าวทุน ข่าวสมัครงาน โดยใช้ช่องทางที่นักศึกษาสะดวกในการรับข้อมูล ไม่
ว่าจะเป็นผ่านทาง E-mail ของนักศึกษาโดยตรง http://www.facebook.com/EN.StudentLife  และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (D) 

 2. คณะท างานพิจารณาด้านทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาและจัดท าประกาศการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษา และพิจารณาทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัยแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี (Senior Project) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/3) (D) 

 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้เสริมสร้างคุณภาพด้านการเรียนการสอนของ
นักศึกษาในหลักสูตร  เช่น สนับสนุนให้เกิดทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/4) ทุนผู้ช่วยสอนปฏิบัติ การ
วิทยาศาสตร์และสารสนเทศ ตลอดจนทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย) ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจ า 
ปีการศึกษา 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/5) (D) 

 4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้าเช่นกัน โดยนักศึกษา
สามารถนัดพบอาจารย์ หรือโทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ได้ เพื่อขอรับค าปรึกษาในเรื่องการวางแผนการ
เรียน เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/6) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  2.5.52.5.5  

1. ประกาศการใช้ห้องสโมสรนักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/1) 
2. โครงสร้างกลุ่มงานและภาระหน้าที่ที่ให้บริการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/2) 
3. ประกาศทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/3) 
4. ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    สิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/4) 
5. ประกาศทุนผู้ช่วยสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ และทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบ

การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
คณะสิ่งแวดล้อมฯ  เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554  

    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/5) 
6. รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/6) 
 

องค์ประกอบ 2.6  บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เป็น
ท่ียอมรับของสังคมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ใน
การตอบสนองความต้องการ/แก้ปัญหา/
ชี้น าและพัฒนาสังคม 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 
 องค์ประกอบ 2.6        
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.6.1 มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
[ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)]    

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..66..11 

 การติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิตนั้น ส่วนงานมีการติดตามความพึงพอใจนายจ้าง  และ
ติดตามอัตราการได้งานท าของบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว  ซึ่งจะท าในช่วงเดือนกรกฎาคมของปี
ที่นักศึกษาจบการศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2553 นักศึกษาปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 71 คน 
โดยเป็นนักศึกษารหัสประจ าตัว 50 ที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดคือ 4 ปี จ านวน 70 
คน เปรียบกับกับจ านวนที่รับเข้าในปีการศึกษา 2550 จ านวน 82 คน คิดเป็นส าเร็จการศึกษาร้อยละ 85 
ส าหรับการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าเข้าศึกษาต่อ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.60 ได้งานท าจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60 (ตรงสาขาวิชา 33 คน คิดเป็น ร้อยะ 80.50/ ไม่ตรง
สาขา 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50)  ยังไม่ได้งานท า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90  รวมอัตราการศึกษาต่อ
และได้งานท าของบัณฑิตคิดเป็นร้อยละ 97.20  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/1) ส่วนการติดตามความ
พึงพอใจของนายจ้างนั้น ส่วนงานได้ด าเนินการในช่วงของรอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในปี 2554  เริ่มจากการปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า ทั้งข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ท างานล่าสุดของบัณฑิต
ที่จบการศึกษา   หลังจากนั้นส่วนงานได้ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในลักษณะ
ไปรษณีย์ตอบกลับไปยังนายจ้าง โดยมีการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตทั้งหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ ภาค
พิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีผู้ใช้บัณฑิตประเมินกลับมาทั้งสิ้น 38 ราย  ผลการประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 62.77) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/2) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.6.6..11  

1. สรุปผลแบบสอบถามอัตราการได้งานท าภายหลังจากส าเร็จการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/1) 
2. สรุปความพึงพอใจของนายจ้าง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/2) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.6.2 สร้างกลไกเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบัน บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบัน  เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันอย่างต่อเน่ือง   

 

การด าเนินการตามมาตรฐาการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อนคุณภาพข้อ  22..66..22 

 สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การน าของ  นายศิริโรจน์           
ชาวปากน้ า นายกสมาคม และคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมโดย
ต าแหน่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น (P)  

 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคม ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
ตลอดจนเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าของส่วนงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีงบประมาณ 
2554 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ในวาระ
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ที่ 4.2 ที่ประชุมมีการหารือในเรื่องที่จะวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ซึ่งที่
ประชุมสามารถได้ข้อสรุปของกิจกรรมที่จะด าเนินการ ดังนี้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/1) (D) 
 1. การจัดอบรม/สัมมนา/เสาวนา เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 2. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
 3. กิจกรรม สร้างสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์ โดยเชิญศิษย์เก่าท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ด้านสิ่งแวดล้อม มาเล่าประสบการณ์ให้น้อง ๆ ศิษย์ปัจจุบันได้ฟัง 
 4. กิจกรรมปลูกต้นไม้  
 5. กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ปี 2554  

 นอกจากนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมของนักศึกษา เป็นเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น  
รวม 4 โครงการ ได้แก่ 

  1. โครงการ “กีฬาสิ่งแวดล้อมรวมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18” จัดขึ้นเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างสถาบันในกลุ่มนิสิตนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง 
แวดล้อม และเป็นการร่วมมือรณรงค์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อต้านการ
ใช้ยาเสพติดในหมู่นิสิตนักศึกษาด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/2) 

  2. โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2554” จัดขึ้นเม่ือวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมและเกมส์ที่สร้างสรรค์ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/3) 

  3. โครงการ “วันแตกหน่อ” ประจ าปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และได้ท าความรู้จักกัน สร้างความคุ้นเคยระหว่าง
เพื่อนในรุ่น และรุ่นพี่ รวมถึงเป็นการแนะน าสถานที่ต่าง ๆ ภายในส่วนงาน และมหาวิทยาลัย และบอก
เล่าเรื่องราวประวัติของส่วนงานให้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งรับรู้แนวทางการใช้ชีวิตระดับมหาวิทยาลัย 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/4) 

  4. โครงการจัดท าจุลสาร “หน่อไม้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะและเรียนรู้การ
เขียนบทความลงจุลสารและได้ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเป็นทีม รู้จักแสวงหาความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และเพื่อให้ประชาคมชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ประโยชน์จาก
การอ่านจุลสารหน่อไม้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/5) 

 ส่วนงานและสมาคมศิษย์เก่า ได้ท างานร่วมกันสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการและการด าเนินงานที่
จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ ในการพัฒนาส่วนงาน ซึ่งสามารถ
ขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่วนงานจัดขึ้น ดังนี ้(D) 

  1. โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554” จัดขึ้นเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2554  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแนะน าให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาของส่วนงาน แนะน าประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระหว่างเรียนและได้พบอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับ
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นักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งโครงการนี้ ได้เชิญศิษย์เก่า 2 ท่าน คือ นายกล้า มณีโชติ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 22 และนางสาวมนวิกานต์ ขจรบุญ ศิษย์เก่า หลักสูตร
ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 มาเป็นร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์
ระหว่างเรียน และน าไปต่อยอดเพื่อศึกษาต่อ หรือใช้เป็นประสบการณ์ในการท างานได้  (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.6.2/6) 

  2. โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553” จัดขึ้นเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งให้ข้อคิดและ
แบ่งปันประสบการณ์ ได้รับรู้ถึงบทบาทของนักสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งโครงการนี้ได้รับ
เกียรติจาก นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ า นายกสมาคมศิษย์เก่า และเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 เป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การท างานให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต” และได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ บุญตันตราภิวัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี พ.ศ.
2553 และเปน็ศิษย์เก่า หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร รุ่น
ที่ 1 เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง“บทบาทนักสิ่งแวดล้อมกับการท าคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/7) 

  3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ในชื่อโครงการ “ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม” จัด
ขึ้น เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ ศิษย์เก่า หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโน 
โลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 2 และเป็นว่าที่นายกสมาคมศิษย์เก่าส่วนงาน
คนใหม่ รวมทั้ งศิษย์ เก่าอีกหลายท่าน มาร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่พุทธมณฑล 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/8) 

  4. มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  5. ส่วนงานได้รับมอบทุนการศึกษาจ านวน 30,000 บาท จากบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งมี นายกล้า มณีโชติ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 22 เป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาในปัจจุบัน 

 จากการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน ซึ่งสมาคมได้ให้การสนับสนุนต่อส่วนงาน ในปีงบประมาณ 2554 ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

  1. โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554” นักศึกษาได้รับประโยชน์และข้อคิดจากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จากผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/9) 

  2. โครงการ“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553” ได้เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ 
บัณฑิตได้รับประโยชน์และข้อคิดจากการฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การท างานให้ประสบความส าเร็จในชีวิต” 
และเรื่อง “บทบาทนักสิ่งแวดล้อมกับการท าคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ผลการประเมินมี
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปพัฒนาต่อไปได้ เช่น อยาก
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ให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่แบบนี้บ่อย ๆ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.6.2/10) 

 ส่วนงานมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้รับทราบความ
เคลื่อนไหว การด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การน าเสนอมติจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสมาคม ภาพกิจกรรมที่ส่วนงานและสมาคมมีการท ากิจกรรมร่วมกันในโอกาสต่างๆ  
ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม http://www.en.mahidol.ac.th/thai/alumni/index.html และ 
http://www.facebook.com/#!/en.alumni และ/หรือเป็นสื่อกลางส าหรับการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน และบุคลากรของส่วนงาน อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/11) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  22.6.6.2.2  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2553     
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/1) 
2. รายงานผลการด าเนินโครงการ“กีฬาสิ่งแวดล้อมรวมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18”  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/2) 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/3) 
4. รายงานผลการด าเนินโครงการวันแตกหน่อ ประจ าปีการศึกษา 2554 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/4) 
5. แบบการเสนอโครงการจัดท าจุลสารหน่อไม้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/5) 
6. รูปภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554  
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/6) 
7. รูปภาพกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  2.6.2/7) 
8. รูปภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/8) 
9. รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554  
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/9) 

10. รายงานสรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/10) 

11. ภาพตัวอย่างเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ   
    facebook http://www.en.mahidol.ac.th/thai/alumni/index.html และ 
    http://www.facebook.com/#!/en.alumni (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/11) 
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องค์ประกอบ 2.7   ผลลัพธ์การจัดการศึกษา  ผลการประเมินผลลัพธ์ 
หลักการ ผล ลั พ ธ์ ที่ แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ด้านการศึกษา อาทิ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ผ ล ลั พ ธ์ ด้ า น ก า ร ใ ห้
ความส าคัญต่อนักศึกษา ฯลฯ 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบ 2.7        

  ผลลัพธ์ที่ 1        
  ผลลัพธ์ที่ 2        
  ผลลัพธ์ที่ 3        
 

 ผลลัพธ์ที่ 4        
 

 ผลลัพธ์ที่ 5        
  

 ผลลัพธ์ที่ 6        
  

 ผลลัพธ์ที่ 7        
  

 ผลลัพธ์ที่ 8        
  

 ผลลัพธ์ที่ 9        
  

 ผลลัพธ์ที่ 10        
  

 ผลลัพธ์ที่ 11        
  

 ผลลัพธ์ที่ 12        
  

 ผลลัพธ์ที่ 13        
  

 ผลลัพธ์ที่ 14        
  

 ผลลัพธ์ที่ 15        
  เฉลี่ย (Mean) 1.50 
  

 ผลลัพธ์อื่นๆ 

 

  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยทุธข์อง
ส่วนงาน 

  1)...... 
  2)...... 
  ฯลฯ 
  2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ 

1)...... 
2)...... 

ฯลฯ 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.7.1 สัมฤทธิผลด้านการศึกษา    

 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาที่ก าหนด 
รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานตั้งเป้าหมายอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตริ 

ตามรอบเวลาที่ก าหนด คิดเป็น ร้อยละ 95 (ตาม PA ส่วนงาน ปีงบประมาณ 
2554)    ผลการด าเนินงาน นักศึกษารหัส 50 แรกเข้ามีจ านวนทั้งสิ้น 82 คน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นนักศึกษารหัส 50 จ านวน 70 คน =  70 x 100/82   = 
ร้อยละ  85  
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ผลลัพธ์รายการที่ 2 : อัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาที่ก าหนด (ภายใน 3 
ปี) 

     รายงานผลลัพธ์  :   ส่วนงานก าหนดอัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโท ไว้ในแผน
และผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
จ านวน 70 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ส่วนงานมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทั้งสิ้น 81 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย  

      (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/1) 
อย่างไรก็ตามจากการใช้สูตรค านวณตัวชี้วัดอัตราการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาโท ในปีการศึกษา 2553 ตาม KPI Dictionary ด้าน
การศึกษา ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 81 คน จบภายใน 3 ปี จ านวน 49 คน  
  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน (รหัส 50-52) จ านวนทั้งสิ้น 393 คน 
  = 49 x 100/393   คิดเป็นร้อยละ 12.47  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/2) 

ผลลัพธ์รายการที่ 3 : อัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) 
รายงานผลลัพธ์  :   ส่วนงานก าหนดอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก ในแผน

และผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
จ านวน 3 คน ในปีการศึกษา 2553 ส่วนงานมีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก
ทั้งสิ้น 2 คน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายใช้เวลาการศึกษาเฉลี่ย 7.87 ส่วนงานจึงไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี  

ผลลัพธ์รายการที่ 4 : อัตราการสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (ส าหรับ
หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

     รายงานผลลัพธ์   :   N/A   

ผลลัพธ์รายการที่ 5 : อัตราการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเม่ือจบการศึกษา (เฉพาะหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต) 

     รายงานผลลัพธ์  :    N/A                        

ผลลัพธ์รายการที่ 6 : ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 
รายงานผลลัพธ์  :    ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 ส่วนงานก าหนดเป้าหมายรวมระหว่างบัณฑิตที่ได้

งานท า และศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งผล
การด าเนินงานบัณฑิตปริญญาตรีของส่วนงานที่ได้งานท า ศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 97.20  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 

  ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้งานท ามีจ านวนทั้งสิ้น 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60 
ท างานตรงสาขาวิชา 33 คน คิดเป็นร้อยะ 80.50 และไม่ตรงสาขา 8 คน     
คิดเป็นร้อยละ 19.50   
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ผลลัพธ์รายการที่ 7 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3) 
     รายงานผลลัพธ์  :    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2552 

หมวด 8 การส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เป็นเกณฑ์
ประการหนึ่งในการขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่
นักศึกษารหัส  49  เป็นต้นมา ดังนั้น เป้าหมายจึงควรเป็นร้อยละ 100  แต่จากการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษารหัส 47-48 รวมอยู่
ด้วยจ านวนหนึ่ง ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา 

      ดังนั้นค านวณผลงานตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ดังนี้ 
- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553  

เท่ากับ 81 คน เป็นผลงานบัณฑิตปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ในปี พ.ศ. 

2553   มีดังนี ้

1.1 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รวมท้ังสิ้น 55 ชิ้นงาน 
คิดเป็นค่าน้ าหนัก 30.25 

1.2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 0 ชิ้นงาน 

คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก 0 
- รวมระดับคุณภาพผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

ปริญญาโท = 37.35  คิดเป็นค่าคะแนนตามเกณฑ์เท่ากับ 5.00 [เกณฑ์

คะแนน :ร้อยละ 25 = 5 คะแนน]  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/3) 

ผลลัพธ์รายการที่ 8 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 4) 
รายงานผลลัพธ์  :    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2552  หมวด 8  การส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เป็น
เกณฑ์ประการหนึ่งในการขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนั้น
เป้าหมายจึงเท่ากับร้อยละ 100  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นจ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2553 เท่ากับ  2   คน เป็นผลงานบัณฑิตปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 มีดังนี ้
1.1 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รวมท้ังสิ้น 1 ชิ้นงาน 

คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก =  0.75 
1.2 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 0  ชิ้นงาน 

คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก   =   0 
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- รวมระดับคุณภาพผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ปริญญาเอก = 37.50 คิดเป็นค่าคะแนนตามเกณฑ์เท่ากับ   3.75 [เกณฑ์

คะแนน:ร้อยละ 50= 5 คะแนน] (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/4) 

ผลลัพธ์รายการที่ 9 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 
     รายงานผลลัพธ์  :  การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน ใช้ข้อมูลผลการ

ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม /และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีผลลัพธ์ ดังนี้  

     1). จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับ ป.ตรี =     15     คน  
          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทั้งหมด =    65   คน 
       ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม =    23.08 
          ค่าคะแนนการประเมินบัณฑิตระดับ ป.ตรี  
                                     ทีมี่คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ =    4.00 
      2). จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับ ป.โท =     38    คน 
           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทั้งหมด =    67    คน 
                                      ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม =    56.72 
                                      ค่าคะแนนการประเมินบัณฑิตระดับ ป.โท  
                                      ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ =  4.11 
                                      ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ =  4.06 
        (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/5) 
หมายเหตุ :  การค านวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทุกระดับ 
จ านวนระดับท่ีน ามาค านวณ 

ผลลัพธ์รายการที่ 10 : ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ 
       รายงานผลลัพธ์  :   - 

ผลลัพธ์รายการที่ 11 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

       รายงานผลลัพธ์  :   นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ใน
ระดับดีมาก คือ 4.34 และ  4.71 ตามล าดับ  

 

ผลลัพธ์รายการที่ 12 : ความผูกพันของศิษย์เก่า 
  รายงานผลลัพธ์  :  ศิษย์เก่ามีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกับส่วน

งานอยู่เสมอ โดยในปีการศึกษา 2554 ส่วนงานจัดกิจกรรมและเชิญศิษย์เก่าเข้า
ร่วมงานทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 
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2) การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  3) การบ าเพ็ญประโยชน์
พื้นที่พุทธมณฑล 4) วันสถาปนาคณะ 5) วันระลึกถึงการจากไปของ รศ.ดร.
นาท  ตัณฑวิรุฬห์ ผู้ก่อตั้งส่วนงาน ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีศิษย์เก่าเข้าร่วมทุกครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 (5 x 100/5 = 100) 

    นอกจากนี้ศิษย์เก่ามีการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันเป็น
จ านวนเงิน 30,000 บาท สมาคมศิษย์เก่าให้เงินสนับสนุนโครงการนักศึกษา 
เป็นเงิน 20,000 บาท 

  

ผลลัพธ์รายการที่ 13 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี) 

   รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โดย
วิธีแบบสอบถาม จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน 15 คน จาก
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่
ที่ระดับ 4.00   

ผลลัพธ์รายการที่ 14 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท) 

   รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในลักษณะไปรษณีย์
ตอบกลับไปยังนายจ้าง โดยมีการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตทั้งหลักสูตรปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีผู้ใช้บัณฑิตประเมินกลับมา
ทั้งสิ้น 38 ราย  ผลการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ร้อยละ 62.77) (เอกสารอ้างหมายเลข 2.7.1/6) 

ผลลัพธ์รายการที่ 15 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาเอกต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2 : 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก) 

    รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานมีการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาเอก 
                                ออกไปในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF  แต่ไม่ได้รับข้อมูล 
                                ตอบกลับมา  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 2.7.1เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 2.7.1  
 

1. แผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/1) 

2. สถิตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแยกตามปีท่ีเข้าศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/2) 
3. รายชื่อนักศึกษาและผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/3) 
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4. รายชื่อนักศึกษาและผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/4)  

5. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/5) 

6. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/6) 

 

สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ 2 สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ 2 ::  มาตรฐานคณุภาพด้านการศึกษามาตรฐานคณุภาพด้านการศึกษา  

สรุปผลการด าเนินการ  (ควรระบใุห้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่าน
มาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

 ส่วนงานด าเนินการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเข้มแข็ง มีการบริหารเชิง      
กลยุทธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เช่น
การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนการสอน การวิจัย อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง มีการทบทวนคุณสมบัติและวิธีการเข้าศึกษาต่ออย่างสม่ าเสมอ ท าให้
ระบบการรับเข้านักศึกษามีความยุติธรรม ชัดเจน และได้นักศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
ตลอดจนมีระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุนของส่วนงานที่เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้มีความโดดเด่น มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ส าหรับส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนยังมี
การส่งเสริมให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้ ในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ส่วนงานยังมีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรด้วย  

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. หลักสูตรของส่วนงานมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ  

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ท่ีแตกต่างจากหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย

ปฏิบัติในพื้นที่จริง ช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ได้อย่างรอบด้าน อาทิเช่น 
ด้านความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  

2. คณาจารย์มีความรอบรู้ มีความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนมีความตั้งใจ
ทุ่มเทให้กับนักศึกษา 

3. มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย 
4. มีสมาคมศิษย์เก่าทีใ่ห้ความช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
5. มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
6. มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการก าหนดแผนพัฒนางานด้านการศึกษา ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ครอบคลุม 
2. ควรมีการด าเนินการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อน ามาใช้ ในการปรับปรุงด้าน

การศึกษาของส่วนงาน 
3. ส่วนงานยังไม่มีการเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับส่วนงานอื่นในระดับชาติและนานาชาติ 

สรุปผลลัพธ์ (เทียบเคียง) 

- 
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หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ
ควบคุมคุณภาพงานวิจัย  เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ได้มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

 

องค์ประกอบ 3.1  ระบบและกลไก ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มีระบบและกลไก ท่ีส่ ง เสริม ให้ เ กิด

งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีมีมาตรฐานสากล/
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

องค์ประกอบ 3.1        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.1 มีนโยบายและแผนงานวิจัย ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมาย /วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..11 

ส่วนงานมีแผนปฏิบัติการของงานวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2552-2555 และแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน (พ.ศ. 2545 – 2559) และทิศทางงานวิจัย (พ.ศ. 2552-
2555) มีการประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดหัวข้อในการด าเนินงานวิจัยเพื่อก าหนดทิศทางในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/1) (P) 

ส่วนงานมีการด าเนินการจัดท าแผนงานวิจัยตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
(Performance Agreement หรือ PA) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
การวิจัยเป็นไปตามทิศทางการวิจัยของส่วนงานที่ได้ก าหนดไว้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/2) โดยมี
งานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม โดยในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนงานได้เสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น  10  โครงการ (4  แผนงาน/ชุดโครงการ และ 6 โครงการ) และได้รับการพิจารณาให้ด าเนินการ
จ านวน 1 แผนงาน/ชุดโครงการ และอยู่ระหว่างรอผลพิจารณาสนับสนุนทุน จ านวน 3 แผนงาน/ชุด
โครงการ และ 6 โครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/3) (D) 

นอกจากนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการ มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโดยมีการราย 
งานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA ทุก ๆ  6 เดือน เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานและดู
แนวโน้มผลผลิตว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ตลอดจนหามาตรการในการด าเนินการให้
ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/4) (C) และมีการประชุมเพื่อทบทวน 
วิเคราะห์ และน ามาปรับแผนการด าเนินงานทุก ๆ  3 เดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/5) (C) 

  

                   มาตรฐานคุณภาพด้านการวิจัย มาตรฐานคุณภาพท่ี 3 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  33.1.1.1.1  

1. แผนปฏิบัติการของงานวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2552-2555 และแผนกลยุทธ์ของคณะ (พ.ศ. 2545–2559) และทิศทางงานวิจัย (พ.ศ. 2552-2555) 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/1) 

2. Performance Agreement หรือ PA ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในส่วนงานวิจัยและบริการ
วิชาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/2) 

3. สรุปข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอรับทุนวิจัย วช. ปีงบประมาณ 2554 
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/3) 
4. แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/4) 
5. สรุปการประชุมรายงานการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี ครั้งที่ 1/2554 วันท่ี 31 มกราคม 2554   
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/5) 

 

มาตรฐานคุณภมาตรฐานคุณภาพาพ  
3.1.2 มีระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
[ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)]  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..22 

 ส่วนงานมีระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีงานวิจัยและบริการวิชาการเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานงาน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการวิจัยและฝึกอบรม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/1) และคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/2) ซึ่งท าหน้าที่วางนโยบาย/แนวทางก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการงานวิจัยขององค์กร (P) 

ส่วนงานได้จัดท าประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การให้เงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ตลอดจนการสนับสนุนการจัดท าวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติของส่วนงาน และการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มงานวิจัยของนักวิจัยในส่วนงาน โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรม จ านวน 4 ศูนย์หลัก ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัด 
การพื้นที่ชุ่มน้ า 2) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 3) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสาร 
สนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และ 4) ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา นอกจากนี้ยัง
มีกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ที่ยังอยู่ระหว่างการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยฯ ในอนาคต จ านวน 5 กลุ่มงาน 
วิจัยและฝึกอบรม 1) กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรม การประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2) กลุ่มงานวิจัย
และฝึกอบรมเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  3) กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรม วงปีไม้และการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ  4) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5) กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/4) (D) 
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ภายหลังจากการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและฝึกอบรม ส่วนงานก าหนดให้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมแต่
ละแห่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ทุก 6 
เดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/5) และรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการพัฒนาของศูนย์ต่าง ๆ เช่น รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2553 ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม โดยศูนย์ ได้รายงานภาพรวม ผล
การด าเนินงาน รวมถึงผลงานและกิจกรรมเด่นในปี 2553 เช่น ผลงานที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/6) การด าเนินงาน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพื้นที่ชุ่มน้ า ซึ่งเป็นศูนย์แรกที่จัดตั้งขึ้น ได้มีการพัฒนาเครือข่ายโครงการวิจัยและ
ฝึกอบรมในเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน  มีการลงนามความร่วมมือในเครือข่ายความร่วมมือ
ลุ่มแม่น้ าโขงกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวน 17 แห่ง ซึ่งในแต่ละปีเครือข่ายแต่ละประเทศจะด าเนินการ
เวียนเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่ก าหนดไว้ใน 
MOU และส่งนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงานวิจัยภายใต้ MOU เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
3.1.2/7) (C) 

ส่วนงานได้มีการติดตามประเมินผลการบริหารงานวิจัยของส่วนงาน โดยมีการหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ และการประชุมบุคลากรของงาน 
วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและน ามาซึ่งการปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจน
การหามาตรการอื่น ๆ มาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนการด าเนินการภายหลังลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง (C) 

งานวิจัยและบริการวิชาการได้ด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์ระบบและกลไกงานวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยในส่วนของงานวิจัยมีการสรุปและเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภท
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประโยชน์ในการน าโครงการวิจัยไปใช้ แหล่งทุน ฯลฯ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.1.2/8) (A) 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  33.1.2.1.2  

1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและฝึกอบรม ที่ 165/2550 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550         
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/1)    

2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัญชีเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
 ที่ 70/2553 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2550 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/2) 

3.  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  
 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/3) 

4.  ค าสั่ง การจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรม จ านวน 4 ศูนย์ 5 กลุ่มงานวิจัย ตามโครงสร้างการบริหาร  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/4) 

5.  รายงาน/สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  
 ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2554 วันท่ี 4 มกราคม 2554  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/5) 
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6.  รายงานประจ าปีของศูนย์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/6) 
7.  ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในคณะกับองค์กรภายนอก และเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย  

 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/7) 
8. รายงานการวิเคราะห์ระบบและกลไกของงานวิจัยและบริการวิชาการ  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/8) 
 

 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.3 มีการสนับสนุนทางด้านการเงินและปัจจัยเกื้อหนุนในการท าวิจัย  เพื่อผลิตนักวิจัย      
รุ่นใหมแ่ละผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..33 

ส่วนงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนิน
โครงการวิจัย  ทั้งโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ  เช่น  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (อพ.สธ.) ชุดโครงการวิจัยการส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพแบบผสมผสาน  พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระยะที่ 2  (11 โครงการย่อย) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ลดหรือป้องกันหรือเตรียมรองรับการเกิดภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  การจัดการความม่ันคงอาหาร
โดยชุมชน: วิเคราะห์การจัดการป่าบุ่งป่าทามภาคอีสานและป่าเบญจพรรณ-ดิบแล้งภาคตะวันตก ด้วย
กรอบ Diver-Pressure-State-Impact-Response Model โครงการแผนงานวิจัย การติดตามและเฝ้า
ระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย 
โครงการแผนงานวิจัยวินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผัน
แปรของสภาพอากาศ: เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/1) (D) 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2554 ส่วนงานได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (D) 

 1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน (ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สมศ. 2.2)  =   319,326.53  บาท (15,647,000 บาท/ 49 คน) 

 2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า (สมศ. 2.3)    =   310,609.69 บาท (15,219,875 บาท/ 49 คน) 

 3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า (สกอ. 4.3)  = 12,885.84 บาท  (629,936.22 บาท/ 49 คน)  

 4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน         
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (สมศ. 2.4) =   16.33  (8 คน/ 49 คน) 

 5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน      
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (สมศ. 2.5) =  18.37   (9 คน/ 49 คน) 
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นอกจากนี้ ส่วนงานยังอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ โดยมีบุคลากรของงาน 
วิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่ประสานงานและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย  
รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านสถานท่ี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ในการด าเนินการวิจัยของคณาจารย์ (D) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.3เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.3  

1.  โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/1) 

2.  งบประมาณที่ได้จากทุนสนับสนุนการวิจัยและรับจ้างวิจัย (บริการวิชาการ)   
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/2) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ และการสร้างงานวิจัย 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..44 

 ส่วนงานมีคณะกรรมการสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/1) ร่วมกับงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ฐานข้อมูล) งานวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 (P) 

 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ โดยฐานข้อมูลงานวิจัยแสดงได้ดัง
ภาพประกอบที่ 3.1.4 (1) (D) 

ภาพประกอบที่ 3.1.4 (1) ฐานข้อมูลงานวิจัย 

 
 

นอกจากนี้ งานวิจัยฯ มีการเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยเป็นประจ าทุกเดือน  
รวมถึงได้ประชุมกับงานสารสนเทศของส่วนงานมาโดยตลอด เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถตอบ 
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สนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพถูกต้องและทันเวลา (C)  

และในปี พ.ศ. 2553 ได้เปิดฐานข้อมูลออนไลน์ โครงการวิจัยของส่วนงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยระบบสามารถสืบค้นโดยใช้ฐานจากปีงบประมาณ ประเภท
โครงการ ชื่อโครงการ  หัวหน้าโครงการ  แหล่งทุน ดังภาพประกอบที่ 3.1.4 (2) (เอกสารอ้างอิงหมาย 
เลข 3.1.4/2) (A) 

ภาพประกอบที่ 3.1.4 (2) หน้าแรกฐานข้อมูลออนไลน์โครงการวิจัย 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ด าเนินการจัดเก็บผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ และน าเสนอเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนงาน ดังภาพประกอบที่ 3.1.4 (3) (D) 
 

ภาพประกอบที่ 3.1.4 (3)  ฐานข้อมูลออนไลน์ งานวิจัยที่ตีพิมพ์คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
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 งานวิจัยและบริการวิชาการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ 1 คน ท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับฐานข้อมูล
งานวิจัย วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับ 
ชาติเว็บไซต์ของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/3) (D)  

 โดยให้มีการปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาในเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อความเป็นปัจจุบัน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/4) (C) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.4เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.4  

1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ  ที่ 165/2552 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/1) 

2.  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบคู่มือ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/2) 
3.  ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์งานวิจัย วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลงานการตีพิมพ์  

 ในและวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/3) 
4.  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 2/2554 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 

 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/4) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.5  มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..55 

ส่วนงานส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและในสัตว์ เพื่อ
เสริมสร้างการด าเนินการเรื่องความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในการท าวิจัยในคนและในสัตว์  (เอก 
สารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/1) (D) แต่ส่วนงานไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
เนื่องจากมีคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 

ส าหรับการด าเนินโครงการวิจัย ส่วนงานมีการติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนสิ้นสุดโครงการ โดยมีการจัดท าตารางการติดตามแต่ละโครงการเพื่อให้เกิดมาตรฐานใน
การด าเนินงานตามที่แหล่งทุนก าหนดเวลาไว้ ดังตัวอย่างตามตารางที่ 19 (C) 

ตารางที่ 19  ตัวอย่างตารางการติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัย 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้า
โครงการ/ที่
ปรึกษา 

เ ล ข ที่ สั ญ ญ า
และระยะเวลา
ด าเนินการ 

การส่งงานตาม
งวด (ระบุวัน/
เดือน/ปี ตามงวด
งาน) 

ผลการด า เนิ น 
ก า ร ก า ร ส่ ง
รายงาน 

สถานภาพ 
โครงการ 

1. 
 

การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พ้ืนที่
ชุ่มน้ าบึง
บอระเพ็ดอย่าง
ยั่งยืน 

ศันสนีย์  
ชูแวว 

งป.74/2554 
ล ง วั น ที่  1 
ธันวาคม 2553 

งวดที่ 1 ............... 
งวดที่ 2 ............... 

 สิ้ น สุ ด
โครงการ 
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ในส่วนของระบบ  กลไก  และการด าเนินงานเรื่องความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวด 
ล้อม ตามมาตรฐานสากลนั้น  ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมฯ ของส่วนงานก าลังด าเนินการพัฒนาคู่มือ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวิจัยมีความปลอดภัย ตาม
มาตรฐานสากล 

ปัจจุบันส่วนงานยังไม่มีระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน/สัตว์
ตามมาตรฐานสากล แต่ใช้ของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ 

ส่วนงานยังไม่มีการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจัยของ
องค์กรและน าข้อมูลนี้ไปปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัย 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.5เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.5  

1.  การส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและในสัตว์  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/1) 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.6 มีระบบการจัดการผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและน าไปใช้ประโยชน์  
เชิงพาณิชย์ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..66 

ส่วนงานมีแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่ผลผลิตทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีงานวิจัยและ
บริการวิชาการท าหน้าที่ประสานงานร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ในการ
ด าเนินการด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.1.6/1) (P) 

ในส่วนของการพัฒนางานวิจัยไปสู่งานนวัตกรรม ส่วนงานมีแผนการด าเนินการที่เริ่มพัฒนา 
การด าเนินงานดังกล่าวโดยเป็นแผนปฏิบัติการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6/2) 
ประกอบด้วย แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ดังนี้ (P) 

แผนระยะสั้น  จัดบรรยายเสริมความรู้แนวคิดและแนวทางการพัฒนางานวิจัยสู่งานนวัตกรรม  

แผนระยะยาว  อ านวยความสะดวกในการด าเนินการพัฒนางานวิจัยสู่งานนวัตกรรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาและให้ทุนสนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับ 
สนุนการส่งผลงานเข้าประกวด  รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป 

ส่วนงานยังไม่มีการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ของการน าผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ส่วนงานยังไม่มีการปรับปรุงแนวทาง รูปแบบของการน าผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกิดมูลค่า 
เพิ่มหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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เอกสารอ้เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.6างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.6  

1.  ขั้นตอนในการด าเนินการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6/1) 

2.  แผนยุทธศาสตร์งานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6/2) 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.7 มีกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและ
ภายนอก [ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..77 

ส่วนงานได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยและฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/1) 
(P) ร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา และหน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ ได้วางนโยบาย แนวทาง แผนงานก ากับดูแล และติดตามประเมินผล การด าเนินงานในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ทั้งในวงการวิชาการ การน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สู่ภาคส่วนต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/2) (P)  

อีกทั้งในส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ ยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและผลงานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน  
ทั้งน้ี ส่วนงานยังไม่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อถือได้ (D) 

ส่วนงานด าเนินการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา               
ในเรื่องของการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
3.1.7/3) แต่ยังไม่ได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคส่วนต่าง ๆ การน าผลการติดตามฯ มาปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.7เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.7  

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและฝึกอบรม ที่ 165/2550 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/1) 
 2. เอกสารสรุปการหารือแผนงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา  
     และผลงานวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/2) 
 3. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/3) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.8 มีระบบการสร้างและพัฒนานักวิจัย  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..88 

ส่วนงานมีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ทุกคน เขียนโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้
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ประสานงานในการด าเนินการให้ข้อมูลและประสานงานในการจัดส่งข้อเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
และมีการมอบหมายให้อาจารย์ที่อยู่ในสาขาความเชี่ยวชาญเดียวกันกับอาจารย์ที่บรรจุเข้ามาใหม่ได้ไป
ช่วยในลักษณะพี่เลี้ยงในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ส่วนงานยังมีนโยบายส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่วิจัยก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยในอนาคต โดยให้มีการร่วมเขียนงานวิจัยกับอาจารย์ผู้วิจัยหลัก 
และสามารถเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ด้วยตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 
เจ้าหน้าที่วิ จัยของส่วนงานได้รับทุนสนับสนุนในส่วนของหัวหน้าโครงการวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ  2554 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการวิจัยเกษตร
อินทรีย์ วิถีเรียนรู้: ค่านิยมรักท้องถิ่น และจิตอาสาของเด็กและเยาวชน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
3.1.8/1) (D) 

ส่วนงานยังมีการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพของเจ้าหน้าที่วิจัยวิจัยในการเข้าร่วมฝึกอบรม 
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย นิทรรศการทางวิชาการ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ เป็นต้น การส่งเสริมให้นักวิจัย
มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย ไม่ให้เกิดการคัดลอก อันเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/2) (D) 

ส่วนงานยังไม่มีระบบการสร้างบันไดอาชีพ (Career path) นักวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และยัง
ไม่ได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผลระบบการสร้างและพัฒนานักวิจัย และน าข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา
ระบบการสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.8เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.1.8  

1.  ข้อเสนอโครงการวิจัย เกษตรอินทรีย์ วิถีเรียนรู้ : ค่านิยมรักท้องถิ่น และจิตอาสาของเด็กและ  
 เยาวชน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/1)  

2.  รายช่ืออาจารย์และเจ้าหน้าที่วิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/2) 
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องค์ประกอบ 3.2   ผลลพัธ์การวิจัย  ผลการประเมินผลลัพธ์ 
หลักการ ผล ลั พ ธ์ ที่ แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ด้านการวิจัย 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบ 3.2        

  ผลลัพธ์ที่ 1                 
  ผลลัพธ์ที่ 2         
  ผลลัพธ์ที่ 3         
 

 ผลลัพธ์ที่ 4         
 

 ผลลัพธ์ที่ 5         
  

 ผลลัพธ์ที่ 6         
  เฉลี่ย (Mean) 2.00 
  

 ผลลัพธ์อื่นๆ 

 

  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยทุธข์อง
ส่วนงาน 

  1)...... 
  2)...... 
  ฯลฯ 
  2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ 

1)...... 
2)...... 

ฯลฯ 

       

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.2.1 สมัฤทธิผลด้านการวิจัย 

 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้รวบรวมผลงานวิ จัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติที่มีผู้ประเมินบทความ ปี 2553  ทั้งสิ้น  14  บทความ โดยคิดเป็น
สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อ 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 0.29 (14 บทความ/จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ 49 คน) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/1)   

 

ผลลัพธ์รายการที่ 2 : สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติที่มีผู้
ประเมินบทความ ปี 2553 รวมจ านวน 34 บทความ ต่อ จ านวนบุคลากร 49 
คน โดยคิดเป็นสัดส่วนของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ต่อ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 0.69 (34 บทความ/จ านวนบุคลากร
สายวิชาการ 49 คน) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/2)  
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ผลลัพธ์รายการที่ 3 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 
รายงานผลลัพธ์  :  ในปี 2554 คณะมีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในรูปแบบหนังสือ จ านวน 2 เรื่อง คือ 1). การจัดการชายฝั่ง :การบูร
ณาการสู่ความยั่งยืน (COASTAL MANAGEMENT: INTEGRATION TO 
SUSTAINABILITY) ผู้ แ ต่ ง  โ ด ย  ร ศ . ด ร . สุ ว ลั ก ษณ์  ส า ธุ ม นั ส พั น ธุ์ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/3) 2). การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างง่าย (Eco-Industry Book Series) ผู้แต่ง 
โดย ผศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/4) . 

ผลลัพธ์รายการที่ 4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ. 6) 
- แก้ไขปัญหา/ก าหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
- ชุมชน/สังคม 
- เชิงพาณิชย์ 

รายงานผลลัพธ์  :  ทางส่วนงานได้รวบรวมผลงานที่เกิดจากผลิตผลของงานวิจัยที่เป็นต้นแบบ
ของนวัตกรรม จ านวนทั้งสิ้น 2 ผลงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาแผ่นพลาสติกใส
ทนแรงกระแทกสูงด้วยกระบวนการหล่อ 2) การประยุกต์ใช้ แผ่นพลาสติกใส
ทนแรงกระแทกสูงเพื่อใช้เป็นวัสดุส าหรับงานทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งผลงาน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นได้น าไปสู่การจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร             
อันน าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์  

    จากผลผลิตงานวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น มีผลงานที่ได้หนังสือรับรอง 
   อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จ านวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ ดังนี้ 
1.) หนังสือรับรองอนุสิทธิบัตรเรื่อง กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรมจัดฟัน

ล่องหนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกด้วยพอลิ
ไวนิลอะซิเตท เลขที่อนุสิทธิบัตร 6165 ออกให้ ณ วันที่ 4 เมษายน 2554  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/5) 
2.) หนังสือรับรองอนุสิทธิบัตรเรื่อง แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทิลเม

ทาคริเลตโคพอลิเมอร์ร่วมของ  พอลิเมทิลเมทาคริเลตและพอลิยูรีเทน 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6556 ออกให้ ณ วันท่ี 2 กันยายน 2554   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/6) 

    โดยคิดเป็นร้อยละ 4 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลลัพธ์รายการที่ 5 : จ านวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Peer-reviewed 
Journals/ Refereed Journals หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวนบทความทั้งหมด 

รายงานผลลัพธ์ :  ส่วนงานได้รวบรวมข้อมูลบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจ านวน
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติทั้งหมด 34 บทความ ไม่มีจ านวนบทความที่ 
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                              ได้รับการอ้างอิง (citation)  ทั้งนี้ไม่มีการก าหนดเป้าหมายการได้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติ เนื่องจากฐานข้อมูลในระดับชาติยังไม่สามารถให้ข้อมูล
การอ้างอิงได้ถูกต้อง ส่วนผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ส่วนงานมี
เป้าหมายสัดส่วนจ านวนครั้งที่บทความที่ได้รับการอ้างอิง ต่อ จ านวน
บทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมดเท่ากับ 0.5 : 1  ผลลัพธ์พบว่าผลงานที่ได้มีจ านวน
ทั้งหมด 14 บทความ มีบทความที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ทั้งหมด 4 
บทความ  ผลการประเมินประสิทธิผลของจ านวนครั้งที่บทความได้รับการ
อ้างอิง (citation) พบว่าสูงกว่าเป้าหมาย โดยคิดจากฐานข้อมูล ISI-WOS มี
จ านวน 8 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนจ านวนครั้งที่บทความที่ได้รับการอ้างอิง ต่อ 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมดเท่ากับ 0.57 : 1  และจากฐานข้อมูล 
SCOPUS มีจ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 0.64 : 1   

                              (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/7) 

ผลลัพธ์รายการที่ 6 : จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
ระดับชาติหรือระดับนานาติ 

รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้รวบรวมจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี 2553 ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ โดยบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ มีจ านวน 34 
บทความ ยังไม่มีข้อมูลบทความที่ได้รับการอ้างอิง ทั้งนี้ไม่มีการก าหนด
เป้าหมายการได้รับการอ้างอิงในระดับชาติ เนื่องจากฐานข้อมูลในระดับชาติ
ยังไม่สามารถให้ข้อมูลการอ้างอิงได้ถูกต้อง ส่วนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ ส่วนงานมีเป้าหมายสัดส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการ
อ้างอิง ต่อ จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมดเท่ากับ 0.25 : 1  ผลลัพธ์พบว่า
สูงกว่าเป้าหมาย โดยมีจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงจ านวน 4 
บทความ (เท่ากันทั้งข้อมูลในฐานข้อมูล ISI-WOS และ SCOPUS) จาก
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมด 14 บทความ คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 0.29 : 1  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/7) 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ 3.อ 3.2.12.1  
 

1. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินบทความ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/1) 

2. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติที่มีผู้ประเมินบทความ 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/2) 
3. หนังสือการจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน (Coastal Management: Intergration to 

Sustainability) ผู้แต่งโดย รศ.สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/3) 
4. หน้งสือการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างง่าย (Eco-Industry 

Book Series) ผู้แต่งโดย ผศ.กิติกร  จามรดุสิต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/4) 
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5. หนังสือรับรองอนุสิทธิบัตร เรื่อง กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทิลเม
ทาคริเลตที่ปรับปรุงสมบัติการทนเรงกระแทกด้วยพอลิไวนิลอะซิเตท เลขที่อนุสิทธิบัตร 6165 
ออกให้ ณ วันท่ี 4 เมษายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/5) 

6. หนังสือรับรองอนุสิทธิบัตร เรื่อง แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์
ร่วมของ พอลิเมทิลเมทาคริเลตและพอลิยูรีเทน เลขที่อนุสิทธิบัตร 6556  
ออกให้ ณ วันท่ี 2 กันยายน 2554  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/6) 

7. จ านวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระยะ 5 ปี ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่ได้รับการอ้างอิง 
      (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/7) 
 

สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ 33  ::  มาตรฐานคณุภาพด้านการมาตรฐานคณุภาพด้านการวิจัยวิจัย  

สรุปผลการด าเนินการ  (ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่
ผ่านมาและ/หรอืการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

ส่วนงานได้ด าเนินการก าหนดทิศทางงานวิจัยใหม่ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติ 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว ส่วนงานจึงวางแผนและก าหนดรายละเอียดเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการ
ด าเนินการวิจัย มีการเสนอโครงการวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มงานวิจัยของนักวิจัย โดยการ
จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมขึ้น ซึ่งได้ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน เพื่อน าผลมา
วิเคราะห์และพัฒนางานของศูนย์ฯต่อไป นอกจากนี้ส่วนงานมีระบบการสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น โดยการส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย การประกวด ฯลฯ และผลักดัน
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) และ การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในส่วนงานกับองค์กร
ภายนอก โดยมีการตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัย และ การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งการจัดหาและเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
วิจัยไว้ให้ ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการงานวิจัยตามแผนการด าเนินการที่ชัดเจน คือ มีผลงานวิจัยและ
วิชาการที่เผยแพร่เป็นบทความวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติในระยะ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งสิ้น
จ านวน 140 ผลงาน โดยมีโครงการส่วนหนึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์และก าหนดนโยบายสาธารณะ
ของประเทศได้ รวมทั้งเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม  

ส่วนงานมีการติดตามประเมินผลการบริหารงานวิจัย สรุปผลการด าเนินงานและน าผลมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนหามาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม และเพื่อประกันคุณภาพงานวิจัย ส่วน
งานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมใน
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ มีการส่งเสริม เพิ่มพูนศักยภาพของนักวิจัยในการเข้าร่วม 

ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย และอื่น ๆ ส่งเสริมไม่ให้เกิดการคัดลอก หรือสร้าง
ความเท็จ เพื่อเสริมสร้างการด าเนินการเรื่องความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในการท าวิจัย นอกจากนี ้
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ส่วนงานมีการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ โดยมีการเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยเป็นประจ าทุกเดือน 
มีการจัดเก็บการน าเสนอผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ต่าง  ๆ รวมถึงการเปิดฐานข้อมูลออนไลน์
โครงการวิจัยของส่วนงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
2. มีการกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
3. การขยายเครือข่ายวิจัยความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้และการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยภายในหน่วยงาน 
5. ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานและเผยแพร่งานวิจัย 
6. มีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารงานวิจัย ซึ่งควรพัฒนาให้มีการรายงานผลการติดตามและ

การประเมินผลคุณภาพงานวิจัยเพื่อสามารถน าข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การวิจัย 

จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 
1. ส่วนงานยังไม่มีการเทียบเคียงผลงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น ทั้งในระดับประเทศ/ต่างประเทศ  
2. ส่วนงานยังไม่มีการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ควรมีแนวทางในการ

ขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
3. ส่วนงานยังไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลเฉพาะในส่วนของการสร้างและพัฒนานักวิจัย 

รวมถึงยังไม่มีการสร้างบันไดอาชีพ ส าหรับนักวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

สรุปผลลัพธ์ 
  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ มีระบบการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับชุมชนและหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อ
สร้างผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้ง
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา และก าหนดนโยบายสาธารณะของประเทศได้ โครงสร้างคณะได้มีส่วนงานวิจัย
และบริการวิชาการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและส่งเสริมการตีพิมพ์ของคณะอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้อย่างสม่ าเสมอ    

  ส่วนงานมีระบบและกลไกด้านการวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพและสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานวิจัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถ
ขับเคลื่อนให้ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ            
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หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง 
มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู ้

 

 

องค์ประกอบ 4.1ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ การให้บริการวิชาการที่หลากหลาย
เป็นระบบที่เชื่อมโยงทั้งองค์กร โดย
มีขอบเขตการด าเนินงานอย่าง
ครอบคลุม ครบวงจร ทั้งการก าหนด
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ แผ น ง าน  ก า ร
ประสานงานการติดตามประเมินผล 
และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ระบบ
และกลไกแต่ละระดับอาจมีรูปแบบ
แตกต่างกันได้ 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 4.1        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.1 มีระบบและกลไกการด าเนินการบริการวิชาการที่หลากหลายสู่เป้าหมายขององค์กร  
[ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..11..11 

เพื่อให้งานบริการวิชาการของส่วนงานด าเนินการไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงาน ส่วน
งาน จึงมีการจัดโครงสร้างบริหารที่มีงานวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วยหน่วยวิจัย หน่วยฝึกอบรม
และหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพื่อประสานงานในการให้บริการ
วิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรมเป็นผู้ก ากับดูแล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/1) (P) 

 โดยการให้บริการวิชาการของหน่วยงานปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตรวจวัดและ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้บริการดังกล่าว จะมีคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/2) เป็นผู้ก าหนดนโยบาย วางแนวทาง ก ากับ ดูแล ควบคุม
คุณภาพ และปรับปรุง (D) 

ซึ่งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานของ
โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/3) (C) 

 

 

 มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานคุณภาพท่ี 4 
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นอกจากนี้ยัง มีคณะกรรมการบัญชี เงินสนับสนุนงานวิ จัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/4) ภายใต้หลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามประกาศคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ว่าด้วยบัญชีเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/5) (P)  

ส าหรับการให้บริการวิชาการด้านอื่น ๆ ส่วนงานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานชุด
ต่าง ๆ  ดูแลเฉพาะเรื่องซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านบริการวิชาการและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการโครงการเฉพาะกิจในแต่ละโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/6) (P) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการตามแผนและระเบียบหลักเกณฑ์ที่วางไว้ของส่วนงาน 
โดยมีการประเมินผลการด าเนินการ และน าผลการประเมินการด าเนินงานมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มีการ
ประชุมภายในงานเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินการทุก 6 เดือน และพัฒนาแผนการด าเนินการในเชิงรุก 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางในการด าเนินการในอนาคต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/7) (C) 

ส่วนงานมีการให้บริการวิชาการอันเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของส่วนงานโดยมีผลการ
ด าเนินงานที่หลากหลายได้แก่ 

1) การจัดประชุมวิชาการ สัมมนา บรรยายพิเศษและฝึกอบรมทั้งระดับส่วนงาน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

2) การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อปลูกจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นการช้ีน าสังคมถึงแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น 

3) การให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่องค์กร สถาบัน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

4) การให้บริการวิชาการในลักษณะรับจ้างวิจัยหรือโครงการวิจัยประเภทบริการวิชาการ
ให้แก่องค์กร สถาบัน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5) การให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการคลินิก
สิ่งแวดล้อม 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ    4.1.14.1.1  

1. โครงสร้างการบริหารงานและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้บริการวิชาการ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/1) 

2. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ที่ 114/2553 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2553 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/2) 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2554-7/2554  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/3) 
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4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
ที่ 217/2554 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/4) 

5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/5) 

6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมนานาชาติ ที่ 142/2553 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/6) 

7. รายงานการประชุมของคณะกรรมการโครงการ SCG Sci-Camp รุ่น 22 ครั้งที่ 1/2554  
วันท่ี 10 มกราคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/7) 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.2 มีระบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการบริการวิชาการ/สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อการก าหนด
ราคาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..11..22 

การให้บริการวิชาการของส่วนงานในแต่ละรูปแบบมีคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น 
โครงการฝึกอบรมนานาชาติแต่ละหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจ าโครงการ เช่น โครงการฝึกอบรม
นานาชาติ หลักสูตร Industrial Ecology and Environment หลักสูตร Integrated Water Resources 
Management and Climate Change Adaptation หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp โดย
คณะกรรมการของแต่ละโครงการจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ การขออนุมัติจัดโครงการ การประชุม
เพื่อวางแผนการด าเนินงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งการเชิญวิทยากรการติดต่อประสานงานกับสถานที่
ศึกษาดูงาน การจัดท าเอกสารทางวิชาการ ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
และการจัดท ารายงานสรุปและประเมินผลโครงการทั้งในส่วนของการสรุปรายรับ -รายจ่าย และความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรม (P) 

โดยในส่วนของการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่คิดค่าบริการ ซึ่งในส่วนของหน่วยปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ผู้ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ในการคิดต้นทุนการ
วิเคราะห์จะคิดจากการใช้วัสดุ สารเคมี ต่อการวิเคราะห์ 1 ตัวอย่าง รวมกับค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ ค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่า ไฟ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 4.1.2/1) จากนั้น
น าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดราคาการให้บริการ การตรวจวัด
และวิเคราะห์ต่อตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ เม่ือผ่านที่ประชุมแล้วจะน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วน
งานเพื่อท าประกาศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/2) (D) 

ส่วนการจัดโครงการฝึกอบรมใช้วิธีการค านวณยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดและหารด้วยจ านวนคน
เข้าร่วมอบรม ส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการอื่น ๆ บางครั้งไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบซึ่งกัน
และกันได้ เนื่องจากมีตัวแปรหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น หลักสูตรภาษาไทย หรือหลักสูตร
นานาชาติ  รูปแบบการด าเนินการจัดฝึกอบรม  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่แตกต่างกัน  ท าให้ต้นทุนของ
แต่ละโครงการแตกต่างกัน 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  4.1.24.1.2  

1. ตัวอย่างการวิเคราะห์ต้นทุนในโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.1.2/1) 
2. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม  
    ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/2) 

 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.3 มีระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อถือได้ และทันสมัย  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..11..33 

ส่วนงานมีงานสารสนเทศท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล
ของการให้บริการวิชาการ โดยการประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีการจัดเก็บ
ข้อมูลการให้บริการวิชาการลงในระบบฐานข้อมูลระบบ MUFIS ของมหาวิทยาลัยมหิดล และระบบ
ฐานข้อมูล MIS ในส่วนท่ีส่วนงานจัดท าขึ้นเองโดยหน่วยสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อมกับติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

ในการด าเนินการระบบสารสนเทศ ส่วนงานสนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินการในรูปแบบการ
ลงทะเบียน การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้ 

1) หน่วยงานปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อม ได้ใช้ระบบสารสนเทศในการลงฐานข้อมูล
ระบบ MUFIS เกี่ยวกับหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ยอดเงินที่ได้รับจากการให้บริการ ประเภทของตัวอย่าง 
และวันที่รับตัวอย่าง ในส่วนของส่วนงานได้มีการจัดท าโปรแกรม Lab room ขึ้น ซึ่งโครงการตรวจวัดและ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ใช้โปรแกรมดังกล่าว ในการท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการรับตัว  
อย่าง สถิติหน่วยงานที่ส่งรายเดือน รวมถึงพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวิเคราะห์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.3/1) และได้มีการปรับปรุงในการเพิ่มพารามิเตอร์ท่ีท าการตรวจวัด (เอกสารหมายเลข 4.1.3/2)  (D) 

2) หน่วยสื่อสารข้อมูลและบริการวิชาการ ใช้ระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) และโครงการฝึกอบรม ซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก่อนมี
การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล MUFIS ของส่วนงาน เพื่อให้สามารถรายงานผลตามที่ส่วนงานและผู้มา
ขอใช้บริการต้องการได้อย่างครอบคลุม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/3) (D) 

ทั้งนี้ส่วนงานได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาระบบและกลไกการ
ด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาโดยตลอด เช่น การบันทึกข้อมูลด้าน
โครงการบริการวิชาการลงฐานข้อมูล หรือในกรณีการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยให้ครอบคลุมเนื้อหาให้
มากที่สุด (C) สามารถน าไปปรับปรุงเว็บไซต์ของส่วนงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน หรือสามารถ
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องขึ้น นอกจากนี้  ยังมีการเพิ่มการจัดเก็บข้อมูล
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการลงในฐานข้อมูล ซึ่งในส่วนนี้มีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากฐานข้อมูล 
MUFIS และส่วนงานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในการก าหนด PA ทางด้านบริการ
วิชาการต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/4) (A) 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ    4.1.34.1.3  
 

1. ฐานข้อมูลโปรแกรม Lab room โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/1)  

2. เอกสารการปรับปรุงในการเพิ่มพารามิเตอร์ท่ีท าการตรวจวัด (เอกสารหมายเลข 4.1.3/2) 
3. ฐานข้อมูลโครงการรับจ้างวิจัยและโครงการฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/3) 
4. การปรับปรุงฐานข้อมูลงานบริการวิชาการด้านต่าง ๆ (ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ยังไม่ได้ปรับปรุงและ 

ปรับปรุงแล้ว) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/4) 
 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.4 มีการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..11..44 

จากผลการด าเนินการให้บริการวิชาการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
หลักที่จะผลักดันให้ส่วนงานเป็นผู้น าทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเซีย โดยในการจัด
ฝึกอบรมดังกล่าว ส่วนงานได้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายโดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาวิชาการ 
แต่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าอบรมด้วย 

ส่วนงานมีแผนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการศึกษา (P) โดยในการจัดค่ายเยาวชน 
SCG Sci-Camp หรือการจัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) หรือการจัด
โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นั้น ส่วนงานได้ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการดังกล่าวทั้งในการเป็นพี่เลี้ยงดูแล และการให้ค าแนะน าทางวิชาการ
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้น าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาทักษะการท างานในวิชาชีพของ
นักศึกษาต่อไปและส่วนงานยังมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสามารถน างานบริการวิชาการมาใช้เป็น
ภาระงานในการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือต าแหน่งอื่น ๆ ได้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.4/1) นอกจากนี้ในการฝึกอบรมรมหลักสูตรนานาชาติ ยังส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนได้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/2) (D) 

ส่วนงานมีการด าเนินการประเมินโครงการแต่ละโครงการเพื่อน าผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับภารกิจด้านอื่น  ๆ ขององค์กร เช่น 
ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งบุคลากร
ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ค่าย
เยาวชน ฯลฯ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/3) (C) 

ในส่วนของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้อาจารย์ผู้รับรองผล
และเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่ท าการตรวจวิเคราะห์ได้รับประสบการณ์ในส่วนของการวิเคราะห์ผลและ
วิธีการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย และน าประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นตัวอย่างในการสอนและเจ้าหน้าที่น า
ประสบการณ์ท่ีได้ไปช่วยในการควบคุมดูแลการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และน าเทคนิคในการวิเคราะห์
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ให้กับนักศึกษา ในส่วนของตัวนักศึกษาได้ทดลองตัวอย่างจริงและได้ประสบการณ์ที่สามารถน าไปสู่การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ในส่วนของงานบริการวิชาการในลักษณะรับจ้างวิจัยหรือโครงการวิจัย นักศึกษาของส่วนงานได้
เป็นสว่นหนึ่งของงานดังกล่าว โดยมีการเก็บข้อมูลในภาคสนามการค้นคว้าหาข้อมูลซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพในอนาคต  และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนขึ้น จนเกิดเครือข่ายหรือชมรม
ต่าง ๆ 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ    4.1.44.1.4  
 

1. โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน 3 โครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/1) 
2. ตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้พัฒนาการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/2) 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/3) 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.5 ให้บริการวิชาการหรือสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยจริยธรรม มนุษยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ    44..11..55 

ส่วนงานค านึงถึงหลักจริยธรรมเป็นประเด็นส าคัญในการผลิตผลงานและการให้บริการวิชาการ 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยมีหน่วยงาน คือ งานวิจัยและบริการวิชาการ วางแผนการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะคือจะไม่ปล่อยของเสียจากการวิเคราะห์เช่น โลหะหนัก จากการวิเคราะห์ COD 
หรือการวิเคราะห์โลหะหนักอื่น ๆ ตัวท าละลาย ลงในท่อระบายน้ าแต่จะมีการจัดเก็บสารละลายดังกล่าว
แยกใส่ขวดไว้เพื่อรอก าจัด ซึ่งจะมีการตั้งงบประมาณในส่วนของการก าจัดสารเคมีไว้ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 4.1.5/1) (D) 

ส าหรับการให้บริการด้านรับจ้างวิจัย ส่วนงานมีมาตรการในการควบคุม ดูแล และติดตามการ
ด าเนินการโดยตลอด เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยงานบริการวิชาการ
มีการตรวจสอบการด าเนินการของโครงการรับจ้างวิจัยเสมอ เพื่อให้การด าเนินการของโครงการรับจ้าง
วิจัยหรือบริการวิชาการของส่วนงานตรงตามสัญญาที่ท าไว้กับหน่วยงานต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.5/2) (C)  

ในส่วนของการฝึกอบรม การเลือกหัวข้อ และเนื้อหาของแต่ละโครงการ ส่วนงานได้มีการ
ปรับปรุงการด าเนินการมาโดยตลอด โดยน าผลจากการประเมินจากแบบประเมินผลโครงการ (เอกสาร 
อ้างอิงหมายเลข 4.1.5/3) (C) มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสนองต่อความต้องการของสังคม โดยเฉพาะการปลูกฝัง
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไปในอนาคต 
หรือการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติที่มุ่งเน้นหลักสูตร และการจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ (A) 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  4.1.54.1.5  

1. แผนการจัดงบประมาณในส่วนของการก าจัดสารเคมี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/1) 
2. การก ากับดูแล การส่งโครงการตามก าหนดเวลา และการควบคุมการด าเนินการตามสัญญาว่าจ้าง 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/2) 
3. แบบประเมินผลโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/3) 

 

องค์ประกอบ 4.2 ผู้รับบริการ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดต่อ
การบริการวิชาการ /ผลิตภัณฑ์ของ
องค์กร 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 

 องค์ประกอบ 4.2 
       

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.2.1 มีระบบการศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
ผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ต้องการของผู้รับบริการ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..22..11 

งานวิจัยและบริการวิชาการได้มีการก าหนดนโยบายหลักของส่วนงานเพื่อให้สอดรับกับยุทธ 
ศาสตร์ของส่วนงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้เป็นที่ต้องการของผู้รับบริการ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 4.2.1/1) (P) 

ส่วนงานก าหนดช่องทางและแนวทางการด าเนินงานโดยการใช้แบบสอบถามในการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้รับบริการการใช้แบบประเมินหัวข้อโครงการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ หรือการบรรยาย
พิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรงในหลากหลายช่องทาง เช่น ในส่วนของโครงการ
ฝึกอบรมมีการสอบถามหัวข้อที่ต้องการให้ส่วนงานจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป จากผู้เข้าอบรมที่เคยเข้าร่วม
การฝึกอบรมกับส่วนงานอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้รับมาสรุปข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัด
โครงการต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/2) (P) 

ในส่วนของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ โดยมีการส่งแบบสอบถามให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานเอกชนและ
ราชการที่มาใช้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/3) (D) จากนั้นน าผลมา
ประเมินและวิเคราะห์เพื่อน ามาปรับปรุงต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/4) (C) 

หลังจากที่ส่วนงานได้รับข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มาขอรับบริการในช่องทางต่าง ๆ แล้วส่วนงาน
จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาสรุปและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์รูปแบบ 
กระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้การด าเนินงานการบริการวิชาการบรรลุตามเป้าหมายของ
ส่วนงานและผู้รับบริการต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/5) (A) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ    4.2.14.2.1  

1. นโยบายด้านวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/1) 
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2. แบบสอบถามการเสนอแนะหัวข้อที่สนใจที่ต้องการให้ส่วนงานจัดในครั้งต่อไป 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/2) 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/3) 

4. รายงานผลการวิเคราะห์/การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/4) 
5. แผนการปรับปรุงกลยุทธ์ รูปแบบ และกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของการบริการวิชาการ  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/5) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการวิชาการ  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.2.24.2.2 

ในปี 2554 หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ได้วางแผนในการประชาสัมพันธ์ไปตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาขอรับบริการของส่วนงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง มีการวาง
แผนการฝึกอบรมประจ าปีและน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของส่วนงานในเรื่องการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/1) (P)  

ส่วนงานมีการให้บริการข้อมูลการบริการด้านต่าง ๆ ทั้งรับจ้างวิจัย ฝึกอบรม โดยมีงานวิจัยและ
บริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายพร้อมเอกสารแนบราย 
ละเอียดโครงการ ฯลฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/2) (D) ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ามาขอรับบริการ และติดต่อ
สอบถามเป็นจ านวนมาก และมีการจัดท าเอกสารข้อมูลด้านฝึกอบรมทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/3) (D)  

ส่วนงานมีการทบทวนแผนการด าเนินงานในการให้ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ มีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสพัฒนา น าไปสู่แผนการด าเนินงานต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/4) (A) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ  4.2.24.2.2  

1. แผนการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/1) 
2. ข้อมูลทางด้านฝึกอบรม ผ่านทางเว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/2) 
3. เอกสารประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/3) 
4. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และปรับแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/4) 
 

องค์ประกอบ 4.3บริการ/ ผลิตภัณฑ์  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ บริ ก า ร วิ ช า ก า ร /ผลิ ต ภัณฑ์ ที่ มี
คุ ณภ าพต าม เ กณฑ์ ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์  ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 

 องค์ประกอบ 4.3        

        
 

 

http://www.en.mahidol.ac.th/
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.3.1 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับ/รับรองในวงวิชาการหรือ
องค์กรตามมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.3.14.3.1 

ส่วนงานได้วางแผน ก าหนด และด าเนินการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานด้านการ
บริการวิชาการ มีอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษาเป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (P) 

ในส่วนของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการควบคุมคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมทดสอบความช านาญ
กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น การตรวจวัดวิเคราะห์ COD , Hardness , Chloride, TSS เป็นต้น 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/1) (D) 

ส าหรับโครงการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติยังได้มาตรฐาน สามารถเทียบกับ
นานาประเทศได้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/2) (D) โดยพัฒนามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชา 
การ วิจัย และฝึกอบรมกับประเทศต่าง ๆ เช่น มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิก
ลุ่มน้ าโขงตอนล่าง Mekong River Commission Secretariat (MRC) ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลัก 
สูตร Climate Change Vulnerability Assessment and Adaptation Planning (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.3.1/3) (D) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ    4.3.14.3.1  

1. รายงานผลการเข้าร่วมทดสอบความช านาญ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/1) 
2. การฝึกอบรมระดับนานาชาติ 6 ครั้ง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/2) 
3. เอกสารการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/3) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.3.2 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.3.24.3.2 

ส่วนงานมีแผนการด าเนินการการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม กล่าวคือ (P) 

มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ ด าเนินการตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการวิชาการ เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการอยู่เสมอ โดยมีงานวิจัยและบริการ
วิชาการภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายการวิจัยและฝึกอบรม ควบคุมดูแลท าให้ผลการบริการ
วิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มาขอรับบริการทั้ง การตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์  และผู้เข้ารับการ
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ฝึกอบรม เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/1) (D) 

ส่วนงานได้มีการติดตามผลหลังการเข้ารับบริการทั้งในส่วนของคลินิกสิ่งแวดล้อม และการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะการฝึกอบรมให้กับเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการสอบถามความก้าวหน้า การพัฒนาในงาน การส่งแบบ
สัมภาษณ์สอบถามการน าความรู้ท่ีได้รับหลังจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียน หรือหน่วยงาน
ของตนเอง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/2 และเอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/2) (C) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ    4.3.24.3.2  

1. รายการและจ านวนบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.2/1) 
2. ตัวอย่างแบบติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/2) 
 

องค์ประกอบ 4.4 ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ  ผลการประเมินผลลัพธ์ 

หลักการ ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบ 4.4        

  ผลลัพธ์ที่ 1        
  ผลลัพธ์ที่ 2        
  ผลลัพธ์ที่ 3        
  ผลลัพธ์ที่ 4        
  ผลลัพธ์ที่ 5        

  เฉลี่ย (Mean) 2.00 

   ผลลัพธ์อื่นๆ 

 

  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน 

  1)...... 
  2)...... 
  ฯลฯ 
  2. ผ ล ลั พ ธ์ จ า ก

กระบวนการ 
1)...... 
2)...... 

ฯลฯ 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.4.1 สัมฤทธิผลด้านการบริการวิชาการ 

 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลักของส่วนงาน 
รายงานผลลัพธ์  : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการตอบข้อซักถาม การให้บริการ อัธยาศัยการให้

ค าแนะน าในการตรวจวิเคราะห์และค่าใช้จ่าย และภาพโดยรวมทั้งหมดของการ
ให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ดีมากและดี  

ผลลัพธ์รายการที่ 2 : สัดส่วนของจ านวนเงินที่เป็นรายรับที่เกิดจากการบริการวิชาการต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการประจ า 

รายงานผลลัพธ์  : จ านวนเงินที่เป็นรายรับที่เกิดจากการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
= 17,200,000 บ. ส่วนจ านวนบุคลากรสายวิชาการประจ าทั้งหมด มีจ านวน 50 
คน ทั้งน้ีมีสัดส่วนเท่ากับ 344,000 บาท 

ผลลัพธ์รายการที่ 3 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7) 
รายงานผลลัพธ์  :                                        - 

ผลลัพธ์รายการที่ 4  :   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
                             พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 8) 
รายงานผลลัพธ์  : ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่น ามา

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในเรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้จาก
ระยะไกลและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัด 
การสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/1) 

ผลลัพธ์รายการที่ 5 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
(สมศ. 9) 

รายงานผลลัพธ์  : ตัวอย่างโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับการปลูกฝังให้
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการนี้ยัง
ส่งผลให้ท้องถิ่นได้รับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/2)   
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพข้อ    4.4.4.14.1  

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/1) 
2. โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/1) 
 

สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ 4สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ 4::  มาตรฐานคณุภาพด้านการบริการวชิาการมาตรฐานคณุภาพด้านการบริการวชิาการ  

สรุปผลการด าเนินการ(ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่าน
มาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของส่วนงาน ประกอบด้วย การจัดประชุม
วิชาการสัมมนา บรรยายพิเศษ และฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระดับส่วนงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
การจัดค่ายเยาวชนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน การรับจ้างวิจัย การบริการตรวจวัด วิเคราะห์พารามิเตอร์
ด้านสิ่งแวดล้อมและ การให้บริการวิชาการแก่สังคมอื่น ๆ ซึ่งส่วนงานได้จัดให้มีแผนการด าเนินงานมี
โครงสร้างการบริหารงานเพื่อประสานงานการให้บริการวิชาการ โดยมีคณะกรรมการชุดต่างๆที่ คณะ
ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานบริการวิชาการแต่ละโครงการ  มีการประเมินผลการด าเนินการ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินการให้ดีขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับจากภายนอก รวมถึงการ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับภารกิจด้านอื่น  ๆ คณะมีระบบสารสนเทศ เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลการให้บริการวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูล โดยมีการติดตามผลการพัฒนาระบบและกลไกให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีระบบการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย การบริการ
วิชาการ สื่อเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

หลักจริยธรรมเป็นประเด็นส าคัญในการผลิตผลงานและการให้บริการวิชาการ โดยการให้บริการ
คลินิกสิ่งแวดล้อมมีนโยบายจัดเก็บของเสียอันตรายจากการตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างที่ส่งเข้ามา
ตรวจสอบ การบริการรับจ้างวิจัย มีมาตรการในการควบคุม ดูแล และติดตามการด าเนินการโดยตลอด 
ส่วนการบริการจัดประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ส่วนงานเน้นการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายไม่เพียงให้เนื้อหาทางวิชาการแต่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตส านึกใน
การรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ส่วนงานมีแผนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการศึกษา โดยในการจัด
ฝึกอบรมค่ายเยาวชนนั้น ส่วนงานได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในการเป็นพี่เลี้ยง
ดูแล และการให้ค าแนะน าทางวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้น าความรู้และประสบการณ์มา
พัฒนาทักษะการท างานในวิชาชีพของนักศึกษาต่อไป 

ในการให้บริการการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ของคลินิกสิ่งแวดล้อม ท า
ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับประสบการณ์จากการวิเคราะห์ผลที่หลากหลาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการสอนหรือการควบคุมดูแลและแนะน าเทคนิคการวิเคราะห์ให้กับนักศึกษารวมถึงการบริการวิชาการ
ในลักษณะรับจ้างวิจัย ท าให้นักศึกษาที่ช่วยงานในโครงการ/กิจกรรม มีโอกาสในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพในอนาคตส าหรับโครงการฝึกอบรมของคณะจัดว่าได้มาตรฐานสามารถเทียบกับ
นานาประเทศได้ ซึ่งพัฒนามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและฝึกอบรมกับประเทศต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ส่วนงานยังมีกระบวนการควบคุมคุณภาพของการตรวจวัดและวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ 
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พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ มีการตรวจสอบมาตรฐาน
การให้บริการ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในการให้บริการอยู่เสมอมีระบบวิเคราะห์ต้นทุนบริการวิชาการที่เป็น
มาตรฐานสากล 

 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
2. มีแผนการด าเนินงาน และมีโครงสร้างการบริหารงานเพื่อประสานงานการให้บริการวิชาการ  
3. มีระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ โดยเฉพาะการใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
5. มีการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
6. มีมาตรการในการควบคุม ดูแล และติดตามการด าเนินการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

การบริการวิชาการ 
7. โครงการฝึกอบรมได้มาตรฐานสามารถเทียบกับนานาประเทศได้ 

จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 

1. ส่วนงานยังไม่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ 
2. ส่วนงานยังไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการบริการวิชาการบางประเภท เช่น 

คลินกิสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลลัพธ์ 
- 
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หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการ
และการใช้ความรู้  วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม 
พัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้น
เฉพาะและบริบทของแต่ละองค์กร 

 

 

องค์ประกอบ 5.1  ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มี ร ะบบและกล ไก ในการท า นุ บ า รุ ง

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่
ครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
องค์กร  โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน
อย่างครบวงจร ทั้งการก าหนดนโยบาย
และแผนงาน การประสานงาน การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ 
ระบบและกลไก แต่ละระดับอาจมีรูปแบบ
แตกต่างกันได ้  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 5.1        

        

        

 

มมาตรฐานคุณภาพาตรฐานคุณภาพ   

5.1.1 มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชื่อมโยงประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร 
[ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)] 
 

การด าเนินการตามมาตรการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อฐานคุณภาพข้อ   55..11..11 
 

1. ส่วนงานได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัย และ/หรือภายในองค์กร โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา รับผิดชอบกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา รองคณบดี รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เลขานุการคณะรับผิดชอบกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นงานพิธี  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/1) (P) 

2. มีการก าหนด/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ดังนี้ (P) 
 2.1 กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการด าเนินงาน โดยคณะท างานเฉพาะกิจชุด

ต่าง ๆ  คณะอนุกรรมการสวัสดิการ งานต่าง ๆ ในส านักงานคณบดี ซึ่งจะพิจารณามอบหมายให้อาจารย์ 
หรือเลขานุการคณะ เป็นประธานคณะท างาน ตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น  ๆ อาทิ โครงการแม่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานเกษียณอายุราชการ งานประเพณีสงกรานต์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/2) 

   

มาตรฐานคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

มาตรฐานคุณภาพท่ี 5 
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 ส าหรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา ชมรม รวมถึงโครงการ/
กิจกรรมที่จัดขึ้นให้แก่นักศึกษา เช่น โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ จะมีหนว่ยกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ  

 อย่างไรก็ตาม มีหลายกิจกรรมที่เป็นการร่วมกันท างานระหว่างบุคลากรและนักศึกษา เช่น 
งานเกษียณอายุราชการ มีคณะท างานจัดงานเป็นผู้รับผิดชอบ ได้เชิญนักศึกษามาร่วมแสดงดนตรี และ
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตในงานดังกล่าว จนเป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/3) 

 2.2 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนงานมีการด าเนินการโครงการ Low Carbon 
Faculty ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ส่วนงาน  มีการวางแผนและด าเนินมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรและสังคมรับรู้แนวทางการเป็น Low Carbon Faculty ในระยะเริ่มต้นมีเป้าหมายการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ าประปาให้ได้ร้อยละ 5 จึงได้ส ารวจและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละห้อง แล้ว
น ามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและก าหนดมาตรการในการลดการใช้พลังงาน อาทิ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการลดการใช้พลังงาน การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
เป็นหลอดประหยัดพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ติดตั้งสวิทช์
เชือกกระตุกในห้องต่าง ๆ การติดตั้งระบบ PIR Sensor ซึ่งเป็นสวิทซ์เซนเซอร์  เพื่อควบคุมการเปิดปิด
ไฟฟ้าที่จอดรถใต้ดิน ซึ่งจะมีการด าเนินการในมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
5.1.1/4) 

3. การก าหนดกระบวนการประสานงานกับหน่วยงานย่อยในระดับองค์กร มหาวิทยาลัย และ
ชุมชนนั้น ส่วนงานมีการประสานงานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมด าเนินกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (P) 

ส่วนงานมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานด้านกิจการ
นักศึกษา ซึ่งในการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยมีทั้งกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันปีใหม่ กิจกรรมด้านจริยธรรม เช่น พิธีวางพวงมาลา-วันมหิดล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/5) 

นอกจากนั้น ยังมีการเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการที่ส าคัญของ
ส่วนงาน เช่น โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เชิญหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/6)   
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.1เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.1   

1. โครงสร้างการบริหารงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (อกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/1) 
2.  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/2) 
3. ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/3) 
4. โครงการ Low Carbon Faculty (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/4) 
5. ภาพกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/5) 
6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/6) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ   

5.1.2 มีนโยบาย และแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ   55..11..22 

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างจริยธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สถาบันชั้นน าแห่ง
เอเชียเพื่อการสร้างสรรค์ความยั่งยืนของธรรมชาติและสังคม” และพันธกิจที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม
และสังคม  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.2/1) เพื่อขับเคลื่อนให้
พันธกิจประสบผลส าเร็จ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพียบพร้อม
จริยธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่ยอมรับและถูก
กล่าวขาน  และยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (P) 

 จากแผนยุทธศาสตร์น ามาจัดท าเป็นแผนงานด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม รวมถึงระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
ด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.2/2) (P) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.2เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.2   

1. แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (พ.ศ.2553-2560) 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.2/1) 

2. แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.2/2) 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ   

5.1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะโครงการ /กิจกรรม  
อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ   55..11..33 

 ในปีงบประมาณ 2554 ส่วนงานให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

 ส่วนงานมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 326,392 บาท โดยคิดเป็น 
3.66% ของงบด าเนินการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.3 /1) ส่วนงานยังให้การสนับสนุนด้านอื่น ๆ เช่น 
สถานท่ีจัดงาน ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ของที่ระลึกส่วนงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (D) 

 ส่วนงานมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม  โดย
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและบุคลากรในการจัดโครงการ “ตลาดนัดสีเขียว” 
ซึ่งเป็นโครงการลดการใช้พลาสติกในตลาดนัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 5.1.3/2) (D) นอกจากนี ้ส่วนงานยังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน ท าให้ส่วนงานสามารถประหยัดงบประมาณค่า
ไฟฟ้าได้เป็นจ านวนมาก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.3/3) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.3เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.3   

1. ตารางแสดงงบประมาณโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
   (อกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.3/1) 
2. งบประมาณสนับสนุนโครงการตลาดนัดสีเขียว (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.3/2) 
3. เอกสารการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.3/3) 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ   
5.1.4 มีการติดตามประเมินผล การด าเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดล้อม   
 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ   55..11..44 

 ส่วนงานมีการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 ด้านอนุรักษ์ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะมี
การประเมินวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินจากแบบสอบถาม การประเมินโดยการสังเกต การประชุม
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการ/คณะท างาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ และน าผลการประเมินมาสรุปผลตามแบบฟอร์มรายงานผลการ
ด าเนินโครงการของคณะ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/1) เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารรับ 
ทราบผลการด าเนินงานในภาพรวม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้จัด (C) 

  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลโครงการเหล่านี้ ผู้รับผิดชอบได้น าไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาให้การด าเนินโครงการในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของรูปแบบ
กิจกรรม รวมถึงสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/2) (A) 

 ด้านสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างท าความสะอาด 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างท าสวน และไม้ประดับ ซึ่งทั้งสองชุดจะมีผู้ควบคุมงานก ากับดูแล 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนหรือไม่เรียบร้อย ผู้ควบคุมงานจะแจ้งผู้
รับจ้างให้แก้ไขทันที และในทุกเดือนกรรมการตรวจการจ้างจะมีการประชุมเพื่อตรวจรับงาน หากไม่
เรียบร้อยจะให้แก้ไขจนกว่าจะเรียบร้อย จึงจะตรวจรับงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/3) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.4เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.4   

1. รายงานผลการด าเนินโครงการ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/1) 
2. บันทกึช่วยจ าในการประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/2) 
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3. เอกสารการตรวจรับงานจ้างท าความสะอาดและการตรวจรับงานสวน และไม้ประดับ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/3) 

 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ   
5.1.5 มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับพันธกิจหลักอื่นๆ   
 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ   55..11..55 

 โครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมมีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับ
พันธกิจหลักของส่วนงาน คือ “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรม 
เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม” โดยมีการวางแผนด าเนินการจากงานต่าง ๆ (P)  

 โดยกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงานเท่านั้น แต่ยังมี
โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้และปลุกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่เยาวชนและสังคมให้กว้างขวางขึ้น 
เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม สมดังพันธกิจของส่วนงาน โครงการท่ีส าคัญ ได้แก่ 
(D) 

 โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/1) โครงการนี้ได้รับการ
ตอบรับจากแม่ที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ รางวัลแม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมดีเด่น ท าให้สังคมได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงได้
บุคลากรที่เป็นแม่แบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคม โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  โดยการคัดเลือก “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้นในแต่ละภาค เพื่อเป็นการ
ยกย่องเชิดชูแม่ที่ท าหน้าที่แม่ และยังท างานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม โดยผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ซึ่งจะมอบรางวัลในงาน “มหิดล-วันแม่” เดือนสิงหาคมของ
ทุกปี เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เเบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความเป็นแม่ที่เลี้ยง
ดูลูกที่มีแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังความคิด และเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท านดุ้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-camp และโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (The Power Green Camp) ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดความรู้และสร้างเครือข่ายแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้น าเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (The Power Green Leader Camp) โดยการอบรมเพื่อสร้างผู้น าเยาวชนอีกด้วย 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/2) 

 โครงการ Low Carbon Faculty มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในส่วนงาน วางแผนและด าเนินมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะ
เริ่มต้นมีเป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ าประปาให้ได้ร้อยละ 5 จึงได้ส ารวจและบันทึกการใช้
พลังงานไฟฟ้าในแต่ละห้อง แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและก าหนดมาตรการในการลดการใช้พลังงาน 
ซึ่งท าให้ส่วนงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเป็นจ านวนมาก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
5.1.5/3) 
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 โครงการตลาดนัดสีเขียว เป็นโครงการที่รณรงค์ เชิญชวนให้ผู้ที่ขายของและซื้อของที่ตลาด
นัดวันศุกร์ลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า การใช้ถุงซ้ า การทิ้งขยะโดยแยกถัง โดยมี
คณะอนุกรรมการสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาของส่วนงาน มาร่วมท า
กิจกรรมด้วย ท าให้นักศึกษารับรู้และตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/4) 

 ร้านมือสอง (Second Hand Envi-Shop) เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณความต้องการซื้อสินค้าใหม่ ใช้ประโยชน์จากสินค้าที่ใช้แล้ว 
ลดปริมาณขยะและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคของใช้มือสอง 
อาทิ เช่น ของใช้ประจ าวัน  ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้ า หนังสือ เครื่องประดับ ของเล่น กระเป๋า 
อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ รายได้น าไปสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายได้ของร้านมือสอง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552 ถึง วันที่ 
14 กันยายน 2554 ยอดรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 204,933 บาท (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/5) 

 

 เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.5เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.1.5   

1. โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/1) 
2.  ตัวอย่างผลการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน  
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/2) 
3. โครงการ Low Carbon Faculty (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/3)   
4. โครงการตลาดนัดสีเขียว (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/4) 
5. ร้านมือสอง (Second  Hand  Envi-Shop) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/5) 
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องค์ประกอบ 5.2   ผลลัพธ์การท านุบ ารุง
ศิ ลปวัฒนธร รมและ
สิ่งแวดล้อม 

 ผลการประเมินผลลัพธ์ 

หลักการ ผล ลั พ ธ์ ที่ แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบ 5.2        

  ผลลัพธ์ที่ 1        

  ผลลัพธ์ที่ 2        

  ผลลัพธ์ที่ 3        
  เฉลี่ย (Mean) 3.00 
   ผลลัพธ์อื่นๆ 

 

  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยทุธข์อง
ส่วนงาน 

  1)...... 
  2)...... 
  ฯลฯ 
  2. ผ ล ลั พ ธ์ จ า ก

กระบวนการ 
1)...... 
2)...... 

ฯลฯ 

       

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ   

5.2.1 สัมฤทธิผลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 
รายงานผลลัพธ์        :    โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม โดย 
                                     โครงการที่ด าเนินการนั้น มีโครงการที่ก าหนดเป้าหมาย จ านวน 11 โครงการ 
                              ซึ่งบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 8 โครงการ หรือร้อยละ 72.72 และ 
                              บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 3 โครงการ หรือร้อยละ 27.27  

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
1.  โครงการวันครบรอบวันจากไป

ของ รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 70 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 76 คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2.  โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 

ตามเป้าหมาย 

3.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 80 คน 

มีนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 85 
คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
4.  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-

ประเพณีสงกรานต์ 
1. จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมพัฒนาพื้นท่ี
ส่วนงาน 70 คน 
2. บุตรของบุคลากร
มาร่วมงานไม่น้อย
กว่า 30 คน 
3. ความพึงพอใจต่อ
การจัดงาน  
ร้อยละ 80 

1. บุคลากรที่เข้า
ร่วมพัฒนาพื้นที่
ส่วนงาน 75 คน 
2. บุตรของ
บุคลากรมาร่วม
งาน 30 คน 
3. ความพึงพอใจ
ต่อการจัดงาน 
ร้อยละ 94 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

5.  โครงการวันแตกหน่อ  
ปีการศึกษา 2554 

จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 150 
คน 

มีนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 150 
คน 

ตามเป้าหมาย 

6.  โครงการมอบโบว์ไท-เน็คไทผูก
ใจน้อง ปีการศึกษา 2554 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 80 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 
 

1. มผีู้เข้าร่วม
โครงการ 80 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ  
ร้อยละ 84 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

7.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2554 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน 
2. นักศึกษาทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการศึกษาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 110 คน 
2. นักศึกษาทราบ
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ใน
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 85.20 
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ  
ร้อยละ 82.80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

8.  โครงการสอนน้องร้องเพลง ปี
การศึกษา 2554 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 

ตามเป้าหมาย 

9.  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 130 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นความส าคัญของ

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 200 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็น

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
พิธีไหว้ครู ร้อยละ 80 ความส าคัญของ

พิธีไหว้ครู  
ร้อยละ 93.80 

10.  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2553 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ  
ร้อยละ 81.40 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

11.  โครงการกีฬา EN สัมพันธ์ ปี
การศึกษา 2554 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 180 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 200 คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์รายการที่ 2 : ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
รายงานผลลัพธ์        :   โครงการที่พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการที่ 
                                     ก าหนดเป้าหมาย 1 โครงการ ซึ่งบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ หรือ 
                              ร้อยละ 100 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
1.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและวินัยในนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 

1. จ านวนค าขวัญที่
ส่งเข้าประกวด 50 
ชิ้น 
2. จ านวนบทความที่
ส่งเข้าประกวด 5 ชิ้น 

1. มีค าขวัญที่ส่ง
เข้าประกวด 58 
ชิ้น 
2. มีบทความที่ส่ง
เข้าประกวด 9 ชิ้น 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
 

ผลลพัธ์รายการที่ 3 : ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
รายงานผลลัพธ์        :    โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการท่ีด าเนินการนั้น 

                     มีโครงการที่ก าหนดเป้าหมาย จ านวน 7 โครงการ ซึ่งบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมาย 
                     ที ่ก าหนดไว้ 6 โครงการ หรือร้อยละ 85.71 และบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
                     ไว้ 1 โครงการ หรือร้อยละ 14.28 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
1.  โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์

รวมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 
จ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรีของส่วน
งานที่เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 

มีนักศึกษา
ปริญญาตรีของ
ส่วนงานที่เข้าร่วม
โครงการ 268 คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2.  โครงการเตรียมความพร้อมก่อน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้เข้าร่วม สูงกว่า
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ ร้อยละ 80 

โครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 85 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการ  
ร้อยละ 86.20 

เป้าหมาย 

3.  โครงการมหิดลวิชาการ ปี 2554 จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 
100 คน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน 300 คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4.  โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
(บ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธ
มณฑล) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน 100 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นความส าคัญและ
เกิดจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม  
ร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

1. มีผู้เข้าร่วมงาน 
100 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็น
ความส าคัญและ
เกิดจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม  
ร้อยละ 84.20 
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

5.  โครงการเปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม 
ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก ปี
การศึกษา 2554 

1. จ านวนสิ่งประดิษฐ์
ที่เข้าร่วมประกวด  
10 ชิ้น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

1. จ านวน
สิ่งประดิษฐ์ที่เข้า
ร่วมประกวด  
11 ชิ้น 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็น
ความส าคัญของ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 84 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

6.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2554 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 70 คน 

1. มผีู้เข้าร่วม
โครงการ (รวม 4 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
2. นักศึกษามีความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
3. นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทั้งร่างกายและ
จิตใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

ครั้ง) 262 คน 
2. นักศึกษามี
ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 82 
3. นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 90.20 
4. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ  
ร้อยละ 85.80 

7.  โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวนแม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การคัดเลือกมี
คุณสมบัติครบถ้วนใน
แต่ละภาค  
จ านวน 4 คน 

มีแม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ได้ 
รับการคัดเลือกมี
คุณสมบัติครบ 
ถ้วนในแต่ละภาค
จ านวน 4 คน 

ตามเป้าหมาย 

 
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 5.22..11  

- 
 

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 5 สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 5 ::  มาตรฐานคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัมาตรฐานคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมฒนธรรม    
และสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม  

สรุปผลการด าเนินการ  (ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่าน
มาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

ส่วนงานมีแผนงานด้านการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดโครงสร้าง
และกลไกการรับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในคณะ
ตามความเหมาะสมและงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีการด าเนินการที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ 
ส่วนงานได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอื่น ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน 
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งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้วย โดยการติดตามประเมินผลการด าเนินงานนั้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะเป็นผู้จัดท ารายงานสรุปและน าเสนอต่อผู้บริหาร และได้มีการน าข้อมูล
ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไปให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมามีเป้าหมายการด าเนินงานทั้งบุคลากร นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ รวมถึง
เยาวชน และบุคคลภายนอก โดยเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และปรุงจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม  ตามวิสัยทัศน์ของส่วนงาน 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
2. มีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่เยาวชนและสังคม 
    ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
3. มีเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
4. มีองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมาโดยตลอด 

จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 
1. คณะยังไม่มีการเทียบเคียงกับหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการคล้ายกัน 

สรุปผลลัพธ์ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการก าหนดเป้าหมาย รวม 12 โครงการ โดยมีโครงการที่
บรรลุผลสูงกว่าเป้าหมาย 9 โครงการ และโครงการท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวม 3 โครงการ  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

 โครงการด้านด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการก าหนดเป้าหมาย รวม 7 โครงการ โดยมีโครงการท่ี
บรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวม 6 โครงการ และโครงการท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
รวม 1 โครงการ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
สรุปค่าคะแนนการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานคุณภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Results) 

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

1.1  ภาวะผู้น า         
1.2  การบริหารเชิงกลยุทธ ์        
1.3  ทรัพยากรบุคคล        
1.4  การจัดการความรู ้        
1.5  ระบบคุณภาพ        
1.6  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        
1.7  การประชาสัมพันธ์        
1.8 การเงินและงบประมาณ        
1.9 การบริหารความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง        
1.10 ผลลัพธ์การบริหาร 

 

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

 เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-9 (Mean) 2.11 
  ผลลัพธ์อื่นๆ  
 1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 1)......................        
 2)......................        
 ฯลฯ        
 2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ   
 1)...................... 
 2)...................... 
 ฯลฯ 
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มาตรฐานคุณภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Results) 

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

2.1  ระบบและกลไก         
2.2  หลักสูตร        
2.3  กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล        
2.4  นักศึกษา        
2.5  ปัจจัยเกื้อหนุน        
2.6  บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา        
2.7 ผลลัพธ์การจัดการศึกษา 

 

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

 เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-15 (Mean) 1.50 
  ผลลัพธ์อื่นๆ  
 1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 1)......................        
 2)......................        
 ฯลฯ        
 2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ   
 1)...................... 
 2)...................... 
 ฯลฯ 
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มาตรฐานคุณภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Results) 

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

3.1  ระบบและกลไก         
3.2 ผลลัพธ์การวิจัย 

 

       
  ผลลัพธ์ที่ 1        
  ผลลัพธ์ที่ 2        
  ผลลัพธ์ที่ 3        
  ผลลัพธ์ที่ 4        
  ผลลัพธ์ที่ 5        
  ผลลัพธ์ที่ 6        

 เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-6 (Mean) 2.00 
  ผลลัพธ์อื่นๆ  
 1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 1)......................        
 2)......................        
 ฯลฯ        
 2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ   
 1)...................... 
 2)...................... 
 ฯลฯ 
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มาตรฐานคุณภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Results) 

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

4.1  ระบบและกลไก         
4.2  ผู้รับบริการ         
4.3  บริการ/ผลิตภัณฑ ์         
4.4 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

 

       
  ผลลัพธ์ที่ 1        
  ผลลัพธ์ที่ 2        
  ผลลัพธ์ที่ 3        
  ผลลัพธ์ที่ 4        
  ผลลัพธ์ที่ 5        

 เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-5 (Mean) 2.00 
  ผลลัพธ์อื่นๆ  
 1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 1)......................        
 2)......................        
 ฯลฯ        
 2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ   
 1)...................... 
 2)...................... 
 ฯลฯ 
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มาตรฐานคุณภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 
กระบวนการ 
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Results) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม            

5.1  ระบบและกลไก         
5.2 ผลลัพธ์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อม 

 

       

  ผลลัพธ์ที่ 1        
  ผลลัพธ์ที่ 2        
  ผลลัพธ์ที่ 3        

 เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-3 (Mean) 3.00 
  ผลลัพธ์อื่นๆ  
 1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 1)......................        
 2)......................        
 ฯลฯ        
 2. ผลลัพธ์จากกระบวนการ   
 1)...................... 
 2)...................... 
 ฯลฯ 

 
 
 



 143 

หมายเหตุ : 
เกณฑ์การให้ค่าคะแนน   

คะแนน แนวทางการให้คะแนนในส่วนของกระบวนการ (Process) 

1 มีแผนหรือแนวทางในการด าเนินงาน (Plan)  
2 มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม (Do) 
3 มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (Check) 
4 น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 
5 มีการปรับปรุงการด าเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) 
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการท างานแนวใหม่ หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 
7 มีการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 

คะแนน แนวทางการให้คะแนนในส่วนของผลลัพธ์ (Results) 

1 มีการรายงานผลลัพธ์ไม่ตรงกับรายการผลลัพธ์/ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator-KPI) 
ที่ระบุไว้ หรือตรงตามรายการผลลัพธ์/ตัวชี้วัดแต่ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมาย (Inaccurate/Below 
Target) 

2 มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมาย  (On Target) 
3 มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายโดยดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  (Above Target) 
4 มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมาย และมีแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improving Trend) 

อย่างต่อเนื่อง 
5 มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายและแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมทั้งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสามารถ

เทียบเคียง (Benchmark) ได้กับคู่แข่งระดับประเทศ 
6 มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายและแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมทั้งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสามารถ

เทียบเคียง (Benchmark) ได้กับคู่แข่งระดับภูมิภาคเอเชีย 
7 มีการรายงานผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายและแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมทั้งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสามารถ

เทียบเคียง (Benchmark) ได้กับคู่แข่งระดับโลก 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 

ด้านการบริหาร ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานร่วมกันก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  มีการมอบอ านาจการ
บริหารงานให้กับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  เลขานุการคณะ และหัวหน้างาน ตามล าดับในการบริหารจัดการ
ภายในส่วนงาน  มุ่งส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในกิจกรรมด้านต่าง  ๆ ตามพันธกิจ  มีการจัด
สวัสดิการให้แก่บุคลากรนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจมีระบบการสรรหาและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน มีการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังภายใต้คณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ  
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ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในและวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ 

ด้านวิจัย ส่วนงานมีการก าหนดทิศทางงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  โดยมีการสนับสนุน
และส่งเสริมการวิจัยของคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งให้การสนับสนุน
และส่งเสริมด้านงานวิจัยและเป็นการให้โอกาสในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การสนับสนุนทุนเพื่อไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การให้เงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ส่วนงานยังได้สนับสนุนการจัดท าวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ได้
มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นจ านวน 4 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญและเป็นการให้โอกาสท างานแก่
นักวิจัยให้มีผลงานต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนงานได้มีการจัดท าระบบสารสนเทศไว้ส าหรับการรวบรวมฐานข้อมูล
งานวิจัยและข้อมูลผลงานตีพิมพ์ภายในส่วนงานเพื่อสะดวกในการค้นหาและน ามาใช้ประโยชน์ต่อไป คณะมี
ผลงานวิ จัยที่สร้างสรรค์และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  และมีผลงานที่ ได้หนังสือรั บรอง                   
อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จ านวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ ยังมีผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
ในรูปแบบของหนังสือ จ านวน 2 เรื่อง ส่วนด้านการประเมินผลการประกันคุณภาพงานวิจัยคณะยังไม่มี
รายงาน 

ด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของส่วนงาน ที่จะได้มีการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการด าเนินการหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดฝึกอบรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ  
การประชุมวิชาการ การได้รับเชิญบุคลากรของส่วนงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งการรับจ้างวิจัยให้กับ
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ส่วนงานได้มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านน้ า ดิน และอากาศ และได้วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการของ
โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ วิเคราะห์
ตามวิธีการ Standard Methods เพื่อเป็นไปตามวิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
และมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ส าหรับการจัดฝึกอบรม การจัดค่าย และจัดประชุม คณะมีการบูรณา
การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วย เช่น การออกปฏิบัติภาคสนามร่วมกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การเก็บตัวอย่างในงานวิจัย เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
ทักษะการท างานในสายวิชาชีพ คณะมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับส าหรับการจัดฝึกอบรมในระดับชาติและ
นานาชาติ เช่น การฝึกอบรมหลาย ๆ หลักสูตรท่ีได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน ซึ่งมีผลการ
ส ารวจความถึงพอใจจากผู้มารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร และหลังจากการฝึกอบรมยังมีการติดตาม 
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ในอีกหลายช่องทาง ในงานด้านสารสนเทศได้ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินและ
จัดเก็บฐานข้อมูลของการให้บริการวิชาการ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงข้อมูลและประเมินผลการด าเนินการของส่วนงานอยู่เสมอ 

 
 



 145 

ด้านการศึกษา ส่วนงานด าเนินการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเข้มแข็ง มีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุก
ด้าน เช่นการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนการสอน การวิจัย อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง มีการทบทวนคุณสมบัติและวิธีการเข้าศึกษาต่ออย่างสม่ าเสมอ ท า
ให้ระบบการรับเข้านักศึกษามีความยุติธรรม ชัดเจน และได้นักศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
ตลอดจนมีระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุนที่สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งคณาจารย์และนักศึกษาให้
เกิดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีความโดดเด่น มี
ความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ส าหรับส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนยังมีการส่งเสริมให้เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยมีการด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะท างาน และส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนงานได้เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้ด าเนินการและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
นอกจากนี้ ส่วนงานมีการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และยังได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหลายส่วน เช่น มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบจะ
มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากครั้งก่อน มาปรับปรุง/พัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น 
และเม่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มของส่วนงานเพื่อให้ผู้บริหารของคณะรับทราบ 

ประเด็นเสนอแนะมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

- 
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ส่วนที ่4 

การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะจากผลการเยี่ยมส ารวจหน่วยงานตามระบบ

คุณภาพมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2553 เม่ือวันที่ 13-14 ธันวาคม 2553 มาปรับปรุงและด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะในแต่ละมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
ด้านการบริหาร 
1. ควรมีการก ากับดูแล พร้อมทั้ง

ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบในทุกพันธกิจ 

การด าเนินงานในทุกโครงการ/
กิจกรรม สว่นงานมีการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อก ากับดูแล 
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นข้ันตอนในทุกพันธกิจ 

น าผลจากการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานมาปรับปรุงให้ดีขึ้น  
การด า เนิ นงานในทุ ก โครงการ /
กิจกรรม มีเป้าหมายท่ีชัดเจนข้ึน 

2. ควรมีแผนในการส่งต่อองค์ความรู้
ระหว่างอาจารย์อาวุโสและอาจารย์
รุ่นใหม่ 

ส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ท างาน
ร่วมกับอาจารย์อาวุโสในด้าน 
ต่าง ๆ  เช่น ด้านการเรียนการสอน 
ด้ า นก า ร วิ จั ย  ด้ า นก า รบ ริ ก า ร
วิชาการ   

อาจารย์รุ่นใหม่ สามารถเรียนรู้สิ่ ง
ต่างๆ จากอาจารย์อาวุโส พร้อมทั้งน า
ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาในงานของ
ตนเองรับผิดชอบอยู่ 

3. ควรพัฒนากลไกในการสร้างความ
ร่ วม มือของบุ คลากรทุ กฝ่ า ย
โดยเฉพาะสายวิชาการ เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
คณะท างานต่าง ๆ  โดยน าบุคลากร
สายวิชาการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ และคณะท างานด้วย  

บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจกัน
ท างาน แสดงพลัง ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ท า  

4. ควรมีการเยี่ยมส ารวจภายใน
คณะฯ 

ส่วนงานจัดให้มีการเยี่ยมส ารวจ
ภายในคณะ โดยใช้อนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

ได้เห็นจุดเด่น และจุดด้อยของการ
เ ยี่ ย มส า ร ว จภาย ใน  แล ะน า ม า
ปรับปรุง เพื่อรองรับการเยี่ยมส ารวจ
จากคณะกรรมการภายนอก 

5. ค ว ร มี ร ะ บ บ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร 
โดยเฉพาะสายวิชาการเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการจัดท า
หรือตรวจสอบ SAR 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประกอบด้วยบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนเข้ามา
เป็นอนุกรรมการ โดยแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ ออกเป็นในด้าน
ต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน เพื่อตรวจประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ตาม

ท าให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการจัดท า
หรือตรวจสอบความถูกต้ องของ
รายงานในแต่ละด้าน  อย่างชัดเจน 
ท า ให้การ จัดท ารายงานประเ มิน
ตนเองของส่วนงาน บรรลุเป้าหมาย
ของส่วนงานที่ได้วางไว้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และส านักงานคณะกรรมอุดมศึกษา 
(สกอ.)  ซึ่งแต่ละด้านนั้น คณะจะ
จัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
นั้น ๆ โดยตรง เช่น ด้านบริการ
วิชาการ จะให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ 

6. ควรมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เช่น การบริหารความเสี่ยง การ
ประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงาน 

มีการประเมินผล ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ของหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน จัดท าแบบสอบถามให้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับรู้ถึ ง
ความเสี่ยงของหน่วยงานของตนเอง 
ที่อาจจะมองข้ามไป โดยสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในส่วนของ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ สามารถน ามาปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากรภายในส่วนงาน ได้ดียิ่งขึ้น  

7. ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอ านาจในการ
ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาใน
ปัญหาด้านต่างๆ ไม่ใช่ปล่อยให้
เจ้าหน้าที่ Web Site ตัดสินใจเอง 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการเว็บไซต์  
โดยมีคณบดี รองคณบดี เลขานุการ
คณะ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
โดยตรง   ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
และให้ค าปรึกษาในปัญหาด้านต่าง 
ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ใน
การน าขึ้นเว็บไซต์ของส่วนงาน 

เกิดกระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันท า
ขึ้น  เกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนา
ระบบ และรูปแบบเว็บไซต์  
 

ด้านการศึกษา 
1. ควรมีการน าผลงานวิจัยมาบูรณา

การ หรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้ชัดเจน 

ส่วนงานได้น าผลงานวิ จัย เรื่ อง 
ความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศองค์กร มา
ใช้ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน  

ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง 

2. ควร มีการน าผลการประ เ มิน
ร า ย วิ ช า  (ผ่ า น ร ะ บ บ  E-
Evaluation ขอ งมหาวิ ทยาลั ย 

หลักสูตรปริญญาโท  ส่วนงานได้
จัดท าระบบการประเมินออนไลน์ 
ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีได้ใช้แบบ

ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
หรือระบบที่ คณะฯ จัดท า เอง
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) 
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้
ชัดเจน 

ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วน
ง านก็ มี ก า รน าผลการประ เ มิ น
เหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้ชัดเจน 

3. ควรมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 
ณ ขณะนี้ยังไม่เห็นแผนของการ
สร้างเครือข่าย และเป้าหมายของ
การสร้างเครือข่ายท่ีชัดเจน 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

4. ควรรวบรวมรายงานการฝึกงาน
ของรุ่นพี่ ให้ เป็นระบบ อาจจะ
พัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสถานที่
ฝึกงานต่าง ๆ น่าจะมีประโยชน์
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า เ รื่ อ ง ก า ร ส่ ง
นักศึกษาออกไปฝึกงานได้ 

ทางส่วนงาน  ได้ให้นักศึกษาท าสรุป
รายงานการฝึกภาคสนามเป็น 
เ รื่ อ ง  ๆ และน ารายงานการฝึก
ดั งกล่ าว เข้ า เก็บไว้ ในห้ อ งส มุด 
เพื่ อ ให้นักศึกษาสามารถใช้ เป็น
ฐานข้อมูลได้ 

นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
ขึ้น ท าให้ประหยัดเวลา และสะดวกใน
การหาข้ อ มู ล  เ พื่ อ ใ ช้ ใ นการฝึ ก
ภาคสนามในสถานท่ีต่าง ๆ  

5. การปรับปรุงหลักสูตรควรมีการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจากผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  ค ว ร มี ก า ร
สอบถามผู้ ใ ช้บัณฑิต  ว่ าผู้ ใ ช้
บัณฑิตอยากให้นักศึกษาที่จบไป
มีความรู้ หรือทักษะใดเป็นพิเศษ 
หรือเพิ่มเติมหรือไม ่

มีการจัดท าแบบสอบถามจากผู้ใช้
บัณฑิต ในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้
ภาคทฤษฎีและความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานในสาขาวิชา/ การน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานของ
หน่วยงาน หรือ ความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค ท า ง ส ถิ ติ แ ล ะ
คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

ท าให้บัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป มี
ความรู้และความสามารถตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายเป็นที่ต้องการของ
บริษัทต่าง ๆ  

6. การน าผลการประเมินมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมยังไม่
ชัดเจน  แม้จะมีการประเมินผล
การจัดกิจกรรม ทั้งในแง่จ านวน
ผู้เข้าร่วม และความพึงพอใจ 

มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
รูปแบบของการ จัดกิ จกรรมอยู่
สม่ าเสมอ 

กิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพของจัด
ดียิ่งขึ้น 

7. ประเมินผลการใช้งานอีเมล์เพื่อ
การสื่อสารภายในองค์กร และ
บู รณ า ก า ร เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมเช่นเพื่อการประหยัด
กระดาษได้ 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

8. ความอับชื้นโดยเฉพาะในฤดูฝน ได้มีการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่น หลังจากได้ด าเนินการในระยะหนึ่ง  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
เกิดจากการมีช่องว่ างข้ างใต้
ห้องสมุดเนื่องจากสภาพพื้นที่เดิม 
อาจปรับสภาพอากาศในห้องสมุด
ได้เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดียิ่งข้ึน 

ในช่วงเช้าของทุกวันท าการ มีการ
ติดตั้งและเปิดพัดลมดูดอากาศ มาก
ขึ้น  นอกจากนี้ ทางงานกายภาพ
ของส่วนงาน ได้จัดวัสดุ คือก้อนถ่าน
ดับกลิ่นน ามาวางไว้ตามจุดต่าง ๆ 
เพื่อช่วยลดกลิ่นอับชื้น 

ความอับชื้นในห้องสมุดได้จางหายไป  
โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ได้ มีการ
สอบถามความเห็ นจากอาจารย์ 
นักศึกษา ผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด  

9. อุปกรณ์ปฏิบัติการ เครื่องแก้วมี
ไม่เพียงพอ แม้มีการจัดซื้อ แต่
ต้ อ ง แ บ่ ง ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า ท า
ปฏิบัติการ นักศึกษาที่ท างานวิจัย
อาจต้องใช้อุปกรณ์ที่ ใช้ในการ
เรียนการสอน 

มีการ จัดตารางแบ่ง เวลาการใช้
อุปกรณ์ปฏิบัติการ เครื่องแก้ว อย่าง
ชัดเจน  

การใช้อุปกรณ์มีความเพียงพอมากขึ้น 
นักศึกษามีความเป็นระเบียบในการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ  

10. มีระบบจองห้องเรียนออนไลน์
บ า ง ค รั้ ง มี ปั ญ ห า ค ว า ม ไ ม่
สอดคล้องกันระหว่างความจุของ
ห้องกับจ านวนคนใช้งาน ควร
หาทางจัดการกับปัญหานี้เพื่อให้
ระบบท างานได้ดีขึ้น 

ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ ในแต่
ละห้อง มีการระบุจ านวนความจุของ
ห้องกับจ านวนคนใช้งานไว้   

ลดปัญหาการจองห้องที่ไม่สอดคล้อง
กันระหว่างความจุของห้องกับจ านวน
คนใช้งาน ท าให้ระบบท างานดีขึ้น 
ห้องเรียนเพียงพอต่อการใช้งาน 

11. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางมีวัน
เวลาเปิดท าการที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรและ
นักศึกษา ควรพิจารณาศึกษา
รูปแบบการใช้ห้องปฏิบัติการ
เ ฉพา ะท า ง เพื่ อ ป รั บ เ ปลี่ ย น
รูปแบบการให้บริการ (ขณะนี้เปิด
วันจันทร์และพุธจากการเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการ) 

มีแบบฟอร์มการจอง เพื่ อขอใช้
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้
บริการได้ตลอด  

12. ควรพิจารณาให้มีระบบเตรียม
บุคลากรใหม่ข้ึนมาท างานทดแทน 
หรือรักษาการเม่ือบุคลากรเก่าไม่
สามารถปฏิบัติการได้ฉุกเฉิน 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

13. ก า ร ไ ม่ มี ร ะ บ บ ก า ร แ ล ะ
กระบวนการดูแล พัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรมอาจกระทบต่อ
การท างานของบุคลากรหาก

ยังไม่มีการด าเนินการ - 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
เปลี่ยนผู้บริหาร 

14. ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร  ร้ อ ง เ รี ย น 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ยังไม่ชัดเจน 

ส่วนงานใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัย - 

15. คณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ยัง
ไม่ได้ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการที่ เต็มประสิทธิภาพ 
เช่น การใช้งานศิษย์เก่ายังติดต่อ
กั น เอ ง  ไ ม่ ได้ ผ่ านกลไกขอ ง
สมาคมศิษย์เก่า 

ส่วนงาน ได้ตั้งให้บุคลากรที่ดูแลงาน
สมาคมศิษย์เก่า โดยเฉพาะ พร้อม
ทั้งมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 
เพื่อด าเนินงานในด้านน้ี 

ศิษย์ เก่ า  ติ ดต่ อประสานงานกับ
สมาคมศิษย์เก่าของส่วนงานมากขึ้น 
และใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงานของศิษย์เก่า 

16. ควร มีการประชาสั มพั นธ์ กั บ
นักศึกษาให้เข้าใจถึงความจ าเป็น
ของการปิดหรือรวมหลักสูตร 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

17. การน าเอาผลการประเมินมาใช้
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรมยังไม่ชัดเจน 

มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อด าเนินการพัฒนาและก าหนด
ทิ ศ ท า ง ห ลั ก สู ต ร ข อ ง คณ ะ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มีการด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2554 
และสามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ใน
ปีการศึกษา 2555 

18. ควรน าโครงการกิจกรรมของ
นักศึกษา เช่น การรณรงค์ ใช้
กระโปรงพลีท ลดการใช้เตารีด 
การไว้ผมสั้นท าให้ไม่ร้อนและ
ประหยัดน้ า ไปใช้ในการจัดการ
ความรู้ (KM) เพื่อเป็นประโยชน์
ต่ อ ไ ป อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ
แพร่หลาย 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

ด้านการวิจัย 
1. ผลักดัน R2R ให้เป็นรูปธรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ - 
2. ส ร้ า ง ร ะ บบป ร ะ กั น คุ ณภ าพ

งานวิจัยให้เป็นรูปธรรม 
มีแบบสอบถาม และแบบติดตามผล น าผลที่ได้จากแบบสอบถาม และแบบ

ติดตามผลมารวบรวมประเมินผล 
3. คณะควรให้ความส าคัญ ด้านอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย 
ยังไม่มีการด าเนินการ - 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุ งแนวทางของการน า

ผลงานวิจัยไปขยายผล และให้
เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

มีการด าเนินการบ้างแล้ว ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน และท าให้เกิด
ของมูลค่าเพิ่ม หรือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

5. ควรมีระบบการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิ จัย 
เพื่อให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่
เชื่อถือได้ 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

6. ควรสร้างบันไดอาชีพนักวิจัยให้
ชัดเจน 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

7. ควรมีระบบพี่ เลี้ยงนักวิ จัยเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพนักวิ จัยรุ่น
ใหม ่

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

8. ผลักดันให้มีการน านวัตกรรมไปสู่
เชิงพาณิชย์ 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

9. ผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี ก า ร ตี พิ ม พ์
ผลงานวิ จัยในวารสารที่อยู่ ใน
ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

10. สร้างงานวิจัยท่ีได้องค์ความรู้ และ
มีผลกระทบในระดับนานาชาติ
เพื่อเพิ่มการอ้างอิงในวงวิชาการ 
(Citation) 

ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างงานวิจัยที่ได้
องค์ความรู้  

อาจารย์ มีการสร้างงานวิจัยที่ได้องค์
ความรู้ค่อนข้างมาก 

11. ควรมีการเทียบเคียงผลงานวิจัย
ง า น วิ จั ย ที่ เ ป็ น ต้ น แบบด้ า น
ความคิด/นวัตกรรมใหม่ ๆ 

อยู่ระหว่างท าแผนการเทียบเคียง - 

12. ควรมีระบบประเมินการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในทุกช่องทาง 

มีในด้านของการประชาสัมพันธ์ ขึ้น
เว็บไซต์ส่วนงาน 

ผลงานวิจัยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

ด้านบริการวิชาการ 
1. พัฒนาการบริการวิชาการให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
สาธารณะ 

มีห้องปฏิบัติการคลินิกสิ่งแวดล้อม 
จัดฝึกอบรม สัมมนาทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

มี ผู้ ใ ห้ ก า ร ตอบสนอ ง ใ ช้ บ ริ ก า ร
ทางด้านวิชาการค่อนข้างมาก 

2. ควรมีการศึกษาความต้องการใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้มีการ

มี ก า ร ท า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห้ กั บ
ผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ เพื่อ

หั ว ข้ อ ก า ร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม มี ก า ร
ปรับ เปลี่ ยนอยู่ เ สมอ  ตามความ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
สร้ า งบริ ก า รที่ ต อบสนองต่ อ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน 

น าผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
เช่น หัวข้อการจัดฝึกอบรม 

ต้องการของผู้เข้าอบรมจากการตอบ
แบบสอบถาม 

3. ประชาสั มพันธ์ เ ชิ ง รุ ก ในการ
บริการวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมาย
ใหม ่

ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของส่วนงาน จัดท าแบบ
ส ารวจการจัดฝึกอบรม  

มี ผู้ ใ ห้ ค ว ามสน ใ จข อ รั บบ ริ ก า ร
ทางด้านวิชาการมากกว่าเดิม 

4. พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ
คลิ นิ กสิ่ ง แวดล้ อมให้ ได้  ISO 
17025 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1. ควรมีการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานอย่างเป็นทางการ
ของทุกโครงการ 

จัดให้มีคณะกรรมการประเมินผล
โครงการน าการติดตามผลและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ท า ง ก า ร ใ นทุ ก โ ค ร ง ก า ร อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

น าผลจากการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาโครงการอย่างสม่ าเสมอ ท าให้
การจัดโครงการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ควรรวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ขอ งอ งค์ ก รแล ะนั กศึ กษา ไ ว้
ด้วยกัน  ซึ่งสามารถน าไปพัฒนา
เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ 

ในการจัดกิจกรรมของส่วนงาน เช่น 
วันขึ้นปีใหม่ พิธีไหว้ครู วันคล้ายวัน
สถาปนาคณะ  นั้ น   ถื อ ว่ า เ ป็ น
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมขององค์กร
และนักศึกษา โดยเน้นให้บุคลากร
และนักศึกษา ท ากิจกรรมร่วมกัน 

บุคลากรและนักศึกษา มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
เช่ น  ก า รสวั สดี ทั กทายกั น  ก า ร
ช่วยเหลือกันในงานและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของบุคลากรและนักศึกษา 

3. ควรมีการอ่านทบทวนงานแต่ละ
ด้าน  และมีเอกสารอ้างอิงอย่าง
เป็นทางการและชัดเจน 

ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนงานแต่ละด้าน 
และจัดท าเอกสารอ้างอิงอย่างเป็น
ทางการและชัดเจน  

เอกสารอ้างอิงมีความถูกต้องอย่าง
เป็นทางการและชัดเจน 

4. ควรจัดท าเอกสารประกอบการ
อ้างอิงให้ครบถ้วน 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียม
เอกสารประกอบการอ้ า งอิ ง ไ ว้
ล่วงหน้า  

เอกสารที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งให้นั้น มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 5 

รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

1.1.1/1 แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2553-2560 
1.1.1/2 แผนปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2554 
1.1.1/3 หน้าเว็บไซต์ส่วนงานที่น าเสนอข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ปีงบประมาณ 2554 
1.1.1/4 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
1.1.1/5 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ในการจดัท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏบิัติงานของ

ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 วันท่ี 15 สิงหาคม 2554 
1.1.1/6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งท่ี 8/2554  วันท่ี 17 สิงหาคม 2554 
1.1.1/7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งท่ี 1/2554  วันท่ี 19 มกราคม 2554 
1.1.1/8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานครั้งท่ี 3/2554  วันท่ี 16 มีนาคม 2554 
1.1.1/9 โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสว่นงาน 
1.1.1/10 หนังสือรับรองอนุสิทธิบัตร จ านวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ 
1.1.2/1 รายชื่อหน่วยงานท่ีมีการลงนามเข้าร่วมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท.) 
1.1.2/2 เอกสารการลงนามความร่วมมือในระดบันานาชาติ 
1.1.2/3 เอกสารการร่วมเป็นเจา้ภาพจดัประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย 
1.1.2/4 เอกสารส่งอาจารย์ไปสอนเก่ียวกับพื้นที่ชุ่มน้ า 
1.1.2/5 การเทียบเคียงความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
1.1.2/6 แบบสอบถามและรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม 
1.1.3/1 ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของรองคณบดี ท่ี 91/2552 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 
1.1.3/2 ค าสั่งให้บุคลากรไปปฏบิัติหน้าท่ี ท่ี 85/2553 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
1.1.3/3 สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดหารายไดส้่วนงาน 
1.1.3/4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบรหิารงบประมาณ  

ท่ี 66/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
1.1.3/5 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง 

และบริหารงบประมาณ 
1.1.4/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดรายงานประจ าปีงบประมาณ 2553  

ท่ี 6/2554 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554 
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
1.1.4/2 รายงานการประชุมคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2553 ครั้งท่ี 3/2554 

วันท่ี 10 มีนาคม 2554 
1.1.4/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการความรู้ ครั้งท่ี 2/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 
1.1.4/4 โปสเตอร์เชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

 เรื่อง “ความเสี่ยง: จัดการได.้...ไม่ยาก” 
1.1.4/5 บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดลอ้ม เล่ม 2 
1.1.4/6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการความรู้ ครั้งท่ี 4/2554 วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 
1.2.1/1 โครงการ และสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2554 ที่สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ 
1.2.1/2 ข้อตกลงการประเมินการปฏิบตัิงานส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
1.2.1/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 17 สิงหาคม 2554 
1.2.1/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งท่ี 5/2554 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 
1.2.2/1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
1.2.2/2 เล่มหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแล้ว 
1.2.2/3 รูปภาพกิจกรรม ส่วนงานรับการเยี่ยมส ารวจจาก สกอ./ สมศ. 
1.2.2/4 เอกสารน าเสนอคณะกรรมการ สกอ. และ สมศ. 
1.2.2/5 กิจกรรมด้านบูรณาการงานวิจยัท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 
1.2.2/6 กิจกรรมด้านการขยายเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ 
1.2.3/1 บันทึกขอความอนุเคราะห์ทบทวนเป้าหมายผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 
1.2.3/2 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไตรมาสท่ี 3) 
1.2.3/3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ท่ี 67/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
1.2.3/4 สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2554 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
1.2.3/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 8 มีนาคม 2554 
1.2.3/6 บันทึกรายงานผลการประเมินโครงการให้คณบดี/ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 
1.2.3/7 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน PA ส่วนงาน ประจ าปงีบประมาณ  2554 
1.3.1/1 โครงการขอจัดสรรอัตราก าลังปีงบประมาณ 2554   
1.3.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ท่ี 007/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 
1.3.1/3 ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เรื่อง การรบัสมัครงาน   
1.3.1/4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 

ท่ี107/2554 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 
1.3.1/5 ตัวอย่างการติดตามประเมินผลระบบการรบัสมัครงาน 
1.3.1/6 สรุปข้อมูลอัตราการลาออกหรือย้ายงาน 
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
1.3.2/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ท่ี 130/2553 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 
1.3.2/2 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2554 
1.3.2/3 การประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 2554 
1.3.2/4 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะเป็นท่ีปรึกษาอย่างไรให้เปน็มิตรและมีความสุข” 
1.3.2/5 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการความเครียด” 
1.3.2/6 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กร” 
1.3.2/7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Daily Life” 
1.3.2/8 โครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยง” 
1.3.3/1 แผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารขององค์กร 
1.3.3/2 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ  

และทักษะการบริหารขององค์กร    
1.3.4/1 ประกาศก าหนดเกณฑ์ระดับสมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหารท่ีคาดหวัง 
1.3.4/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงาน ที่ 108/2552  

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 
1.3.4/3 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.3.4/4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานประจ าส่วนงาน  

ท่ี 82/2552 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552  
1.3.4/5 ประกาศ ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
1.3.5/1 การเสนอข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสว่นงาน 
1.3.6/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ท่ี 20/2552 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 
1.3.6/2 แผนการจัดสวัสดิการประจ าปี 
1.3.6/3 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
1.3.6/4 การประเมินความพึงพอใจการให้บริการสวัสดิการ 
1.3.6/5 การประเมินผลสวัสดิการการจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพ 
1.4.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู ้ท่ี 74/2554 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 
1.4.1/2 แผนการด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
1.4.1/3 ตัวอย่างเอกสารพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  
1.4.1/4 รูปภาพกิจกรรม Lunch Talk ประจ าปี 2554 
1.4.1/5 รูปภาพกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเสี่ยง...จดัการได้ไม่ยาก 
1.4.1/6 บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดลอ้ม เล่ม 2 
1.4.1/7 ข่าวพัฒนาคุณภาพ ฉบับท่ี 49 ประจ าเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 
1.4.1/8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการความรู้ ครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 28 กันยายน 2554 
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
1.4.2/1 แผนการด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
1.4.2/2 โครงการร่วมขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยจากงานประจ า  
1.4.2/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการความรู้  ครั้งท่ี 2/2554   

วันท่ี 3 สิงหาคม 2554 
1.4.2/4 โครงการระบบคอมพิวเตอร์แบบ Thin-Client 
1.5.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ท่ี 65/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554  
1.5.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ี 79/2554 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 
1.5.1/3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง  

ท่ี 64/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
1.5.1/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งท่ี 1/2554  วันท่ี 19 มกราคม 2554 
1.5.1/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 24 มกราคม 2554 
1.5.1/6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งท่ี 3/2554  

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 
1.5.1/7 รายงานผลจากการเยี่ยมส ารวจ ประจ าปี 2553 
1.5.1/8 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 24 มกราคม 2554 
1.6.1/1 แบบประเมินวางแผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ 
1.6.1/2 แผนจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.6.1/3 ตารางปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1.6.1/4 สถานท่ีจัดเก็บโปรแกรมเฉพาะทางหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
1.6.1/5 โครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ยพื้นฐานอาคาร 1 และอาคาร 2 
1.6.1/6 โปรแกรม Cisco Network Assistant 
1.6.1/7 โครงการระบบคอมพิวเตอร์แบบ Thin-Client 
1.6.1/8 ระบบงาน sever ของส่วนงาน 
1.6.1/9 เอกสารแสดงการท างานของเครื่อง Server เสมือนจริง 

ภายใต้ระบบการท างานของ VMware Vsphere ESXi 4.1 
1.6.1/10 ระบบฝากไฟล์ 
1.6.2/1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสารสนเทศ ท่ี 165/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
1.6.2/2 เอกสารแสดงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ  
1.6.2/3 ตัวอย่างเอกสารการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศองค์กร 
1.6.2/4 เอกสารแสดงรายชื่อบุคลากรและ User Account ในการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ 
1.6.2/5 แบบฟอร์มรบัแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
1.6.2/6 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
1.6.2/7 ตัวอย่างเอกสารสรุปการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ 
1.6.2/8 ตัวอย่างระบบสารสนเทศองค์กร  
1.6.3/1 แบบส ารวจความต้องการเข้าอบรมโปรแกรม 
1.6.3/2 แผนการอบรมประจ าป ี
1.6.3/3 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมสิารสนเทศแห่งชาติ ประจ าปี 2553 
1.6.3/4 CD รวมเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.6.3/5 หนังสือตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและหนังสือรายงานการอมรมเชิงปฏิบัติการ  

“Report and Query with Crystal Report Programming  
(การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ จากฐานข้อมูล)” 

1.6.3/6 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Html เบื้องต้น” 
1.6.3/7 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Joomla เพื่อใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูล 

ใน Intranet ของแต่ละหน่วยงาน ครั้งท่ี 2” 
1.6.3/8 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าเว็บไซต์” 
1.6.3/9 CD รวมเอกสารประกอบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.6.3/10 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel 2007” 
1.7.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าจุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ 12/2553  

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และท่ี 20/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 
1.7.1/2 แผนการประชาสัมพันธ ์
1.7.1/3 ข่าวประชาสัมพนัธ์ท่ีเผยแพรท่างสื่อมวลชน 
1.7.1/4 ตัวอย่างจุลสารข่าว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
1.7.1/5 ฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์  ในเวบ็ไซต์ www.mahidol.ac.th 

และเวบ็ไซต์ www.en.mahidol.ac.th 
1.8.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ  

ท่ี 66/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
1.8.1/2 ข้อมูลประกอบการน าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2554 
1.8.1/3 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าป ี2554 
1.8.1/4 หน้าเว็บไซต์ ระบบ MU-ERP 
1.8.1/5 รายงานสรุปรายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน 
1.8.1/6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ท่ี 127/2553 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 

ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรบั-จ่ายเงินประจ าวัน ท่ี 128/2553 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 
1.8.1/7 รายงานผลการตรวจสอบจากศูนย์บริหารจดัการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล 

http://www.mahidol.ac.th/
http://www.en.mahidol.ac.th/
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
1.8.1/8 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ  

ครั้งท่ี 1/2553 วันที่ 6 มกราคม 2553 
1.8.1/9 ตัวอย่างรายงานสรุปรายละเอียดรายได้ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2554 และรายได้สะสม

ตั้งแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2554และสรุปค่าใช้จ่าย เงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2554 

1.8.1/10 รายงานผลปฏบิัติงานตามแผนการจัดซื้อจดัจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2554 
1.8.2/1 แผนความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
1.8.2/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบริหารงบประมาณ  

ท่ี 66/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
1.8.2/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ  

ครั้งท่ี 4/2554 วันที่ 22 กันยายน 2554 
1.8.2/4 แผนการบ ารุงรักษา 
1.8.2/5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาคารสถาน ท่ี 111/2552  

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 
1.8.2/6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาท าความสะอาดประจ าปีงบประมาณ 

2554 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวธิีประกวดราคารายการจา้งเหมาท าความสะอาด
อาคารเรียนนาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1,2) อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3) และอาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) ท่ี 98/2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 

1.8.2/7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
ท่ี 90/2553 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธปีระกวด
ราคารายการ รายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ท่ี 79/2553  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553 

1.8.2/8 โครงการ Low Carbon Faculty 
1.8.2/9 ระบบการจองห้องออนไลน์ 
1.8.2/10 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารเรียน  

ท่ี 120/2553 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 
1.8.2/11 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานดูแลระบบรักษาความปลอดภัย  และความสงบเรียบร้อยแก่สถานที่และ

ทรัพย์สินของราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ที่ 101/2553 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 
1.8.2/12 รูปภาพกิจกรรม การตดิตั้งสวทิซ์เชือกกระตุกควบคุมโคมไฟแสงสว่างในห้องท างานคณาจารย์

และบุคลากรของคณะ 
1.8.2/13 วีดิทัศน์แนะน าการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายและโปสเตอร์แนะน าวธิีการใช้ 
1.8.2/14 รายงานการประชุม Staff Meeting ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 27 มกราคม 2554 
1.8.2/15 รูปภาพกิจกรรม การเปลี่ยนหลอดไฟ T5 แทนหลอดฟลูออเรสเซนต ์
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
1.8.2/16 รูปภาพกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Low Carbon Faculty 
1.9.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง 

ท่ี 64/2554  ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2554  
1.9.1/2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง 

ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 27 กันยายน 2554 
1.9.1/3 รูปภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน ณ สถาบันโภชนาการ 
1.9.1/4 รูปภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเสี่ยง: จัดการได้...ไม่ยาก” 
1.9.1/5 รายงานการประเมนิโครงการ เรื่อง ความเสี่ยง: จัดการได.้..ไม่ยาก 
1.9.1/6 ระเบียบวาระการประชุมจากงานนโยบายและแผนประกอบการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 10 มีนาคม 2554 และครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 15 กันยายน 2554 
1.9.1/7 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ  2554 
1.10.1/1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน PA ส่วนงานประจ าปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
1.10.1/2 แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.10.1/3 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณเงินแผ่นดิน และรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 

  
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
2.1.1/1 โครงสร้างองค์กร ค าสั่งมอบหมายอ านาจคณบด ีและภาระงานของงานบริการการศึกษา 
2.1.1/2 แผนยุทธศาสตร์ การประชุมทิศทางพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF และบันทึกข้อความท่ี ผ.

61/2552 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ขอความอนุเคราะห์ทบทวนเป้าหมายผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 และบนัทึกข้อความท่ี ผ. 067/2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 
เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อท าประชาพิจารณ์ PA ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2554 

2.1.1/3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
2.1.1/4 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1.1/5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทิศทางพัฒนาหลักสูตร ท่ี 184/2554 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 
2.1.1/6 การจัดท าข้อตกลงกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.1.1/7 การสร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network)  
2.1.1/8 การเสนอของบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2.1.1/9 การจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรเพื่อการศึกษาภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2554 
2.1.1/10 การจัดสรรงบประมาณจากศูนย์ความเป็นเลิศดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม พษิวิทยาและการบรหิาร

จัดการสารเคมี (ETM) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
2.1.1/11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท ท่ี 22/2554 

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 และ ที่ 103/2554 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 
2.1.1/12 รายงานผลการด าเนนิโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2554 
2.1.1/13 รายงานผลการด าเนนิโครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธร์วมพลังต้านยาเสพติด 
2.1.1/14 เอกสารสรุปงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2554 รายงาน

การประชุมคณะกรรมการจดัหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบรหิารงบประมาณ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 4/2554 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ครั้งท่ี 4/2554 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและ
บริหารงบประมาณ ท่ี 66/2554 

2.1.2/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ท่ี 65/2554  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554  

2.1.2/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ 79/2554 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 
2.1.2/3 เอกสารข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรของส่วนงาน 
2.1.2/4 แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2554 
2.1.2/5 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล 
2.1.2/6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
2.1.2/7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
2.2.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจดัการศึกษา ที่ 167/2552 

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 
2.2.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร ท่ี 164/2552 

ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
2.2.1/3 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
2.2.1/4 เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
2.2.1/5 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจาก www.student.mahidol.ac.th/evaluation 
2.3.1/1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการฝึกงาน สรุปผลการฝึกงาน/รายงานการประชุมหลักสูตร ES 

เก่ียวกับการฝึกงาน/ตัวอย่าง course syllabus วิชาฝึกงาน 
2.3.1/2 การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเบื้องต้น 
2.3.1/3 เกณฑ์การเลือกแขนงวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการจัดกลุ่มสาขาวชิาท่ีส าเรจ็

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.3.1/4 ตัวอย่าง course syllabus วิชาโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(Senior Project)  
2.3.1/5 ประกาศการสนับสนุนทุนวจิัย/โครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

2.3.1/6 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.3.1/7 ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
2.3.1/8 สรุปการประเมินผลโครงการ และตัวอย่างเกณฑ์การประเมนิผลการศึกษาท่ีก าหนด 

ใน Course Syllabus 
2.3.1/9 กิจกรรมท่ีสร้างประโยชนแ์ก่ชุมชมเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด 
2.3.2/1 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
2.3.2/2 แบบประเมินผลระดบับัณฑิตศึกษา 
2.3.2/3 ตัวอย่างการส่งสรุปผลการประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตร 
2.3.3/1 แผ่นพับเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ และเอกสารโครงการท่ีเก่ียวข้อง 
2.4.1/1 การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 
2.4.1/2 โครงการแนะแนวหลักสูตร 
2.4.1/3 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
2.4.1/4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก และค าสั่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ี 688/2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 
2.4.2/1 แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2554 
2.4.2/2 โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 
2.4.2/3 โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา 
2.4.2/4 โครงการเปิดประตูสูส่ิ่งแวดล้อม ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก 
2.4.2/5 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (บ าเพ็ญประโยชน ์ณ พุทธมณฑล) 
2.4.2/6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
2.4.2/7 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2.4.2/8 แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ 2555 
2.5.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ท่ี 165/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
2.5.1/2 แบบฟอร์มรบัแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
2.5.1/3 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
2.5.1/4 ตัวอย่างเอกสารสรุปการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ 
2.5.2/1 http://intranet.li.mahidol/vision.php 
2.5.2/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด ท่ี 222/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และค าสั่งแต่งตั้ง

คณะท างานพิจารณาคัดเลือกหนังสือ และวารสาร ท่ี 223/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 
2.5.2/3 ผลการประเมินความพึงพอใจ และความต้องการของนักศึกษาและผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อห้องสมุดส่วนงาน 
2.5.3/1 แผนความต้องการครุภัณฑ์อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล 

http://intranet.li.mahidol/vision.php
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

2.5.3/2 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้างและบริหารงบประมาณ 
2.5.4/1 ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนการสอน 
2.5.4/2 ภาพถ่ายห้องสโมสรนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท และภาพถ่ายการพบปะแลกเปลีย่น

ระหว่างอาจารย ์นักศึกษา 
2.5.5/1 ประกาศการใช้ห้องสโมสรนักศึกษา 
2.5.5/2 โครงสร้างกลุ่มงานและภาระหน้าท่ีท่ีให้บริการ 
2.5.5/3 ประกาศทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
2.5.5/4 ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบ์ัณฑติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2.5.5/5 ประกาศทุนผู้ช่วยสอนปฏบิัติการวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ และทุนสนับสนุนนักศึกษาท่ีจบ

การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
คณะสิ่งแวดล้อมฯ  เขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรระดบับัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2554 

2.5.5/6 รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาระดบัปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
2.6.1/1 สรุปผลแบบสอบถามอัตราการได้งานท าภายหลังจากส าเรจ็การศึกษา 
2.6.1/2 สรุปผลความพึงพอใจของนายจ้าง 
2.6.2/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งท่ี 2/2553 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2553 
2.6.2/2 รายงานผลการด าเนนิโครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมรวมพลังต้านยาเสพติด ครั้งท่ี 18 
2.6.2/3 รายงานผลการด าเนนิโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 
2.6.2/4 รายงานผลการด าเนนิโครงการวันแตกหน่อ  ประจ าปีการศกึษา 2554 
2.6.2/5 แบบการเสนอโครงการจัดท าจุลสารหน่อไม้ 
2.6.2/6 รูปภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2554 
2.6.2/7 รูปภาพกิจกรรมโครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
2.6.2/8 รูปภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล 
2.6.2/9 รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2554 
2.6.2/10 รายงานสรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา ประจ าปี 2553 
2.6.2/11 ภาพตัวอย่างเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ facebook, http://www.en.mahidol.ac.th/thai/alumni/index.html 
และ http://www.facebook.com/#!/en/en.alumni 

2.7.1/1 แผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2.7.1/2 สถิตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแยกตามปีที่เข้าศึกษา 
2.7.1/3 รายชื่อนักศึกษาและผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/alumni/index.html
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

2.7.1/4 รายชื่อนักศึกษาและผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ 

2.7.1/5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท 
2.7.1/6 สรุปการสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดบัปริญญาโทหลักสูตรนานาชาต ิ

 
มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านการวิจัย 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
3.1.1/1 แผนปฏิบัติการของงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2552-2555 แผนกลยุทธ์ของคณะ (พ.ศ. 2545-2559)  
และทิศทางงานวิจัย (พ.ศ.2552-2555) 

3.1.1/2 Performance Agreement หรือ PA ภายใต้แผนยุทธศาสตรต์่าง ๆ ในส่วนงานวจิัย 
และบริการวิชาการ 

3.1.1/3 สรุปข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอรับทุนวิจัย วช. ปีงบประมาณ 2554 
3.1.1/4 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA 
3.1.1/5 สรุปการประชุมรายงานการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี ครั้งท่ี 1/2554  

วันท่ี 31 มกราคม 2554 
3.1.2/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและฝึกอบรม ท่ี 165/2550 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 
3.1.2/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัญชีเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  

ท่ี 70/2553 ลงวันที่ 8 เมษายน 2550 
3.1.2/3 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

แก่สังคม พ.ศ. 2552 
3.1.2/4 ค าสั่งแต่งตั้งการจัดตั้งศูนย์วิจยัและฝึกอบรม จ านวน 4 ศูนย์ 

 และกลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรม 5 กลุ่มงานวิจัย ตามโครงสร้างการบริหาร 
3.1.2/5 รายงาน/สรปุการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนบัสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

แก่สังคม ความก้าวหน้าต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสว่นงาน ครั้งท่ี 1/2554  
วันท่ี 4 มกราคม 2554 

3.1.2/6 รายงานประจ าปีของศูนย์ 
3.1.2/7 ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในคณะกับองค์กรภายนอก และเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้านการวจิัย 
3.1.2/8 รายงานการวิเคราะห์ระบบและกลไกของงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.1.3/1 โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
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มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

3.1.3/2 งบประมาณท่ีได้จากทุนสนบัสนุนการวิจัยและรบัจา้งวิจัย (บริการวิชาการ) 
3.1.4/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ท่ี 165/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
3.1.4/2 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบคู่มือ 
3.1.4/3 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์งานวิจัย วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลงานการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
3.1.4/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งท่ี 2/2554  

วันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2554 
3.1.5/1 การส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและในสัตว์ 
3.1.6/1 ขั้นตอนในการด าเนนิการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
3.1.6/2 แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 
3.1.7/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและฝึกอบรม ท่ี 165/2550 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 
3.1.7/2 เอกสารสรุปการหารือแผนงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

การศึกษาและผลงานวจิัย 
3.1.7/3 ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
3.1.8/1 ข้อเสนอโครงการวิจัย เกษตรอินทรีย์ วิถีเรียนรู้ : ค่านิยมรักท้องถ่ิน และจิตอาสาของ 

เด็กและเยาวชน 
3.1.8/2 รายชื่ออาจารย์และเจา้หน้าท่ีวจิัยท่ีได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
3.2.1/1 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพใ์นฐานข้อมูลระดับนานาชาติท่ีมีผู้ประเมินบทความ 
3.2.1/2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพใ์นฐานข้อมูลระดับชาติท่ีมีผู้ประเมินบทความ 
3.2.1/3 หนังสือการจัดการชายฝั่ง :การบูรณาการสู่ความยั่งยืน (Coastal Management: Intergration 

to Sustainability) ผู้แต่ง โดย รศ.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ 
3.2.1/4 หนังสือการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างง่าย (Eco-

Industry Book Series) ผู้แต่ง โดย ผศ.กิติกร จามรดสุิต 
3.2.1/5 หนังสือรับรองอนุสิทธิบัตรเรื่อง กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทิลเม

ทาคริเลตท่ีปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกด้วยพอลิไวนิลอะซิเตท 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6165 ออกให้ ณ วันที่ 4 เมษายน 2554   

3.2.1/6 หนังสือรับรองอนุสิทธิบัตรเรื่อง แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทิลเมทาคริเลตโคพอลิ
เมอร์ร่วมของ  พอลิเมทิลเมทาคริเลตและพอลิยูรีเทน เลขทีอ่นุสิทธิบัตร 6556 ออกให้ ณ วันที่ 
2 กันยายน 2554 

3.2.1/7 จ านวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ในระยะ 5 ปี ท้ังในระดับชาติและระดบันานาชาติ  
ท่ีได้รับการอ้างอิง 
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

4.1.1/1 โครงสร้างการบริหารงานและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้บริการวิชาการ 
4.1.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ท่ี 114/2553  

ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 
4.1.1/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 1/2554-7/2554 
4.1.1/4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวจิัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

ท่ี 217/2554 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 
4.1.1/5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวจิัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
4.1.1/6 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ท่ี 142/2553  

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
4.1.1/7 รายงานการประชุมของคณะกรรมการโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นท่ี 22  

ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 10 มกราคม 2554 
4.1.2/1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ต้นทุนในโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ 
4.1.2/2 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2553 
4.1.3/1 ฐานข้อมูลโปรแกรม Lab room โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
4.1.3/2 เอกสารการปรับปรุงในการเพิม่พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวดั 
4.1.3/3 ฐานข้อมูลโครงการรับจ้างวจิัยและโครงการฝึกอบรม 
4.1.3/4 การปรับปรุงฐานข้อมูลงานบรกิารวิชาการด้านต่าง ๆ  

(ตัวอย่างฐานข้อมูลท่ียังไม่ได้ปรับปรุงและปรับปรุงแลว้) 
4.1.4/1 โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน 3 โครงการ 
4.1.4/2 ตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้พฒันาการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4.1.4/3 รายงานผลการด าเนนิโครงการ 
4.1.5/1 แผนการจัดงบประมาณในส่วนของการก าจัดสารเคมี 
4.1.5/2 การก ากับดูแล การส่งโครงการตามก าหนดเวลา และการควบคุมการด าเนินการ 

ตามสัญญาว่าจ้าง 
4.1.5/3 แบบประเมินผลโครงการ 
4.2.1/1 นโยบายดา้นวจิัยและบริการวชิาการ 
4.2.1/2 แบบสอบถามการเสนอแนะหัวข้อท่ีสนใจท่ีต้องให้ส่วนงานจดัในครั้งต่อไป 
4.2.1/3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.2.1/4 รายงานผลการวิเคราะห์/การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4.2.1/5 แผนการปรับปรุงกลยุทธ์ รูปแบบ และกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ  ของการบริการวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

4.2.2/1 แผนการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของส่วนงาน 
4.2.2/2 ข้อมูลทางด้านฝึกอบรม ผ่านทางเว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th 
4.2.2/3 เอกสารประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
4.2.2/4 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และปรับแผนการด าเนินงานดา้นการบริการวชิาการ 
4.3.1/1 รายงานผลการเข้าร่วมทดสอบความช านาญ 
4.3.1/2 การฝึกอบรมระดับนานาชาติ 6 ครั้ง 
4.3.1/3 เอกสารการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 
4.3.2/1 รายการและจ านวนบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
4.3.2/2 ตัวอย่างแบบติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
4.4.1/1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
4.4.1/2 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร 

 
มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 
5.1.1/1 โครงสร้างการบริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
5.1.1/2 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
5.1.1/3 ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 
5.1.1/4 โครงการ Low Carbon Faculty 
5.1.1/5 ภาพกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
5.1.1/6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.1.2/1 แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ (พ.ศ.2553-2560) 
5.1.2/2 แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5.1.3/1 ตารางแสดงงบประมาณโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5.1.3/2 งบประมาณสนับสนุนโครงการตลาดนดัสีเขียว 
5.1.3/3 เอกสารสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
5.1.4/1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
5.1.4/2 บันทึกช่วยจ าในการประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.1.4/3 เอกสารการตรวจรับงานจ้างท าความสะอาดและการตรวจรับงานสวน ไม้ประดับ 
5.1.5/1 โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
5.1.5/2 ตัวอย่างผลการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน 
5.1.5/3 โครงการ Low Carbon Faculty 
5.1.5/4 โครงการตลาดนัดสีเขียว 

http://www.en.mahidol.ac.th/
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มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

5.1.5/5 ร้านมือสอง (Second Hand Envi-Shop) 
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ส่วนที ่6 

ภาคผนวก 

 
 
 
ข้อมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเอง 

 ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ   

สมศ. 
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ตารางแสดงข้อมลูพื้นฐาน (Common Data Set) ปีงบประมาณ 2553-2554 
 

ชื่อส่วนงาน   คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลพื้นฐาน   นางสาวอภิสรา  โชตภิาภรณ ์      โทร   0-2441-5000  ต่อ  2119 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อขอ้มูล หน่วยนับ 
ประเภท

ป ี
ข้อมูล ตัวบ่งชี ้ เลขรหัสข้อมูลใน

ตารางการจัดเก็บ
ข้อมูล online 2553  2554  สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ที่ ได้รับการประเมินคุณลักษณะตาม        
อัตลักษณ ์

คน ปีงบประมาณ 71 80  16.2 E06047_1 

1.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย 
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ 4.29 -  16.2 E06044_1 

1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่ ได้รับการประเมินคุณลักษณะตาม       
อัตลักษณ์ 

คน ปีงบประมาณ 81 33  16.2 E06048_1 

1.4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย 
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ 4.29 -  16.2 E06045_1 

1.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ ได้รับการประเมินคุณลักษณะตาม       
อัตลักษณ์ 

คน ปีงบประมาณ 2 -  16.2 E06049_1 

1.6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย 
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ 4.29 -  16.2 E06046_1 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต 
2.1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปีงบประมาณ 9 5 2.1  E01001 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01004 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ 2 2 2.1  E01007 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01010 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปีงบประมาณ 6 2 2.1  E01013 
 - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01022 
 - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01013 - 

E01022 
 - ระดับปริญญาโทที่มีทั้งแผน ก 

แ ล ะ แ ผ น  ข  อ ยู่ ใ น เ อ ก ส า ร
หลักสูตรฉบับเดียวกัน 

หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01022_4 

 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01016 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปีงบประมาณ 1 1 2.1  E01019 
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2.2 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปีงบประมาณ 9 5 2.1  E01091_1 
 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01092_1 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ 2 2 2.1  E01093_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01094_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปีงบประมาณ 6 2 2.1  E01095_6 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01096_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปีงบประมาณ 1 1 2.1  E01097_1 

2.3 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและ
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร
วิชาชีพทั้งหมด 

หลักสูตร ปีงบประมาณ 9 5 2.1  E01098_1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01099_1 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ 2 2 2.1  E01100_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01101_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปีงบประมาณ 6 2 2.1  E01102_1 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01103_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปีงบประมาณ 1 1 2.1  E01104_1 

2.4 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ  
ตามกรอบ TQF 

หลักสูตร ปีงบประมาณ - 4 2.1  E01119_1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01120_1 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01121_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01122_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปีงบประมาณ - 3 2.1  E01123_1 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01124_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปีงบประมาณ - 1 2.1  E01125_1 

2.5 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับ
อนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ครบถ้วน 

หลักสูตร ปีงบประมาณ 9 4 2.1  E01140_1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01141_1 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ 2 2 2.1  E01142_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01143_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปีงบประมาณ 6 2 2.1  E01144_1 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01145_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปีงบประมาณ 1 - 2.1  E01146_1 

2.6 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความ
ร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ เกี่ยวกับ
วิชาชีพของหลักสูตร 

หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01147_1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01148_1 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01149_1 
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 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01150_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01151_3 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01152_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E01153_1 

2.7 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

หลักสูตร ปีงบประมาณ 600 541 2.1  E05001_1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E05002_1 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร ปีงบประมาณ 306 298 2.1  E05005_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E05008_1 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร ปีงบประมาณ 285 235 2.1  E05011_3 
 - ระดับปริญญาโททีม่ีเฉพาะแผน ก หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E05011_4 
 - ระดับปริญญาโททีม่ีเฉพาะแผน ข หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E05011_5 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ปีงบประมาณ - - 2.1  E05014_1 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปีงบประมาณ 9 8 2.1  E05017_1 
2.8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 
คน ปีงบประมาณ 71 80  1,2, 

16.2 
E06005_1 

2.9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   
ที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 

คน ปีงบประมาณ 65 -  1 E06012_1 

2.10 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่ได้งานท า 

คน ปีงบประมาณ 29 -  1 E06013_3 

2.11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประกอบอาชีพอิสระ 

คน ปีงบประมาณ - -  1 E06013_4 

2.12 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าหรือมีรายได้
ประจ าอยู่ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 

คน ปีงบประมาณ - -  1 E06035_1 

2.13 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

คน ปีงบประมาณ 23 -  1 E06020_1 

2.14 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

คน ปีงบประมาณ 81 33  2,3, 
16.2 

E06007_3 

2.15 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด 

คน ปีงบประมาณ 2 -  2,4, 
16.2 

E06009_1 

2.16 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
TQF 

คน ปีงบประมาณ - -  2 E06061_1 

2.17 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย 
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - -  2 E06053_1 
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2.18 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF 

คน ปีงบประมาณ 81 33  2 E06062_1 

2.19 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย 5 
ระดับ 

ปีงบประมาณ 4.19 -  2 E06056_1 

2.20 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบ TQF 

คน ปีงบประมาณ 2 -  2 E06063_1 

2.21 
 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

 

ปีงบประมาณ - -  2 
 

E06059_1 
 

2.22 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ 

คน ปีงบประมาณ 10 12 2.2,2.3
, 4.3 

5,6,7 E04225_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (ที่ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี (FTE) 

คน ปีงบประมาณ - - 2.3 14 E04226_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (ที่ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท (FTE) 

คน ปีงบประมาณ 4 4 2.3 14 E04230_1 

 จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (ที่ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก (FTE) 

คน ปีงบประมาณ 6 8 2.3 14 E04234_1 
 

2.23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คน ปีงบประมาณ 25 24 2.2,2.3, 
4.3 

5,6,
7 

E04238_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี (FTE) 

คน ปีงบประมาณ - - 2.3 14 E04239_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท (FTE) 

คน ปีงบประมาณ 8 7 2.3 14 E04243_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก (FTE) 

คน ปีงบประมาณ 17 17 2.3 14 E04247_1 
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2.24 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คน ปีงบประมาณ 15 13 2.2,2.3, 
4.3 

5,6,
7 

E04251_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มี วุฒิ
ปริญญาตรี (FTE) 

คน ปีงบประมาณ - - 2.3 14 E04252_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท (FTE) 

คน ปีงบประมาณ 5 4 2.3 14 E04256_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก (FTE) 

คน ปีงบประมาณ - 9 2.3 14 E04260_1 

2.25 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

คน ปีงบประมาณ - - 2.2,2.3, 
4.3 

5,6,
7 

E04264_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี (FTE) 

คน ปีงบประมาณ - - 2.3 14 E04265_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท (FTE) 

คน ปีงบประมาณ - - 2.3 14 E04269_1 

  จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก (FTE) 

คน ปีงบประมาณ - - 2.3 14 E04273_1 

2.26 จ านวนนักศึกษาเต็ม เวลาเทียบเท่ า
ทั้งหมด 

FTES ปีงบประมาณ 600 541 2.5  E05028 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี FTES ปีงบประมาณ - - 2.5   E05034 
 2) ระดับปริญญาตร ี FTES ปีงบประมาณ 306 298 2.5   E05040 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต FTES ปีงบประมาณ - - 2.5   E05046 
 4) ระดับปริญญาโท FTES ปีงบประมาณ 285 235 2.5   E05064 
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง FTES ปีงบประมาณ - - 2.5   E05076 
 6) ระดับปริญญาเอก FTES ปีงบประมาณ 9 8 2.5   E05088 
2.27 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการ

ส าหรับนักศึกษา (ทั้งหมด) 
เครื่อง ปีงบประมาณ 70 70 2.5   E08030 

2.28 จ านวน Notebook และ Mobile Device  
ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง ปีงบประมาณ - - 2.5   E08042_1 
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2.29 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษา 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - - 2.5   E08043_1 

2.30 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ 
ห้อ ง เ รี ยน  ห้องปฏิบั ติ การ  อุปกรณ์
การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - - 2.5   E08044_1 

2.31 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ 
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - - 2.5   E08045_1 

2.32 
 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ 
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - - 2.5  E08046_1 

2.33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉล่ีย
ทุกหลักสูตร 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ 4.46 4.53 2.6  E02044_1 

 1)  ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - - 2.6  E02045_1 

 2)  ระดับปริญญาตรี  ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ 4.34 4.34 2.6  E02046_1 

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - - 2.6  E02047_1 

 4)  ระดับปริญญาโท ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ 4.58 4.72 2.6  E02048_1 

 5) ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - - 2.6  E02049_1 

6)  ระดับปริญญาเอก ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

ปีงบประมาณ - - 2.6  E02050_1 
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2.34 จ านวนรวมผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ 
หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาโท) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 75 18  3 E09050_1 

 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (ถ่วงน้ าหนัก 0.25) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - 1  3 E09051 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมระดับชาติ (proceeding) ที่
ได้รับการยอมรับในสาขา (ถ่วงน้ าหนัก 
0.5) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 50 14  3 E09052 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการที่
ได้รับการยอมรับในสาขา (ถ่วงน้ าหนัก 
0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 10 1  3 E09053 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 15 2  3 E09054 

2.35 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาโท) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  3 E09029 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ถ่วงน้ าหนัก 
0.125) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  3 E09030 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (ถ่วงน้ าหนัก 0.25) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  3 E09031 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ถ่วงน้ าหนัก 0.5) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  3 E09032 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน (ถ่วงน้ าหนัก 
0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  3 E09033 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  3 E09034 

2.36 จ า นวนรวมของบทความวิ จั ย ข อ ง
วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาเอก) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09035 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ       
(ถ่วงน้ าหนัก 0.125) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09036 
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  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
(ถ่วงน้ าหนัก 0.25) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09037 

  มี ก า รตี พิ มพ์ ใ นว า รสาร วิ ช ากา ร
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (ถ่วงน้ าหนัก 0.5) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09038 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ 
สมศ. (ถ่วงน้ าหนัก 0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 1 -  4 
 

E09039_3 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี ชื่ อ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลสากล ISI (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09042_3 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
4 (Q4) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้ าหนัก 0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09039_1 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
3 (Q3) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้ าหนัก 0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09039_2 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
2 (Q2) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09042_1 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
1 (Q1) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09042_2 
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2.37 จ านวนรวมของผลงานสร้ างสรรค์ที่
เผยแพร่ (ปริญญาเอก) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09045 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ถ่วงน้ าหนัก 
0.125) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09046 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (ถ่วงน้ าหนัก 0.25) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09047 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ถ่วงน้ าหนัก 0.5) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09048 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน (ถ่วงน้ าหนัก 
0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09049 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  4 E09050 

องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจยั 
4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่

ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

คน ปีงบประมาณ 30 - 4.1  R01036_1 

4.2 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่
ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

คน ปีงบประมาณ - - 4.1  R01037_1 

4.3 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เรื่อง ปีปฏิทิน 1 2 4.2  R03085 

4.4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

บาท ปีงบประมาณ 122,00000 - 4.3  R02045 

4.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

บาท ปีงบประมาณ 34,170,721 - 4.3  R02049 

4.6 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 
ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ 

บาท ปีงบประมาณ 49 - 4.3  E04277_1 

4.7 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 
ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ 

คน ปีงบประมาณ - - 4.3  E04281_1 

4.8 จ านวนรวมของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เรื่อง ปีปฏิทิน 12.75 -  5 R03090 
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ       
(ถ่วงน้ าหนัก 0.125) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  5 R03091 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อขอ้มูล หน่วยนับ 
ประเภท

ป ี
ข้อมูล ตัวบ่งชี ้ เลขรหัสข้อมูลใน

ตารางการจัดเก็บ
ข้อมูล online 2553  2554  สกอ. สมศ. 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (ถ่วงน้ าหนัก 0.25) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 17 -  5 R03092 

  มี ก า รตี พิ มพ์ ใ นว า รสาร วิ ช ากา ร
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (ถ่วงน้ าหนัก 0.5) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 2 -  5 R03093 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ 
สมศ. (ถ่วงน้ าหนัก 0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 3 -  5 R03094_3 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี ชื่ อ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลสากล ISI (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 3 6  5 R03097_3 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
4 (Q4) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้ าหนัก 0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 3 1  5 R03094_1 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
3 (Q3) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้ าหนัก 0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 2 -  5 R03094_2 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
2 (Q2) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 2 4  5 R03097_1 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 
1 (Q1) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 1 1  5 R03097_2 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อขอ้มูล หน่วยนับ 
ประเภท

ป ี
ข้อมูล ตัวบ่งชี ้ เลขรหัสข้อมูลใน

ตารางการจัดเก็บ
ข้อมูล online 2553  2554  สกอ. สมศ. 

4.9 จ านวนรวมของผลงานสร้ างสรรค์ที่
เผยแพร่  

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  5 R03100 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ถ่วงน้ าหนัก 
0.125) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  5 R03101 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (ถ่วงน้ าหนัก 0.25) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  5 R03102 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ถ่วงน้ าหนัก 0.5) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  5 R03103 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน (ถ่วงน้ าหนัก 
0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  5 R03104 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  5 R03105 

4.10 จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

เรื่อง ปีปฏิทิน 7 -  6 R03025 + 
R03026 + 

R03057_2 + 
R03058_2 

4.11 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  6 R03033 + 
R03034 + 

R03063_2 + 
R03064_2 

4.12 จ านวนรวมผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

เรื่อง ปีปฏิทิน 1.5 4  7 R03106 

  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ (ถ่วงน้ าหนัก 0.25) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  7 R03107 

  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ (ถ่วงน้ าหนัก 
0.5) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - -  7 R03108 

  ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ่วงน้ าหนัก 0.75) 

เรื่อง ปีปฏิทิน 2 1  7 R03109 

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ถ่วงน้ าหนัก 1) 

เรื่อง ปีปฏิทิน - 3  7 R03110 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อขอ้มูล หน่วยนับ 
ประเภท

ป ี
ข้อมูล ตัวบ่งชี ้ เลขรหัสข้อมูลใน

ตารางการจัดเก็บ
ข้อมูล online 2553  2554  สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 20 15  8 S02001_1 

5.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 4 3  8 S02016 

5.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ - 2  8 S02017 

5.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ - -  8 S02020_1 

องค์ประกอบที ่6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
6.1 จ านวนโครงการและกิจกรรมด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมทั้งหมด 
โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 23 24  10 C02028_1 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
- - - - - - - - - 
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ตารางแสดงข้อมลูผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553-2554 
 
ส่วนงาน     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน มี/ไมม่ ี

ม ี ม ี

1) มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน/ส่วนงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ฉบับที่ 2 
( พ . ศ .  2551-2565)  แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

M01034 เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ 
3 ข้อ 

คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ 

คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 6 หรือ 
7 ข้อ 

คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 8 ข้อ 

     ม ี ม ี 2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน/ส่วนงานไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน 

M01035 

     ม ี ม ี 3) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

M01036 

     มี มี 4) มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

M01037  
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ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

     ม ี ม ี 5) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 
พันธกิจ 

M01038  

     ม ี ม ี 6)  มีการติดตามผลการด า เนินงานตามตัวบ่งชี้ ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

M01039  

ม ี ม ี 7) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารและ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน         เพื่อ
พิจารณา 

M01040 

     ม ี ม ี 8) มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

M01041  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต 
2 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

E01080 เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

     
ม ี ม ี 2)  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

E01081 
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ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

     มี ม ี 3) ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
(* ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 
2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

E01082 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค1  ค2 
และ ง 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ* 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ* 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ* 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ* 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ* 

และครบถ้วนตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุ่ม 

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป) 

 ม ี ม ี 4)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

E01083  
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     ม ี ม ี 5)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตาม     ตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

E01084  

     ม ี ม ี 6)  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค
1 และ ค2) 

E01085  

     ม ี ม ี 7)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

E01086  

     ม ี ม ี 8)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม  
ค1 และ ง) 

E01087  
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3 2.4  ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

M03073 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 หรือ 

4 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 5 หรือ 

6 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

     ม ี ม ี 2)  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

M03074 

     ม ี ม ี 3)  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

M03075 

     ม ี ม ี 4)  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

M03076  

     ม ี ม ี 5)  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

M03077  

     ม ี ม ี 6)  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

M03078  

     ม ี ม ี 7)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

M03079  

          



186 

 

 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

4 2.5  ห้ อ ง ส มุ ด อุ ป ก ร ณ์
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
สภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร
เรียนรู้ 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

E08032 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

    ม ี ม ี 2)  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

E08033 

    ม ี ม ี 3)  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

E08034 

     ม ี ม ี 4)  มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อย
ในด้ านงานทะเบียนนักศึกษาผ่ านระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

E08035 

     ม ี ม ี 5)  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

E08036  

     ไม่ม ี ไม่ม ี 6)  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

E08037  

     ไม่ม ี ไม่ม ี 7)  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

E08038  
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5 2.6  ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

M07026 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

  
 

  ม ี ม ี 2)  ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา 
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

E01088 

     ม ี ม ี 3)  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

E01089 

     ม ี ม ี 4)  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

E02041 

     ม ี ม ี 5)  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

E01090  

ม ี ม ี 6)  มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

E02042 
 

     ม ี ม ี 7)  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตาม
ผลการประเมินรายวิชา 

E02043  
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6 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
การศึกษาของหลักสูตร  

E06039 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ 
ง 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ* 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ* 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ* 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 

ข้อ* 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ* 

และครบถ้วนตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุ่ม 

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป) 

     ม ี ม ี 2)  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

E06040 

     ม ี ม ี 3)  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

E08031 

     ม ี ม ี 4)  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

E05140 

     ม ี ม ี 5)  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

E04204 

     ไม่ม ี ไม่ม ี 6)  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาศึกษา และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
หน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

E09018 

     ม ี ม ี 7)  มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจาก E05141  
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วิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

7 2.8  ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ย ธ ร รมที่ จั ด ให้ กั บ
นักศึกษา 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

E07063 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

    ม ี ม ี 2)  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1   ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน/ส่วนงาน 

E07064 

     ม ี ม ี 3)  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้
และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

E07065 

     ม ี ม ี 4)  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

E07066  

     ม ี ม ี 5)  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการ
ยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

E07067  
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
8 3.1  ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

E08035_2 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
 
หมายเหต ุ :  ในกรณีคณะหรือสถาบันไม่

มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 
โดยอนุโลม 

    ม ี ม ี 2)  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

E08036_2 

    ม ี ม ี 3)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษา 

E08037_2 

     ม ี ม ี 4)  มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า E08038_2 
     ไม่ม ี ไม่ม ี 5)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้

ศิษย์เก่า 
E08039 

     ไม่ม ี ไม่ม ี 6)  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

E08040 

     ม ี ม ี 7)  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการ
ของนักศึกษา 

E08041 

9 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

มี/ไมม่ ี ไม่ม ี ไม่ม ี 1)  สถาบัน/ส่วนงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

E07068 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 หรือ 

4 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

     ม ี ม ี 2)  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

E07069 

     ม ี ม ี 3)  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรีและอย่าง
น้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 

E07070 
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       - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที ่  พึง
ประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

     ม ี ม ี 4)  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

M07029_2  

     ม ี ม ี 5)  มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

E07030_2  

     ม ี ม ี 6)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

E07095_2  

องค์ประกอบที่ 4  การวิจยั 
10 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน/
ส่วนงานและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

R01022 เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

     ม ี ม ี 2)  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน 

R01023 

ม ี ม ี 3)  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

R01024 
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     ม ี ม ี
 

4)  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/ส่วนงานเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

R01025 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ 
ค2 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ* 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ* 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ* 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 6 หรือ 

7 ข้อ* 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 7 ข้อ*

และครบถ้วนตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุ่ม 

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป) 

     ม ี ม ี 5)  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน/ส่วนงานอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี ้

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

R01026 

       - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

 

     ม ี ม ี 6)  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ
ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

R01027  

     ม ี ม ี 7)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน/ส่วนงาน 

R01028  

     ม ี ม ี 8)  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของ
สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

R01029  
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11 4.2  ระบบและกลไกจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1) มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

R01030 เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค1 
และ ง 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ* 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ* 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ* 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 หรือ  

5 ข้อ* 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ* 

และครบถ้วนตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุ่ม 

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป) 

     ม ี ม ี 2) มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

R01031 

     ม ี ม ี 3) มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

R01032 

     ม ี ม ี 4) มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกชุมชน 

R01033 

     ม ี ม ี 5) มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

R01034 

     ม ี ม ี 6)  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรและมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

R01035 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
12 5.1  ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 
มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
S01022 เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

     ม ี ม ี 2)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

S01023 

     ม ี ม ี 3)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

S01024 

     ม ี ม ี 4)  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ  การ
วิจัย 

S01025 

     ม ี ม ี 5)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ   
การวิจัย 

S01026 

13 5.2  กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของสถาบัน/ส่วนงาน 

S03044 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

     ม ี ม ี 2)  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

S03045 

     ม ี ม ี 3)  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

S03046 



195 

 

 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2553 2554 

     ม ี ม ี 4)  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

S03047  

     ม ี ม ี 5)  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน/ส่วนงานและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

S03048  

14  9 ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

S01037_1 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

    ม ี ม ี 2)  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 S01038_1 
    ม ี ม ี 3)  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และ

ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
S01039_1 

     ม ี ม ี 4)  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

S01040_1 

     ม ี ม ี 5)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

S01041_1  

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
15 6.1  ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
C01016 เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 หรือ 

6 ข้อ 

    ม ี ม ี 2)  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

C01017 

ม ี ม ี 3)  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

C01018 
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     ไม่ม ี ไม่ม ี 4)  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

C01019  

     ไม่ม ี ไม่ม ี 5)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

C01020  

     ไม่ม ี ไม่ม ี 6)  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

C01021  

16  10 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  C01027_1 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

    ม ี ม ี 2)  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 C01028_1 
    ม ี ม ี 3)  มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง C01029_1 
     ม ี ม ี 4) เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน C01030_1 
     ไม่ม ี ไม่ม ี 5) ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ C01031_1 

17  11 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิ ติ ท า งศิ ลป ะแล ะ
วัฒนธรรม 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ด ี

C01032_1 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

    ม ี ม ี 2)  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
สุนทรีย์ 

C01033_1 

     ม ี ม ี 3)  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาน สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

C01034_1 

     ม ี ม ี 4)  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ เอื้อและส่งเสริมต่อการจัด
กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ าเสมอ 

C01035_1 

     ม ี ม ี 5)  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา        ไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

C01036_1  
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
18 7.1  ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง ส ภ า

สถาบัน /คณะกรรมการ
ป ร ะ จ า ส่ ว น ง า น แ ล ะ
ผู้ บ ริ ห า รทุ ก ร ะดั บ ขอ ง
สถาบัน/ส่วนงาน 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

M02038 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

    ม ี ม ี 2)  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ              มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน/
ส่วนงาน 

M02039 

     ม ี ม ี 3)  ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน
และผลการด าเนินงานของสถาบัน/ส่วนงานไปยังบุคลากร
ในสถาบัน/ส่วนงาน 

M02040 

     ม ี ม ี 4)  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน/ส่วนงาน     มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

M02041  

     ม ี ม ี 5)  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน/ส่วน
งานเต็มตามศักยภาพ 

M02042  

     ม ี ม ี 6)  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล           โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน/ส่วนงานและผู้มี   ส่วนได้
ส่วนเสีย 

M02043  
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     ม ี ม ี 7)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินผล
การบริหารงานของสถาบัน/ส่วนงานและผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

M02044  

19 7.2  ก า ร พั ฒ น า ส ถ า บั น /      
ส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/ส่วน
งานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 

M06017 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 

     ม ี ม ี 2)  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

M06018 คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ม ี ม ี 3)  มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

M06019 

     ม ี ม ี 4)  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

M06020  

     ม ี ม ี 5)  มีการน าความรู้ ที่ ได้จากการจัดการความรู้ ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

M06021  

20 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการ มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) M05018 เกณฑ์การให้คะแนน 
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   บริหารและการตัดสินใจ  ม ี  2)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน/ส่วนงานโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

M05019 คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

     ม ี ม ี 3)  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ M05020 
     ม ี ม ี 4)  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
M05021 

     ม ี ม ี 5)  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

M05022  

21 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเส่ียงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบัน/ส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท างาน 

M02045 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 3 หรือ 

4 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 

 

     ม ี ม ี 2)  มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของสถาบัน/ส่วน
งาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน/
ส่วนงาน 

M02046 

       -  ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  หมายเหต ุ: คะแนนการปร ะ เมิ น จ ะ
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- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเส่ียงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน/ส่วนงาน 

เท่ากับ 0 หากพบว่าเกิด
เหตุ ร้ า ย แ ร งขึ้ น ภาย ใน
สถาบัน/ส่วนงานในรอบปี
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและความปลอดภัย
ของนักศึกษาคณาจารย์
บุคลากรหรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์หรือต่อความ
มั่ น ค งท า งก า ร เ งิ น ขอ ง
สถ าบั น / ส่ ว น ง า น  อั น
เนื่องมาจากความบกพร่อง
ของสถาบัน /ส่วนงานใน
การควบคุม หรือจัดการ
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 

     ม ี ม ี 3)  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดล าดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

M02047 

     ม ี ม ี 4)  มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียง
สูงและด าเนินการตามแผน 

M02048 

     ม ี ม ี 5)  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อสภาสาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

M02049 

     ไม่
ระบ ุ

ไม่
ระบ ุ

6)  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

M02049_3 

22  13 การปฏิบัติ ตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/
ส่วนงาน 

คะแนน     เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
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23 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน/ส่วนงาน 

M04051 เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

     ม ี ม ี 2)  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

M04052 

     ม ี ม ี 3)  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/ส่วนงานและบุคลากร 

M04053 

     ม ี ม ี 4)  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและ
รายงานต่อสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

M04054 

     ม ี ม ี 5)  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิ เคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบัน/ส่วนงานอย่างต่อเนื่อง 

M04055  

     ม ี ม ี 6)  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบัน/ส่วนงานก าหนด 

M04056  

     ม ี ม ี 7)  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและน าข้อมลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้น
การวางแผนและการตัดสินใจ 

M04057  
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
24 9.1  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน/ส่วนงานตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

M07027 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 : มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 : มีการด าเนินการ 2 หรือ3 

ข้อ 
คะแนน 3 : มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 หรือ 6 ข้อ 
คะแนน 4 : มีการด าเนินการ 7 หรือ 

8 ข้อ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 9 ข้อ 

ม ี ม ี 2)  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/ส่วนงาน 

M07028 

     ม ี ม ี 3)  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพิ่ มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน/ส่วนงาน 

M07029 

     ม ี ม ี 4)  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพพร้อมน ามาปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

M07030 

     ม ี ม ี 5)  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

M07031  

     ม ี ม ี 6)  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

M07032  
 

       7)  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

M07033  
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     ม ี ม ี 8)  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

M07034  

     ไม่ม ี ไม่ม ี 9)  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

M07035  

หมายเหตุ :  สถาบันหมายถึง “มหาวิทยาลัย” หรือ “มีการด าเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย” หรือ “มีการด าเนินงานในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย” 
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