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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 0 2441 9509 – 10 
  E-mail: deanen@mahidol.ac.th  Website: www.en.mahidol.ac.th 
 

1.1.3  ประวัติความเป็นมา 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อก าเนิดขึ้นด้วยจากสายตาอันยาวไกล
ของรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ที่มองเห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ระบบการศึกษาและการวิจัยจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถออกไปสู่ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกใน
อนาคต จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and 
Research Project) ในปี 2516 ณ ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด   
จึงย้ายไปใช้สถานที่ของโรงแรมราชศุภมิตร (โรงแรมปริ้นเซส) ในปี 2521 ได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขตศาลายา  ตั้งแต่ปี 2526 จวบจนปัจจุบัน ส่วนงานมีการ
เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ  2549-2550 ส่วนงานได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง
อาคารใหม่ ขึ้นอีก 1 หลัง  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และพระราชทานนามอาคารว่า “อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล” หมายถึง อาคารที่บันดาลให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 
และเสด็จพระราชด าเนินมาเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 

 ส่วนงานได้ด าเนินงานในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ ปัจจุบันส่วนงานได้
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 10 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (ภาคปกติ) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 

mailto:deanen@mahidol.ac.th
http://www.en.mahidol.ac.th/
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5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ 
    สิ่งแวดล้อม (อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
    (อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  
    (หลักสูตรนานาชาติ) 

10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 บัณฑิตของส่วนงานได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์จริงในภาคสนาม มีการฝึกฝนด้านการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะตาม
ปรัชญาการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมแบบสหสัมพันธ์วิทยา (Interdisciplinary) ซึ่งสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการด้านบุคลากรของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ส านักงานนโยบายและแผน อุตสาหกรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น 
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1.2 โครงสร้างและการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  1  โครงสร้างการบริหารงาน 

1.3  อัตราก าลัง 

1.3.1  ผู้บริหาร 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล     คณบดี 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง  อรุณเลิศอารีย ์     รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือพล  ปุณณกันต์      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา  สุจริตกุล     รองคณบดีฝ่ายคลังบริหารสินทรัพย์และการระดมทุน 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ข าโสภา     รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน การบริหารความเสี่ยง 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติกร  จามรดุสิต     รองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่าย  
                                                                   และธรรมาภิบาล 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  โตอิ้ม      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์  หิญชีระนันทน์   ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
9.  นางภัทรพร  วัฒนาศรีโรจน์       เลขานุการคณะ  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

กลุ่มวิชา ส านักงานคณบดี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่ม
น้ า 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากร 

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและพิพิธภัณฑ์    
ธรรมชาติวิทยา 

งานบริหาร 

งานกายภาพและบริการพ้ืนฐาน 

งานนโยบายและแผน 

งานบริการการศึกษา 

งานคลังและพัสด ุ

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานสารสนเทศ 



 4 

1.3.2  บุคลากร 

 ส่วนงานมีบุคลากรท้ังหมด  140  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)  จ าแนกตามสายงานและตาม
วุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 
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 28 9 8 10 1 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 

(สายวิชาการ) 
33 28 5 - - 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 
(สายสนับสนุนวิชาการ) 

52 - 28 22 2 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 5 - 1 3 1 
ลูกจ้างประจ า 15 - - 1 14 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 1 - - 3 

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 3 1 2 - - 
รวมทั้งสิ้น 140 39 44 36 21 

 

1.4  งบประมาณ 

     ในปีงบประมาณ  2555  ส่วนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ 

(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) 
 

59,152,972.60 บาท จ่ายจริง 57,729,213.69 บาท 

2. เงินนอกงบประมาณที่ได้รับ 
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) 
 

50,171,576.00 บาท จ่ายจริง 23,649,391.56 บาท 

3. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
  เงินงบประมาณแผ่นดินของบัณฑิตวิทยาลัย - บาท 

  เงินนอกงบประมาณแผ่นดินของบัณฑิตวิทยาลัย 76,600.00 บาท 
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1.5  แผนกลยุทธ์ 
 วิสัยทัศน์ 

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

 พันธกิจ 

 “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรมเพื่อ 
          สร้างสรรค์ความยั่งยนืให้กับส่ิงแวดล้อมและสังคม” 

“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    
   และศิษย์เก่า ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. จ านวนองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
2. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสังคมหรือหน่วยงานภายนอก 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
4. บุคลากรมีความตระหนักและมีบทบาทเป็นผู้น าในการชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

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

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษาของส่วนงาน เพื่อน าไปสู่ 
   การปฏิบัติและพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้น า 
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

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. สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ 
2. การน างานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

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

กลยุทธ์ 

1. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับและถูกอ้างอิง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นผู้น าและเป็นที่ยอมรับ 
   ของสังคม 

3. ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. จ านวนหน่วยงานที่มาดูงาน 
2. จ านวนรางวัลท่ีได้รับ 
3. จ านวนโครงการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
4. จ านวนการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบและส่ือต่าง  
 

ยุทธศาสตร์ 5 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
   Promoting innovation 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการให้เกิดผลงานที่เป็นนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. จ านวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม 
 

1.6  ผลงานดีเด่นในรอบปี 

บุคลากรที่ได้รับรางวัล 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 
     การศึกษา  2554  ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งต ารา เรื่อง การจัดการชายฝั่ง : 
     การบูรณาการสู่ความยั่งยืน  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
    มหิดลเข้ารับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ททท.) ในงานเทศกาลเที่ยว 
    เมืองไทย ปี  2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  
    จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2555 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สินธุนาวา   ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากวุฒิสภา เพื่อยก 
     ย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ท่ีมีผลงาน ในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ 
    สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ ในเรื่อง "การลดภาวะโลกร้อน"  
    เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2555 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุลประดิษฐ์   น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การส ารวจและจัดท าระบบ 
     ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
    เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุร ีใน 
    งาน  "การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) โดยในการจัด 
    แสดงนิทรรศการคร้ังนี้บูธของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Silver Award จากส านักงาน 
    คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 นายสุภาพ  สิงคลีประภา  ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2555  

ในงานวันครบรอบ 44 ปี วันพระราชทานนาม 
 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 

 นางสาวอาภาเชาว์  พูลประเสริฐ  นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ได้รับรางวัลน าเสนองานวิจัย
ดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน : ภูมปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชย
รัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 

 นายชัยนนัต์ ก าลังกล้า นักศกึษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น
ด้านศาสนาและจริยธรรม ประจ าปี 2555” จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
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1.7 การได้รับมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ  
-ไม่มี- 

 

1.8 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

 ส่วนงานได้มีการปฏิบัติอย่างมีระบบ เพื่อให้สอดคล้องและสนองต่อกลยุทธ์และนโยบายของส่วน
งานและมหาวิทยาลัย  โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างให้
หน่วยงานอื่นได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน  ซึ่งในปี 2555  ได้มีหน่วยงานจากภายนอกมาศึกษาดูงาน
ภายในส่วนงาน ดังนี้  
 

ตารางที่ 2  การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 

วันที่ หน่วยงาน เรื่อง 

4 เมษายน 2555 สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

เยี่ยมชมศึกษา ดูงานความรู้ทาง
วิชาการเกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  

10 พฤษภาคม 2555 สภาคณาจารย์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

28 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยลิเวอร์พลู  
ประเทศอังกฤษ 

เยี่ยมชมและหาแนวทางสร้างความ
ร่วมมือทางการศึกษา 

15 พฤศจิกายน 2555 Assoc. Prof. Dr. Widjaja Martokusumo, Vice 
Dean for Academic Affairs, School of 
Architecture, Planning and Policy Development, 
Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย 
พร้อมด้วย  Mrs. Martokusumo 

เยี่ยมชมการด าเนินงาน 
ของส่วนงาน 

3 ธันวาคม 2555 Malaysia Japan International Institute of 
Technology (MJIIT), Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM), ประเทศมาเลเซีย 

เยี่ยมชมและหารือแนวทางความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับ 
“Green Technology” 

25 ธันวาคม 2555 Dr. Dao Hoang Tuan vice director Mr. Dinh 
Trong Thu Mr. Chu Dinh Chinh จาก Vietnamese 
academy of social sciences Institute of 
Environment and sustainable development 

เยี่ยมชมการด าเนินงาน 
ของส่วนงาน 
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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 
    ส่วนหนึง่ของประชาคมอาเซียน 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร  
 บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 บริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน รวมทั้งวัฒนธรรม 
    สภาพแวดล้อม และความเป็นจริงของสังคม 

การเรียนการสอน 

 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอนสู่การเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรมและ 
    ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
 รักษาสัดส่วนจ านวนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม 
 สนับสนุนอาจารย์น าผลงานวิจัยของตนไปประกอบในการเรียนการสอน และส่งเสริมเจ้าหน้าที่ 
    ท างานร่วมกันกับอาจารย์ให้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฝึกงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 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 
    เงินรายได้ ปี 2556 (Seed Grant) 350,000 บาท ต่อป ี
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 ส่งเสริมให้เกิด war room ด้านงานวิจัยที่สามารถใช้เป็นส่วนหนุนเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง 
    ระหว่าง นักวิจัย และกลุ่มงานวิจัย รวมถึงการส่ือสารข้อมูลด้านงานวิจัยภายในองค์กร 
 สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ชัดเจน  
 ขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร 
 สร้างกลไกเพื่อหนุนเสริมระบบงานวิจัยของส่วนงาน เช่น คู่มือแหล่งทุนวิจัย เป็นต้น 
 ส่งเสริมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์โดยเน้นการหนุนเสริมให้เกิดผลงานวิชาการ 
    ที่สามารถตีพิมพ์ได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
 สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนในด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม 
 พัฒนากระบวนการ innovation synthesis ที่วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่สามารถเป็นนวัตกรรม 

      เพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์หรือการต่อยอด 
 ส่งเสริม และพัฒนาวารสารส่วนงาน (Environment and Natural Resources Journal)  

      ด้วยการปรับกระบวนการแบบมืออาชีพให้ได้มาตรฐานรวมถึงระดมทุนจากภาคเอกชน 
      เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของวารสาร 

 การจัดการข้อมูลงานวิจัยที่เป็นระบบเชื่อมสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานบริหาร 
    งานวิจัย 

 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของส่วนงานสู่ภายนอกผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ 
    ส่วนงาน  

การบริการวิชาการ 

 พัฒนาการบริการวิชาการให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 จัดฝึกอบรม (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) และจัดหลักสูตรระยะสั้น 
      ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 สนับสนุนการด าเนินการ “คลินิกส่ิงแวดล้อม” ให้มีความเขม้แข็ง และมีศักยภาพ 
      ในการให้บริการ 

 ส่งเสริมให้ชาวสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  
      เพื่อสาธารณะประโยชนใ์นด้านต่าง ๆ  
 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐาน ISO 17025 

 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสรมิ พัฒนา ประชาสัมพันธ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมองค์กร และกิจกรรม  
      ต่าง ๆ ขององค์กร 
 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแสดงความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ด้าน   

      สิ่งแวดล้อม 
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 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง 
      จิตส านึกและน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา 
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ส่วนที ่2 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ 

 

 

 

 

 

หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบ
ฐานข้อมูล และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

 

องค์ประกอบ 1.1 ภาวะผู้น า  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ ผู้น า/ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีบทบาท   
ในการชี้น า ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
องค์กร สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผลการด าเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.1        
        
        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.1.1 ผู้น าก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และถ่ายทอดไปสู่บุคลากรทุกระดับ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..11..11 

          ผู้บริหารได้วางนโยบายและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 ร่วมกับ
คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.1.1/1)  และมีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารสู่บุคลากร  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/2) 
โดยแจ้งให้บุคลากรรับทราบถึงข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานรวมทั้ง เป้าหมายของ
การด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ  ที่จัดท ากับอธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง
เว็บไซต์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/3)  และการประชุมคณะกรรรมการประจ าส่วนงาน (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.1.1/4)  ผู้บริหารสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยมี
การจัดประชุมปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.1/5)  และในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้เข้า
ร่วมประชุมตามความเหมาะสม ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามระบบธรรมาภิบาล โดย
ก าหนดให้มีการประเมินผลระบบการบริหารงานและแจ้งผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/6)  และคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/7) 

   

                   มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหาร มาตรฐานคุณภาพท่ี 1 
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ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน (เอกสารหมายอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/8) และ
มีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ประชาคมอาเซียน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/9) โดยวางแผนการด าเนินงาน (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.1.1/10) และจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล  พ.ศ.2556-
2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/11) และมีการถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรทุก
ระดับ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/12)  

          ผู้บริหารได้มีการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนงานให้บุคลากรรับทราบทั่วกัน
โดยผ่านทางการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  การประชุมปฏิบัติการ รวมทั้งเผยแพร่ทางอีเมล์ และ
อินเทอร์เน็ตของส่วนงานและน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/13) แบ่งความรับผิดชอบตามโครงสร้างและการบริหารงานส่วน
งาน มีรองคณบดีก ากับดูแลตามระบบ โดยน าเสนอในการประชุมปฏิบัติการ วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน เช่น งานคลังและพัสดุ มีการทบทวนขั้นตอนการ
จัดเก็บค่าตอบแทนสถาบัน  อัตราค่าบริการของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การจัดหาห้องส าหรับเก็บเต๊นท์
และถุงนอนรวมทั้งการซ่อมแซมพร้อมใช้งาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/14) งานวิจัยและบริการ
วิชาการ มีการทบทวนการตั้งเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556-2560  การจัดสรรทุนโครงการวิจัยที่
พัฒนามาจากงานประจ าให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนงาน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าตรวจวัดและ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม จัดท าจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการออนไลน์ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.1.1/15) งานนโยบายและแผน มีการพิจารณาทบทวนจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมครอบคลุม
กับรายจ่าย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/16) งานบริการการศึกษา มีการทบทวนปัจจัยสนับสนุนการได้
งานท าของนักศึกษา การพัฒนางานบริการศึกษา การปรับปรุงระเบียบการใช้ห้องสโมสรนักศึกษา 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/17) งานกายภาพและบริการพื้นฐาน จัดท าช่องทางการค้นหาภาพถ่ายและ
วีดิโอกิจกรรมส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/18) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.11.1.1  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/1) 

2. นโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/2) 

3. หน้าเว็บไซต์ส่วนงานที่น าเสนอข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
    ปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/3) 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554   
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/4) 
5. รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/5) 
6. สรุปการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 22/2555  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 และ ครั้งที่ 32/2555  
    เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/6) 
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7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/7) 
8. สรุปการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/8)  
9. รายงานการประชุมคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  
    สรุปการจัดประชมุปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพือ่พัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซยีน ณ  จงัหวัดสมุทรสงคราม 
     ครั้งที่  7/2555  เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.1.1/9) 

10. แผนการด าเนินงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/10) 

11. แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ.2556-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/11) 
12. กิจกรรมการถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรทุกระดับ  
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/12) 
13. รายงานผลการประเมินและผลการด าเนินงานขององค์กรต่อบุคลากรให้รับทราบทั่วกันโดยผ่านทางการ 
   ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน การประชุมปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.1.1/13) 

14. งานคลังและพัสดุ มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.1.1/14)   
15. งานวิจัยและบริการวิชาการ มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.1.1/15)   
16. งานนโยบายและแผน มกีารพิจารณาทบทวนจัดสรรงบประมาณ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.1.1/16)   
17. งานบริการการศึกษา มีการทบทวนการด าเนินงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.1.1/17)   
18. ระบบ Intranet ส่วนงาน http://10.14.1.103/media/en_photo/ เพื่อค้นหาภาพถ่ายและวีดิโอ 
     กิจกรรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.1/18)  

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.1.2 ผู้น าเอื้อและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..11..22 

ส่วนงานมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2553-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/1) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน  ซึ่งมีกลยุทธ์ใน
การสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และบุคคลทั่วไป ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
และขยายเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานต่าง ๆ 
ในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงการจัดโครงการฝึกอบรมและการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับ   ซึ่งมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552-2555  ในยุทธศาสตร์ท่ี  3 สร้างความเป็นเลิศในการ
บริการวิชาการ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความเป็นสากล  

http://10.14.1.103/media/en_photo/
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ในปี 2555 ส่วนงานได้มีบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาติที่ยัง
อยู่ในระยะเวลาที่ท าข้อตกลง จ านวนทั้งหมด 7 ฉบับ ได้แก่ การลงนามความร่วมมือกับ  

 University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia  
 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, The National University of Malaysia, Malaysia 
 Faculty of Environment and Resource Studies and Asian Center of Environmental 

Research, Meisei University 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมลุ่มแม่น้ าโขงร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จาก 

ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และจีน  

และการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ มีจ านวนทั้งหมด  2 ฉบับ ได้แก่ 1)
การลงนามความร่วมมือกับ Department of Environmental Quality Promotion (DEQP) (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ 2) Faculty of Engineering  
Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/2)  

นอกจากนี้ ส่วนงานยังได้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Asia Pacific 
Business Innovation and Technology Management Society  โดยการร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 2012 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation and 
Technology Management Society ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2555 ณ โรงแรมจอมเทียน 
ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/3)  

ส่วนงานโดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และได้ด าเนินการทบทวนการลงนามความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีการด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร และการด าเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงที่ท าไว้ร่วมกันยังไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ทั้งหมด ดังนั้น งานวิจัยและบริการวิชาการจึงได้รวบรวมประเด็น และหารือถึง
กิจกรรมที่จะสร้างความร่วมมือกัน รวมทั้งการริเริ่มการสร้างความร่วมมือที่จะน าไปสู่การด าเนินการด้าน
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  จึงได้มีการพัฒนา
กระบวนการวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่จะสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อผันสู่เชิงพาณิชย์   และการพัฒนา
เครือข่ายบริการวิชาการด้านฝึกอบรม และห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย   
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่าง ๆ น ามาซึ่ง
ผลการด าเนินการที่สามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ส่วนงานได้ลงนามความมือกับกลุ่มบริษัทฟาร์ม
โชคชัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยกระดับการพัฒนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ  การน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์   ทั้งการสร้างองค์ความรู้  การสร้าง
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เครือข่าย  และนวัตกรรมต่าง ๆ   ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนากิจกรรมวิชาการด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  การจัดกิจกรรม  การ
แลกเปลี่ยนวิทยากรในการพัฒนาทางวิชาการและการเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  โดยบันทึก
ความร่วมมือดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2555 ถึง 20 มีนาคม 2560 (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.1.2/4)  

นอกจากนี้ ส่วนงานยังตระหนักถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน   และนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม  จึงได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พีทีที  ฟีนอล  จ ากัด  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco-Industry) ของประเทศไทย  ตามกรอบนโยบายกระทรวง
อุตสาหกรรมและสากลรวมทั้งการน าผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการไปใช้
ประโยชน์  ทั้งการสร้างองค์ความรู้  บุคลากร  เครือข่ายและนวัตกรรมต่าง ๆ  มีกิจกรรมความร่วมมือ คือให้
การสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา บริษัท พีทีที ฟีนอล สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ศึกษาและพัฒนา
กิจกรรมวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยน
วิทยากรในการพัฒนาทางวิชาการและการเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  รวมทั้งการพัฒนาก าลัง  
คนรุ่นใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม  โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 13 กันยายน 
2555 - 12 กันยายน 2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/5)   

นอกจากนี้ ส่วนงานยังได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระดับนานาชาติ ให้ไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นและ
อย่างต่อเนื่อง โดยการได้รับทุนในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมจากส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ และส านักงาน
เลขาธิการแผนโคลัมโบ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้หัวข้อที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกมีความต้องการที่
จะพัฒนา และเป็นประเด็นส าคัญต่อโลก ได้แก่  Health and Geographic Information System, Life Cycle 
Thinking: Tool and Its Application, Environmental Management Emphasis on the Sustainability 
Management of Industry, Natural Disasters Management, Life Cycle Impact Assessment for 
Environmental Management, IWRM and Climate Change Adaptation และ Waste Management for 
Sustainability (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/6) และได้มีการด าเนินการจัดท าแบบส ารวจไปยังผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสอบถามสถานภาพ ความสนใจในการจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/ศึกษา ดูงาน เพื่อน ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์หัวข้อและปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของการจัดฝึกอบรมในปีต่อ  ๆ  ไปอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/7)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.21.1.2  

1. แผนยุทธศาสตรส์่วนงาน พ.ศ. 2553-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/1)  
2. รายชื่อหน่วยงานที่มีการลงนามความร่วมมือ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/2) 
3. เอกสารการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ Asia Pacific Business Innovation  
    and Technology Management Society (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/3) 
4. บันทึกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/4) 
5. บันทึกความร่วมมือกับบริษัท พีทีที  ฟีนอล  จ ากัด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/5) 
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6. เอกสารสรุปโครงการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/6) 
7. แบบสอบถามการจัดฝึกอบรมนานาชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.2/7) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.1.3 ผู้น าให้ความส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติและก ากับให้เกิดระบบงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..11..33 

          ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายการบริหารและมีการถ่ายทอดนโยบายให้บุคลากรได้รับทราบถึง
แนวทางในการบริหารงาน โดยมีการประชุมคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.3/1) มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของส่วนงานร่วมกัน โดยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
ที่ปรึกษาคณบดี ด้วยวิธีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/2) มีการประชุมปฏิบัติการซึ่งช่วยให้มีการก ากับการปฏิบัติงานของ
งานต่าง ๆ  ท าให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ มีความเชื่อมโยงและเกิดการท างานร่วมกันเป็นทีม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/3) 

 งานนโยบายและแผนได้จัดท าแบบประเมินระบบการบริหารและมีการนัดประชุมชี้แจงบุคลากรให้
ทราบและเข้าใจร่วมกันถึงการประเมินดังกล่าว (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/4) มีการแจ้งผลการ
ประเมินต่อบุคลากรโดยผ่านทางการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.1.3/5)  และคณะผู้บริหารได้หารือกันเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน 
ในข้อค าถามหลักที่มีผลค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ 3.56 จากจ านวน 10 ข้อค าถามหลัก โดยน ามาปรับทบทวน
กิจกรรมส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/6) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.31.1.3  

1. สรุปการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554  และคร้ังที่  3/2555  
     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/1) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
     และคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/2) 
3. รายงานการประชุมปฏิบัติการ  ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/3) 
4. การประชุมชี้แจงแบบประเมินระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และเอกสารที่เก่ียวข้อง   

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/4) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/5) 
6. สรุปการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 22/2555  เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 และ ครั้งที่ 32/2555  
    เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.3/6) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.1.4 ผู้น าสร้างบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และเกิดนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่
การบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..11..44 

          ส่วนงานมีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ท่ีมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมุ่ง
ผลให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/1) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
น างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/2) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถสร้าง
งานวิจัยจากงานประจ าที่ปฏิบัติอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ส่วนงานมีการจัดอบรม R2R เรื่อง 
“จุดประกายความคิด  เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R”  ให้กับบุคลากรเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/3)   มีการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย R2R ของบุคลากรสาย
สนับสนุน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/4) รวมทั้งมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวที Faculty 
Party เป็นประจ าต่อเนื่องทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/5)  

 ส่วนงานมีการติดตามโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรผ่านทางคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/6) และรายงานผลในที่ประชุมปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.1.4/7) ซึ่งได้น าผลลัพธ์ท่ีได้ไปด าเนินการปรับกระบวนการสร้างแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ความรู้ของส่วนงาน พ.ศ.2556-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/8)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.41.1.4  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ที่ 173/2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555  
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/1) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการน างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ที่ 234/2555  ลงวันที่ 1 ตุลาคม   
    2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/2)    
3.  รูปภาพกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “จุดประกายความคิด   เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R”   
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/3) 
4. ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน 
    สนับสนุนโครงการวิจัยจากงานประจ า (R2R Research Grant) ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2556 ลง

วันที่ 22  ตุลาคม 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/4) 
5.  รูปภาพกิจกรรมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Faculty Party  ประจ าปี 2555 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  1.1.4/5) 
6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  ครั้งที่ 1/2555  
     เมื่อวันที่ 19 มิถนุายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/6) 
7. รายงานการประชุมปฏิบัติการ  ครั้งที่ 14/2555  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/7) 
8. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ พ.ศ.2556-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1.4/8) 
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องค์ประกอบ 1.2   การบริหารเชิงกลยุทธ์  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ องค์กรก าหนดทิศทาง  เป้ าหมายและ

ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ และประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงาน
ในภารกิจต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกัน ทั้งมหาวิทยาลัยและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.2        

        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.2.1  มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยต่าง  ๆเพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ในการท าแผนกลยุทธ์
ทุกพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและของชาติ โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..22..11 

          ผู้บริหารมีการประชุมทีมบริหารเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/1)  และมีแผนการด าเนินงานในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ จัดการ
ประชุมและระดมความคิดเห็นบุคลากรท้ังส่วนงาน น าผลที่ได้ไปทบทวนและประชุมร่วมกับผู้บริหาร และ
แจ้งให้กับบุคลากรทั้งส่วนงานได้รับทราบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ มีการจัดสัมมนา “วิธีการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน (Performance Indicators: KPI) และการเขียนแผนกลยุทธ์”  จัดประชุมระดมสมอง
บุคลากร เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ อีกทั้งจัดให้มีประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อน
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.2.1/2) 

 จากแผนการด าเนินงานดังกล่าว ผู้บริหารและคณะท างานฯ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กรในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผ่านทางกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการประชุมดังนี้ มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรผ่านกิจกรรมกลุ่ม เปิดให้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน จัดประชุมวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร  วิสัยทัศน์  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/3)  เชิญวิทยากรให้
ความรู้การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน น าผลการประชุมจัดท าร่างแผนยุทศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้
พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/4) 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.2.11.2.1  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  
    ที่ 084/2555  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/1) 
2. แผนการด าเนินงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/2) 
 



 20 

3. รูปภาพกิจกรรมและสรุปการจัดประชุม สัมมนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการ  
    ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/3) 
4. สรุปผลจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.1/4) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.2.2 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..22..22 

          งานนโยบายและแผนได้ประชุมระดมสมองบุคลากรทุกระดับเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/1) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานโดยให้แต่ละงานก าหนดแนว
ทางการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ส่วน
งาน   โดยสรุปความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2555   ดังนี้ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/2)   
 

     ตารางที่ 3  สรุปความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ส่วนงาน  

ยุทธศาสตร์ของคณะ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 

1. ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม  16 32.00 

2. เพียบพร้อมจริยธรรม 12 24.00 

3. เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 22.00 

4. เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน  8 16.00 

5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่  3 6.00 

รวมทั้งสิ้น 50 100.00 
  

 งานนโยบายและแผนมีการด าเนินการติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจรวมทั้ง
ผลการประเมินในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ แล้วเสร็จ ทุก ๆ 3 เดือนหรือ 6 เดือนตามความ
เหมาะสม  สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีผ่านทางรายงานประจ าปี  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/3)  มีการ
รายงานผลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานผ่านทางการประชุม
ปฏิบัติการ ทุก 2 สัปดาห์ โดยหัวหน้างานรายงานผลและแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมในรูปแบบ 
PDCA ผู้บริหารได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนางานร่วมกัน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/4)   
และผ่านทางการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/5) การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหาร
งบประมาณ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/6)    
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.2.21.2.2  

1. บันทึกการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และการจัดประชุมระดมสมองบุคลากรทุก 
  ระดบั สรุปผลจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/1) 

2. บันทึกข้อความ ที่ ผ. 017/2555  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 เรื่อง ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
    งบประมาณ  ปีงบประมาณ 2555  สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2555   
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/2) 
3. ค าสั่งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2555  ที่ 168/2555 ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2555   
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/3) 
4. รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2555   
    และครั้งที่ 13/2555  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/4) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน 
    ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  6 มิถนุายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/5) 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ  ครั้งที่ 1/2555  
    เมื่อวนัที่ 7 กุมภาพันธ ์ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.2/6)   

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.2.3  มีการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานและมีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จสู่ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..22..33 

          ส่วนงานจัดท าสรุปแผนและผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทบทวนก่อนน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/1) มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่ม เพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ส าเร็จสู่เป้าหมาย มีการสรุปการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.2.3/2)   

มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม PA ส่วนงานในรอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม (PA) ส่วนงาน การด าเนินงานตาม Corporate KPI ของกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ส่วน
งาน ประจ าปี 2555  และสรุปกิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่วน
งาน โดยมีมติให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและระบุสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้
ผู้บริหารได้ทราบและหาแนวทางการปรับปรุงช่วยแก้ไขแต่ละด้าน รวมทั้งปรับแบบฟอร์มเสนอโครงการและ
รายงานผลโครงการปี 2556 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/3) ซึ่งท าให้ผลการด าเนินงานมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/4) โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
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งานเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและน าไปทบทวนแนวทางการด าเนินงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/5) 
เพื่อน าส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/6) 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.2.31.2.3  

1. บันทึกข้อความที่ ผ.044/2555 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทบทวนเป้าหมาย 
    ผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/1) 
2. รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  
    ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2555 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/2) 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
    ส่วนงาน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/3) 
4. สรุปแผน ผลการด าเนินงาน ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   เสนอต่อส านักงบประมาณ ประจ าปี 2553 -2555 แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ.2556-2560 
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/4) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555  
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/5) 
6. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0517.15/1446 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตาม 
    ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกับมหาวิทยาลัย (PA) ประจ าปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.2.3/6) 
 

องค์ประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร 

มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการเรียนรู้     
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องค์ประกอบ 1.3        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากร ทั้งความรู้ ความสามารถ จิตใจ และอารมณ์เข้าสู่องค์กร    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแผนอัตราก าลัง  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..33..11 

          หน่วยทรัพยากรบุคคล ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรของส่วนงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน กับ
ภารกิจของส่วนงาน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงาน การทดแทน
อัตราก าลังที่เกษียณอายุงาน และการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจของส่วนงาน โดยจัดท าเป็น
โครงการเสนอขอรับการจัดสรรอัตราก าลังจากเงินงบประมาณปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/1)   

          เมื่อได้รับการจัดสรรอัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย หน่วยทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการวางแผนการ
จัดสรรอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลังที่วางไว้ประกอบกับความจ าเป็น โดยใช้วิธีการสรรหาและคัดเลือก ซึ่ง
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มีคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/2)  โดยวิธีการ
ประกาศ รับสมัคร สอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่ง 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/3)  

          เมื่อด าเนินการคัดเลือกได้ผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานแล้ว หน่วยทรัพยากรบุคคล จะ
ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งและก าหนดระยะเวลาในประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อครบก าหนดเวลา 3 
เดือน หรือ 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณา (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.3.1/4) จากนั้นจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบของการประเมินประจ าปี             

          หน่วยทรัพยากรบุคคล มีการประเมินผลการสรรหาคัดเลือก จากจ านวนผู้ที่มาสมัครงาน  และการ
สอบถามจากผู้มาสมัครงานประมาณร้อยละ 80 ได้รับทราบข้อมูลข่าวการรับสมัครงานจากทาง   Internet  
ประมาณร้อยละ 20 จากประกาศทั่วไปและบุคคลภายใน  ดังนั้น   การรับสมัครงานของส่วนงานจะมีการ
ด าเนินการประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนงาน และบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ในการสมัครยัง
เพิ่มช่องทางการรับสมัครทาง E-mail โดยให้ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมส่งข้อมูล
และเอกสารแนบทาง E-mail ซึ่งท าให้การสรรหาคัดเลือกมีผู้สมัครเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 และการ
คัดเลือกเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สามารถได้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตรงตามคุณสมบัติท่ีต้องการ 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.31.3..11  

1. โครงการเสนอขอรับการจัดสรรอัตราก าลังจากเงินงบประมาณปี 2555     
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/1) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่ 107/2555 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/2 ) 
3. ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
    พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/3 ) 
4. ค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 128/2555   

ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.1/4) 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.2  มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่าง
ต่อเน่ือง  
[ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..33..22 

          ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/1) เพื่อวางแผน 
การพัฒนาบุคลากร และประเมินศักยภาพความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการ และก าหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ โดย
จัดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/2)   
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 จากนั้นส่วนงานด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของแต่ละปี  และ
ด าเนินการประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละโครงการ เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือ
เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข1.3.2/3)  

 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จะน าผลการประเมินจากการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
โครงการของปีงบประมาณที่ผ่านมา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/4) มาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อเป็น
แนวทางของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีในปีถัดไป  

โดยในปีงบประมาณ 2555 โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีจัดขึ้น มีดังนี้ 

ตารางที่  4  โครงการพฒันาบคุลากรประจ าปีงบประมาณ  2555 

ที่ ชื่อโครงการ วันที่ เดือน ปี จ านวนผู้
เข้าอบรม 

สถานที่จัด
อบรม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1. โครงการบรรยายพิเศษ “การ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” 

14 มิถุนายน 2555 40 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

5,000 
 

2. โครงการอบรม “เทคนิคการเขียน
รายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

14-15 พฤษภาคม 2555 22 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

29,000 

3. โครงการอบรม “การเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์/งาน
สังเคราะห์” 

24-25 กันยายน 2555 19 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

40,050 

4. จัดการบรรยาย หัวข้อ "คอร์ส
พัฒนาบุคลิกภาพในการส่ือสาร" 
(John Robert Power)  

26  กรกฎาคม 2555 40 คน คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

- 

          ในด้านความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน  (Career Ladder) ส่วนงานมีการจัดโครงการฝึกอบรม 
และให้ความรู้ ในการเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ เช่น การจัด
โครงการอบรม “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์/งานสังเคราะห์”  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าไปสูก่ารเขียนผลงานเพื่อน าไปประกอบการเสนอขอต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ในปีงบประมาณ  2555   

ส่วนงานมีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นคือ รองศาสตราจารย์
จ านวน  2  ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  อยู่ระหว่างการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ จ านวน  1 ราย  

ส่วนงานมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้ง   

  ในประเทศและต่างประเทศ = ร้อยละ 79.55 
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2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ และฝึกอบรม ทั้งในประเทศและ  
  ต่างประเทศ  =  ร้อยละ 74 

2.3  งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์  
 ประจ า =  15,000 บาท / คน 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.31.3.2.2  

1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่ 211/2554 ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2554 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/1) 
2. แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/2) 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/3 ) 
4. การประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.2/4 ) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.3  มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และทักษะ เพื่อรองรับ
ต าแหน่งบริหาร   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..33..33 

          ส่วนงานจะด าเนินการพิจารณาสนับสนุนบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของแต่ละสายงาน ได้แก่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.3.3/1)  

 1. โครงการอบรมผู้บริหารหลักสูตร  International Deans’ Course Southeast Asia 
2012-2013 ณ ประเทศเยอรมนี  จ านวน 1 ราย 

2. โครงการพัฒนานักบริหาร รุ่น 10 (Mahidol Executive Development)   
จ านวน  2 ราย 

 3. โครงการอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” รุ่น 7 จ านวน  1  ราย 
 4. โครงการอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” รุ่น 8 จ านวน  2  ราย 
 5. โครงการอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” รุ่น 9 จ านวน  2  ราย 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.33..33  

1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ และทักษะการบริหารขององค์กร   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.3/1) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..33..44 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการระเมินผลการปฏิบัต ิ

จัดให้มีการชี้แจงให้บคุลากรรับทราบแผนการประเมิน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ 

เริ่มรอบการประเมิน 

ผู้รับการประเมิน  ท าข้อตกลงกบั ผู้ประเมิน 
 

เมื่อครบรอบการประเมิน 

ผู้รับการประเมิน ส่งผลงานตามข้อตกลง ให้ผู้ประเมิน 

ผู้ประเมิน  ด าเนินประมินผลการปฏิบัติงาน 

ของผู้รับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ประชุมสรุปผลการประเมิน และสรุปปัญหา ทีพ่บ 

ประชุม วางแผน  ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมิน 

แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบ 
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ส่วนงานจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อวางแผนและการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน  พร้อมกับมีการจัดท าแผนการประเมินของแต่ละรอบการประเมิน  และจัดให้มี
การประชุมชี้แจง เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจ ในการท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) รวมทั้งหลัก 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/1) มีการจัดท าประกาศการ
ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังให้ทราบโดยทั่วกัน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/2)   

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดตามรอบระยะเวลาการประเมินที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีการประชุมประเมินผลการด าเนินการประเมินการ
ปฏิบัติงาน  และสรุปปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละรอบการประเมิน และ
หาแนวทางและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีพบ  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบและพัฒนาการ
ประเมินในรอบต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   เพื่อป้องกันและลดปัญหา หรือข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/3) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง  
จากนั้นทางคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการด าเนินการแจ้งผลคะแนนการประเมินให้กับ
ผู้รับการประเมินเพื่อรับทราบผลการประเมินของตนเอง   
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.31.3..44  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ 203/2554  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/1 ) 

  2. ประกาศระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/2) 
3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวนัที่ 7 กันยายน 2555  
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.4/3) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.5  มีระบบการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ     

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..33..55 

          ส่วนงานได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์  ตลอดจนเสนอความคิดเห็น  โดยการตั้งตู้แสดง
ความคิดเห็นหรือส่งข้อมูลทาง Web board ซึ่งหากมีการร้องเรียนเข้ามาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ก็จะมี
การแจ้งมายังเลขานุการคณะ และผู้บริหาร  ตามล าดับ เพื่อพิจารณาด าเนินการทุกครั้ง นอกจากนี้บุคลากร
ยังสามารถให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าต่าง ๆ ผ่านทางสภาอาจารย์ของส่วนงาน ซึ่งจัดประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน และประธานสภาอาจารย์ จะน าเสนอคณบดี หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน ซึ่งได้มีการก าหนดเรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์บรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานทุกครั้ง นอกจากนี้ ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนในส่วนงาน สามารถ
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แนะน า เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ได้โดยตรงกับคณบดี ซึ่งคณบดีจะพิจารณาด าเนินการตามข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความถูกต้อง เหมาะสมทุกกรณี  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.5/1) 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.3.51.3.5  

1. การเสนอข้อร้องเรียนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.5/1)  
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.3.6 มีการจัดสวัสดิการสภาพแวดล้อม  และการสร้างเสริมสุขภาวะที่ท าให้บุคลากรท างาน          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่อย่างมีความสุข   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..33..66 

          ส่วนงานมีการบริหารจัดการสวัสดิการ  โดยมีอนุกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วย  ประธาน
อนุกรรมการสวัสดิการ มาจากการเสนอชื่อโดยหัวหน้าส่วนงาน ตัวแทนบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้ง 4 คน 
บุคลากรท่ีคณบดีเห็นสมควรแต่งตั้งให้เข้ามาช่วยงานสวัสดิการอีก 4 คน โดยแต่งตั้งเลขานุการคณะ ให้เป็น
เลขานุการคณะอนุกรรมการสวัสดิการและเจ้าหน้าที่การเงินอีก 1 คน เป็นเหรัญญิก โดยมีนโยบายคือ การ
ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้  มุ่งเน้นการให้บริการที่หลากหลาย 
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร นอกจากนั้น ยังสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงานและสังคมอีก
ด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/1)   

          ส่วนงานมีการด าเนินงานตามแผนสวัสดิการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/2) ประกอบด้วย 
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ  เป้าหมายของการด าเนินการ ช่วงเวลาที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
2555 ส่วนงานด าเนินงานได้ครบถ้วนตามแผน โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 5  ประเภทสวัสดิการที่มีการด าเนินการในปี 2555 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
คน/ครั้ง/
ระยะเวลา 
ที่ใหบ้ริการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 
(บาท) 

1. ด้านการสงเคราะห์ 

1.1 การเยี่ยมไข้สมาชิกและญาติสายตรง  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่บุคลากร 

  
  

33 คร้ัง 16,500.00 

1.2 เคารพศพสมาชิกและญาติสายตรง 1 คร้ัง 5,000.00 
1.3 เงินสงเคราะห์กรณีเกษียณอายุ
ราชการ 

2 คน 60,000.00 
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ตารางที่ 5  ประเภทสวัสดิการที่มีการด าเนินการในปี 2555 (ต่อ) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
คน/ครั้ง/
ระยะเวลา 
ที่ใหบ้ริการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 
(บาท) 

2. การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ 

2.1 เงินยืมฉุกเฉิน  เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่สมาชิก 

61 ครั้ง 309,000.00 

2.2 เงินยืมค่ารักษาพยาบาลและ
การศึกษาบุตร กรณีสมาชิกยังไม่
สามารถเบิกตามระเบียบข้าราชการ
บ านาญ 

 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่บุคลากร 

 45,340.00 

3. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
3.1 เงินยืมค่าเล่าเรียนบุตร  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ

แก่สมาชิก 
21 คน 108,000.00 

3.2 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  เพื่อเป็นการสนับสนุน
การศึกษาส าหรับบุตร
สมาชิกเพื่อให้เป็นเยาชน
ที่ดี 

66 คน 76,500.00 

4. สวัสดิการด้านสุขภาพ 
4.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ

แก่สมาชิก 
73 คน 43,114.00 

4.2 บริการรถส่งหลังเลิกงาน  อ านวยความสะดวกใน
การเดินทางให้สมาชิกได้
ใช้บริการรถส่งที่ปลอดภัย
หลังเลิกงาน 

12 คน/วัน 123,788.00 

5. กีฬาและนันทนาการ 
5.1 จัดหาอุปกรณ์กีฬา  สนับสนุนการให้สมาชิกได้

ออกก าลังกาย 
52 สัปดาห์ 4,508.00 

5.2 จัดหาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่สมาชิก 

52 สัปดาห์ 11,450.00 

5.3 บริการเครื่องดื่ม  สนับสนุนให้สมาชิกได้
พักผ่อนและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

52 สัปดาห์ 35,925.00 
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ตารางที่ 5  ประเภทสวัสดิการที่มีการด าเนินการในปี 2555 (ต่อ) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
คน/ครั้ง/
ระยะเวลา 
ที่ใหบ้ริการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 
(บาท) 

5. กีฬาและนันทนาการ  (ต่อ) 

5.4 บริการอาหารกลางวันวันพุธ  สนับสนุนให้สมาชิกได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ร่วมกัน 

49 ครั้ง 160,500.00 

5.5 บริการหนังสือพิมพ์  ให้สมาชิกได้รับข่าวสาร
ต่าง ๆ 

52 สัปดาห์ 9,780.00 

5.6 การสนับสนุนการจัดงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ 

 ท ากิจกรรมและ
รับประทานอาหารร่วมกัน 

1 ครั้ง 42,944.00 

5.7 การสนับสนุนงานสงกรานต์  ส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีไทย 

1 ครั้ง 4,731.00 

6. พัฒนาบุคลากร 
6.1 สัมมนาบุคลากรประจ าปี  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 90 คน 469,124.50 

 

     การติดตามประเมินผลการด าเนินการ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานสวัสดิการในการประชุมทุกครั้ง 
โดยมีการรายงานผลการให้บริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ การรายงานงบการเงินสวัสดิการ และเพื่อเป็นการให้
บุคลากรทุกคนได้รับทราบการด าเนินการสวัสดิการ จึงมีการรายงานการประชุมและงบการเงินสวัสดิการ 
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/3) 

หลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ หน่วยสวัสดิการจะติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมมาด าเนินการปรับปรุงพัฒนางาน โดยในปีงบประมาณ 2555 มีการด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่  

1. การปรับระยะเวลาการให้บริการเงินยืมฉุกเฉิน โดยให้สมาชิกได้รับเงินทันทีหรือภายในวัน
เดียวกับวันที่ยื่นค าขอ โดยจ่ายจากเงินสดย่อย ซึ่งเดิมจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน เนื่องจากจ่าย
เป็นเช็ค 

2. การปรับการให้บริการด้านกีฬาในการจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้ผู้ประสานงานกีฬาเสนออนุมัติที่
ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โดยไม่ต้องรอน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการ 

3. การตรวจสุขภาพ จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพโดย 2 หน่วยงาน คือ จากคณะเทคนิคการแพทย์ 
มาให้บริการท่ีส่วนงาน และจัดให้สมาชิกรับบริการท่ีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นอกจากนั้น 
หากสมาชิกประสงค์จะใช้บริการตรวจสุขภาพที่หน่วยงานอื่น สามารถไปรับบริการได้โดยเบิก
เงินจากสวัสดิการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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งานด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 ส่วนงานมีการจัดการด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยค านึงถึงสุขภาพของ
บุคลากรเป็นหลัก โดยมีการด าเนินการดังนี้  

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 าความสะอาดที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่ง
ผู้ควบคุมงานตรวจการจ้างท าความสะอาดของส่วนงานจะก ากับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 

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

นอกจากนั้นส่วนงานยังมีระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย
ตามจุดต่าง ๆ และได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

 จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 
ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/4) 

 จัดการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 2 ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ 
บุคคลภายนอกท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/5) 

2. ส่วนงานมีพื้นที่ให้บริการทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจของส่วนงาน และพื้นที่ที่ให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากรส่วนงานต่าง ๆ  ณ บริเวณชั้น G อาคารส่ิงแวดล้อมพัฒนดล ซึ่งเป็นจุดท่ีนักศึกษาและบุคลากรส่วน
งานต่าง ๆ มีการเข้ามาใช้บริการกันมาก 

3. พื้นที่สวนและบริเวณโดยรอบ มีการดูแลจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วยต้นไม้ที่ให้
ความร่มรื่น มีส่วนของการเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ ให้ความร่มรื่นแก่บุคลากร และผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ส่วน
งาน นอกจากนั้นยังมีการท าปุ๋ยหมักเพื่อน ามาใช้ในส่วนงานด้วย 

 4. ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ และปัญญาของบุคลากร มีการด าเนินการ ดังนี้ 

    (4.1)  ตรวจสุขภาพประจ าปี โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน จึงได้จัดให้มี
การตรวจสุขภาพโดย 2 หน่วยงาน คือ คณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เลือกสถานที่ตรวจสุขภาพตามความสะดวกของแต่ละคน โดยให้อ านวยความสะดวก
สมาชิกในการเบิกค่าตรวจสุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

    (4.2)  การสร้างเสริมด้านจิตใจ และปัญญา ส่วนงานได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
จัดให้มีการบรรยายธรรม สอนกัมมัฎฐาน และจัดห้องพระส าหรับให้บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมท่ีอาคาร 2 ชั้น 3  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/6) 
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การติดตามและประเมินผลการจัดสภาพแวดล้อม จะมีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
งานจ้างท าความสะอาดอาคาร  โดยผู้ควบคุมงานของคณะกรรมการ  จะตรวจการปฏิบัติงานและให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจงานจะตรวจการท างานอีกครั้ง หาก
ผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะ จะแจ้งบริษัทผู้รับจ้างแก้ไขในทันที (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/7) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.33..66  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ที่ 19/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/1) 

2. แผนปฏิบัติงานสวัสดิการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/2) 
3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 และ  

ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/3) 
4. รูปภาพกิจกรรม การจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ให้กับ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/4) 
5. รูปภาพกิจกรรมการจัดอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 2 ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ

บุคคลภายนอกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/5) 
6. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และผลการด าเนินงานของโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/6) 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 

1, 2) อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3) และอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3.6/7) 

 

องค์ประกอบ 1.4   การจัดการความรู้  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ องค์กรก าหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดการแลกเปล่ียน ปรับปรุง 
ข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ 
เพื่อแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการ
เรียนรู้และสร้างสรรคสั์งคม 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.4        

        
        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.4.1 มีระบบและกลไกในการจัดการความรู ้  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..44..11 

          ส่วนงานได้น าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร โดยหน่วย
พัฒนาคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 
ท าหน้าที่วางแนวทางและนโยบายด้านการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร  ส่งเสริมสนับสนุนด าเนิ นการ
พัฒนางานและจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ด้านบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งรวบรวม ติดตามผลการ
ด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์น าองค์ความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/1)  
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          นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการน างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) โดยมีหน้าที่
จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านบริหารจัดการความรู้ และการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย รวบรวม ติดตามผล
การด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์น าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ และรายงานผลการด าเนินงานต่อประธาน
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/2) 

          ในปี 2555 ส่วนงานได้มีการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. การเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดความรู้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมต่อการจัด 
ท าแผนยุทธศาสตรด์้านการจัดการความรู้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/3)  

2. การบรรยาย เรื่อง “จุดประกายความคิด   เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R” ให้กับบุคลากร
ของส่วนงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยเชิญอาจารย์นายแพทย์อัครินทร์  นิมมานนิตย์ ผู้จัดการ
โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช มาเป็นวิทยากร (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.4.1/4) 

3. การจัดท าบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 3  จากท่ีส่วนงานได้จัดท าบันทึกขุมความรู้เล่ม 1 
ในปี 2550  เล่ม 2 ในปี 2554 และในปี 2555 นี้  หน่วยพัฒนาคุณภาพได้ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรได้รับ
ทราบถึงการจัดท าบันทึกขุมความรู้ เล่ม 3  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการท างานของแต่ละบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มงาน มารวบรวมไว้ เพื่อสะดวกในการค้นหาแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถน า
ความรู้นั้นไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อกลุ่มบุคลากรที่สนใจในงานนั้น ๆ หรือคนรุ่นหลังต่อไป ที่เข้ามาสานต่อ
งานเดิม ท าให้งานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังช่วยให้บุคลากรได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
วิธีการท างานของแต่ละบุคคล เพื่อน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการท างาน และพัฒนา
องค์กรอีกด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/5) 

4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoPs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้
มีการรวมกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนา
วิธีการท างานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีความร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/6) 

5. การจัดกิจกรรม Faculty Party  โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนของส่วนงานได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการที่ได้ไปเข้าร่วมการอบรม 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การออกภาคสนามของอาจารย์และนักศึกษา   
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นประจ าในทุกวันพุธแรกของเดือน พร้อมทั้งมีการรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกัน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/7) 

6. การจัดท าเอกสารข่าวพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหว ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
บุคลากรของส่วนงาน และบุคคลภายนอกได้รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงานที่  
www.en.mahidol.ac.th/thai/qd/index.html (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/8) 
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          คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ขอให้คณะกรรมการร่วมเสนอแนวทางของการน า KM มาใช้ โดยยึดหลัก
บทบาทหน้าที่หรือพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน มาเป็นตัวตั้ งในการที่จะวาง
แนวทางปรับปรุงการท างานในปีงบประมาณถัดไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/9) 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.41.4..11  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ที่ 173/2555 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2555  
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/1) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการน างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ที่ 234/2555  

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/2) 
3. รูปภาพกิจกรรม  การจัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/3) 
4. รูปภาพกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “จุดประกายความคิด  เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R”   
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/4) 
5. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การจัดท าบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 3 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/5) 
6. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชุมชนนักปฏิบัติ  (CoPs)  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/6) 
7. รูปภาพกิจกรรม Faculty Party  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/7) 
8. ข่าวพัฒนาคุณภาพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/8) 
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.1/9) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.4.2 การบูรณาการการจัดการความรู้กับการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..44..22 

          หน่วยพัฒนาคุณภาพ  โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้  และคณะกรรมการส่งเสริมการน า
งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.4.2/1) มีกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรู้ ที่เชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจต่าง ๆ ของส่วนงาน เช่น  

1. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร เป็นการบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ดี ๆ ให้บุคลากรของส่วนงานได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง ได้แก ่

1)  การจัดกิจกรรม Faculty Party  
2)  กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน “ประสบการณ์การเป็นครูผู้ให้มีความสุขภายในอย่างยิ่ง”  

            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
            ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  
            (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/2) 
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2. การส่งเสริมให้มีการถอดบทเรียนสรุปการท างาน (AAR) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้จากการ
ท างานร่วมกัน และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังนี้ 

1)  การจัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้  
                    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/3) 

2)  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 
       (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/4) 

ในปี 2555 บุคลากรได้ให้ความสนใจในการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า โดยมีผู้เสนอจ านวน 5 
เรื่อง ได้แก่   

1).  การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้าน  
                 สิ่งแวดล้อม โดย คุณต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา 

2). ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย คุณจักรี  ศิริรักษ์ 
     3). การพัฒนาการให้บริการของงานคลังและพัสดุ โดย งานคลังและพัสดุ 
     4). แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดย คุณลัดดา เสียงอ่อน 
     5). เทคนิคและการวิเคราะห์ตัวอย่างดินส าหรับนักศึกษา โดย คุณนภารัตน์  ขนันทัย 

          ส่วนงานอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการด้านการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ าและจะน าองค์
ความรู้ที่จะได้รับจากการท างานวิจัยจากงานประจ ามาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.41.4.2.2  

1. แผนการด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/1) 
2. รูปภาพกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน  “ประสบการณ์การเป็นครูผู้ให้มีความสุขภายในอย่างยิ่ง”   

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/2) 
3. สรุปผลการถอดบทเรียนการจัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/3) 
4. สรุปผลการถอดบทเรียนโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (AAR)  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.4.2/4) 

 

องค์ประกอบ 1.5   ระบบคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ องค์ กรมี ร ะบบคุณภาพเพื่ อ การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพเพื่อน าไปสู่ความ
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องค์ประกอบ 1.5        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.5.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร ซึ่งสามารถรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก และสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
[ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1)] 
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..55..11 
        

          ส่วนงานมีการวางระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ  ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ดังนี้  

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้างาน 
ประธานสภาอาจารย์ ท าหน้าที่เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณภาพของส่วนงานให้สอดคล้องตามนโยบายคุณภาพ
และระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/1) 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย คณบดี คณาจารย์ หัวหน้างาน ท าหน้าที ่
ตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ด าเนินการ
เยี่ยมส ารวจหน่วยงานภายในส่วนงาน ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และจัดท าสรุปรายงานผลการเยี่ยมส ารวจ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/2) 

          ส่วนงานได้มีก าหนดนโยบาย  แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้ครอบคลุมในทุกพันธกิจ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/3)  และแผนการด าเนินงานของการพัฒนาคุณภาพองค์กร (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.5.1/4) โดยน าผลจากการเยี่ยมส ารวจส่วนงาน ตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปี 2554 เมื่อวันที่  10-11 พฤษภาคม 2555 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 
7/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/5) ที่ประชุมปฏิบัติการ  ครั้งที่ 
10/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/6)  และที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/7) ซึ่ง
คณะกรรมการท้ัง 3 ชุด ได้ให้ค าแนะน าต่อการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการเยี่ยมส ารวจ 
โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยพัฒนาคุณภาพท าหน้าท่ีประสานงานกับหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ
มาตรฐานในการนัดประชุมหารือในมาตรฐานแต่ละด้าน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเยี่ยมส ารวจและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเยี่ยมส ารวจในปี 2556  

ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่วนงานมีกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อวางแนวทางและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานในการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
เช่น แผนการด าเนินการ ก าหนดวันที่จัดส่ง ช่วงเวลาของการเยี่ยมส ารวจ รูปแบบการเขียนให้กับบุคลากร
ได้รับทราบเพื่อให้รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ทั้งนี้  ผู้บริหารได้เห็นความส าคัญของการท างานตามกระบวนการของ PDCA จึงได้วางระบบให้ทุก
หน่วยงานท างานอย่างมีขั้นตอน โดยจัดให้มีการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ตามกระบวนการของ PDCA 
และให้มีการน าเสนอในทีป่ระชุมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/8) เพื่อเป็นการฝึก
ปฏิบัติ และประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ 2556 ส่วนงานมีแผนรับการประเมินระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดย
ส่วนงานได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร  และมีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม
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ของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/9) ทั้งนี้ ส่วนงานได้ด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/10) 

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง 
“เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/11) 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ”  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/12) 

4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดย
จัดท าเป็นจดหมายข่าวพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/13) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.51.5..11  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ที่ 169/2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/1) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ 304/2555 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/2) 
3. นโยบายการพัฒนาคุณภาพองค์กรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/3) 
4.  แผนการด าเนินงานของการพัฒนาคุณภาพองค์กร ประจ าปี 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/4) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/5) 
6. รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/6) 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2555 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/7) 
8. รายงานการประชุมปฏิบัติการ  ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  ครั้งที่ 12  เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2555  และครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/8) 
9. แผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของส่วนงาน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/9) 
10. เอกสารตอบรับการเข้าร่วมอบรม  “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/10) 
11. รูปภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/11) 
12. รูปภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ”  

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2556 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/12) 
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13. ข่าวพัฒนาคุณภาพ ฉบับประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.5.1/13) 

 

องค์ประกอบ 1.6  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สามารถสนับสนุนการบริหารองค์กรในทุกด้าน 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องค์ประกอบ 1.6        
        

 

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

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..66..11 

  งานสารสนเทศด าเนินการเพื่อการประเมินและวางแผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน
ฮาร์ดแวร์  เพื่อน ามาทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการ
ใช้งานของเจ้าหน้าที่ การเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ของส่วนงานเป็นหลัก โดย
วางแผนในการจัดหาทดแทนล่วงหน้า ในแผนจัดซื้อประจ าปีงบประมาณ 2556 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.6.1/1) และมีการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงเป็นรายปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/2)   

งานสารสนเทศด าเนินการเพื่อการประเมินและวางแผนการจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานภายในส่วนงาน โดยมีซอฟต์แวร์
ส าหรับใช้งานพื้นฐานที่น ามาจากชุดโปรแกรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้แก่ MS Office 2010,  
Math-Lab,  SPSS 19  Adobe Premier Suite,  Antivirus:NOD32 v.4 และ Window XP, Window Vista,  
Windows 7 หรือ Window 8 เป็นต้น ซึ่งสามารถโหลดโปรแกรมได้ที่ http://myinternet.mahidol/software 
และงานสารสนเทศได้ด าเนินการจัดหาโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อประโยชน์ในใช้งานเพิ่มเติมได้แก่ 
WinRAR, 7-ZIP,  Image burn  Navicat-Free edition,  Nero Burn 9 Free edition,  K-Lite codec 8.0,  
WinSCP, Foxit-PDF, Talend open studio 5  และ  MapWindow 4 ซึ่งสามารถโหลดจากเว็บไซต์ของส่วน
งานที่ http://10.14.2.145/pub (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/3)   

ส าหรับการอบรมบุคลากรท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน งานสารสนเทศได้ก าหนดแผนงานการ
อบรมประจ าปี (ตามรายละเอียดข้อ 1.6.3)  โดยงานส าคัญที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2555 ได้แก่ 

 การปรับปรุงระบบเครือข่ายพื้นฐานให้สามารถรองรับการท างานได้อย่างพอเพียงต่อกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานภายในส่วนงาน โดยมีจ านวนของจุด
เชื่อมต่อที่สามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตขอมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ครบตามจ านวนของบุคลากรภายในและนักศึกษาในส่วนงาน ซึ่งระบบเครือข่ายสามารถรองรับการ
จ านวนใช้งานสูงสุดที่ 500 คน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/4) ทั้งนี้ ได้ด าเนินจัดท าแผนส าหรับการ
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ปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร 1 และ อาคาร 2 บรรจุลงในงบประมาณส่วนงานปี 2556  ซึ่งสามารถด าเนิน 
การจัดซื้อจัดจ้างได้ในปีงบประมาณ 2556 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/5)  

 การบ ารุงรักษาและติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Cisco 
Network Assistant รุ่น 5.7 สามารถที่จะดูแลและติดตามการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จากอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งประจ าในแต่ละชั้นของอาคาร 1 ถึง อาคาร 4 ได้อย่างรวดเร็ว และน าไปใช้ส าหรับ
จัดท าแผนการปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/6)  

 การปรับปรุงการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลของส่วนงาน 
ซึ่งได้มีการปรับปรุงตามผังระบบเครือข่ายของ Server ที่มีอยู่เดิมเมื่อปี 2546 - 2554 และสามารถด าเนิน 
การปรับปรุงระบบใหม่เสร็จตามแผนผังของระบบ Server ที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อแยกระบบเครือข่ายภายในออก
จากการใช้งานระบบเครือข่ายที่ให้บุคลภายนอกเข้าใช้  เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.6.1/7)  

 การด าเนินการจัดท าแผนผังระบบเครือข่ายโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย พัฒนา และฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อม (ศูนย์ล าปาง) ที่ อ.สบปราบ และ อ.ผาลาด จังหวัดล าปาง เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับทาง
มหาวิทยาลัย มหิดลได้โดยผ่าน ระบบ VPN หรือระบบเชื่อมต่ออื่น ๆ ซึ่งต้องรอการพิจารณาจากทางหน่วย
บริการสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งภายหลังที่ได้ด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายของทั้ง 2 ศูนย์
เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2556 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/8) 

 การก าหนดแผนงานการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมกับการตรวจเช็คครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี และมีการบ ารุงรักษารวมทั้งการอัพเดทโปรแกรม (หากมีการเปลี่ยนรุ่น) ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของบุคลากรและคณาจารย์ภายในส่วนงานในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี  

 การตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจ าปีในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี เพื่อน าข้อมูลมา
ปรับใช้ในการวางแผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนต่อไป  

 การด าเนินการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบและติดตามในระบบเครือข่าย (OCS:Open 
Computers and Software Inventory) ซึ่งสามารถตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของส่วนงานที่เชื่อมต่ออยู่ใน
ระบบเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อช่วยงานสารสนเทศส าหรับการวางแผนปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้มีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.6.1/9)  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.61.6..11  
 

1. แผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ปีงบประมาณ 2555 - 2559  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/1) 
2. แผนซ่อมบ ารุงเป็นรายปีงบประมาณ 2555 ( เอกสารหมายเลข 1.6.1/2) 
3. รายชื่อโปรแกรมทั้งมีลิขสิทธ์ิและแบบโอเพนซอส และตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/3) 
4. ผังโครงสร้างระบบเครือข่ายส่วนงาน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/4) 
5. ข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างระบบเครือข่ายพื้นฐานอาคาร 1 และอาคาร 2  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/5) 
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6. โปรแกรม Cisco Network Assistant (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/6) 
7. ระบบงาน server ของส่วนงานที่ปรับปรุงปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/7) 
8. เอกสารการประเมินระบบเครือข่ายเพื่อจัดท าแผนจัดซื้อในปีงบประมาณ 2556  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/8) 
9. รายงานผลการใช้งานระบบเครือข่าย (OCS:Open Computers and Software Inventory)  
    เพื่อการติดตามการท างานของคอมพิวเตอร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.1/9) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.6.2  มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน  ตอบสนองต่อทุกพันธกิจ
ขององค์กร และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสมและรวดเร็ว  
[ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..66..22 

ส่วนงานได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/1) เพื่อจัดท า
แผนและแนวทางที่เหมาะสมในด้านการพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งวางนโยบายและแผนการ
จัดการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ส่วนงานมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล  เช่น ระบบ MUFIS ระบบ 
MUSIS และระบบ MUERP โดยมีการน าเข้าข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานใน
แต่ละระบบสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/2)  

งานสารสนเทศได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใน
การใช้งานข้อมูลสารสนเทศ ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โดยก าหนด User Account ให้กับผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศทุกคน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/3) ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับส่วน
งานจ านวนทั้งสิ้น 9 ระบบงาน ประกอบด้วย งานบริการการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ งานสาร
บรรณ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ งานพัสดุ งานสารสนเทศ 
หน่วยคลินิกสิ่งแวดล้อม และหน่วยทรัพยากรบุคคล  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/4)  

ส าหรับการประเมินผลระบบสารสนเทศ งานสารสนเทศได้จัดท าแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้
งาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/5) และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อ
น ามาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน  

 ทั้งนี้ งานสารสนเทศได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และหน่วยงานอื่น ๆ 
ตามแผนที่วางไว้ เพื่อด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และรายงานของระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.6.2/6)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.61.6.2.2  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 038/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/1) 
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 2. เอกสารแสดงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/2) 
 3. เอกสารแสดงรายชื่อบุคลากรและ User Account ในการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/3) 
 4. ตัวอย่างเอกสารการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศองค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/4) 
 5. แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/5) 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.2/6) 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..66..33 

ส่วนงานมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ที่ ก้าวทันวิทยาการ
ของโลก โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
 

 ตารางที่ 6  ความต้องการในการฝึกอบรม 

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. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งาน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีดังต่อไปนี้ 
 

       ตารางที ่ 7  แผนการพัฒนาบุคลากรงานสารสนเทศและแผนการพัฒนาผู้ใช้งาน 

ประเภทการเพิ่มพูนศักยภาพ จ านวนแผน 
จ านวนแผนที่

ปฏิบัติได้จริง 
สรุปผลการด าเนินงาน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 11 สูงกว่าแผน 

บุคลากรภายในส่วนงาน 3 3 เท่ากับแผน 

ให้บริการวิชาการ 3 3 เท่ากับแผน 
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การด าเนินการด้านการจัดกิจกรรม/การส่งเสริม/การเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ดังต่อไปนี้ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย โดยสนับสนุน
ให้บุคลากร คือนายวรงค์ บุญเชิดชู และ นางสุรีย์รัตน์ ทองประภา เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเรื่อง Cloud 
Computing บริษัท Hitachi Data Systems ณ Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel 
Athénée Crystal Hall วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/1) ผลการด าเนินงาน
สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

2. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย โดยสนับสนุน
ให้บุคลากร คือ นางสุรีย์รัตน์ ทองประภา เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดักจับและ
วิเคราะห์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Wireshark" จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล วันที่ 23 เมษายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/2) ผลการ
ด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน 

3. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย โดยสนับสนุน
ให้บุคลากร คือนายวรงค์ บุญเชิดชู และ นายภากร ศรีมโนภาษ เข้าร่วมอบรม หัวข้อ "กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการทดสอบหาช่องโหว่ของระบบคอมพิวเตอร์" จัดโดย 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล วันที่  21 -22 พฤษภาคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/3) ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน 

4. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนับสนุนให้บุคลากร คือ นาย
ประทีป เทพยศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Project Management : NRPM-Pre-audit) งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหาร
งานวิจัย ม.มหิดล  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB101 ส านักงานอธิการบดี วันที่ 21-22 พฤษภาคม 
2555 ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของส่วนงานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน 

5. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนับสนุนให้บุคลากร นางสาว 
จาริณี อิ้วชาวนา และนางสาวคันธรส ช านาญกิจ อบรม Moodle E-learing จัดโดยคณะ ICT มหาวิทยาลัย 
มหิดล ณ อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/4) ผล
การด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน 

6. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศโดยสนับสนุน
ให้บุคลากร คือ นายธีรวุฒิ ชิยานนท์ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเผยแพร่และแนวทางการ
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พัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ” วันที่ 6 กันยายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/5) ผลการด าเนิน 
งานสามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศได้  

7. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศโดยสนับสนุน
ให้บุคลากร คือ นายธีรวุฒิ ชิยานนท์ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “Thai GIS User 
Conference ครั้งที่ 17 Experiencing Cloud GIS” วันที่ 12 กันยายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.6.3/6) ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่มีไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้โดยการจัดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับภูมิสารสนเทศได้  

8. การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนับสนุนให้บุคลากร คือ นาย
ประทีป เทพยศ เข้าร่วมในการอบรมเรื่อง “Developing ASP.NET Web Application Using Visual Basic 
2008/2010 and Visual Studio 2008/2010 Level 1: Fundamental” ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. ชั้น 21 
อาคารมหานครยิปซั่ม วันที่ 17-21 กันยายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/7) ผลการด าเนินงาน
สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

ผู้ใช้งานในส่วนงาน 
 ผลการด าเนินการด้านการจัดกิจกรรม/การส่งเสริม/การเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับ

ผู้ใช้งานในส่วนงาน ผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่  8 
 

 ตารางที่  8  ผลการด าเนินการด้านการจัดกิจกรรม/การส่งเสริม/การเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับ 
                    ผู้ใช้งานในสว่นงาน 

เรื่อง / กิจกรรม แผน 

(คน) 

ผล (คน) ผลสัมฤทธิ์ (%) 

1. การท าโปสเตอร์ 15 12 80.00 

2. การใช้งาน Search Engine และ Social Media อย่าง
มีประสิทธิภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 1 

15 9 60.00 

3. การใช้งาน Search Engine และ Social Media อย่าง
มีประสิทธิภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 2 

15 8 53.33 

 
 

ทั้งนี้รายละเอียดในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม และการเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ใช้งานส่วนงานมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Search Engine และ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ
เบื้องต้น ครั้งที่ 1” วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ระยะเวลาตั้งแต่ 13.30 – 15.30 น. ผลจากการส ารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการท าโปสเตอร์ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 9 คน พบว่า 
ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของการอบรม 
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พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดการอบรมในระดับดีมาก (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.6.3/8) 

2. การจัดการอบรมเรื่อง “การท าโปสเตอร์” วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555  ระยะเวลาตั้งแต่ 13.30 – 
15.30 น. ผลจากการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการท าโปสเตอร์ มีผู้เข้า
อบรมทั้งหมด 12 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินความพึง
พอใจต่อภาพรวมของการอบรม พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดการอบรมใน
ระดับดีมาก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/9) 

3. การจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Search Engine และ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ
เบื้องต้น ครั้งที่ 2” วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ระยะเวลาตั้งแต่ 13.30 – 15.30 น. ผลจากการส ารวจความ
ต้องการในการฝึกอบรมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการท าโปสเตอร์ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 8 คน พบว่า 
ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของการอบรม 
พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดการอบรมในระดับดีมาก (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.6.3/10) 
 

การให้บริการวิชาการ 

 ในส่วนของการให้บริการวิชาการภายในประเทศมีผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/การส่งเสริมการ
เพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยี ดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่  9  ผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/การส่งเสริมการเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยี 

เรื่อง / กิจกรรม แผน (คน) ผล (คน) ผลสัมฤทธิ์ (%) 
1. วิทยากรโครงการค่ายผู้น าเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 4 เรื่อง “การใช้งานแผนที่ พิกัด และเครื่อง GPS 
เบื้องต้น” 

- - - 

2. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร” 

25 28 90.48 

3. วิทยากรในโครงการ scg Sci-camp รุ่นที่ 23 เรื่อง”
เรียนรู้สู้น้ า” 

- - - 
 

ทั้งนี้รายละเอียดในการด าเนินการจัดกิจกรรม/การส่งเสริมการเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วิทยากรในการเรียนการสอนเรื่อง “การใช้งานแผนที่ พิกัด และเครื่อง GPS เบื้องต้น” ในโครงการ
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2554  

2. การอบรมในการเรียนการสอนเรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 การประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
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พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมอยู่ในระดับดีมาก (เอกสารอ้ างอิงหมายเลข 
1.6.3/11) 

3. วิทยากรในโครงการ SCG Sci-camp รุ่นที่ 23 เรื่อง”เรียนรู้สู้น้ า” ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2555 
 

ส่วนงานด าเนินการติดตามการประเมินผลการเพิ่มพูน/พัฒนาศักยภาพบุคลากรได้ท าการติดตามผล
ดังนี้ 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการติดตาม และประเมินผล โดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ การประเมินผลจากผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ใช้บริการ ภายในและภายนอกส่วนงาน รวมทั้ง
การสอบถามผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า บุคลากรมีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

2. บุคลากรภายในส่วนงาน งานสารสนเทศได้พัฒนาเอกสาร คู่มือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน ท าให้บุคลากรในส่วนงาน ได้มีโอกาสในการใช้งานโปรแกรมได้อย่าง
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. บริการสาธารณะ ผลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์  
ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรม ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการท างาน และการศึกษาต่อไปได้ใน
ระดับดี  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.61.6..33  

1. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “Cloud Computing”   
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/1) 
2. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดักจับและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดย  
   ใช้โปรแกรม Wireshark" (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/2)  
3. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "กระบวนการจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ 
   ทดสอบหาช่องโหว่ของระบบคอมพิวเตอร์" (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/3)  
4. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมและหนังสือขอบคุณการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Moodle  
    E-learning” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/4)  
5. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเผยแพร่และแนวทางการพัฒนามาตรฐานภูมิ 
    สารสนเทศ” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/5)  
6. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “Thai GIS User Conference ครั้งที่ 17 
    Experiencing Cloud GIS” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/6)  
7. CD ประกอบการอบรมเรื่อง “Developing ASP.NET Web Application Using Visual Basic 2008/2010  
    and Visual Studio 2008/2010 Level 1: Fundamental”  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/7) 
8. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Search Engine   

และ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 1” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/8) 
9. สรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “การท าโปสเตอร์” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/9) 

10. สรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Search Engine และ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เบื้องต้น ครั้งที่ 2” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/10) 
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11. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้น 
     พื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.6.3/11) 

 

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
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกที่มุ่ งเป้าหมาย 
เ พื่ อ ใ ห้ ผ ล ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั กษ์  ทั้ ง
ระดับประเทศและนานาชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.7        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.7.1 มีระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์องค์กรและผลงานเชิงรุก 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..77..11 

          ส่วนงานมอบหมายให้หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของงาน
บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
การก าหนดทิศทางการท างานโดยทีมผู้บริหาร (คณบดีเป็นหลัก) มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และ
กระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
อาจจะอยู่ในรูปแบบการจัดตั้งเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการในแต่ละโครงการ 

          หน่วยประชาสัมพันธ์มีการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกอย่างมีเป้าหมาย โดยจัดท า
แผนการประชาสัมพันธ์ภาพรวมและการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรม (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 1.7.1/1) โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ของการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางและการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล  ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทั้งด้านการเรียน
การสอน กิจกรรมต่าง ๆ การวิจัย การฝึกอบรม การบริการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์สู่
ชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 

          ส่วนงานด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดจะมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม  
ระหว่างกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม เมื่อข้อมูลต่าง ๆ  ได้รวบรวมและถูกประเมินผล สามารถน ามา
ปรับปรุงรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องและตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น มีการติดตามผลของ
การประชาสัมพันธ์ท่ีน าออกเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชน ไม่ว่า
จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/2-3) ซึ่งสามารถเปิดดู
ฐานข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/4) 
           

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.71.7..11  

1. แผนการประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/1) 
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีเผยแพร่ทางสื่อมวลชน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/2) 

 

http://www.en.mahidol.ac.th/
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3. ตัวอย่างการสัมภาษณ์นักวิชาการของส่วนงานในการชี้น าหรือให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน 
  สิ่งแวดล้อม  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/3) 

4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ 
เว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.7.1/4) 

 

องค์ประกอบ 1.8   การเงินและงบประมาณ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ           
เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องค์ประกอบ 1.8        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.8.1 มีระบบและกลไกการด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
[ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)]   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..88..11 

          ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย
คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีทุกผ่าย เลขานุการคณะ และหัวหน้างานทุกงาน เป็นกรรมการ มีหน้าที่ใน
การดูแลและบริหารงบประมาณของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/1)  

           การดูแลด้านการเงิน ส่วนงานแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และ
การระดมทุนเป็นผู้ก ากับดูแลบริหารการด าเนินการด้านการเงิน และมีหัวหน้างานคลังและพัสดุเป็นผู้
บริหารงานภายในงานลักษณะงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการ
ท างานและมีความต่อเนื่องกัน ดังนี้ 1) หน้าที่จัดเก็บรายได้ทุกประเภท  เริ่มตั้งแต่การแจ้งหนี้ ติดตามทวง
ถาม จัดเก็บ น าส่งและรายงานสรุปรายรับ  2) หน้าที่เบิกจ่ายเงิน โดยแบ่งตามลักษณะรายจ่าย เช่น รายจ่าย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตร  รายจ่ายส่วนกลาง รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการวิจัย รายจ่ายเกี่ยวกับ
การบริการวิชาการและฝึกอบรม 3) หน้าที่คุมงบประมาณเงินรายจ่ายทุกประเภท ไม่ให้เกินวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  4) หน้าที่จ่ายเช็ค  5)  หน้าท่ีงานธุรการ จากการแบ่งแยกหน้าที่ดังกล่าวส่งผลให้
บุคลากรมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  คล่องตัว งานมีความต่อเนื่องกัน
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เพราะลักษณะงานแต่ละคนมีกระบวนการคล้ายคลึงกัน 

งานคลังและพัสดุมีการจัดท าแผลกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดย
ผ่านคณะกรรมการที่ดูแลด้านงบประมาณท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนความต้องการครุภัณฑ์ และ
แผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของส่วนงาน ตลอดจนพิจารณาการขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เสนอต่อมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/2)  

http://www.en.mahidol.ac.th/
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มีการวางแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยจัดท าประมาณการรายได้-รายจ่าย
ประจ าปี วางแผนการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
แผนการจัดสรรงบประมาณส าหรับหลักสูตรและบุคลากรของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/3)  

   ส่วนงานมีการบันทึกข้อมูลด้านงบประมาณ  การเงินและพัสดุผ่านระบบ MU-ERP และใช้เป็น  
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/4) ซึ่งผู้บริหารสามารถเรียกดูเพื่อ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินได้โดยน าข้อมูลจากรายงานรายรับ -รายจ่ายใน
แต่ละเดือนไปพิจารณา และน าเสนอรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เป็นประจ าทุกเดือน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/5)  

   ระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน ส่วนงานได้ด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  

1) ด้านการรับเงิน มีประกาศควบคุมอัตราการจัดเก็บรายได้ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับและออก
ใบเสร็จรับเงิน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/6) 

2) ด้านการเบิกจ่าย มีประกาศอัตราการจ่ายเงินแต่ละประเภทอย่างชัดเจน มีหลักฐานการได้รับ
อนุมัติและหลักฐานการจ่ายอย่างถูกต้อง       

3) ด้านการเก็บรักษาเงิน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินท าหน้าที่ตรวจนับเงินเอกสาร
แทนตัวเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และใบเสร็จรับเงินให้มีความถูกต้องตรงกันทุก
วันท าการ ส่วนงานมีการด าเนินการทางด้านการเงินที่โปรงใสพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/7)   

ส่วนงานน ารายงานทางการเงินและงบประมาณไปพิจารณาตรวจสอบสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององค์กรตลอดจนหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกเดื อน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/8) และมีการรายงานสรุปแผน-ผล การจัดซื้อ/จัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ
รายเดือน/รายไตรมาส   มีการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ซึ่งผู้บริหารได้น าข้อมูลจากรายงานต่าง ๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/9) 
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
1.8.1/10) พิจารณาอย่างต่อเนื่อง  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.8.11.8.1 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณ ที่ 77/2555 
    ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/1)  
2. ข้อมูลประกอบการน าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/2) 
3. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/3) 
4. หน้าเว็บไซต์ ระบบ MU-ERP (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/4) 
5. รายงานสถานะทางการเงินและสรุปรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/5) 
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6. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับและออกใบเสร็จรับเงิน ที่ 034/2555 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2555  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/6) 
7.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ที่ 249/2555  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/7) 
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/8) 
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณ  ครั้งที่ 3/2555  
   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/9) 
10.ตัวอย่างรายงานสรุปรายละเอียดรายได้ ประจ าเดือน กันยายน 2555 และรายได้สะสม 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และสรุปค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.1/10) 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.8.2 มีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..88..22 
 

ส่วนงานมีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด โดยส่วน
งานมีการวางแผนตั้งแต่การจัดหา การควบคุมและบ ารุงรักษา เริ่มตั้งแต่มีคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผน
และงบประมาณ โดยมีหน้าที่วางแผนพิจารณาและจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/1) เมื่อมีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดหาแล้ว ผู้เกี่ยวข้องก็จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ หากเป็นครุภัณฑ์ก็จะจัดท า
ทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมครุภัณฑ์ต่อไป 

ขั้นตอนในการตรวจสอบทรัพย์สินของส่วนงาน จะมีการด าเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ประกอบด้วยตัวแทนจากงานต่าง ๆ เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมครุภัณฑ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อด าเนินการเสร็จก็จะรายงานผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยต่อไป 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/2) 

ในระหว่างการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินส่วนงานมีการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน โดยผู้ที่รับผิดชอบ
ดูแลครุภัณฑ์แต่ละชิ้นจะเป็นผู้ตรวจสอบหากช ารุดจนไม่สามารถใช้การได้ดี หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้จะ
มีการแจ้งซ่อมไปยังหน่วยซ่อมบ ารุง งานภายภาพและบริการพื้นฐานซ่อมแซม หากไม่สามารถซ่อมแซมได้
งานกายภาพและบริการพื้นฐานจะประสานงานกับงานคลังและพัสดุเพื่อจัดส่งหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ด าเนินการต่อไป  

นอกจากนั้น ยังมีการด าเนินการเพื่อให้ส่วนงานสามารถใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการจัดท าระบบการจองห้องออนไลน์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/3) มีการประชุม
เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/4) มีการแต่งตั้งผู้ควบคุม
งาน เพื่อดูแลระบบท าความสะอาดอาคารสถานที่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/5) และผู้ควบคุมงานดูแล
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ระบบรักษาความปลอดภัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/6) โครงการ Low Carbon Faculty ได้มีการ
ขยายการด าเนินงานเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นโดย มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/7) และมีการด าเนินการลดการใช้ทรัพยากร ได้แก่  

 ติดตั้งสวิทช์เชือกกระตุกควบคุมโคมไฟแสงสว่างในห้องท างานคณาจารย์และบุคลากรของ
ส่วนงานเพิ่มเติม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/8)  

 จัดท าวีดิทัศน์แนะน าการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายและติดโปสเตอร์แนะน า
วิธีการใช้ www.en.mahidol.ac.th (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/9)  

 จัดบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Low Carbon Faculty  พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/10)  

 น าจักรยานเก่าท่ีช ารุดมาสร้างใหม่เพื่อใช้รดน้ าต้นไม้ในพืน้ที่ส่วนงาน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/11) 

 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ  Low Carbon Faculty  ครั้งที่ 1 โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิติกร จามรดุสิต และคร้ังที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต 
อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/12)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.88.2.2  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณ ที่ 77/2555 
    ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/1) 
2. รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/2) 
3. ระบบการจองห้องออนไลน์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/3)  
4. รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม   

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/4) 
5. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารเรียนประจ าปีงบประมาณ  

2555 ที่ 130/2554 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/5)  
6. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยแก่   

สถานท่ีและทรัพย์สินของราชการประจ าปีงบประมาณ 2555  ที่ 128/2554  
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/6)  

7. แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 140/2555 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/7) 

8. รูปภาพกิจกรรม การติดตั้งสวิทซ์เชือกกระตุกควบคุมโคมไฟแสงสว่างในห้องท างานคณาจารย์และ 
บุคลากรของส่วนงานเพิ่มเติม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/8)  

9. วีดิทัศน์แนะน าการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในห้องบรรยายและโปสเตอร์แนะน าวิธีการใช้ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/9) 
 

http://www.en.mahidol.ac.th/
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10. รูปภาพกิจกรรม จัดบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Low Carbon Faculty พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการ 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/10)  
11. รูปภาพการน าจักรยานเก่าที่ช ารุดมาสร้างใหม่เพื่อใช้รดน้ าต้นไม้ในพื้นท่ีส่วนงาน  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/11) 

12. รูปภาพกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Low Carbon Faculty   
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.8.2/12) 
 

องค์ประกอบ 1.9   การบริหารความเสี่ยงและ
การเปล่ียนแปลง 

 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารความเส่ียง 
ในการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้
องค์กรเกิดความเสียหาย โดยค านึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 1.9        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
1.9.1 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ  
[ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  11..99..11 

          ส่วนงานมอบหมายให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  โดยมีรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานกรรมการ  ท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และการจัดการความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ของมหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารอ้างอิงหมายหมาย 1.9.1/1) 

           ในปี 2555 ส่วนงานได้มีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบาย
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/2)  

          ส่วนงานมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อวิเคราะห์  ระบุปัจจัยความเสี่ยง โดยมีการวางแผน และวางแนวทาง รูปแบบและวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  ตามพันธกิจของส่วนงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน โดยแบ่งเป็น 9 
ด้าน  ได้แก ่1). ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  2). ด้านกิจการนักศึกษา  3). ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
4). ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  5). ด้านการบริการวิชาการ  6). ด้านการวิจัย  7). ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน  8). ด้านการศึกษา  9). ด้านทรัพยากรบุคคล 
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ส่วนงานมีการติดตามผลการปรับปรุงตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่าน
มา จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2555  รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 
2555) และคร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 2555 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน – กันยายน 2555) โดยมีการนัด
ประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/3)  

 จากการประเมินและติดตาม เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 พบว่า
ภารกิจด้านเสี่ยงสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10  ภารกิจด้านเสี่ยงที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้  

ภารกิจ เหตุการณ์ความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่ได้ 
1. ด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
 ไม่สามารถใช้งานระบบ

ได้เมื่อไฟฟ้าขัดข้องเกิน 
30 นาที 

 ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น
ระบบเครือข่ายหลัก
ขณะไฟฟ้าดับได้ 

 ส า ม า ร ถ ข ย า ย
ระยะเวลาการส ารอง
ไฟฟ้ า ใ ห้ ไ ด้ เ กิ น  1 
ชั่วโมง 

2. ด้ า น กิ จ ก า ร
นักศึกษา 

 จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีจ านวน
น้อย 

 ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

 มีจ านวนนักศึกษาเข้า
กิจกรรมมากขึ้น 

3. ด้ า น ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 

 บุคลากรของส่วนงานมี
การตีความในระเบียบ
ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน 

 จ านวนครั้งของความ
เข้ า ใ จ ไม่ ตร งกัน ใน
แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับ 

 มีการศึกษาและความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ประกาศ  ข้ อบั งคั บ 
ของมหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้น และสามารถ
ด าเนินการและปฏิบัติ
ได้ถูกต้องมากขึ้น เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยลง 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.1.99..11  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    ที่ 170/2555  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/1) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  

ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 8 มิถุนายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/2) 
3. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.9.1/3) 
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องค์ประกอบ 1.10  ผลลัพธ์การบริหาร  ผลการประเมินผลลัพธ์ 
หลักการ ผล ลั พ ธ์ ที่ แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ลขอ งก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร          
ซึ่งครอบคลุมทั้งภาวะผู้น าการน าองค์กร    
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 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) 1.78 
  

 ผลลัพธ์อื่นๆ        
  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยทุธข์อง

ส่วนงาน 
       

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

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

ฯลฯ 

       

 
มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  

1.10.1 สัมฤทธิผลด้านการบริหาร 
 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : ผลการประเมินความส าเร็จของการบริหารส่วนงาน 
รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ท าแบบประเมินระบบการบริหารโดยมีการ
ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบและเข้าใจร่วมกันถึงการประเมินดังกล่าว และแจ้งผลการประเมินต่อบุคลากร
โดยผ่านทางการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน มีข้อค าถามหลักจ านวน 10 ข้อค าถาม เน้นเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน การบริหารที่มีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน ใช้แบบ
ประเมิน 5 ระดับ ภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.69  หรือร้อยละ 73.80 (ตารางที่ 11)  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/1) 
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ตารางที ่11  สรุปภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารของสว่นงาน 

ที่ หลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับการประเมิน ล าดับ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3.60 72.00 มาก 8 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3.57 71.40 มาก 9 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 3.56 71.20 มาก 10 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 3.61 72.20 มาก 7 

5 หลักความโปร่งใส (Transparency) 3.65 73.00 มาก 6 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 3.79 75.80 มาก 2 

7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 3.76 75.20 มาก 3 

8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 3.71 74.20 มาก 5 

9 หลักความเสมอภาค (Equity) 3.73 74.60 มาก 4 

10 หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) 3.87 77.40 มาก 1 

รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็นทั้งหมด 3.69 73.80 มาก 
 

ผลลัพธ์รายการที่ 2 : ร้อยละของ Corporate KPI ที่บรรลุตามเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา 

รายงานผลลัพธ์  :  เม่ือเปรียบเทียบของ Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2554 และมีงบประมาณ 2555 พบว่า ปีงบประมาณ 2555 มี 
Corporate KPI ที่บรรลุตามเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 12 ตัวชี้วัด จากจ านวน
ทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด คิดเป็น Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 
92.31 และเม่ือเทียบกับปี 2553 และปี 2554  มี Corporate KPI ที่บรรลุตามเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 10 ตัวชี้วัด แสดงถึงแนวโน้ม Corporate KPI ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเม่ือดูผล
ย้อนหลัง 2 ปี (ตารางที่ 12)  
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ตารางที่  12  แสดงเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและ 
                      ทรัพยากรศาสตร์  ปี 2553 – 2555 

แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  หน่วยนับ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
1.    ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม        
     1.  จ านวนองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 8 10 12 

      2.  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสังคม
หรือหน่วยงานภายนอก 

กิจกรรม 11 9 12 

     3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม ครั้ง/คน 14/754 25/565 15/764 

      4. บุคลากรมีความตระหนักและมีบทบาทเป็นผู้น าในการชี้น า
การรักษ์สิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึ้น 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 3 4 

2.   เพียบพร้อมจริยธรรม      

    1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร  โครงการ 10 17 18 

    2. บุคลากรมีความเป็นผู้น าในการสร้างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่
ค านึงถึงคุณธรรม  จริยธรรม 

    

3. เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม      

   1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ โครงการ 1 1 1 

   2. การน างานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง - - 6 

4.   เป็นที่ยอมรับ และถูกกล่าวขาน      

    1. จ านวนหน่วยงานที่มาดูงาน หน่วยงาน 7 7 11 

    2. จ านวนรางวัลทีไ่ด้รับ รางวัล 8 13 17 

    3. จ านวนโครงการการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

โครงการ 7 12 5 

   4. จ านวนการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบและสื่อต่างๆ     

      - จ านวนหนังสือ/ต ารา   เล่ม 3 2 5 

      - จ านวนสื่อวิดีทัศน ์      เรื่อง - 21 38 

      - จ านวนหน้าในเว็บไซต ์  หน้า 8,500 13,000 13,800 

      - จ านวนครั้งในสือ่สิ่งพิมพ์ (หนังสือ, หนังสือพิมพ,์ นิตยสาร,
วารสาร, วิทยาสาร) 

ครั้ง 39 68 178 

       - จ านวนครั้งในสื่อวิทยุ/โทรทศัน์  ครั้ง 11 68 141 

5.   สร้างสรรค์สิ่งใหม่      

    1. จ านวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม ผลงาน - 2 3 

สรุปจ านวนตัวชี้วัดที่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายหรือดีข้ึน
กว่าปีที่ผ่านมา 

 - 10 12 

 
 

ผลลัพธ์รายการที่ 3 : ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของบุคลากร 
รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานยังไม่มีการจัดแบบประเมินผล 
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ผลลัพธ์รายการที่ 4 : การพัฒนาคณาจารย์ 
รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานมีการพัฒนาอาจารย์ โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 50 คน    
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าท้ังหมด 292 โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
                                  ดัชนีคุณภาพของอาจารย์  =  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า   
                                                                            จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
                                                                   =                  292        = 5.84 
                                                                                        50    
       ค่าคะแนนที่ได้               =  4.86   
    (เกณฑ์ สมศ. ดัชนีคุณภาพของอาจารย์ 6=5 คะแนน) 
       โดยเมื่อปี 2554 ค่าคะแนนที่ได้จากการพัฒนาคณาจารย์ เท่ากับ 4.45  ในปี 2555 ค่าคะแนนที่ได้ 
เท่ากับ 4.86 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง 2 ปี มีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
  
ผลลัพธ์รายการที่ 5 : ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและ

วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รายงานผลลัพธ์  :  จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการตั้งเป้าหมายของ PA ส่วนงาน ไว้ท่ีร้อยละ 90 โดยในปี 2555 มี
คณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จ านวน  37 คน จากอาจารย์ประจ าท้ังหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 74   
       สรุปผล  การพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่ า
กว่าเป้าหมาย  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/2) 
 
ผลลัพธ์รายการที่ 6 : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใน

วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รายงานผลลัพธ์  :  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการตั้งเป้าหมายของ PA ส่วนงาน ไว้ที่ร้อยละ 90 โดยในปี 2555 มี
บุคลาการสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จ านวน 70 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 88 คน คิดเป็นร้อยละ 79.55 
       สรุปผล  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิขาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

       ทั้งนี้  ส่วนงานได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลาการทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ผลลัพธ์รายการที่ 7 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ที ่   
ส่วนงานจัดให้ 

รายงานผลลัพธ์  :    จากการสรุปและวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ (ระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ) พบว่า ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.73 และด้านความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหา (Content) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.49 
ทั้งนี้งานสารสนเทศได้น าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีเนื้อหา และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/3)  
 
ผลลัพธ์รายการที่ 8 : ระดับความส าเร็จด้านการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ที่เน้น 
ผลลัพธ์รายการที่ 9 : ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผน 

รายงานผลลัพธ์ 8-9 :   งบประมาณปี 2555 ที่ส่วนงานได้รับอนุมัติเพื่อด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ใน
ทุกพันธกิจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,324,548.60 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  
81,378,605.25 บาท คิดเป็นการบริหารงบประมาณที่บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ร้อยละ 74.44  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายจากงบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มการใช้งบประมาณในอัตราลดลงเมื่อดูผล
ย้อนหลัง 2 ปี โดยเฉพาะงบประมาณเงินรายได้  ดังแผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณเงิน
แผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปี 2553-2555 คิดเป็นการบริหารงบประมาณที่บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
ร้อยละ 47.13 เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2554 เกิดอุทกภัยในต าบลศาลายา ได้ปิดสถานที่ท า
การ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับแผนไปด าเนินการในปีงบประมาณ 2556  

 เมื่อเปรียบเทียบระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
พบว่า Corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมายหรือมีผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 – 2555 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
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แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปี 2553-2555 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  1.10.11.10.1  
 

1. แบบประเมินระบบการบริหาร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/1) 
2. สรุปข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/2) 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.10.1/3) 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 1 สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 1 ::  มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหารมาตรฐานคุณภาพด้านการบริหาร  

สรุปผลการด าเนินการ  (ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่
ผ่านมาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

          ส่วนงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามพันธกิจ  มีการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วน
งาน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า ผู้บริหารมีบทบาทในการชี้น าองค์กร มีการ
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรร่วมกับบุคลากรทุกระดับ  โดยมี
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  โดยได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากร
บุคคล มีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน มีการ
ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และมีการประเมินผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตามระบบ
คุณภาพ PDCA  นอกจากนี้ยังมีการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาส่วนงาน โดยมี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการบูรณาการการจัดการจัดการความรู้กับการด าเนินงานตามพันธ
กิจต่าง ๆ ของส่วนงาน    เพื่อให้การด าเนินการด้านพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับระบบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง และรับการเยี่ยมส ารวจ โดยน าผลจากการเยี่ยม
ส ารวจมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ ส่วนงานได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมาสนับสนุน
การบริหารงานขององค์กรในทุกด้าน ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนงานได้น าจุดเด่นด้านต่าง ๆ ของส่วนงาน 
เผยแพร่สู่บุคคลภายนอก ท าให้ส่วนงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป เช่น  ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม การให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้สามารถสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  และมีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร
งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายเงิน โดยปัจจุบันส่วนงานได้มีการใช้ระบบ ERP ที่สามารถบันทึกและเรียกดู
รายงานทางการเงินเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ รวมถึงมีการจัดระบบ
การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดซึ่งได้ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุม 
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ทั้งนี้ส่วนงานได้มีการติดตาม และประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อแก้ไข ลดและป้องกัน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามพันธกิจท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
2. มีการกระจายอ านาจการบริหารงานภายใน 
3. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างโอกาส   
    ความก้าวหน้าให้กับบุคลากร 
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จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 

          ขาดการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 

สรุปผลลัพธ์ 

          ส่วนงานมีระบบและกลไกด้านการบริหารที่ส่งเสริมให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ส่วนงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและทักษะในวิชาชีพ ของบุคลากรสาย
วิชาการสายสนับสนุน  การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้น อีกทั้ง
ให้มีการประเมินผลการให้บริการด้านระบบสารสนเทศเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ท างานต่อไป 
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หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดด
เด่นกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆในสาขา/คณะเดียวกันและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
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        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพ 
2.1.1 องค์กรมีการก าหนดโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้าน
การบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของชาต ิ
[ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน(สกอ. 2.6)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.1 

 ส่วนงานมีการก าหนดให้งานบริการการศึกษา อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของส่วนงาน โดยมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นหลัก ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานด้านการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/1) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ทางการศึกษาของส่วนงาน ตลอดจนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของ
ส่วนงานโดยคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และ
กรรมการประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
สาขาวิชา โดยมีหัวหน้างานบริการการศึกษาเป็นเลขานุการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/2) ท าหน้าที่
บริหารจัดการระบบการศึกษาของส่วนงานให้ด าเนินการไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ มีการจัดท า
เป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลผลิต ทางด้านการศึกษาร่วมกับแผนการใช้งบประมาณ ( เอกสารอ้างอิง 
หมายเลข 2.1.1/3) โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   

 มาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษา มาตรฐานคุณภาพท่ี 2 
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(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/4) เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนของส่วนงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ท าให้ส่วนงานมีกิจกรรมและการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของส่วนงาน ดังนี้ 

 ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง 
ทิศทางหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/5) 

 ส่วนงานมีการวางแผนงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรในการศึกษา
ภาคสนาม ส าหรับปีการศึกษา 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/6)  

 ส่วนงานมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการศึกษาผ่านทางคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
เช่น คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดผล
การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการวิชาการฯ มีการติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวิชา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ทันในปี
การศึกษา 2556 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/7) 

2. ส่วนงานมีการเสนอรายวิชา Climate Change Adaptation และแผ่นดินไหว – ลมหายใจของ
โลก เข้าใจโลก – เข้าใจธรรม ต่อที่ประชุมรองคณบดีหรือผู้บริหารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อ
จัดท าเป็นวิชาหนึ่งใน MUGE (Mahidol University Gateway Education) 

3. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
นักศึกษาผ่านทางคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและบริหารงบประมาณ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.1 

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

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่ 024/2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/2)  

3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/3) 
4. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/4) 
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5. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่  132/2555 ลงวันที่  21 พฤษภาคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/5) 

6. เอกสารแจ้งยอดเพื่อออกภาคสนามระยะสั้น Short trip (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/6) 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.1/7) 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
2.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.2 

          ส่วนงานมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณภาพให้
สอดคล้องตามแนวนโยบายคุณภาพของส่วนงานและระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.1.2/1) โดยมีหน่วยพัฒนาคุณภาพ ท าหน้าที่ด าเนินงานและประสานงานต่าง ๆ ในด้านระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
เกณฑ์ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

          การจัดท ารายงานการประเมินตนเองนั้น หน่วยพัฒนาคุณภาพได้แจกเอกสารคู่มือแนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ให้แก่ผู้รับผิดชอบทุกท่าน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจาก
ที่ทุกหน่วยงานได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/2) เพื่อตรวจสอบเนื้อหา กระบวนการ วิธีการ ความ
ถูกต้องความเหมาะสมของเอกสารอ้างอิงและข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนในรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งชี้แนะให้โอกาสในการพัฒนามาปฏิบัติให้เป็นจริง ซึ่ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจะมีการตรวจติดตามคุณภาพและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 

          จากการเยี่ ยมส ารวจประเมินคุณภาพภายใน และการเยี่ ยมส ารวจตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พบว่า ส่วนงานมีผลการด าเนินงานในมาตรฐาน
คุณภาพดา้นการศึกษาด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ  2 จากระดับคะแนน 7 การด าเนินงานจากผลการเยี่ยม
ส ารวจพบว่า ส่วนงานมีความโดดเด่นในด้านหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการ
เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง มีภาคปฏิบัติในพื้นที่จริง ส าหรับการพัฒนาศักยภาพด้านความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคณาจารย์ที่มีความสามารถ รอบรู้ ตั้งใจและทุ่มเทให้กับนักศึกษา 
มีเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) หลากหลาย  มีความพร้อมด้านปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาและอาจารย์   และมีโอกาสพัฒนา เช่น ควรมีแผนงานด้านการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดให้ครอบคลุมท้ังกระบวนการและผลลัพธ์  เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/3) 
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          ทั้งนี้ ได้น าผลการเยี่ยมส ารวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รายงานเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/4) เพื่อให้คณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านรับทราบ และน าไปปรับปรุงตามที่ได้รับค าแนะน า โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.2 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ที่ 169/2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/1) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ 304/2555 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/2) 
3. ผลการเยี่ยมประเมินคุณภายใน  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2555 และ ผลการเยี่ยมส ารวจ 
    ตามระบบคุณภาพ มหาวทิยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/3) 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร  ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1.2/4) 
 
 

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 ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีความคล่องตัว    ได้
มาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ์ 
[ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน(สกอ. 2.6)] 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..22..11 

ส่วนงานมีการจัดระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และ
หลักสูตรนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10 หลักสูตร คือ 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (ภาคปกติ) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ 
    สิ่งแวดล้อม(อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
    (อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ทั้ง 10 หลักสูตรมีการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีหน้าที่ในการวาง
นโยบายการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทาง การด าเนินงานของ
ส่วนงานและมหาวิทยาลัยควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
พรบ.วิชาชีพตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรและให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 โดยในการด าเนินการของทุกหลักสูตรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการวิชาการและ
พัฒนาการจัดการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  2.2.1/1) ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นประธาน มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา เป็นคณะ 
กรรมการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ ท าหน้าที่ก ากับดูแล ก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย แผนการศึกษาและแนวทางการด าเนินงานด้านการศึกษาของส่วนงาน รวมถึงในเรื่องของการ
สร้างหลักสูตร ก าหนดการประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรไปบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และยังมีคณะกรรมการประจ าส่วน
งานท าหน้าที่ควบคุม และก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/2 ) 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/2 ) ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2554 ซึ่งส่วนงานสามารถด าเนินการได้ทัน พร้อมทั้งเปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ซึ่งเป็นการปรับรวมหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 2 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน คือ สาขาวิชานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ( IE) กับ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (RM) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ) ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/3) 

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง จ านวน 3 หลักสูตร คือ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 
    ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
     (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/4) 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  2.2.12.2.1  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่ 024/2555  
ลงวันที่ 26 มกราคม 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/1) 

2. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/2) 

3. เอกสารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/3) 

4. บทสรุปผู้บริหารในการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2.1/4) 
 

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 าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 

องค์ประกอบ 2.3        

         

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.1  มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคล้องกับหลักการการศึกษาที่เน้นการ
เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Centered Education) 
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..33..11 

          ส่วนงานมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง  เช่น 

1. ระดับปริญญาตรี  

1.1 มีการก าหนดการศึกษาดูงาน การฝึกงาน การท าโครงงาน โดยเลือกจากหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจ เลือกสถานที่ฝึกงานได้เองตามความเหมาะสม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
จะน าแบบประเมินจากผู้ประกอบการมาท าการสรุปผลการประเมิน และน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อวิเคราะห์แนวทางและปรับประบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับ
การฝึกงานส าหรับปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ บางรายวิชายังมีการเรียนการสอนทั้งแบบ
บรรยายและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและพื้นที่จริง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/1)  

1.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ ให้ความรู้ ความสามารถ 
และคุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพในการสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือในการสมัครเข้าท างาน  การให้ทุน/รางวัล
ต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสได้พบปะ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/2)  

 

1.3 มีการวัดระดับความรู้ของผู้เรียน ระหว่างการด าเนินการเรียนการสอน เพื่อท าให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนดีขึน้ มีการสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรยีนของแต่ละคนเพื่อจัดกลุ่ม
การเลือกแขนงวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/3) 

1.4 มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาโครงการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Senior Project) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์จะชี้แนะนักศึกษาตั้งแต่การ
ค้นหาหัวข้อเรื่อง ให้ค าแนะน าในการวางแผนการวิจัย และด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ มี
การจัดให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ทุกสิ้นปีการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.3.1/4) ทั้งนี้ ส่วนงานได้มีการสนับสนุนการท าโครงการวิจัยให้จ านวน 15 ทุน ๆ ละไม่เกิน 5,000 บาท 
ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/5)  

 

1.5 การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด ในระดับปริญญาตรี 
เช่น จัดอบรมด้านวิชาการและเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อการอบรมที่
สนใจและต้องการเพิ่มพูนความรู้ก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งในแต่ละปีจะจัดหัวข้ออบรมตามที่
นักศึกษาถนัดหรือสนใจ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/6)  
 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการช่วยเหลือนักศึกษาตั้งแต่เข้ามาศึกษา  โดยการจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ในการแนะน าให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอน  การแนะน าอาจารย์ที่
ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์   โดยนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัยได้ตามความ
สนใจ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในทุกภาคการศึกษา  เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน อภิปราย การด าเนินงานการท าวิทยานิพนธ์
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ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์  ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา และยังมีกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางโดยการจัดให้มี 

 2.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการศึกษาดูงานระยะสั้น และการออกฝึกภาคสนามเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้และปฏิบัติจากสถานที่จริง  

 2.2 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตร เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะความ 
สามารถในการท าวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรอื่นได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมด้วย เช่น 
เทคนิคการเก็บตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในภาคสนาม และ Workshop เพื่อก าหนดประเด็น
ปัญหาและเตรียมข้อมูลในภาคสนาม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/7) 

นอกจากนี้หน่วยกิจการนักศึกษายังมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความ
ถนัด ส่งเสริมการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ/คุณธรรม/จริยธรรม เช่น กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
โดยหน่วยกิจการนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานระหว่างนักศึกษากับบุคลากรและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งส่วนงานได้
มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/8) 

การจัดการเรียนการสอนมีการประเมินผลโดยเน้นนักศึกษาประเมินตามหลักการการเรียนรู้เป็น
ศูนย์กลาง  โดยในการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถประเมินผลอาจารย์ผู้สอนและรายวิชาที่เรียนได้ทาง
ระบบออนไลน์   และส าหรับโครงการต่างๆ ที่หลักสูตรก าหนดจัดขึ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมนั้น นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการเป็นผู้ประเมินผลโครงการ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/9) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  2.3.12.3.1  

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

2. การจ ัดอาจารย์ที่ปรึกษาเบื้องต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/2) 
3. เกณฑ์การเลือกแขนงวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและการจัดกลุ่มสาขาวิชาที่ส 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. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/6) 
7. ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/7) 
8. งบประมาณที่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมศักยภาพนักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/8) 
9. กิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด  
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.1/9) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.2 มีการประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..33..22 

          แต่ละหลักสูตร  มีการก าหนดการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา รวมทั้ง  
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน ไว้ใน Course Syllabus ทุกรายวิชา จากนั้นมีการเสนอเข้า
รับรองในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/1) 

งานบริการการศึกษาด าเนินการชี้แจงให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทราบ
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยระดับปริญญาตรีจะใช้การประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์ผ่านทางระบบของมหาวิทยาลัย ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระบบการประเมินของส่วนงาน
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/2)  

         หลังจากนั้นจะด าเนินการสรุปผลการประเมินในระบบของมหาวิทยาลัย และระบบของส่วนงาน 
จัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณา และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/3) 

 
ภาพประกอบที่ 1   ระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย 

 

1. ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/1) 

2. แบบประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/2) 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  2.3.22.3.2  
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3. ตัวอย่างการส่งสรุปผลการประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตร  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.2/3) 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.3.3 มีการส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยทางด้านการศึกษา (Education Research)เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..33..33 

          ส่วนงานด าเนินการจัดท าวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือการท างาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ซึ่งขณะนี้มีการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการจ านวน 2 โครงการ คือ 1.
โครงการวิจัย เรื่องผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.3/1) โดยหน่วยกิจการ
นักศึกษา งานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในคน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะ
ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานในด้านกิจการนักศึกษาและการให้ค าปรึกษา อันเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย   2.
โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (3 ปี) ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ด าเนินการโดยงานบริการการศึกษา 
ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการปรับโครงร่างตามค าแนะน าของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และท าการทบทวน
วรรณกรรม การก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการศึกษาวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.3/2)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..33..33  

1. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.3/1) 

2. โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (3 ปี) ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3.3/2) 

 

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        
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงศักยภาพของนักศึกษา และการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..44..11 

งานนโยบายและแผนส่งเป้าหมายแผนการรับนักศึกษาและนักศึกษาคงอยู่ให้กับประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานบริการการศึกษาท าการทบทวนเพื่อปรับจ านวนการรับนักศึกษา
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงจากการรับนักศึกษาใหม่เข้าของแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นตัว
เปรียบเทียบ เพื่อปรับจ านวนการรับนักศึกษาให้มีความเหมาะสม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/1) 

ส าหรับการรับนักศึกษาทุกหลักสูตรภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
การก าหนดขั้นตอนการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ
รับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรไว้ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/2) 

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาใหม่ของแต่
ละปีการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ทั้งในระบบแอด
มิชชั่น นักเรียนต้องผ่านการทดสอบความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สทศ.) ในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมีการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การสอบข้อเขียนของคะแนน 
GPAX และ GPA ตลอดจนเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ทั้งในระบบแอดมิชชั่น และระบบโควตากลุ่ม 
เป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีเ่รียนสายวิทยาศาสตร์ การรับนักศึกษาแยกเป็น  2  ระบบคือ  

1. ระบบรับตรง ได้แก่  
 ระบบโควตาวิทยาเขต ได้แก่ กลุ่มกาญจนบุรี กลุ่มนครสวรรค์ กลุ่มอ านาจเจริญ 
 ระบบโควตาโครงการพิเศษ เป็นโครงการความร่วมมือและส่งเสริมทางวิชาการส าหรับ

เยาวชน   พิจารณาจากนักเรียนที่ผ่านการอบรมตามโครงการความร่วมมือและส่งเสริม
ทางวิชาการระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน
ช้างเผือกซิเมนต์ไทย (SCG Sci-Camp) และโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (The power green camp)  

 ระบบโควตาความถนัดทางวิชาชีพซึ่งรับนักเรียนจากท่ัวประเทศนอกเหนือจากกลุ่ม 
วิทยาเขต 

 การรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยส่วนงานรับจ านวน 1 คน พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน 

2. ระบบแอดมิชชั่น เป็นระบบกลางที่สถาบันการศึกษาใช้ร่วมกันทั้งประเทศ ทั้งในระบบแอด
มิชชั่นและระบบโควตา ส่วนงานได้มีการก าหนดเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 ไว้ด้วย 
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ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะมีการ
รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโดยวิทยาลัยนานาชาติ  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

การรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละปีการศึกษาและให้ความส าคัญในการพิจารณา
ทบทวนจ านวน กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสิ่งที่ควรปรับปรุงจากกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อน ามาพัฒนาระบบการรับนักศึกษา มีการขยายกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรภาคปกติมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ระบบปกติหลักสูตร
ก าหนดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  โดยเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 2.5 และกลุ่มที่ 2 ระบบ
โควตาหลักสูตรก าหนดช่องทางการับนักศึกษาที่มาจากข้าราชการ และ/หรือ พนักงานที่มีความสนใจ  
โดยเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการสมัคร คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาโดยไม่
จ ากัดคะแนนเฉลี่ยสะสม  และมีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย 2 ปี มีหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
จากหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  และหลักสูตรก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก  โดย
พิจารณาจากแนวคิดงานวิจัย (Concept Paper) และสอบสัมภาษณ์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/3) 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ส่วนงานมีการก าหนดรับนักศึกษาระบบโควต้า
โดยมีคุณสมบัติของนักศึกษาเพิ่มเติม คือ จะต้องมีประสบการณ์ท างานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 3 ปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/4) 

 กระบวนการ คัดเลือกนักศึกษาด าเนินการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  ตลอดจน
เกณฑ์คะแนนผลการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกข้อสอบวิชาเฉพาะของหลักสูตร  โดยพิจารณาเลือกอาจารย์ที่มีสาขาวิชาความรู้ที่มีความเหมาะสม
กับสาขาวิชาของหลักสูตร และหลักสูตรยังแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบวิชาเฉพาะ  เพื่อประเมินคุณภาพข้อสอบของหลักสูตร   พร้อมทั้ งส่งให้ประธานคณะกรรมการ
ออกข้อสอบพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท าข้อสอบอย่างมี
ระบบในเรื่องของเกณฑ์คะแนนการสอบของวิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ทั่วไปตามที่ระบุในเอกสาร
ระเบียบการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้บางหลักสูตรมีการผ่อนผันให้นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษ
ไม่ผ่านเข้ามาศึกษาก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษภายใน 1 ปีมีระบบการสอบคัดเลือก
ที่ด าเนินการโดยหน่วยทดสอบกลาง ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะมีการ
สอบสัมภาษณ์ที่พิจารณาถึงความพร้อม ความถนัด ความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.4.1/5) 

ส่วนกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ผู้ที่ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างประเทศจาก
ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ (TICA) (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.4.1/6)  หรือผู้ท่ีสนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในกรณีที่เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติ 
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และพ านักอยู่ต่างประเทศมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทางไกลเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รวมทั้ง
พิจารณาจากโครงร่างงานวิจัย (Proposal) 

หลักสูตรปริญญาเอกมีกระบวนการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษา
ด าเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความสนใจ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติคือ มี
คะแนน TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หลังจากนั้นผู้สมัครน าเสนอ Concept Paper ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกหลังจากนั้นคณะกรรมการจะด าเนินการพิจารณาและลงมติใน
การคัดเลือกนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรต่อไป การคัดเลือกนักศึกษาสามารถด าเนินการได้ตลอด
ทั้งปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/6) 

การได้มาซึ่งนักศึกษาต้องอาศัยกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารออกไปสู่สาธารณะในวงกว้างซึ่งส่วนงานใช้วิธีการต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

 โครงการ “เสริมความรู้สู่โรงเรียน” (Road show) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการศึกษาในเชิงรุกให้เกิดการยอมรับ เข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนงาน ตลอดจนเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ให้นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ณ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการตาม
โครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12พฤศจิกายน 2555 ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 โดยมีประธาน
หลักสูตร เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่เป็นวิทยากรให้ความรู้ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.4.1/7) 

 

 
   ภาพประกอบที่ 2  โครงการเสริมความรู้สูโ่รงเรียน 

 

 ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่างๆ รวมถึงหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 

 การประชาสัมพันธ์ทาง หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์  และ
ระบบออนไลน์ 

 ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมได้มีการทบทวนแนวทางการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของส่วนงานที่
ผ่านมา พร้อมทั้งก าหนดเป็นนโยบายที่จะสนับสนุนนักศึกษาปริญญาตรีของคณะที่มีผลการเรียนดีเด่น 
ให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ทุกหลักสูตรตามความสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น 
จึงมีมติให้ส่วนงานออกเป็นประกาศเรื่องการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของส่วนงานได้ทุกหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษโดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.4.1/8) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.1 

1. การพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/1) 
2. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/2) 
3. การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครระบบโควตา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/3) 
4. การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ )

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/4) 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก และค าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่ 688/2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/5) 
6. การก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/6) 
7. โครงการแนะแนวหลักสตูร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/7) 
8. ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนสนับสนุนนักศึกษา 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเกียรตินิยม 
    อันดับ 1 เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.1/8) 
 

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) 

 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

 1. ด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิชาการ จัดให้มีโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนจบการศึกษา ซึ่งมีการอบรมด้านวิชาการ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้เลือกหัวข้อที่สนใจที่ เกี่ยวข้อง
กับการเรียนในหลักสูตรเพิ่มเติม รวมถึงมีการจัดอบรมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อน าไปใช้ในการ
สมัครงานและศึกษาต่อ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/2) 
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 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษามีค่านิยมที่ถูกต้อง ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา โดยมีการประกวดค าขวัญหัวข้อรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาถูก
ระเบียบ การประกวดเรียงความด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.4.2/3) 

 3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการ ดังนี้ 
 โครงการเปิดประตูสู่สิ่ งแวดล้อม ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก โดยมีการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.4.2/4)  

 โครงการที่ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (บ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล) โดยบุคลากรและ
นักศึกษาได้ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดวัชพืช จอกแหน และขยะ ณ บริเวณพุทธ
มณฑลสถาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/5) 

 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ณที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑลจ.นครปฐมซึ่งนักศึกษาร่วมกันจัด
กิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสอดแทรกเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในเกมส์ต่าง ๆ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.4.2/6) 

 การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมนั้น ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการจะเป็นผู้ท าการ
ประเมินผลโครงการ โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลต่าง ๆ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ การ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ การสังเกต เพื่อประเมินและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการตามแบบฟอร์ม
รายงานผลที่ส่วนงานก าหนด และน าเสนอต่อผู้บริหารของส่วนงาน ซึ่งจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็น
ภาพรวมของโครงการรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้จัด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.4.2/7) 

  การน าผลการประเมินไปวางแผนเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไปนั้น มี
วิธีการคือ เม่ือการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลง ผู้จัดจะน าผลการประเมินโครงการมาจัดท าเป็นรายงานผล 
และหากจะเสนอขออนุมัติจัดโครงการเดิมในคร้ังต่อไป ผู้จัดจะมีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่
ได้จากครั้งก่อน มาจัดท าเป็นแนวทางและวิธีการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการ โดยใช้แบบฟอร์ม
การเสนอโครงการของส่วนงาน เพื่อให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.4.2/8) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  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) 
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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) 
 

องค์ประกอบ 2.5ปัจจัยเก้ือหนุน  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 ) เพื่อ
จัดท าแผนและแนวทางที่เหมาะสมในด้านการพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ ทั้งนี้ งานบริการการศึกษา
ได้ร่วมกับงานสารสนเทศในการวิเคราะห์ระบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการ
เรียนการสอน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/2)  

ระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาภาพประกอบที่ 3
โปรแกรมภาระการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ภาพประกอบที่ 4 โปรแกรมประมวลรายวิชาออนไลน์ 
(Course Syllabus Online) ภาพประกอบที่ 5 โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาในการเข้าห้องเรียนวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาพประกอบที่ 6 และโปรแกรมการบันทึกผลการเรียนออนไลน์  (Grade Online) 
ภาพประกอบท่ี 7 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/3) 

 รวมทั้งได้พัฒนาโปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (Assessment Program 
Online) ภาพประกอบท่ี 8 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเพื่อประเมินผลการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
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ภาพประกอบที่ 3  โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา 

 

 
ภาพประกอบที่  4  โปรแกรมภาระการควบคมุวิทยานิพนธข์องอาจารย์ 
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ภาพประกอบที่ 5  โปรแกรมประมวลรายวชิาออนไลน์ (Course Syllabus Online) 

 

 
ภาพประกอบที่ 6  โปรแกรมสแกนน้ิวมือนักศึกษา 
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    ภาพประกอบที่  7  โปรแกรมการบันทึกผลการเรียนออนไลน์ (Grade Online) 

 

 
ภาพประกอบที่  8   โปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 

(Assessment Program Online) 

 
งานสารสนเทศได้จัดท าแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิง

หมายเลข 2.5.1/4) เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษาให้มีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ งานสารสนเทศรวบรวมปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา เพื่อน ามา
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้งานบริการการศึกษาได้ท ารายงานสรุปผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/5) และแจ้งแก่หลักสูตร อาจารย์ประจ า
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.1 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 038/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/1) 
2. เอกสารสรุปการวิเคราะห์ระบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศงานบริการการศึกษา 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/2) 
3. เอกสารสรุปโปรแกรมในระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/3) 
4. แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/4) 
5. รายงานสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.1/5) 
 

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

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..55..22 

แผนการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ค้นคว้าตามอัธยาศัย 
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ บริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลัง
ความรู้ ในเรื่อง “สู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ” ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและทันสมัย การพัฒนาระบบให้บริการสารสนเทศทันสมัย  และการบูรณา
การความร่วมมือเครือข่าย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/1) 

การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการ 2 ชุด 
คือ คณะกรรมการห้องสมุด และคณะท างานพัฒนาและคัดเลือกหนังสือและวารสาร  ซึ่งประกอบด้วย รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  มีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้แทนคณะกรรมการการ
หลักสูตรเป็นกรรมการ หัวหน้าห้องสมุด (บรรณารักษ์) เป็นเลขานุการ ภารกิจที่โดดเด่นคือ การพิจารณา
คัดเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ฯ หนังสือที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นหนังสือที่มีคุณค่า สอดคล้อง และสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของคณะเป็นตัวชี้วัดที่เป็น
แม่แบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีการเรียนการสอนในสาขาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแม่แบบและขอ
เทียบเคียงด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/2) 

          ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้สนองนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่จะมุ่งสู่ความเป็นสากล การสร้างความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และมุ่งมั่น
ในการขับเคลื่อนให้ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยเป็นปัญญาของแผ่นดิน ส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้วยหลัก 
University Social Responsibility (USR) โดย  
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 1. การให้ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า อ้างอิงในสาขาสิ่งแวดล้อม ที่สมาชิก
และผู้รับบริการห้องสมุด ตลอดจนประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นและค้นคว้าตามอัธยาศัย ได้ด้วยตนเอง 
หรือผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน และหอสมุดฯ 

           ปีงบประมาณ 2555 ห้องสมุดให้บริการบุคลภายในและบุคคลภายนอก (ในเวลาและนอกเวลา) 
ดังนี้ 

                  ผู้เข้าใช้ห้องสมุด บุคคลภายใน จ านวน 20,266 คน   และบุคคลภายนอก จ านวน 363 คน   
(ห้องสมุดส่งสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้รับบริการให้หอสมุดฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี) 

 2. การจัดบริการของห้องสมุดส่วนงาน ช่วยจัดหาบทความวิชาการจากวารสาร จากหนังสือต ารา
วิชาการ หรือสื่อความรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น การประชุมวิชาการ สิทธิบัตร มาตรฐาน ฯลฯ ในสาขา
สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดและเครือข่ายภาคี แหล่งต่าง  ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้ทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์การใช้งานของผู้รับบริการห้องสมุด ทั้งในรูปของข้อมูล
บรรณานุกรมฉบับพิมพ์ (printed) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (full text) 

 3. ส่งเสริมการเรียนการสอน การช่วยแนะน าการใช้ห้องสมุด แนะน าการสืบค้นสารสนเทศห้องสมุด
จากฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น  E-Thesis, Mahidol-IR (Mahidol University Institutional Repository-
ฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล) ฐานข้อมูล Subjects Guide ฐาน  
ข้อมูล OPAC ของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ จากภายนอก รวมถึงการใช้โปรแกรม/
เครื่องมือช่วยงานวิชาการ ผลงานวิจัยของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เช่น การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้ E-books ฐานข้อมูล GREENR -Global Reference on Environment Energy and 
Natural Resources และฐานข้อมูล GVRL-Gale Virtual  Reference Learning ณ ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ชั้น  3  อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้เข้าร่วม 30 คน อาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท นักวิจัย นัก 
วิทยาศาสตร์ และผู้สนใจของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้แนะน าการใช้โปรแกรม EndNote, Turnitin แก่
ผู้รับบริการท่ีมาปรึกษาเป็นต้น 

 ในปี 2555 ห้องสมุดได้ใหก้ารต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555)  และแนะน าการใช้ห้อง 
สมุดแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนงาน (เมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 25 มิถุนายน 
และ 18 กันยายน 2555 ตามล าดับ) นอกจากนี้ห้องสมุดส่วนงานยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่นักศึกษาปีท่ื 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา(ท่ีศธ 0564.07/94 ลงวันที่ 6 มนีาคม 2555) ในภาคฤดูร้อน เป็นจ านวน 2 เดือน (วันที ่ 2 
เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2555) และบุคลากรห้องสมุดยังช่วยนิเทศงานแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
(นักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มาช่วยงานห้องสมุดช่วงปิดภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อน (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 30 มถิุนายน 2555) อีกด้วย   
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดประจ าปี 2555 ได้รับจาก 
3 แหล่ง คืองบประมาณหอสมุดและคลังความรู้งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัยและงบประมาณคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ รวมเป็นเงินประมาณ 3,044,000 บาท (สามล้านสี่หมื่นสี่พันบาทบาทถ้วน) 

 
ตารางที่ 13 รายการทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ัดบริการให้ในห้องสมุด  

รายการ ประเภท หน่วย จ านวน 
 

หนังสือ 
ภาษาไทย เล่ม 13,451 

ภาษาอังกฤษ เล่ม 8,551 
 

วารสาร 
ภาษาไทย รายชื่อ 45 

ภาษาอังกฤษ รายชื่อ 23 
วิทยานิพนธ์รายงานภาคสนาม
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ 

ภาษาไทย เล่ม 14,593 

ภาษาอังกฤษ เล่ม 10,198 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล ฐาน 65 
อุปกรณ์ช่วยสืบค้นข้อมูล คอมพิวเตอร์ เครื่อง 9 
แผนที่ (อัตราส่วน 1: 5,000) แผนที่ฉบับจริง ระวาง 2,421 
       
ตารางที่ 14 จ านวนผู้เข้าใช้หอ้งสมุด ในปี 2555 

เดือน / ปี 

สมาชิกห้องสมุด ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด 

จ านวนคน 
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ รวม (คน) 

บุคคล 
ภายใน 

บุคคล 
ภายนอก 

บุคคล 
ภายใน 

บุคคล 
ภายนอก 

บุคคล 
ภายใน 

บุคคล 
ภายนอก 

ต.ค. 2554 0 0 0 0 0 0 0 
พ.ย. 2554 0 0 0 0 0 0 0 
ธ.ค. 2554 0 0 0 0 0 0 0 
ม.ค. 2555 126 397 16 320 12 717 28 
ก.พ. 2555 110 2841 19 316 15 3157 34 
มี.ค. 2555 150 3411 31 494 39 3905 70 
เม.ย. 2555 12 1003 2 0 0 1003 2 
พ.ค. 2555 15 3098 5 0 0 3098 5 
มิ.ย. 2555 228 4011 51 354 48 4365 99 
ก.ค. 2555 96 2599 42 244 11 2843 53 
ส.ค. 2555 61 257 13 104 9 361 22 
ก.ย. 2555 76 533 26 284 24 817 50 

รวม 874 18150.00 205.00 2116.00 158.00 20266.00 363.00 
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     ตารางที่ 15 ตัวอย่างสถิติการให้บริการ 

บริการ 
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก หน่วยนับ 

สมาชิกห้องสมุด 
798 

- คน 

จ านวนหนังสือที่มีการยืม 3,360 
- เล่ม 

จ านวนหนังสือที่มีการใช้
ภายในห้องสมุด 

6,119 
 

1,106 
เล่ม 

จ านวนวารสารท่ีมีการใช้
ภายในห้องสมุด 

2,460 
49 เล่ม 

  

นอกจากนี้ห้องสมุดได้ให้บริการจัดส่งหนังสือ (ที่ขอยืม) ด่วน ตามความต้องการของผู้รับบริการ
ด้วยบริการ “Express Book Delivery” โดยด าเนินการในกลุ่มของห้องสมุดวิทยาเขตศาลายา เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับหนังสือที่ต้องการยืมจากห้องสมุดอื่นได้อย่างรวดเร็ว  จากบริการดังกล่าวผู้ยืมไม่ต้อง
เดินทางไปเอง   แต่สามารถมารับเล่มที่ขอยืมได้ที่ห้องสมุดส่วนงาน  หรือสะดวกจะระบุห้องสมุดแห่งอื่นที่
ใดในมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ ที่ผู้นั้นสะดวกจะไปรับเอง โดยทางห้องสมุดส่วนงาน จะด าเนินการขอให้ตาม 
Request ที่ผู้รับบริการส่งมาให้ทาง online หรือมาติดต่อโดยตรง ดังสถิติให้บริการในปี 2555 ดังนี้ 

 ห้องสมุดส่วนงานให้ห้องสมุดอื่นยืมหนังสือ เป็นจ านวน  553 เล่ม   และรับคืนเล่มจากผู้รับบริการ
เป็นจ านวน 701 เล่ม (ห้องสมุดส่วนงานช่วยส่งเล่มคืนไปให้ห้องสมุดอื่นที่ทางห้องสมุดติดต่อยืมมาให้) 

การประเมินการให้บริการห้องสมุด ด้านการส่ือสาร/ให้การเรียนรู้ จากผู้รับบริการห้องสมุด 

3.1  ช่องทาง เว็บไซต์หอสมุด ฯ ที่ “Suggestion” เปิดให้เสนอแนะบริการ และหนังสือที่ต้องการให้
จัดซื้อเข้าห้องสมุด  และรับค าแนะน า/ติชมต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดส่วนงาน ทั้งโดยตรงที่
เคาน์เตอร์บริการในห้องสมุด และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ผ่านระบบของส่วนงานด้วย ได้แก่  ระบบ
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (ทางอีเมล์) 

3.2 บริการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด (User Education) ได้แก่ แนะน าการใช้ห้องสมุด สอนการ
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  เป็นการให้บริการรูปแบบ 
oneby  one /face to face ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (outcome) ให้ผู้รับบริการได้สิ่งที่ต้องการตรงตามความประสงค์
ของทุกคน (ภายใต้ระเบียบของห้องสมุดและเงื่อนไขที่เอื้อให้ปฏิบัติได้) และยึดหลักปฏิบัติ User-centered  
เป็นภารกิจท่ีด าเนินการเป็นประจ าทุกวัน 

4.  การประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อห้องสมุดส่วน
งานห้องสมุดร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการท่ีมีต่อห้องสมุดส่วนงานเป็นประจ าทุกปี ในปี 2555 ได้ประเมิน 3 ด้าน
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หลัก คือ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ด้านผู้ให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ของห้องสมุด ผลการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/3) 

5.  ห้องสมุดได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและด าเนินการให้ตอบสนองผู้รับบริการ 
ดังนี้ 

5.1  ปรับปรุงระบบ Internet  ในกรณีที่ช้า ช่วยจัดหาปลั๊กเพิ่ม เพื่อการใช้ Notebook ในห้องสมุด 
ขอเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่แทนรุ่นเก่า ส าหรับบริการใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ในห้องสมุดได้   

5.2  จัดซื้อหนังสือใหม่ตามที่เสนอแนะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะท างานพิจารณาและคัดเลือก
หนังสือและวารสารของส่วนงาน 

5.3  จัดพื้นที่นั่งอ่าน และมุมสบายให้ผู้ใช้ในห้องสมุด เน้นความสะอาด และแสงสว่างที่พอเพียงโดย
ประสานกับงานกายภาพฯ ของส่วนงานให้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟสีขาว รวมถึงการเปลี่ยนหลอดที่เสียด้วย 

5.4  ขยายเวลาเปิดบริการนอกเวลาราชการ โดยเพิ่มวันพุธหลัง 16.30 น. 

5.5  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแจ้งกิจกรรมห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนการเรียนการสอน 
การค้นคว้าวิจัยแก่ผู้ใช้ห้องสมุดของส่วนงาน เช่น การใช้โปรแกรม  EndNote ฝึกปฏิบัติการการใช้ 
E-Databases ประเภทต่าง ๆ  สอนการยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเอง การจองทาง online เป็นต้น 

5.6 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการทั้งหมด เข้าที่ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดส่วนงาน เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาห้องสมุด และแก้ปัญหา รวมถึงการประสานงานฝ่ายต่าง ๆ 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  2.5.22.5.2  

1. http://intranet.li.mahidol/vision.phpและhttp://intranet.li.mahidol/pdf/strategy_draft.pdf 
    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/1) 
2. ค าสั่งที่ 221/2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555และค าสั่งที่ 223/2554ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/2) 
3. http://10.24.101.2/MULKCQA/images/stories/PDF/Report%20Statistic.pdf (ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อห้องสมุดส่วนงาน) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.2/3) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..55..33 

งานบริการการศึกษาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน 
งานสารสนเทศ เพื่อวางแผนการใช้งานห้องเรียน ห้องประชุมและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเข้าไปตรวจสอบความพร้อมของ
คอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

http://intranet.li.mahidol/vision.php
http://intranet.li.mahidol/pdf/strategy_draft.pdf
http://intranet.li.mahidol/pdf/strategy_draft.pdf
http://10.24.101.2/MULKCQA/images/stories/PDF/Report%20Statistic.pdf
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ส่วนงานมีการบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โดยการแบ่งความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

1. ระบบการจองห้องออนไลน์ เป็นโปรมแกรมที่งานสารสนเทศพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นการภายในส่วน
งาน บุคลากรทุกคนสามารถขอ User name และPassword ได้จากผู้ดูแลระบบ ระบบดังกล่าวอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ เพราะสามารถจองห้องเรียน ห้องประชุม ผนวกกับเรื่องการขอรับบริการจัดเลี้ยง และ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การขอใช้รถ ได้ในระบบเดียวกัน  

2. มีการมอบอ านาจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติการของใช้บริการ เช่น หัวหน้างานบริการการศึกษามี
อ านาจในการอนุมัติการขอใช้ห้องเรียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของงานกายภาพและบริการพื้นฐาน มี
อ านาจในการอนุมัติการขอใช้ห้องประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของงานสารสนเทศ มีอ านาจในการอนุมัติ
การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. ส าหรับการใช้งานห้องเรียนประจ าวัน งานบริการการศึกษามีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานผลัดเปลี่ยนการไปตรวจความพร้อมของห้องเรียนทุกวัน 2 ช่วงเวลาคือ ภาคเช้า  และภาคบ่าย 
และมีการติดตั้งจอภาพเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการตรวจสอบตารางการใช้ห้องประจ าวันได้
ตลอดเวลา เมื่อพบปัญหาต่าง ๆ จากการตรวจห้องเรียนจะมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานสารสนเทศ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน  และงานบริการ
การศึกษา 
 

 
ภาพประกอบที่ 9   โปรแกรมการจองห้องออนไลน์ 

 

 



86 
 

 
ภาพประกอบที่ 10  ตารางแสดงการใช้ห้องประจ าวัน 

 

 4.หน่วยห้องปฏิบัติการและคลินิกส่ิงแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  การ
ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไว้ให้บริการแก่
นักศึกษาโดยประเมินความต้องการจากปริมาณการให้บริการแก่นักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา น ามาเป็น
แนวทางในประสานงานหน่วยพัสดุของคณะในการจัดซื้อวัสดุ/สารเคมีเพื่อรองรับการเรียนการสอน 

 5. งานกายภาพและบริการพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบ และดูแลครุภัณฑ์ส านักงาน  การใช้งานห้อง
ประชุมต่าง ๆ ของส่วนงานมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกายภาพฯ ดูแลและอนุมัติการใช้งาน
ห้องประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบการจองห้องออนไลน์ลดการสิ้นเปลื้องทรัพยากรกระดาษ มีความสะดวกต่อการ
ตรวจสอบการใช้งานและการเตรียมความพร้อมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ของเจ้าหน้าที่และแม่บ้าน ตลอดจน
สามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งานจัดท าเป็นสถิติส าหรับอ้างอิงได้ 

 6. งานสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีการจัดท า
ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์ ที่สามารถช่วยในการสืบค้น สรุปข้อมูล โดยหน่วยพัสดุ เป็นผู้ใช้งาน
ระบบ มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้เพียงพอกับ
ความต้องการของส่วนงานมีการติดตั้ง Wireless LAN เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานของ
นักศึกษาทั้ง 4 อาคาร 

 7. ส่วนงานมีห้องสโมสรนักศึกษาทุกระดับทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติมีที่นั่งและคอมพิวเตอร์ส่วนตัวทุกคน มีการจัดหาครุภัณฑ์ใช้
จ าเป็นต่อการเรียนการสอนในภาคสนาม 
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การวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ  2555 มีงานนโยบายและแผน เป็นผู้
ประสาน รวบรวมความต้องการจากหน่วยงานภายในส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.3/1) จากนั้นจึง
น าไปทบทวนและจัดท าเป็นแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ ทบทวนความจ าเป็นตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้ได้แผนความต้องการครุภัณฑ์
ประจ าปี พ.ศ. 2555-2557 และน าแผนฯ มาทบทวนทุกปีก่อนน าเสนอของบประมาณ ซึ่งในปี 2555มีการ
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2555, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555  ซึ่งจะเป็น
การทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และพิจารณาการเสนอขอตั้งงบประมาณส าหรับการจัดหา
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความจ าเป็น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.3/2) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  2.5.32.5.3  

1. ความต้องการครุภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.3/1) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.3/2) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.5.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศและนันทนาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..55..44 

ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาคารสถานที่ เพื่อช่วยในการวางแผนการด าเนินงานสร้าง
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในคณะให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ก าหนดพื้นที่ให้สอดคล้องกับการใช้งาน เช่น การก าหนดพื้นที่สีเขียว พื้นที่ที่ใช้ในการสันทนาการ 
พื้นที่ที่ใช้ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นต้น มีการก าหนดพื้นที่เพื่อเป็นจุดบริการ เช่น เป็นที่ตั้งร้านค้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขายเครื่องเขียน ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษา 

นอกจากนี้ ส่วนงานยังสนับสนุนให้เกิดชมรม เช่น ชมรมดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสนับสนุนการท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ความสามารถทางดนตรีออกมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในเชิงวิชาการ และการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่น การจัด
กิจกรรม Faculty Party จะให้บุคลากรและนักศึกษาเข้ามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปท า
กิจกรรม การอบรมสัมมนา การฝึกภาคสนาม มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในวิชา Senior project ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีการน าเสนอรายงานภาคสนามของนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งหลักสูตรไทย
และนานาชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.4/1-2) 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  2.5.42.5.4  

1. รูปภาพกิจกรรม Faculty Party  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.4/1) 
2. รูปภาพห้องสโมสรนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ภาพถ่ายการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ 

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
นักศึกษายังสามารถขอใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ดนตรี หรือยืมพัสดุของส่วนงาน เพื่อ
ใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ ส าหรับในด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าและการให้ความช่วยเหลือนั้น มีหน่วย
กิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือที่เอื้อต่อการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา รวมถึงมีการจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
โดยมีกิจกรรมสรุปได้ดังนี้  

1. หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส่วน
งาน และภายนอกส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/2) ในด้านการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาทุก
หลักสูตร ด้านทุนการศึกษา การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หอพักนักศึกษา  เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีบริการ Hotline สายด่วน ท าให้นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ติดต่อ
บุคลากรเพื่อสอบถามและขอรับบริการได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมีการบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น ข่าวทุน ข่าวสมัครงาน โดยใช้ช่องทางที่นักศึกษาสะดวกในการรับข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง  E-mail  ของนักศึกษาโดยตรง http://www.facebook.com/EN.StudentLife  และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

2. คณะท างานพิจารณาด้านทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาและจัดท าประกาศการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษา และพิจารณาทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  นอกจากนี้ ยังมีคณะท างานพิจารณาทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัย (Senior Project) แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาทุนดังกล่าวโดยเฉพาะ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/3) 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้เสริมสร้างคุณภาพด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาใน
หลักสูตร  เช่น สนับสนุนให้เกิดทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/4) ทุนผู้ช่วยสอนปฏิบัติ การ
วิทยาศาสตร์และสารสนเทศ ตลอดจนทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย) ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
ประจ า ปีการศึกษา 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/5) 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จน
จบการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/6) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการจัดอาจารย์
ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้าเช่นกัน โดยก าหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในเบื้องต้น หลังจากนั้นเม่ือนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการท าวิทยานิพนธ์แล้วก็จะมีการแต่งตั้งอาจารย์
ปรึกษาหลักที่จะช่วยดูแลเรื่องการเรียนและการท าวิจัยจนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถนัดพบ
อาจารย์ หรือโทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ได้ เพื่อขอรับค าปรึกษาในเรื่องการวางแผนการเรียน เป็นต้น 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/7) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.5เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.5  

1. ประกาศการใช้ห้องสโมสรนักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/1) 
2. โครงสร้างกลุ่มงานและภาระหน้าที่ท่ีให้บริการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/2) 
3. ประกาศทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/3) 
4. ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    สิง่แวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/4) 
5. ประกาศทุนผู้ช่วยสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ และทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ จบการศึกษา

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 

    (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/5) 
6. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/6) 
7. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5.5/7) 
 

องค์ประกอบ 2.6บัณฑิต/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        

        

มาตรฐานคุณภาพ 
2.6.1 มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
[ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)] 
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.6.1 

การติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิตนั้น งานบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ด้วยวิธีการแจกสอบถามภาวะ 
การได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาในงานปัจฉิมนิเทศของส่วนงาน  ในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่นักศึกษา
จบการศึกษา   งานบริการการศึกษารวบรวมจัดเก็บแบบสอบถามและสรุปข้อมูลเป็นร้อยละ  โดยแยกเป็น
ข้อมูลรายหลักสูตร  ประกอบไปด้วยข้อมูล 1.การศึกษาต่อ  2.การได้งานท า (ตรงสาขาและไม่ตรงสาขา) 
และ 3.ยังไม่ได้งานท า โดยในปีการศึกษา 2554 นักศึกษาปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 80 คน ใช้ระยะ 
เวลาการศึกษาตามทีห่ลักสูตรก าหนดคือ 4 ปี จ านวน 80 คน นักศึกษาปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2 
คน ปริญญาโทส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 74 คน  มีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 49 คน  เพื่อเป็นการติดตามข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันที่สุดเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาจะด าเนินการติดตามข้อมูลซ้ าอีกครั้งในส่วนของข้อมูลที่
ได้มาไม่ครบ และติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากผู้ส าเร็จการศึกษาในส่วนที่ยังไม่ได้งานท า โดยการ
โทรศัพท์สอบถามเป็นรายบุคคล จากผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีการเลือกศึกษาต่อ 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ได้งานท าจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 (ได้งานท าตรงสาขาวิชา 
32 คน คิดเป็น ร้อยละ 64 (ได้งานท าไม่ตรงสาขา 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36)  และยังไม่ได้งานท า 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 5 รวมอัตราการศึกษาต่อและได้งานท าของบัณฑิตคิดเป็นร้อยละ 95 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีนักศึกษาเลือกศึกษาต่อ  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2 ได้งานท าจ านวน  40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.6 (ได้งานท าตรงสาขาวิชา 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.5 (ได้งานท าไม่ตรงสาขา 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.5)  และยังไม่ได้งานท า 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รวมอัตราการศึกษาต่อและได้งานท าของบัณฑิต
คิดเป็นร้อยละ 83.6 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/1-2) 

ส่วนงานได้เริ่มมีการส ารวจศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จภายหลังจบการศึกษาไปแล้ว 20 ปีว่ามี
ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรือเป็นผู้น าองค์กร ซึ่งจากผลการส ารวจศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2535 ได้ผลการส ารวจเท่ากับร้อยละ 16.67 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/3) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.6.1 

1. สรุปผลแบบสอบถามอัตราการได้งานท าภายหลังจากส าเร็จการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/1) 
2. สรุปการส ารวจภาวะการได้งานท า  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/2) 
3. แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าส่วนงานปีงบประมาณ 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.1/3) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.6.2 สร้างกลไกเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบัน บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบัน  เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันอย่างต่อเน่ือง 
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22..66..22 

          สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การน าของ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายก
สมาคมฯ และคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และนักศึกษาของ
คณะสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนั้นเป็นการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ความ
สามัคคีกลมเกลียว ระหว่างทีมคณะกรรมการบริหารสมาคม ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของส่วนงาน 
ตลอดจนเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าของส่วนงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ต่างๆ ดังน้ี 

1. สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา จ านวน 3 โครงการ โดยผ่านสโมสรนักศึกษาปริญญาตรี และโท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

  1.1  โครงการ “กีฬานิสิตนักศึกษาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (Envi games)“ ครั้งที่ 19 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาระหว่าง
สถาบันในสาขาเดียวกัน สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และร่วมมือกันรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งต่อต้านการใช้ยาเสพติดในหมู่นิสิตนักศึกษาด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/1) 

  1.2  โครงการ “วันแตกหน่อ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักกัน สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ 
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงแนะน าสถานที่ต่าง ๆ ในส่วนงาน และใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/2) 

  1.3  โครงการ “กีฬา EN สัมพันธ์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-26 กันยายน 2555 โดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ภาพที่ดี สร้างความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 2.6.2/3) 

2. สนับสนุนการท ากิจกรรม “โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม” จ านวน 1 โครงการ 

2.1 นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคณบดีคณะ
สิ่งแวดล้อมฯ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรของส่วนงาน ได้พร้อมใจกันเข้าร่วม “โครงการ SCG รักษ์
น้ า เพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  ซึ่งจัดโดย SCG PAPER กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง ณ  บ้านพุ
บอน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  ร่วมสร้างฝายต้นน้ าล าธาร (Check dam) ตามแนวพระราชด าริฯ โดย
ทุกคนมีจิตส านึก พึงตระหนักถึงประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพความชุ่มชื้นให้แก่พื้ นแผ่นดิน และรักษา
สภาพผืนป่าสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  และมีจิตส านึกร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์เป็นพระราช
กุศลฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/4) 
  

ส่วนงานและสมาคมศิษย์เก่า ได้ประสานงานร่วมกันพัฒนาส่วนงานให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ โดย
ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่วนงานจัดขึ้นระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรของส่วน
งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 258,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 



92 
 

1. ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตทุกท่าน ในงานปัจฉิมนิเทศประจ าปี
การศึกษา 2554ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 โดยร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัด
เลี้ยงรับรองให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต แขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมในงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/5) 

2. สนับสนุนงบประมาณ ค่าจัดพิมพ์หนังสือวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Environment and Natural Resources Journal) ฉบับพิเศษครบรอบ 10 ปีของคณะสิ่งแวดล้อมฯ 

3. จัดหาผู้รับจ้างและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการต่อเติมหลังคาโพลีคาร์บอเนตกันแดด
กันฝนระหว่างสะพานทางเชื่อมอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) กับอาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 
1) ให้กับคณะสิ่งแวดล้อมฯ  

4. สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ของส่วนงาน ที่จัดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การระลึกถึงวันที่ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมฯ และเป็นระลึกถึงคณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ส่วนงาน จน
ครบวาระเกษียณอายุราชการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/6) 

5. ส่วนงานได้รับมอบทุนการศึกษา จ านวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 
บาท จากทุนส่วนตัวของ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
เพื่อใช้ในการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/7) 

6. ส่วนงานได้รับมอบทุนการศึกษา จ านวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 
บาท จากสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนทุนการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/8) 

7. ส่วนงานได้รับมอบทุนการศึกษาจ านวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 
100,000 บาท จากสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/9) 
  

ส่วนงานมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้รับทราบความ
เคลื่อนไหว การด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ อย่างสม่ าเสมอ เช่น ภาพกิจกรรมที่ส่วนงานและสมาคมมี
ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น ใ น โ อ ก า ส ต่ า ง  ๆ  ซึ่ ง เ ผ ย แพ ร่ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส ม า ค ม 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/alumni/index.htmlแ ล ะ  http://www.facebook.com/#!/en.alumniแ ล ะ
เป็นสื่อกลางส าหรับการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของส่วนงานอีกทางหนึ่งด้วย 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  22.6.6.2.2   

1. แบบการเสนอ โครงการ “กีฬานิสิตนักศึกษาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (Envi games)“ ครั้งที่ 19  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/1) 

2. แบบการเสนอ โครงการ “วันแตกหน่อ” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/2) 
3. แบบการเสนอ โครงการ “กีฬา EN สัมพันธ์” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/3) 
4. รูปภาพกิจกรรม ร่วมสร้างฝายต้นน้ าล าธาร (Check dam) ตามแนวพระราชด าริฯ “ 

โครงการ SCG รักษ์น้ า เพื่ออนาคต” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/4) 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/alumni/index.html
http://www.facebook.com/#!/en.alumni
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5. แบบเสนอโครงการ “งานปัจฉิมนิเทศประจ าปีการศึกษา 2554” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/5) 
6. รูปภาพกิจกรรม งานวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ

ราชการ ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/6) 
7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุนส่วนตัวของ ดร.สุรพล ชามาตย์

นายกสมาคมศิษย์เก่า (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/7) 
8. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสมาคมศิษย์เก่า 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/8) 
9. ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.6.2/9) 
 

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 N/A 
 

 ผลลัพธ์ที่ 5 N/A 

  
 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 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
2.7.1 สัมฤทธิผลด้านการศึกษา 

 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาที่ก าหนด 
     รายงานผลลัพธ์  : ส่วนงานตั้งเป้าหมายอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตริ ตาม

รอบเวลาที่ก าหนด คิดเป็น ร้อยละ 95 ผลการด าเนินงาน นักศึกษารหัส 51 แรกเข้ามีจ านวนทั้งสิ้น 90 คน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นนักศึกษารหัส 51 จ านวน 80 คน = 80 x 100/90   = ร้อยละ  88.88  สูงกว่า
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 85) 

 
ผลลัพธ์รายการที่ 2 : อัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาที่ก าหนด(ภายใน 3 ปี) 
รายงานผลลัพธ์  : ส่วนงานก าหนดอัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทไว้ในแผนและผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 70 คน ซึ่งในปีการศึกษา  
2554ส่วนงานมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งสิ้น 74 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/1) 

          อย่างไรก็ตามจากการใช้สูตรค านวณตัวชี้วัดอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ในปี
การศึกษา 2554 ตาม KPI Dictionary ด้านการศึกษา ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 74 คน จบภายใน 3 ปี จ านวน 18 คนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน 
(รหัส 52-54) จ านวนทั้งสิ้น 167 คน= 18 x 100/167 คิดเป็นร้อยละ 10.77  ต่ ากว่าผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2553 (ร้อยละ 12.47)  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/2) 
 
ผลลัพธ์รายการที่ 3 : อัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) 
รายงานผลลัพธ์  : ส่วนงานก าหนดอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก ในแผนและ
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554  จ านวน 3 คน ในปีการศึกษา 
2554 ส่วนงานมีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกทั้งสิ้น 2 คน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายใช้เวลาการศึกษาเฉลี่ย 7.87
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 จึงไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี 

ผลลัพธ์รายการที่ 4 : อัตราการสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (ส าหรับ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

รายงานผลลัพธ์  :    N/A   

 
ผลลัพธ์รายการที่ 5 : อัตราการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเม่ือจบการศึกษา (เฉพาะหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต) 
รายงานผลลัพธ์  :    N/A 
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ผลลัพธ์รายการที่ 6 : ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(สมศ. 1) 
รายงานผลลัพธ์  :    บัณฑิตปริญญาตรีของส่วนงานทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระมีจ านวน
ทั้งสิ้น 50 คนจากผู้ตอบแบบสอบถาม 54 คน (หักผู้ท่ีศึกษาต่อออก 26 คน) คิดเป็นร้อยละ 92.59 

ผลลัพธ์รายการที่ 7 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่(สมศ. 3) 
รายงานผลลัพธ์  :   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2552 
หมวด 8 การส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เป็นเกณฑ์ประการหนึ่งในการขอส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่นักศึกษารหัส 49 เป็นต้นมา ดังนั้นเป้าหมายจึงควรเป็นร้อยละ 100 
ดังนั้นค านวณผลงานตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ดังนี้ 

   จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 

74 คนเป็นผลงานบัณฑิตปริญญาโทท่ีได้รับการเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2554 มีดังนี้ 

1.1 วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รวมท้ังสิ้น 74 ชิ้นงาน 
คิดเป็นค่าน้ าหนัก 40  

1.2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 0 ชิ้นงาน 

คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก 0 

  รวมระดับคุณภาพผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

ปริญญาโท = 54.05 คิดเป็นค่าคะแนนตามเกณฑ์เท่ากับ 5.00 [เกณฑ์คะแนน: ร้อยละ 25 = 5 คะแนน] 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/3)  

ผลลัพธ์รายการที่ 8 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่(สมศ. 4) 
รายงานผลลัพธ์         :    ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็น
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554เท่ากับ  2   คนเป็นผลงานบัณฑิต
ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2554 มีดังนี้ 

1.1 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รวมทั้งสิ้น 2 ชิ้นงาน คิดเป็นค่าน้ าหนัก 1.5 
1.2 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 0  ชิ้นงาน  คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก     0 

 รวมระดับคุณภาพผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาเอก = 75.00  
คิดเป็นค่าคะแนนตามเกณฑ์เท่ากับ 5 [เกณฑ์คะแนน:ร้อยละ 50= 5 คะแนน] (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
2.7.1/4) 

ผลลัพธ์รายการที่ 9 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 
     รายงานผลลัพธ์  :   การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน ใชข้้อมูลผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ส ารวจใน
ระหว่างเดือนันวาคม 2554- พฤษภาคม 2555 ด้านอัตลักษณ์ดังนี ้
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 1). จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับ ป.โท                =     27     คน  
     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทั้งหมด         =     81     คน 
     ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม                          =    33.33 
ค่าคะแนนการประเมินบัณฑิตระดับ ปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   =    4.11 

 2). จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับ ป.เอก               =     2    คน 
     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก ทั้งหมด        =     2    คน 
     ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม =    100 
ค่าคะแนนการประเมินบัณฑิตระดับ ป.เอก 
 ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์                                 =  5.00 
 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์                          =  4.55 
 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/5) 
หมายเหตุ :การค านวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทุกระดับ 
จ านวนระดับท่ีน ามาค านวณ 

ผลลัพธ์รายการที่ 10 : ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ 
รายงานผลลัพธ์  : อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

ผลลัพธ์รายการที่ 11 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

รายงานผลลัพธ์  : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2554 ระดับดีมาก คือ 4.62 และ  4.71ตามล าดับ 
 
ผลลัพธ์รายการที่ 12 : ความผูกพันของศิษย์เก่า 
รายงานผลลัพธ์  :    ศิษย์เก่ามีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกับส่วน
งานอยู่เสมอ โดยในปีการศึกษา 2554ส่วนงานจัดกิจกรรมและเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
ได้แก่ 1) การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554  2) โครงการ EN สัมพันธ์  3) วันแสดงมุทิตา
จิตผู้เกษียณอายุราชการ  ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีศิษย์เก่าเข้าร่วมทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 (3x100/3 = 100) 

นอกจากนี้ คุณสุรพล  ชามาตย์ศิษย์เก่า ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันเป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท ส่วนสมาคมศิษย์เก่าให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสิ้น 150,000 บาท และมอบเงินสนับสนุน
โครงการนักศึกษา จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 15,000 บาท 
  
ผลลัพธ์รายการที่ 13 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2: 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี) 
รายงานผลลัพธ์  : ยังไม่มีการส ารวจ 
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ผลลัพธ์รายการที่ 14 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2: 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท) 

รายงานผลลัพธ์  : บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ระยะเวลา
ในการส ารวจระหว่างเดือนธันวาคม 2554-เดือนพฤษภาคม 2555 มีผู้ใช้บัณฑิตในส่วนของหลักสูตรส่วน
งานประเมินกลับมาทัง้สิ้น 27 ราย  ผลการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับ 4.03(
ร้อยละ 80.60)ต่ ากว่าการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในปีการศึกษา 2552 (ระดับ 4.19) และต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยรวมของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเท่ากับ 4.24 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/5) 
 

ตารางที่ 16  ตารางเปรียบเทยีบความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปริญญาโท 

ปีการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 
2552 4.19 
2553 4.03 

 

ผลลัพธ์รายการที่ 15 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาเอกต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ. 2: 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก) 

รายงานผลลัพธ์  :  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ระยะเวลา
ในการส ารวจระหว่างเดือนธันวาคม 2554-เดือนพฤษภาคม 2555 มีผู้ใช้บัณฑิตในส่วนของหลักสูตรคณะ
ประเมินกลับมาทั้งสิ้น 2 ราย  ผลการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 (ร้อยละ 
100) สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเท่ากับ 4.24 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/5) 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.7.1เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 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) 
4. รายชื่อนักศึกษาและผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/4) 
5. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2553 ระยะเวลาใช้บัณฑิตระดับ
ปริญญาโท-เอก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.7.1/5) 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 2 สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 2 ::  มาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษามาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษา  

สรุปผลการด าเนินการ(ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่าน
มาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

 ส่วนงานด าเนินการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเข้มแข็ง มีการบริหารเชิง      
กลยุทธ์ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง มีการทบทวนคุณสมบัติและวิธีการเข้าศึกษาต่ออย่างสม่ าเสมอ ท า
ให้ระบบการรับเข้านักศึกษามีความยุติธรรม ชัดเจน และได้นักศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
ตลอดจนมีระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุนของส่วนงานที่เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้มีความโดดเด่น มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ส าหรับส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนยังมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ส่วนงานยังมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรด้วย  

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. หลักสูตรของส่วนงานมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านต่างๆ 

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่แตกต่างจากหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยปฏิบัติ

ในพื้นที่จริง ช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ได้อย่างรอบด้าน อาทิเช่น ด้าน
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. คณาจารย์มีความรอบรู้ มีความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศตลอดจนมีความตั้งใจ
ทุ่มเทให้กับนักศึกษา 

4. มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย 
5. มีสมาคมศิษย์เก่าทีใ่ห้ความช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
6. มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
7. มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการก าหนดแผนพัฒนางานด้านการศึกษา ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ครอบคลุม 
2. ยังไม่มีผลงานวิจัยด้านการศึกษาที่เสร็จเรียบร้อย เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงด้านการศึกษาของ

ส่วนงาน 
3. ส่วนงานยังไม่มีการเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับส่วนงานอื่นในระดับชาติและนานาชาติ 

สรุปผลลัพธ์(เทียบเคียง) 

- 
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หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ
ควบคุมคุณภาพงานวิจัย  เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ได้มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 

องค์ประกอบ 3.1  ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มีระบบและกลไก ที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย/

นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติ 

 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 

          ส่วนงานมีการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ
และระดับมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์สู่ระดับนานาชาติ โดยรอง
คณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล ได้ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ ปงีบประมาณ 2555-2558 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการมากขึ้น 
ซึ่งแบ่งเป็นนโยบายหลัก ๆ 3 ด้าน ได้แก่ นโยบาบด้านการวิจัย นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัย และ 
นโยบายด้านการบริการวิชาการและระบบฐานข้อมูล  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/1) นอกจากนี้ ส่วนงาน
ยังได้ก าหนดเป้าหมายด้านการวิจัยในการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน 
(Performance Agreement หรือ PA) ประจ าปีงบประมาณ 2555 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามทิศทางการวิจัยที่ส่วนงาน
ก าหนดไว้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/2)    

          งานวิจัยและบริการวิชาการได้มีการด าเนินการด้านการวิจัย ตามนโยบายด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2555-2558 และแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน และทิศทางแผนงานวิจัยที่วางไว้ โดยท าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสการพัฒนาด้านการวิจัยของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/3) 
นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้างบริหารของงานวิจัยและบริการวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
ประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก คือ 1) หน่วยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่ประสานงาน
เกี่ยวกับโครงการวิจัย โครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) โครงการฝึกอบรม รวมถึงการจัดท าวารสาร
และการตีพิมพ์  2) หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ตรวจวัดและวิเคราะห์พารา 

   

                   มาตรฐานคุณภาพด้านการวิจัย มาตรฐานคุณภาพท่ี 3 
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มิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม  โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล เป็นผู้ก ากับ
ดูแล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/4)   

          ส่วนงานมีระบบการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและประเมินผลด้านการวิจัยตามแผนงาน โดยมี
การติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่วิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยทุก ๆ  6 เดือนตามตารางการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/5) และติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวิจัย
ประเด็นอื่น ๆ ทุก ๆ 3-6 เดือน เพื่อประเมินว่าผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงานหรือไม่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/6)  รวมทั้งยังได้ด าเนินการรวบรวม
และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตั้งแต่ปี 2550-
2555 อาทิ จ านวนโครงการวิจัยย้อนหลัง ประเภทแหล่งทุนวิจัย สาขาการวิจัย จ านวนผู้รับทุน สัดส่วน
อาจารย์ที่ท าวิจัย จ านวนผลงานตีพิมพ์ และการอ้างอิง (Citation) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง 
พัฒนา และการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/7)  

          ส่วนงานได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ.2556-2560 ซึ่งจากรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยพบว่าสัดส่วนผู้ที่ท างานวิจัยและจ านวนผลงานตีพิมพ์ยังมีค่อนข้างน้อย จึง ได้มี
การพัฒนาแผนงานในการมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยด้วยกลยุทธ์การสร้างบรรยากาศและระบบ
สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ
ความเป็นเลิศทางการวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/8) และยังได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/9-10) นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดท าร่างโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ และร่างโครงการ Research 
Talk เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท างานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/11)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33.1.1.1.1  

1. แผนยุทธศาสตรส์่วนงาน พ.ศ.2553-2560  บทสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8  
พ.ศ.2555-2559  แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552-2555 และนโยบายด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 – 2558  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/1) 

2. ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/2) 
3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของงานวิจัยและบริการวิชาการ  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/3) 
4. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/4) 
5. แบบรายงานข้อมูลและติดตามความก้าวหน้า โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/5) 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/6) 
7. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/7) 
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8. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555  ที่มีการแจ้ง
เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ. 2556-2560 ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/8) 

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  เรื่องการ
ปรึกษาหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/9) 

10.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555  
 เรื่องการปรึกษาหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับศูนย์วิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/10) 

11.  ร่างโครงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที ่และ 
 โครงการ Research  Talk (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.1/11) 

 

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

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..22 

          งานวิจัยและบริการวิชาการมีการวางนโยบายการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อก าหนดทิศทางในการ
ก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.1.2/1)  และเพื่อให้เกิดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการวิจัย งานวิจัยและบริการ
วิชาการจึงได้มีการประชุมเพื่อวางแผน และก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะหแ์ละผลักดันให้เกิดระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
3.1.2/2)  

          เพื่อให้ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพ ส่วนงานได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากรายได้ส่วนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/3) โดยให้การสนับสนุน
ทุนวิจัยทุนละไม่เกิน 100,000 บาท แก่คณาจารย์เพื่อพัฒนางานวิจัยขนาดเล็กหรืองานวิจัยเชิงพื้นที่ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/4) มีระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น เช่น การประกาศยกย่องผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ จุลสาร เว็บไซต์ส่วนงาน หรือจัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดี การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ เป็นต้น มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย และบริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด ตามล าดับ 
ผ่านการประสานงานของงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มีระบบการจัดท าวารสาร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
การแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/5) มีระบบการบริหารจัดการงาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R) โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้น าเสนอบทความทางวิชาการจากงานประจ าทาง 
ด้านโครงการฝึกอบรมนานาชาติของส่วนงาน จ านวน 1 เรื่อง “Applying problem-based training approach 
into the training program on industrial ecology and environment” ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติซึ่ง
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ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Educational Research ประจ าเดือนสิงหาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/6) 
นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย อันมีการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/7)  

          งานวิจัยและบริการวิชาการได้รวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนินงานในด้านการวิจัยระหว่าง 1 
ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555  และน าเสนอในงานแถลงและรับฟังข้อคิดเห็นประชาคม โดยรองคณบดี
ฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555  ซึ่งได้ท าการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้า ได้เป็นข้อมูลส าคัญที่น ามาใช้วิเคราะห์ทิศทางและปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
จัดการงานวิจัย เช่น สัดส่วนการท าโครงการวิจัย และสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ เพื่อจะได้ทราบว่า
ควรมุ่งเน้นผลักดันนโยบายด้านการวิจัยอย่างไรในปีถัดไป เป็นต้น  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/8)  
นอกจากนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการยังได้จัดท าการประเมินผลลัพธ์ด้านการวิจัย ปี 2555 ตามตัวชี้วัดของ
รายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/9) และน า
ผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบ เช่น การเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการรวบรวมข้อมูล
ด้านการวิจัย เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/10)  
   

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33.1.2.1.2  

1. นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ  2555 - 2558  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/1) 
2. รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/2) 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ที่ 039/2555  

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/3) 
4. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัย

และบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งท ี่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2555 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/4) 

5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ 215/2554  
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/5) 

6. ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง “Applying problem-based training approach into the training program on industrial 
ecology and environment” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/6) 

7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ที่ 072/2555  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/7) 

8. เอกสารประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555  
โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/8) 

9. รายงานการวิเคราะห์ผลส าหรับรายงานการประเมินตนเอง ด้านผลลัพธ์การวิจัย ตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/9) 

10. บทสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขการเก็บข้อมูลด้านผลลัพธ์การวิจัย ตามตัวชี้วัด PA, SAR และสมศ. 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.2/10) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.3 มีการสนับสนุนทางด้านการเงินและปัจจัยเกื้อหนุนในการท าวิจัย  เพื่อผลิตนักวิจัย      
รุ่นใหมแ่ละผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..33 

          งานวิจัยและบริการวิชาการมีแผนสนับสนุนด้านการเงินและปัจจัยเกื้อหนุนการท าวิจัยเพื่อผลิต
นักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชี
เงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/1) โดยการจัดสรรจากเงินรายได้แก่โครงการของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการ
คัดเลือก จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างส่วนงานกับหัวหน้า
โครงการเพื่อควบคุมคุณภาพทั้งเชิงวิชาการและเวลาของงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.1.3/2)  

          นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มีปัจจัยเกื้อหนุนในด้านบุคลากรสนับสนุน ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิจัยซึ่งท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกระหว่างแหล่งทุนกับหัวหน้าโครงการวิจัยในภารกิจต่าง ๆ อาทิ การประชา 
สัมพันธ์ทุน การเสนอโครงการ การท าสัญญา การส่งรายงาน และการเบิกจ่ายทุนวิจัย อย่างมีระบบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เผยแพร่ทั่วไป   มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิจัยภายในส่วนงาน ได้แก่ 
ฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ และ อินทราเน็ตงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อที่จะบริการข้อมูลต่าง ๆ  อัน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/3) โดยในปีงบประมาณ 
2555 นี้ มีโครงการที่ได้รับทุนภายในมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 5 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
15,029,800 บาท ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 6,323,120 บาท และทุนจากเงิน
รายได้ส่วนงาน  4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  303,600 บาท รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ เป็นจ านวนเงินรวม 
21,656,520 บาท (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/4)  

          งานวิจัยและบริการวิชาการมีระบบการติดตาม ประเมินประสิทธิผลการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
ปัจจัยเกื้อหนุน อาทิ การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบอินทราเน็ตงานวิจัยและบริการวิชาการจาก
ระดับคณาจารย์และระดับหัวหน้างาน การประเมินความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อที่จะน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของงานวิจัย ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/5-6)  

          นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ยังได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มจ านวนเงินรางวัล
ผลงานตีพิมพ์ตามผลการวิเคราะห์เพื่อผลักดันนโยบายเพิ่มจ านวนผลงานตีพิมพ์ และปรับเพิ่มจ านวนเงินทุน
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในปีงบประมาณ 2556 จากเดิม 300,000 บาท เพิ่มเป็น 350,000 บาท (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.1.3/7)   
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  3.1.33.1.3  

1. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัย  
และบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2555 และคร้ังที่  
2 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  3.1.3/1) 

2. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน  4 โครงการ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/2) 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/3) 
4. รายชื่อและจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/4) 
5. รายงานความก้าวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางของส่วนงาน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/5) 
6. รายงานการเทียบเคียงสมรรถนะของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับ

หน่วยงานอื่น  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/6) 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 5/2555 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.3/7) 
 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ และการสร้างงานวิจัย 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..44 

 ส่วนงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ท าหน้าที่อ านวยการให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาและด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/1)   โดยได้มีการจัดท า
เว็บเพจของแต่ละงานในระบบอินทราเนตของส่วนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ และน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆ ของแต่ละงาน โดยเข้าไปที่ https://www.en.mahidol.ac.th/intranet แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีการใช้
ประโยชน์จากเว็บเพจดังกล่าวเท่าที่ควร  กอปรกับยังพบปัญหาเรื่องความผิดพลาดของการให้ข้อมูลแก่
หน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วนของ PA, SAR, สมศ., สกอ ฯลฯ  ดังนั้นงานวิจัยและบริการ
วิชาการจึงมีการประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานในรูปแบบใหม่ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข  3.1.4/2 ) ซึ่งยังไม่เคยมีการใช้ระบบนี้มาก่อน  โดยเป็นการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินทราเน็ตบนฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลด้านสารสนเทศงานวิจัยตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเก่า 
การเก็บข้อมูลใหม่ การตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึกข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูล
โครงการย้อนหลังจากชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หรือแหล่งทุน  รวมทั้งข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ 
จ านวนการถูกน าไปใช้อ้างอิง (citations) เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/3-4)       

          งานวิจัยและบริการวิชาการได้ด าเนินการตามแผนงาน มีการจัดท าและปรับปรุงสารสนเทศข้อมูลทุก 
1-3 เดือน และ upload ข้อมูลลงในระบบอินทราเน็ต  และยังได้เวียนผ่านระบบ E-mail เพื่อแจ้งคณบดี รอง
คณบดี และหัวหน้างานทุกงาน ทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านการลงนามรับรองโดยรองคณบดีฝ่าย
บริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนัมากที่สุด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/5) 
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          นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามและประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบอินทราเน็ตด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการจากคณาจารย์และหัวหน้างาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/6) และน าข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่ถูกต้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสารด้านการวิจัยและบริการวิชาการอีกหนึ่งช่องทาง คือจุลสารออนไลน์ ซึ่งได้ออกเผยแพร่แล้ว และมี
แผนงานที่จะจัดท าทุก ๆ 2 เดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/7-9)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  3.1.43.1.4  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 038/2555  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/1) 

2. รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/2) 

3. แผนการด าเนินงานการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านระบบ Intranet   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/3) 

4. รายละเอียดข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ (เมนูจาก Webpage) ที่น าเสนอในระบบ Intranet 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/4) 

5. หนังสือแจ้งการรายงานข้อมูลของงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ วจ 104/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/5) 

6. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านระบบ Intranet  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/6) 

7. รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านระบบ 
Intranet  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/7) 

8. หนังสือส่งข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบ EN Intranet  ที่ วจ 102/2555  ลงวันที่ 28 กันยายน 2555  และค า
ชี้แจงการแก้ไขที่บันทึกกลับมาในหนังสือฉบับดังกล่าว  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/8) 

9. จุลสารออนไลน์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.4/9) 
 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.5  มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..55 

          ส่วนงานได้เห็นชอบให้มีการด าเนินงานเรื่องความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมระดับ
ส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/1) และคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อก าหนด
แนวทาง คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/2)  

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์และวิธีการ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมทดสอบความช านาญกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น 
การตรวจวัดวิเคราะห์ COD Hardness Chloride และ TSS เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/3) มีการ
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ตรวจประเมินคุณภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/4) และก าลัง
อยู่ในระหว่างด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมีบุคลากรจ านวน 5 คน ที่ได้รับการฝึก 
อบรมการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐาน มีการจัดเตรียมสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
วิเคราะห์แล้ว ขณะนี้ก าลังจัดท าคู่มือและเอกสารคุณภาพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/5) นอกจากนี้ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยังได้จัดท าระเบียบ คู่มือ รวมถึงวีดิทัศน์เรื่องความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่ออบรมให้เกิดการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ตามมาตรฐานสากล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/6)         

          นอกจากการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้ว ส่วนงานยังมีการ
พิจารณาโครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน/สัตว์ โดยใช้ระบบและกลไกของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) เป็นเกณฑ์หลัก รวมทั้งมีการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการวิจัยผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในคน การฝึกอบรมเรื่องงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/7)  

          ส าหรับการด าเนินโครงการวิจัย ส่วนงานมีการติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนสิ้นสุดโครงการ โดยมีการจัดท าตารางการติดตามแต่ละโครงการเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานใน
การด าเนินงานตามที่แหล่งทุนก าหนดเวลาไว้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/8)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  3.1.53.1.5  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมระดับส่วนงาน  
ที่ 144/2555  ลงวันที่ 10  กันยายน  2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/1) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่ 009/2555 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/2) 

3. เอกสารการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/3) 
4. เอกสารการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/4) 
5. เอกสารการด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/5) 
6. เอกสารการจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/6) 
7. รายชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/7)  
8. แบบการติดตามโครงการวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.5/8) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.6 มีระบบการจัดการผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและน าไปใช้ประโยชน์  
เชิงพาณิชย์ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..66 

          ส่วนงานโดยงานวิจัยและบริการวิชาการมีนโยบายด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการและพัฒนา
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6 /1) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6/2) ในเบื้องต้นมีผลผลิตงานวิจัยที่ก าลัง
ด าเนินการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรผ่านทางศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 เรื่อง 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6/3)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  3.1.63.1.6  

1. นโยบายดา้นการวิจัยและบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ  2555-2558  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6/1) 
2. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
   (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6/2) 
3. หนังสือการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.6/3) 
 

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

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..77 

          ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าจุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/1) และ
ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ได้แก่ จุลสารของส่วนงาน การน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ นิทรรศการต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/2-3)  

          ส่วนงานยังมีกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยผ่านทางวารสารส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่ง
เป็นวารสารของส่วนงาน และได้ด าเนินการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการและบริหารสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการแต่งตั้ง
รองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล เป็นรักษาการบรรณาธิการ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.1.7/4) เพื่อก ากับดูแลงานด้านวารสารให้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพบทความและยกระดับวารสารขึ้นสูม่าตรฐานสากล  สามารถเผยแพร่บทความวิชาการได้อย่าง
กว้างขวาง โดยรักษาการบรรณาธิการได้พิจารณาปรับปรุงระบบวารสารหลายด้าน เช่น การยกเลิกการ
จัดเก็บค่าสมาชิก และเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ Open Access การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจ
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ทราบให้มากขึ้น การก าหนดประเด็นหัวข้อของบทความในแต่ละฉบับอย่างชัดเจน การพัฒนาขั้นตอนการรับ
บทความจนถึงบทความลงตีพิมพ์ การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับวารสารท่ีเป็นสากล โดยแยกออกมาจากเว็บไซต์
ของส่วนงานท าให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทั่วโลก เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/5-6)  

          งานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดท าสรุปและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามแนวทางที่
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว พบว่ามีจ านวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
หน้า ท าให้สามารถคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้มากขึ้น (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 3.1.7/7)  งานวิจัยและบริการวิชาการได้น าผลสรุปมาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดท าวารสาร โดยมี
แผนการเพิ่มจ านวน peer review จาก 1 คนต่อบทความเป็นอย่างน้อย 2 คนต่อบทความเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของวารสารสู่มาตรฐานสากล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/8)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  3.1.73.1.7  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าจุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ 145/2555  ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2555 และ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ที่ 
072/2555 ลงวันที ่5 มีนาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/1) 

2. ข้อมูลการน าเสนอผลงานวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/2) 
3. จุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/3) 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ 215/2554  

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/4) 
5. หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงการออกตีพิมพ์วารสาร เลขที่ วสท 005/2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/5) 
6. ตารางสรุปการปรับปรุงพัฒนาระบบวารสาร ปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/6) 
7. เอกสารประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555  

โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/7) 

8. แผนการพัฒนาระบบวารสาร ปี 2556 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.7/8) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.1.8 มีระบบการสร้างและพัฒนานักวิจัย  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  33..11..88 

          เนื่องจากส่วนงานยังไม่มีการบรรจุต าแหน่งนักวิจัย มีเพียงบุคลากรสายวิชาการที่มีการด าเนินงาน
วิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงมีมติเห็นชอบให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยโดย
การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและ
บริการวิชาการจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/1) ซึ่งได้มีการจัดสรรเงินทุนวิจัยให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน รวมเป็นจ านวนเงิน 303,600 บาท (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/2)  
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          ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมฯ ได้มีการพิจารณา
สรุปจ านวนผู้เสนอขอรับทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายวิชาการ และจ านวนผู้ได้รับอนุมัติทุน และพบว่ามี
บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนเสนอขอรับทุน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากโครงการที่เสนอเป็นเพียง
โครงการขนาดเล็กอาจไม่สามารถเผยแพร่ผลงานตามข้อก าหนดของผู้รับทุนได้ จึงได้มีการพิจารณาให้มีการ
จัดสรรเงินทุนส าหรับโครงการวิจัยจากงานประจ า (R2R) ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ 2556 จ านวน 100,000 บาทด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/3) 

          นอกจากนี้ ส่วนงานยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) โดยจัดโครงการ
บรรยายพิเศษเรื่อง “จุดประกายความคิด การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ให้แก่บุคลากร  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/4)  
  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  3.13.1.8.8  

1. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2555 ลงวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/1)  

2. รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/2)  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4/2555 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/3) 

4. เอกสารโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “จุดประกายความคิด   การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1.8/4)  
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องค์ประกอบ 3.2   ผลลัพธ์การวิจัย  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         
  

 ผลลัพธ์ที่ 7        
  เฉลี่ย (Mean) 3.57 
  

 ผลลัพธ์อื่นๆ        
  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยทุธข์อง

ส่วนงาน 
        

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

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

ฯลฯ 

       

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
3.2.1 สัมฤทธิผลด้านการวิจัย    

 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มี
ผู้ประเมินบทความปี 2555 ทั้งสิ้น 19 บทความ โดยคิดเป็นสัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ต่อ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับร้อยละ 39.6 (19 บทความ ต่อ จ านวน
บุคลากรสายวิชาการ รวมผู้ลาศึกษาต่อ ปีปฏิทิน 2555 เท่ากับ 48 คน) เปรียบเทียบกับเป้าหมายจาก
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงานที่ตั้งไว้ สัดส่วนร้อยละ 35.4 (17 บทความ ต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 48 คน) พบว่าผลงานสูงกว่าเป้าหมาย (แผนภูมิที่ 3)  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/1) 
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนบทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติและคา่เปา้หมาย ปี 2553-2558  

          เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผลงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ
คณะหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน ปี 2553-2555 จากฐานข้อมูล Scopus  (ตารางที่ 17) 
พบว่าปี 2555 ผลงานของส่วนงาน มีจ านวนผลงานมากกว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร   
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามล าดับ    

 
ตารางที่ 17  จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดบันานาชาติ ปี 2553-2555 ของคณะต่างๆ จากฐานข้อมูล Scopus 

คณะ/สถาบัน ค าส าคัญที่ใช้ในการสืบค้น ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

School of Energy, Environment and 
Materials, King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

39 45 52 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahidol 
University 

9 7 18 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahasarakham University 

10 16 15 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Faculty of Agriculture Natural 
Resources and Environment, 
Naresuan University 

7 14 12 

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Faculty of Environmental 
Management, Prince of Songkla 
University 

2 10 5 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Department of Environmental Science, 
Faculty of Science, Kasetsart 
University 

7 6 3 

วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

College of environment, Kasetsart 
University 

8 5 7 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 
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ผลลัพธ์รายการที่ 2 : สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ 

รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติที่มีผู้
ประเมินบทความปี 2555 ทั้งสิ้น 10 บทความ โดยคิดเป็นสัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ ต่อ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับร้อยละ 20.8 (10 บทความ ต่อ จ านวนบุคลากร
สายวชิาการ รวมผู้ลาศึกษาต่อ ปีปฏิทิน 2555 เท่ากับ 48 คน) เปรียบเทียบกับเป้าหมายจากข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงานที่ตั้งไว้ สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 20.8 (10 บทความ ต่อ จ านวน
บุคลากรสายวิชาการ 48 คน)  พบว่าผลงานตรงตามเป้าหมาย (แผนภูมิที่ 4)  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/2)   
 

 

แผนภูมิที่ 4 จ านวนบทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติและค่าเปา้หมาย ปี 2553-2558 

 
ผลลัพธ์รายการที่ 3 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ. 5) 
รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ตามปีฏิทิน 2555 น ามาประเมินระดับคุณภาพตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2  เมื่อค านวณค่าคะแนนตามเกณฑ์ของ สมศ. ได้ผลร้อยละ 46.4 จะได้ 5 คะแนน  เกินจาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 20 (ตารางที่ 18 และ แผนภูมิที่ 5) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/3) 
 

ตารางที่ 18  จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2555 
ระดับคุณภาพ ผลงานป ี2555 

proceeding การประชุมระดับชาติ/นานาชาติ หรือ ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติทีม่ีใน
ฐาน TCI  (น้ าหนัก 0.25) 

Proceeding 5 เรื่อง = 1.25 
TCI 7 เรื่อง = 1.75 

ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติทีม่ีในประกาศ สมศ. (น้ าหนัก 0.5) 3 เรื่อง = 1.5 
ตีพิมพใ์นวารสารทีม่ีการจัดอันดับ SJR Q3 / Q4 หรือ ในวารสารระดับนานาชาติทีม่ีใน
ประกาศ สมศ. (น้ าหนัก 0.75)  

4 เรื่อง = 3.0 

ตีพิมพใ์นวารสารทีม่ีการจัดอันดับ SJR Q1 / Q2 หรือ ในวารสารระดับนานาชาติทีม่ีใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus (น้ าหนัก 1.0)  

ISI/Scopus 15 เรื่อง = 15.0 

ผลรวมค่าน้ าหนัก 22.5 
คิดเป็นร้อยละ   (ผลรวมค่าน้ าหนัก/จ านวนอาจารยแ์ละนักวิจยัประจ า) x 100 (22.5/48) x 100 = 46.9 
ค านวณคะแนน สมศ.   (ก าหนดให้ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลร้อยละ  
20   เท่ากับ 5 คะแนนของสมศ.) 

5 

*หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที ่28 มกราคม 2556 
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แผนภูมิที่ 5 จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และค่าเปา้หมาย ปี 2553-2558 

 
ผลลัพธ์รายการที่ 4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ. 6) 

- แก้ไขปัญหา/ก าหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
- ชุมชน/สังคม 
- เชิงพาณิชย์ 

รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้รวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีปฏิทิน 
2555 โดยเป็นผลงานวิจัยที่น าไปสู่การปรับนโยบายและมีผลกระทบต่อสังคม จ านวนทั้งสิ้น   5 ผลงาน คิด
เป็นสัดส่วนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ต่อ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 48 คน เท่ากับ ร้อยละ 10.4 คิดเป็น 
2.6 คะแนนของสมศ.   เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายจากข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานที่ตั้งไว้ 1 
ผลงาน หรือ ร้อยละ 2 จึงท าได้สูงกว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (แผนภูมิที่ 6) 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/4)    

 
แผนภูมิที่ 6 จ านวนผลงานทีน่ าไปใช้ประโยชน์ และค่าเป้าหมาย ปี 2553-2558 

 
ผลลัพธ์รายการที่ 5 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   (สมศ. 7) 
รายงานผลลัพธ์  :  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปีปฏิทิน 2555  เมื่อค านวณค่า
น้ าหนักเทียบกับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ปีปฏิทิน 2555 รวมเท่ากับ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 
เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 10 (ตารางที่ 19 และ แผนภูมิที่ 7) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/5)   
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ตารางที่ 19  ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ปีปฏิทิน 2555 
ระดับคุณภาพ ผลงานป ี2555 

บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ (น้ าหนกั 0.25) 1 เรื่อง = 0.25 
บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (น้ าหนัก 0.5) 2 เรื่อง = 1.0 
ต าราหรือหนงัสือที่มีการตรวจอา่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (น้ าหนัก 0.75)  0 เรื่อง = 0 
ต าราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว หรอืต าราหรือหนังสือทีม่ีคุณภาพสงูมีผู้ทรงคุณวุฒติรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการ (น้ าหนัก 1.0)  

6 เรื่อง = 6.0 

ผลรวมค่าน้ าหนัก 7.25 
คิดเป็นร้อยละ  
(ผลรวมค่าน้ าหนัก/จ านวนอาจารย์และนักวิจยัประจ า) x 100 

(7.25/48) x 100 = 15.1 

ค านวณคะแนน สมศ. 
(ก าหนดให้ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลร้อยละ  10   เท่ากับ 5 คะแนนของ
สมศ.) 

5 

*หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที ่3 กุมภาพันธ ์2556 
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แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของผลงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และค่าเปา้หมาย ปี 2553-2558 

 
ผลลัพธ์รายการที่ 6 : จ านวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Peer-reviewed Journals/ 

Refereed Journals หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
บทความทั้งหมด 

รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้รวบรวมข้อมูลจ านวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง (Citation)  โดย
ใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus  เมื่อรวมจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดที่มีใน
ฐานข้อมูล แล้วนับจ านวนการอ้างอิงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี พบว่าปี 2555 มีจ านวนการอ้างอิง 75 ครั้ง ค านวณ
เป็นสัดส่วนจ านวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง ต่อ จ านวนบทความทั้งหมด (การอ้างอิง 75 คร้ัง / 67 
บทความ) เท่ากับ 1.12 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/6)   ส่วนงานใช้เกณฑ์การตัง้เป้าหมายของจ านวน
การอ้างอิงตามมหาวิทยาลัย คือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ผลพบว่าเมื่อเทียบกับปี 2554 มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44  จึงท าได้เกินเป้าหมาย  และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเมื่อดูผลย้อนหลัง 3 ปี  
(ตารางที่ 20 และ แผนภูมิที่ 8) 
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          นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนการอ้างอิงกับคณะหรือสถาบันอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน จาก
ฐานข้อมูล Scopus โดยใช้ค าสืบค้นดังตารางที่ 21 พบว่าจ านวนการอ้างอิงที่เกิดขึ้นในปี 2555 ของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนมากกว่าคณะ/สถาบันอื่นที่ยกตัวอย่างมานี้ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/7) 
 

ตารางที่ 20  จ านวนคร้ังที่ถูกอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556) 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิงจาก
ฐานข้อมูล Scopus 

24 41 52 75 
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แผนภูมิที่ 8 จ านวนครั้งทีถู่กอ้างอิงและค่าเป้าหมาย ปี 2553-2558 
 

ตารางที่ 21  จ านวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติทั้งหมดทีม่ีในฐานข้อมูล Scopus นับจ านวนการ
อ้างอิงที่เกิดขึ้นในปี 2555 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปรียบเทยีบกบัส่วน
งานอื่น ๆ  

คณะ/สถาบัน ค าส าคัญที่ใช้ในการสืบค้น จ านวน
การอ้างอิง
ปี 2555 

คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

School of Energy, Environment and Materials, 
King Mongkut's University of Technology Thonburi 

335 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahidol University 

75 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Department of Environmental Science, Faculty of 
Science, Kasetsart University 

54 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Faculty of Agriculture Natural Resources and 
Environment, Naresuan University 

46 

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Faculty of Environmental Management, Prince of 
Songkla University 

42 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University 

34 

วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

College of environment, Kasetsart University 14 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 
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          ส่วนงานยังได้ท าการเปรียบเทียบจ านวนการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Scival  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้
ในการบริหารจัดการงานวิจัย  ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  Scival Experts   SciVal Funding   SciVal 
Spotlight และ SciVal Strata    ส่วนงานได้เลือกใช้  SciVal Strata ซึ่งเป็นการวัดและเทียบเคียงสมรรถนะ
การวิจัยในระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม หรือระดับองค์กร  โดยเชื่อมโยงข้อมูลนักวิจัยมาจากฐานข้อมูล Scopus 
ซึ่งโปรแกรมนี้ยังอยู่ในขั้นที่มหาวิทยาลัยน ามาทดลองใช้งาน 

          การเปรียบเทียบ Scival ในส่วนของ Statra ตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ ของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และนานาชาติ  พบว่าจ านวนการ
อ้างอิงเฉลี่ยยังมีน้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/8)    
 
ผลลัพธ์รายการที่ 7 : จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต ิ
รายงานผลลัพธ์  :  ส่วนงานได้รวบรวมข้อมูลจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)  โดย
ใช้ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus  เมื่อรวมจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดที่มีใน
ฐานข้อมูล แล้วนับจ านวนบทความที่ถูกอ้างอิงในปี 2555  พบว่ามีจ านวน 30 บทความ จากจ านวนบทความ
ทั้งหมดท่ีมีในฐานข้อมูลจนถงึปี 2555 เท่ากับ 67 บทความ ค านวณเป็นร้อยละจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การอา้งอิง ต่อ จ านวนบทความวิจัยทั้งหมด (30 บทความ/67 บทความทั้งหมด) เท่ากับร้อยละ 45 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข  3.2.1/6)   ส่วนงานตั้งเป้าหมายจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงเมื่อเทียบ
กับปีก่อนให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ผลพบว่าเมื่อเทียบกับปี 2554 มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 43  จึง
ท าได้เกินเป้าหมาย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อดูผลย้อนหลัง 3 ปี (ตารางที่ 22 และแผนภูมิ 
ที่ 9) 

          นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนบทความที่ถูกอ้างอิงกับคณะหรือสถาบันอื่นที่มีความคล้ายคลึง
กัน พบว่าจ านวนบทความที่ถูกอ้างอิงที่เกิดขึ้นในปี 2555 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนมากกว่า เมื่อเทียบกับหลายๆ สถาบัน  (ตารางที่ 23) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
3.2.1/7) 
 

ตารางที่ 22  จ านวนบทความที่ถูกอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus  

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
จ านวนบทความที่ถูกอ้างอิง
จากฐานข้อมูล Scopus 

13 16 21 30 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 
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  แผนภูมิที่ 9 จ านวนบทความที่ถูกอ้างอิงและค่าเป้าหมาย ปี 2553-2558 
 

ตารางที่ 23 จ านวนบทความระดับนานาชาติที่ถูกอ้างอิงที่มีในฐานข้อมูล Scopus นับจ านวนการอ้างอิงที่
เกิดขึ้นปี 2555 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล เปรียบเทยีบกบัสว่นงานอื่น ๆ  

คณะ/สถาบัน ค าส าคัญที่ใช้ในการสืบค้น จ านวน
บทความที่ถูก
อ้างอิงปี 2555 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

School of Energy, Environment and 
Materials, King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

124 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahidol University 

30 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Faculty of Agriculture Natural 
Resources and Environment, Naresuan 
University 

24 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Faculty of Environmental Management, 
Prince of Songkla University 

19 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Department of Environmental Science, 
Faculty of Science, Kasetsart University 

16 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahasarakham University 

5 

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

College of environment, Kasetsart 
University 

4 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  3.2.13.2.1  

1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิปี 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/1) 

2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/2) 
3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/3) 
4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/4) 
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5. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปี 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/5) 
6. จ านวนครั้งและจ านวนบทความระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ของคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากฐานข้อมูล Scopus (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/6) 
7. จ านวนครั้งและจ านวนบทความระดับนานาชาติ ได้รับการอ้างอิง (Citation)  ของคณะอื่นๆ จากฐานข้อมูล 

Scopus (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/7) 
8. การเปรียบเทียบ Scival ในส่วนของ Statra ตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และนานาชาติ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2.1/8) 

 

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 33  ::  มาตรฐานคุณภาพด้านการมาตรฐานคุณภาพด้านการวิจัยวิจัย  

สรุปผลการด าเนินการ  (ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่าน
มาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

          ส่วนงานได้มีการวางนโยบายการวิจัยและบริการวิชาการให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ชาติ กล่าวคือ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์สู่ระดับนานาชาติ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  
ส่วนงานจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตั้งแต่ปี 
2550-2555 อาทิ จ านวนโครงการวิจัยย้อนหลัง ประเภทแหล่งทุนวิจัย สาขาการวิจัย จ านวนผู้รับทุน สัดส่วน
อาจารย์ที่ท าวิจัย จ านวนผลงานตีพิมพ์ และการอ้างอิง (Citation) จุดแข็ง จุดอ่อนด้านการวิจัย เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบการสนับสนุนและปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดสรรงบประมาณส าหรับให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของส่วนงาน 
(Seed Grant) และมีแผนที่จะเพิ่มทุนสนับสนุนให้มากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป   นอกจากนี้ยังมีการจัดการความรู้
ด้านการวิจัยภายในองค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น   มีการจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ intranet 
ส าหรับเป็นที่รวบรวมข้อมูลและให้บริการข่าวสารด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ส่งเสริมให้มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัย การประกวด รางวัลผลงานตีพิมพ์ และผลักดันกระบวนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  
มีการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีกลไกและระบบในการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพของวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารของส่วนงาน เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล   มีกลไกขับเคลื่อนเพื่อ เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมทั้งพิจารณาเพิ่มการตีพิมพ์  มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศในการตรวจ
บทความภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์/เจ้าหน้าท่ีผู้มีความประสงค์ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ   

          ส่วนงานยังมีแผนในการมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยด้วยกลยุทธ์การสร้างบรรยากาศและ
ระบบสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ  โดยได้
มีแผนการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ รวมทั้งจัด Research Talk เพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น 
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จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. ผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางสนับสนุนการด าเนินพันธกิจท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
2. มีการกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
3. มีการขยายเครือข่ายวิจัยความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ต่อเนื่อง ควรมีการด าเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื่องด้วย 
4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้และการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยภายในส่วนงาน 
5. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยและวารสารวิชาการท่ีเป็นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
6. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารการวิจัย ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
7. มีการด าเนินการสนับสนุนการตีพิมพ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการตรวจภาษาและจัดสรรค่าตอบแทนผลงาน

ตีพิมพ์  
8. ส่วนงานมีชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้มขี้อได้เปรียบตาม

กระแสการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทีก่ าลังมาแรงในโลกปัจจุบัน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง
ข้อตกลงตามกฎบัตรอาเชียน ในปี 2558  

จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของบุคลากรในส่วนงานมีค่อนข้างน้อย 

ควรส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
2. กลไกของมหาวิทยาลัยยังไมเ่อื้ออ านวยต่อการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ 

ร่วมกับภาคเอกชน เช่น ข้อตกลงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือการน าไปใช้ประโยชน์    
ควรมีแนวทางที่เหมาะสมและได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

3. การพัฒนาวารสารของส่วนงานให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หรือในระดับสากล ซึ่งก าลังอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ  

สรุปผลลัพธ์ 

          ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการงานวิจัยตามแผนการด าเนินการที่ชัดเจน คือ ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพและเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2554 มี
จ านวน 12 ผลงาน และปี 2555 มีจ านวน 19 ผลงาน จ านวนครั้งและจ านวนบทความที่ถูกอ้างอิงยังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี  นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จ านวน 3 ฉบับ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและวิชาการ และด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน และบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ด้านการเป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน และด้านการชี้น าการรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน ปี พ.ศ.2553-2560 
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หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง 
มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย    
ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู ้

 

 

องค์ประกอบ 4.1  ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ การให้บริการวิชาการที่หลากหลายเป็น

ระบบที่ เ ชื่ อม โยงทั้ ง องค์ กร  โ ดยมี
ขอบเขตการด าเนินงานอย่างครอบคลุม 
ครบวงจร ทั้งการก าหนดเป้าหมายและ
แผนงาน    การประสานงาน  การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ 
ระบบและกลไกแต่ละระดับอาจมีรูปแบบ
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 

          ส่วนงานมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2553-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน โดยมุ่งเน้นที่
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับ โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2552-2555 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
เป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความเป็นสากล      

  งานวิจัยและบริการวิชาการไดม้ีการปรับปรุงโครงสร้างบริหารของงานวิจัยและบริการวิชาการให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก คือ 1) หน่วยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ท า
หน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย โครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) โครงการฝึกอบรม  
รวมถึงการจัดท าวารสารและการตีพิมพ์  2) หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ตรวจวัด
และวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งสองหน่วยงานนี้จะประสานงานในการให้บริการวิชาการ โดยมี
รองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล เป็นผู้ก ากับดูแล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.1/2-3)        

   

                   มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานคุณภาพท่ี 4 
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  ส่วนงานมีผลการด าเนินการด้านการให้บริการวิชาการอันเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของส่วนงาน  

1. การจัดประชุมวิชาการ สัมมนา บรรยายพิเศษและฝึกอบรมทั้งระดับส่วนงาน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

2. การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อปลูกจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
ชี้น าสังคมถึงแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น 

3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้แก่องค์กร สถาบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. การให้บริการวิชาการ รับจัดท าโครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) ให้แก่องค์กร สถาบัน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5. การให้บริการของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ส่วนงานยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/4) ภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.1/5) โดยได้มีการประชุมเพื่อจัดสรรเงินทุนในการสนับสนุนการด าเนินการให้เกิดผลงานด้านวิจัยและ
บริการวิชาการเพิ่มขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/6)  

นอกจากนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการยังได้รวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนินงานในด้านจ านวน
เงินทุนวิจัยบริการวิชาการท่ีได้รับ จ านวนโครงการฝึกอบรม และจ านวนผู้มาใช้บริการโครงการตรวจวัดและ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ในรอบปีงบประมาณ 2555 เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ในปีก่อนหน้าและวิเคราะห์ทิศทางและพัฒนาแผนการด าเนินงานในปีต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.1/7)  

          ส าหรับการให้บริการวิชาการประเภทโครงการฝึกอบรม ส่วนงานจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานชุดต่าง ๆ ขึ้นมา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/8) ท าหน้าที่ดูแลเฉพาะโครงการ ซึ่งคณะ 
กรรมการ แต่ละชุดจะมีส่วนช่วยในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม ให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโครงการ และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น จะด าเนินงานตามขั้นตอนในการจัด
โครงการฝึกอบรม ดังนี้  

1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการด าเนินการจัดโครงการอบรม ได้แก่ การวางแผนการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมปรึกษาหารือการด าเนินการจัดโครงการ การขออนุมัติจัด
โครงการฝึกอบรม การติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก การประสานงานกับแหล่งทุน วิทยากร 
สถานที่จัดโครงการ สถานที่ศึกษาดูงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในส่วนงาน และ
มหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนโครงการอบรม และการจัดเตรียมความ
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พร้อมเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น รถตู้-รถบัส วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ยาสามัญ การ
ขอ Account Internet เป็นต้น  

2. ขั้นตอนการด าเนินงานระหว่างการจัดโครงการฝึกอบรม ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดการ
โครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร และการศึกษาดูงาน 
การเตรียมความพร้อมการใช้งาน Internet และอุปกรณ์โสตฯ การรวบรวมแบบประเมินโครงการฝึกอบรมใน
ด้านต่าง ๆ ของช่วงระหว่างการจัดโครงการ เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/9-10)  

 ขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดโครงการฝึกอบรม ได้แก่ การจัดท าสรุปรายงานประเมินผลการจัด
โครงการฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/11) การสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการจัด
ประชุม ทีมคณะกรรมการหลังจากโครงการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาแผนการด าเนินการ
โครงการ วิเคราะห ์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.1/12) 

 ส่วนการให้บริการวิชาการของหน่วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/13) โดยท าหน้าที่ดูแลและก าหนดนโยบายเชิงรุกในการ
ให้บริการ ตลอดจนแนวทางและแผนพัฒนาเพื่อให้การบริหาร งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการ
ด าเนินงานของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจวัดและวิ เคราะห์ ออกรายงานผลการ
วิเคราะหผ์่านอาจารย์ผู้ตรวจผลการวิเคราะห์ และรองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัยสร้างเครือข่ายและธรรมาภิ
บาล จะเป็นผู้ลงนามสุดท้ายของรายงานผล  ในส่วนของการติดตามโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีการประชุมของคณะกรรมการห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อทบทวนผล
การด าเนินงานของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม และประชุมภายในงานวิจัย
และบริการวิชาการ เพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหา การปรับแผนพัฒนาต่อไปในอนาคต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.1/14-15)  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44.1.1.1.1  

1. แผนยุทธศาสตรส์่วนงาน  พ.ศ. 2553-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/1) 
2. แผนภูมิโครงสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/2) 
3. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของรองคณบดี (เพิ่มเติม) ที่ 014/2555  ลงวันที่ 13 มกราคม 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/3) 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 039/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/4) 

5. ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.2552  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/5) 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/6) 
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7. เอกสารประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555  
โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/7) 

8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม ที่ 121/2555 วันที่ 30 เมษายน 2555   
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/8) 

9. ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural Disasters Management” ปี 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/9) 

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural Disasters Management”   
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/10) 

11. รายงานสรปุและประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural Disasters Management”  
ปี 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/11) 

12. รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural Disasters Management”  
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2555 โดยประชุมหลังจากโครงการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/12) 

13. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่ 252/2555 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/13) 

14. รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1/2555   
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/14) 

15. รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.1/15) 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.2 มีระบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการบริการวิชาการ/สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
ก าหนดราคาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..11..22 

          การให้บริการวิชาการของส่วนงาน เช่น โครงการฝึกอบรม จะมีคณะกรรมการแต่ละชุดเป็น
ผู้รับผิดชอบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/1) ซึ่งคณะกรรมการของแต่ละโครงการจะมีหน้าที่รับผิดชอบ
หลัก ได้แก่ การประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์งบประมาณในการใช้จ่าย  โดยใช้ระบบการวิเคราะห์ต้นทุนใน
การจัดหลักสูตรโดยวิธีการค านวณยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดและหารด้วยจ านวนคนเข้าร่วมอบรม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/2) แต่ทั้งนี้ การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการฝึกอบรมในบางครั้งไม่สามารถ
น ามาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากมีตัวแปรหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น โครงฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาไทย หรือหลักสูตรนานาชาติ  รูปแบบการด าเนินการจัดฝึกอบรม  จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม เป็นต้น  ท าให้ต้นทุนของแต่ละโครงการแตกต่างกันด้วย  ดังนั้น เมื่อท าการวิเคราะห์ต้นทุนในแต่
ละโครงการและได้ด าเนินการจนกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการโครงการจะท าการสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
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การด าเนินงาน และน ามาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เสนอขอไว้ในตอนแรกเพื่อตรวจสอบว่าการใช้จ่าย
เป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/3) นอกจากนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย 
สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล ยังได้วางแนวทางเรื่อง cost effectiveness โดยให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ด าเนินการสรุปรายการและจ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมจากโครงการที่ผ่านมา เช่น เสื้อ กระเป๋า 
หมวก เพื่อหาแนวทางในการจัดซื้อในครั้งเดียวให้เพียงพอกับจ านวนโครงการที่จัดขึ้น ซึ่งจะท าให้ค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ลดลง และเป็นการลดต้นทุนค่าด าเนินการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/4)  

          การให้บริการวิชาการ โครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) ให้แก่องค์กร สถาบัน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  คณะผู้รับจัดท าโครงการวิจัยจะจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่าย
ประกอบการขออนุมัติรับจัดท าโครงการวิจัย ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ค่ าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าตอบแทนสถาบัน (ร้อยละ 10) ตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.2552 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/5)  

ส่วนโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่คิดค่าบริการ ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย โดยหน่วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะเป็น
ผู้ด าเนินการ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในการคิดต้นทุนการ
วิเคราะห์จะคิดจากการใช้วัสดุ สารเคมี ต่อการวิเคราะห์ 1 ตัวอย่าง รวมกับค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ ค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ และวัสดุส้ินเปลืองต่าง ๆ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/6) จากนั้นน าเข้า
หารือในที่ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อก าหนดราคาการให้บริการ  การตรวจวัดและ
วิเคราะห์ต่อตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ เมื่อผ่านที่ประชุมแล้วจะน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อ
พิจารณาและจัดท าประกาศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/7)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44.1.2.1.2  

1. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ที่ 155/2555  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/1) 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการบริการวิชาการ ประเภทฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2554-2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/2) 

3. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural Disasters Management” ปี 2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/3) 

4. รายงานสรุปการวิเคราะห์งบประมาณการจัดซื้อกระเป๋าของโครงการฝึกอบรม ปี 2550-2555 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/4) 

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) 2 โครงการ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/5) 

6. ตารางสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/6) 
7. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.2555  ลงวันที่ 9 กันยายน 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.2/7) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.3 มีระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อถือได้ และทันสมัย  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..11..33 

         ส่วนงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ท าหน้าที่อ านวยการให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การพัฒนาและด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/1)  โดยได้มีการจัดท าเว็บ
เพจของแต่ละงานในระบบอินทราเนตของส่วนงาน  เพื่อการประชาสัมพันธ์และน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของแต่ละงาน โดยเข้าไปท่ี https://www.en.mahidol.ac.th/intranet  แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีการใช้ประโยชน์
จากเวบ็เพจดังกล่าวเท่าที่ควร  กอปรกับยังพบปัญหาเรื่องความผิดพลาดของการให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน 
ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วนของ PA, SAR, สมศ., สกอ ฯลฯ  ดังนั้นงานวิจัยและบริการวิชาการจึงมี
การประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานในรูปแบบใหม่ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/2)  ซึ่งยังไม่เคยมีการใช้ระบบนี้มาก่อน  โดยเป็นการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินทราเน็ตบนฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลด้านสารสนเทศงานวิจัยตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเก่า 
การเก็บข้อมูลใหม่ การตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึกข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูล
โครงการย้อนหลังจากชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หรือแหล่งทุน  แผนงานโครงการฝึกอบรมและค่าย
เยาวชน เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/3-4)       

          งานวิจัยและบริการวิชาการได้ด าเนินการตามแผนงาน มีการจัดท าและปรับปรุงสารสนเทศข้อมูลทุก 
1-3 เดือน และ upload ข้อมูลลงในระบบอินทราเน็ต  และยังได้เวียนผ่านระบบ E-mail เพื่อแจ้งคณบดี รอง
คณบดี และหัวหน้างานทุกงาน ทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านการลงนามรับรองโดยรองคณบดีฝ่าย
บริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/5) 

          นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามและประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบอินทราเน็ตด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการจากคณาจารย์และหัวหน้างาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  4.1.3/6) และน าข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่ถูกต้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาการเพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่ข่าวสารด้านการวิจัยและบริการวิชาการอีกหนึ่งช่องทาง คือจุลสารออนไลน์ ซึ่งได้ออกเผยแพร่แล้ว 
และมีแผนงานที่จะจัดท าทุก ๆ 2 เดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/7-9) 

          ทางด้านหน่วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศในการลง
ฐานข้อมูลระบบ FIS เกี่ยวกับหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ยอดเงินที่ได้รับจากการให้บริการ ประเภทของ
ตัวอย่าง และวันที่รับตัวอย่าง   ส่วนงานได้มีการจัดท าโปรแกรม Lab room ขึ้น ซึ่งโครงการตรวจวัดและ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ใช้โปรแกรมดังกล่าว ในการท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการรับ
ตัวอย่างสถิติหน่วยงานที่ส่งรายเดือน รวมถึงพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวิเคราะห์  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/10)  
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44.1.3.1.3  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 038/2555  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/1) 

2. รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/2) 

3. แผนการด าเนินงานการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านระบบ Intranet 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/3) 

4. ฐานข้อมูลโครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) และโครงการฝึกอบรม (เมนูจาก Webpage) ที่น าเสนอ
ในระบบ Intranet  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/4) 

5. หนังสือแจ้งการรายงานข้อมูลของงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ วจ 104/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/5) 

6. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านระบบ Intranet 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/6) 

7. รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านระบบ 
Intranet (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/7)  

8. หนังสือส่งข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบ EN Intranet  ที่ วจ 102/2555  ลงวันที่ 28 กันยายน 2555  
 และค าชี้แจงการแก้ไขที่บันทึกกลับมาในหนังสือฉบับดังกล่าว (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/8) 

9. จุลสารออนไลน์ของงานวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/9) 
10. การใช้โปรแกรม Lab room ในการเก็บข้อมูล  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.3/10) 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.4 มีการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..11..44 

          คณาจารย์ ผู้ได้รับทุนศึกษาวิจัย และผู้รับจัดท าโครงการวิจัยบริการวิชาการ ได้ถ่ายทอดกระบวนการ
การค้นคว้าศึกษาวิจัยที่ได้รับสู่บทเรียนให้แก่นักศึกษาของส่วนงาน โดยได้น าความรู้ที่ได้จากการท าโครงการ
บริการวิชาการมาใช้ปรับปรุงพัฒนาบทเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/1)  รวมถึง
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยส่วนงานมีการจัดท าโครงการอบรมเยาวชนเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/2) ได้แก่ การจัดค่ายเยาวชน SCG Sci-
Camp  การจัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp)  และการจัดโครงการโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้น
เนื้อหาทางวิชาการที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
ผู้เข้ารับการอบรมและผู้มีส่วนร่วม  ได้มีการก าหนดให้นักศึกษาของส่วนงานน าเสนอและเข้าร่วมจัดกิจกรรม
กับโครงการ  โดยเป็นพี่เลี้ยงดูแล และให้ค าแนะน าทางวิชาการที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อ
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ทีส่ามารถน าไปพัฒนาทักษะของตนเองในด้านต่าง ๆ ต่อไป  
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          งานวิจัยและบริการวิชาการมีการด าเนินการสรุปและประเมินผลโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.4/3) และน าผลของการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างการบริการ
วิชาการกับภารกิจด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งบุคลากรทั้งอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม ค่ายเยาวชน ฯลฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/4)  

ในส่วนของโครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย)  ทางโครงการได้ให้นักศึกษาของส่วนงานเข้า
ร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัย โดยปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆของโครงการ  ได้แก่ การลงพื้นที่ส ารวจ ศึกษา และ
เก็บข้อมูลในภาคสนาม การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดท าและแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้น า
ชุมชน และการจัดการประชุมสัมมนาของโครงการ  เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพในอนาคต 
และมีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนขึ้นจนเกิดเป็นเครือข่ายหรือชมรมต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/5) 

นอกจากนี้ ส่วนงานยังให้การสนับสนุนแก่บุคลากรให้สามารถพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
โดยได้จัดให้มีโครงการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “จุดประกายความคิด  การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/6) 
องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยยังสามารถน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชนในประเทศ 
และระดับนานาชาติ ซึ่งในปี 2555 มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้น าเสนอบทความทางวิชาการจากงานประจ า
ทางด้านโครงการฝึกอบรมนานาชาติของส่วนงาน จ านวน 1 เรื่อง คือ “Applying problem-based training 
approach into the training program on industrial ecology and environment” ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Educational Research ประจ าเดือนสิงหาคม 2555 (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 4.1.4/7)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.1.4.1.44  

1. เอกสารประมวลรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยบริการวิชาการ และข้อเสนอโครงการ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/1) 

2. รายละเอียดโครงการค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/2) 
3. รายงานสรุปและประเมินผลการด าเนินงานค่ายเยาวชน 3 โครงการ (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.1.4/3) 
4. รายงานการประชุมปฏิบัติการที่มกีารน าเสนอโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามระบบ PDCA  

ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (เอกสารอา้งอิงหมายเลข 4.1.4/4) 
5. ข้อเสนอโครงการท่ีมีนักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/5) 
6. รายละเอียดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “จุดประกายความคิด  การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)” 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/6) 
7. แบบรายงานการน าเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.4/7) 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.1.5 ให้บริการวิชาการหรือสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยจริยธรรม มนุษยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ 
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44..11..55 

          การให้บริการวิชาการของส่วนงาน  โดยมีหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.1.5/1)  เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบก ากับดูแล การให้บริการวิชาการของคณาจารย์ต่อสาธารณะ 
ประกอบด้วยคณะท างานสายสนับสนุนที่รับผิดชอบก ากับดูแลการให้บริการวิชาการให้ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของส่วนงาน และของมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 4.1.5/2-4) โดยค านึงถึงหลักมนุษยธรรมและคุณธรรม  มีขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลเพื่อการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับข้อก าหนดทาง
วิชาชีพ จารีตประเพณี และจริยธรรมของวิชาชีพ  มีการติดตามการด าเนินงานให้บริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/5) รวมทั้งการประเมินผลของการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/6) และสรุปวิเคราะห์ผลของการประเมินผล
การให้บริการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/7)  เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการวิชาการของส่วนงาน ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การให้บริการวิชาการ ในด้านการรับจัดท าโครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) ของส่วนงาน 
ในภาพรวมจะเป็นการศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
โดยตรง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/8) โดยการยื่นข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วยข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคา (ข้อเสนอโครงการ) พร้อมทั้งลงนามสัญญา/ข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อผู้
ว่าจ้างและผู้รับจ้าง (สัญญาจ้าง) ก่อนด าเนินงานตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ตามที่
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนฯ (ผู้ว่าจ้าง) เป็นผู้ก าหนด  ในกรณีที่คณะผู้จัดท าโครงการฯ มีความจ าเป็นต้องการ
การปกป้องการละเมิดสิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียดของเนื้อหาเอกสาร แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ และการขอ
ข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ คณะผู้จัดท าโครงการสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยรับรองและคุ้มครองเมื่อมี
การฟ้องร้องเกิดขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/9) โดยส่วนงานได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวิจัยและ
บริการวิชาการ เข้าร่วมฟังบรรยาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการละเมิดสิทธิ์และสามารถเป็นผู้ประสานงานในการด าเนินการขอรับรองจากคณะกรรมการฯ ได้ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/10)  

ด้านโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการตรวจวัดวิเคราะห์ด้วย
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยจะจัดเก็บของเสียจากการวิเคราะห์ เช่น โลหะหนักจากการวิเคราะห์ 
COD หรือการวิเคราะห์โลหะหนักอื่น ๆ หรือตัวท าละลายแยกใส่ขวดไว้เพื่อรอก าจัด และมีการตั้งงบ 
ประมาณในส่วนของการก าจัดสารเคมีไว้ในแผนงบประมาณด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/11-12)  

          นอกจากนี้ ส่วนงานยังมีการให้บริการวิชาการประเภทโครงการฝึกอบรม  ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เข้า
อบรมตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ายเยาวชนด้านวิทยา 
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  เป็นการปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ที่จะอยู่ใน
สังคมอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันในชุมชน หรือสังคมได้   
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เอกสารอ้างอิงประกอบรเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  44.1.5.1.5  

1. โครงสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารอา้งองิหมายเลข 4.1.5/1) 
2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 15 มถิุนายน 2552  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/2) 

3. ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2551 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/3) 

4. หนังสือแจ้งระเบียบการเปิดบัญชีโครงการวิจัย/บริการวิชาการ (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.1.5/4) 
5. แบบติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554-2555 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/5) 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของหัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการวิจัยบริการวิชาการ 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/6) 
7. เอกสารสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.1.5/7) 
8. รายชื่อโครงการวิจัยบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555-2556 (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.1.5/8) 
9. เอกสารประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/9) 
10. รายชื่อและหนังสือเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.1.5/10) 
11. รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/11) 
12. เอกสารการปรับปรุงการจัดการน้ าเสียจากห้องปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1.5/12) 

 

องค์ประกอบ 4.2  ผู้รับบริการ  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการ

บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องค์ประกอบ 4.2        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.2.1 มีระบบการศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
ผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ต้องการของผู้รับบริการ   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อาพข้อ  44..22..11 

         ความต้องการของผู้รับบริการเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่วนงานได้ให้ความส าคัญ โดยคณะกรรมการโครงการฝึก 
อบรมแต่ละชุดจะดูแลรับผิดชอบเรื่องการสอบถามความต้องการของผู้รับบริการ และได้มีการมอบหมายผู้รับ 
ผิดชอบในการประเมินผลข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการในแต่ละโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/1) มีการ
ก าหนดช่องทางและแนวทางการส ารวจความต้องการโดยใช้แบบสอบถาม หรือแบบประเมินผล เพื่อให้ข้อ 
เสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการจัดโครงการฝึกอบรมที่สนใจ และมีความต้องการให้จัดขึ้นในครั้งต่อไป 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/2)  มีการน าผลการประเมินที่ได้มาสรุปผล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/3-4)  
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ทั้งนี้ยังได้มีการติดตามผู้ให้บริการโดยตรงในหลากหลายช่องทาง เช่น การประสานงานผ่านทาง E-mail 
ภาย หลังจากผู้รับบริการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว และน าผลที่ได้รับมาสรุปข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
จัดโครงการต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/5)  

          ในส่วนของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ โดยมีการส่งแบบสอบถามให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานเอกชนและราชการท่ีมา
ใช้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/6) จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้มาประเมิน
และน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/7-8)  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.2.14.2.1  

1. ตารางการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 
 (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.1/1) 
2. แบบสอบถามที่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ และต้องการให้จัดอบรม  
 (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.1/2) 
3. แบบสรุปและประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Life Cycle Impact Assessment for 

Environmental Management” (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/3) 
4. รายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม โครงการฝึกอบรมนานาชาติ ปี 2555  

(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.1/4) 
5. รายงานการประชุมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1/2555  

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555  (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.1/5) 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์  

(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.1/6) 
7. แบบสรุปและวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/7) 
8. รายงานสรุปการด าเนินการจากข้อเสนอแนะการส ารวจความพึงพอใจโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์

พารามิเตอร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1/8) 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการวิชาการ   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.2.24.2.2 

          ส่วนงานมีการให้บริการข้อมูลด้านการบริการวิชาการประเภทโครงการฝึกอบรม  โดยมีการวางแผน
งานการฝึกอบรมประจ าปีและน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/1) เพื่อให้ผู้สนใจ
รับทราบข้อมูลได้ล่วงหน้า  รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการโครงการแต่ละชุดเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของส่วนงาน E-mail 
Facebook  Twitter  จดหมายพร้อมเอกสารแนบรายละเอียดโครงการ  โปสเตอร์หรือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
โครงการ เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/2-3)  
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          ส่วนงานยังได้มีการวางแผนการให้บริการด้านโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยมอบหมายบุคคลให้
เป็นผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/4) และได้มีการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ  

          ส่วนงานได้มีการติดตามประเมินผลรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ของโครงการฝึกอบรมว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อแนวโน้มของผู้รับบริการอย่างไร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/5)  รวมทั้งมีการ
ติดตามสอบถามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยบริการวิชาการว่ามีการด าเนินการตามขั้นตอนหรือไม่ มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/6) และเพื่อให้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบและ
กลไกการด าเนินงานด้านการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์ ส่วนงานมีการทบทวนแผนการด าเนินงานในการ
ให้ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ โดยใช้ข้อมูลสรุปผลที่ได้จากการจัดโครงการในครั้งที่ผ่านมาพิจารณา
ประกอบการปรับปรุงแก้ไข (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/7)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ออ  4.2.24.2.2  

1. แผนงานโครงการฝึกอบรม จากเว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.2/1) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม SCG Sci-Camp รุ่นที่ 23  ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 

(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.2/2) 
3. เอกสารประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรม (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.2/3) 
4. ภาระงานและการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 

(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.2/4) 
5. แบบสรุปการรับทราบข่าวสารของผู้รับบริการโครงการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.2.2/5) 
6. เอกสารติดตามโครงการวิจัยบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555-2556 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/6) 
7. รายงานการประชุมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2/7)  
 

องค์ประกอบ 4.3  บริการ/ ผลิตภัณฑ์  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม

เกณฑ์ม าตรฐานวิ ช าชีพ / มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์  ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องค์ประกอบ 4.3        

        
 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.3.1 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับ/รับรองในวงวิชาการหรือ
องค์กรตามมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.3.14.3.1 

          ส่วนงานได้วางแผน ก าหนดและด าเนินการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
ให้ได้รบัการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและฝึกอบรม ท าหน้าที่
วางแผนเพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (เอกสาร 
อ้างอิงหมายเลข 4.3.1/1)  

          ส าหรับการจัดโครงการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ ได้รับการยอมรับว่ามี
มาตรฐานและสามารถเทียบกับระดับนานาประเทศได้ โดยได้รับความร่วมมือและทุนสนับสนุนในการจัด
โครงการฝึกอบรมทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
ส านักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) บริษัท
บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  ส านักเลขาธิการแผนโคลัมโบ  และ Technical Cooperation Directorate กระทรวง
การต่างประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น และมีการสรุปและประเมินผลหลังโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 4.3.1/2-3) 

 ในส่วนของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการควบคุมคุณภาพผล
การวิเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมทดสอบความช านาญกับกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เช่น การตรวจวัดวิเคราะห์ COD  Hardness  Chloride และ TSS เป็นต้น 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/4) มีการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/5) และก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
โดยมีบุคลากรจ านวน 5 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐาน มีการจัดเตรียมสถานที่ 
สภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมกับการวิ เคราะห์แล้ว ขณะนี้ก าลั งจัดท าคู่มือและเอกสารคุณภาพ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/6) นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยังได้จัดท าระเบียบ 
คู่มือ รวมถึงวีดิทัศน์เรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่ออบรมให้เกิดการใช้งาน
อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/7)         
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.3.14.3.1  

1. รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.1/1) 
2. รายละเอียดโครงการฝึกอบรมนานาชาติที่มีความร่วมมือกับองค์กรจากต่างประเทศ โครงการ “Health and 

Geographic Information System” (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.1/2) 
3. รายงานสรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Health and Geographic Information System” 

(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.1/3) 
4. เอกสารการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.1/4) 
5. เอกสารการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.1/5) 
6. เอกสารการด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.1/6) 
7. เอกสารการจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.1/7) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.3.2 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม   

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.3.24.3.2 

          ส่วนงานมีแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม กล่าวคือ 
งานบริการวิชาการประเภทโครงการฝึกอบรม  ได้มีการจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัด
โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นต้น   
ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง หรือสังคมได้  ส่วนงานได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการฝึกอบรมแต่ละโครงการเพื่อควบคุมดูแลการวางแผนงานและด าเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/1)   

 คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นระยะ ๆ ทั้งก่อนเริ่มกิจกรรม ระหว่าง
ด าเนินการจัดกิจกรรม และหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/2)  รวมทั้งมีการจัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  นอกจากนี้ ส่วนงานยังได้มีการติดตามผลหลังการเข้ารับการฝึกอบรม 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมให้กับเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยการสอบถามความก้าวหน้า การพัฒนาในงาน  รวมทั้งการส่งแบบสัมภาษณ์สอบถามการ
น าความรู้ท่ีได้รับหลังจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียน หรือหน่วยงานของตนเองด้วย แล้วน าผล
ที่ได้ไปปรับปรงุพัฒนาโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคมต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/3-4)  

 นอกจากนี้ยังมีการวิจัยบริการวิชาการที่เน้นประโยชน์ต่อสังคมอื่น ๆ เช่น โครงการการฟื้นฟูแหล่ง
อาหารและการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชลอยน้ าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  และโครงการ
ห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
4.3.2/5-6)  
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.3.24.3.2  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ปี 2555  ที่ 101/2555  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/1) 

2. รายงานการประชุมวางแผนงานโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน  2555  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/2) 

3. แบบสอบถามและสรุปผลการประเมินการจัดโครงการฝึกอบรม ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 
(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.2/3) 

4. รายงานสรุปและประเมินผลโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-camp รุ่นที่ 23     
(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.2/4) 
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5. ข้อเสนอโครงการการฟื้นฟูแหล่งอาหารและการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชลอยน้ าเพื่อเตรียมความพร้อม
รับมืออุทกภัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3.2/5) 

6. ข้อเสนอโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน  
(เอกสารอ้างองิหมายเลข 4.3.2/6) 

 

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

 ผลการประเมินผลลัพธ์ 

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

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบ 4.4        

  ผลลัพธ์ที่ 1        
  ผลลัพธ์ที่ 2        
  ผลลัพธ์ที่ 3        
 

 ผลลัพธ์ที่ 4        
  เฉลี่ย (Mean) 2.25 
  

 ผลลัพธ์อื่นๆ        
  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยทุธข์อง

ส่วนงาน        

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

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

ฯลฯ 

       

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
4.4.1 สัมฤทธิผลด้านการบริการวิชาการ    

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลักของส่วนงาน 
รายงานผลลัพธ์  :  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการการโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม  โดยภาพรวมทั้งหมดของการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดี  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/1) 
 ส่วนงานยังได้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้
ประสานงานที่มาใช้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในเกณฑด์ี  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/2) 
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ผลลัพธ์รายการที่ 2 : สัดส่วนของจ านวนเงินที่เป็นรายรับที่เกิดจากการบริการวิชาการต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการประจ า 

รายงานผลลัพธ์  :  จ านวนเงินที่เป็นรายรับท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
เท่ากับ 17,618,050 บาท  จ านวนบุคลากรสายวิชาการประจ าทั้งหมดในปีงบประมาณ 2555 มีจ านวน 50 
คน ค านวณเป็นสัดส่วนเท่ากับ 352,361 บาท / คน   เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 288,462 
บาท / คน (15,000,000 บาท / 52 คน) พบว่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (แผนภูมิที่ 10)  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/3)  
 
 

 

แผนภูมิที่ 10  สัดส่วนจ านวนเงินวิจัยบริการวชิาการต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการและค่าเป้าหมาย 
                            ปี 2553-2558 
 

ผลลัพธ์รายการที่ 3 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 8) 

รายงานผลลัพธ์  :  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย ปีปฏิทิน 2555 โดยน ามาใช้พัฒนาประกอบการเรียนการสอนหลากหลาย
วิชา รวมถึงการพัฒนาสู่งานวิจัย รวม 7 โครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/4)   

 เมื่อน าจ านวนโครงการมาค านวณตามเกณฑ์ของ สมศ. คือ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
 

จะได้ผล (7/33) x100 เท่ากับร้อยละ 21.2  ค านวณค่าคะแนนจากเกณฑ์ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังนั้นจึงได้เท่ากับ 3.53 คะแนนของสมศ.   พบว่ามีจ านวนเท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการบริการ
วิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนในปี 2554 เท่ากับ 7 โครงการ  
 

ผลลัพธ์รายการที่ 4 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก     
      (สมศ. 9) 
รายงานผลลัพธ์  :  จ านวนโครงการที่พัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่บรรลุเป้าหมาย
มากกว่า 80% โดยนับจากแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจที่มากกว่า 80% ซึ่งในปีปฏิทิน 2555 พบว่ามี 
3 โครงการ ต่อ จ านวนโครงการที่พัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 75 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/5)  โดยโครงการดังกล่าวมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  4.4.14.4.1  

1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/1) 

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/2) 

3. จ านวนเงินจากโครงการบริการวิชาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/3) 
4. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/4) 
5. จ านวนโครงการท่ีพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ปี พ.ศ. 2555  

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.4.1/5) 
 

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 44  ::  มาตรฐานคุณภาพด้านการมาตรฐานคุณภาพด้านการบริการวิชาการบริการวิชาการ  

สรุปผลการด าเนินการ  (ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่
ผ่านมาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

          การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของส่วนงาน ประกอบด้วย การจัดประชุมวิชาการ 
สัมมนา บรรยายพิเศษ และฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระดับส่วนงาน ระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดค่าย
เยาวชนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน การวิจัยบริการวิชาการ การบริการตรวจวัดวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม และการให้บริการวิชาการแก่สังคมอื่นๆ  ซึ่งส่วนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้างบริหารของ
งานวิจัยและบริการวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก คือ 1) หน่วยบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย โครงการวิจัยบริการวิชาการ 
โครงการฝึกอบรม  และวารสารและการตีพิมพ์  2) หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่
ตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม   

          ส่วนงานได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2553-2560 โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับ   โดยมีการด าเนินงาน
โครงการบริการวชิาการ โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมของคณะซึ่งจัดได้ว่ามีมาตรฐานสามารถเทียบกับนานา
ประเทศได้ และพัฒนามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และฝึกอบรมกับประเทศต่างๆ   
นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลากหลายที่ไม่เพีย งให้
เนื้อหาทางวิชาการ แต่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย  
โครงการต่าง ๆ จะมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานแต่ละ
โครงการ  มีการประเมินผลการด าเนินการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินการ
ให้ดีขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับภารกิจด้านอื่น  ๆ  มีกลไก
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยจากบริการวิชาการ มีการจัดสรรบุคลากรให้ด าเนินการ
ติดตามโครงการวิจัยและโครงการวิจัยบริการวิชาการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
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ผลงาน หรือน าไปต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น าไปพัฒนาการเรียนการสอน หรือวิทยานิพนธ์นักศึกษา  
มีการรวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนินงานในด้านโครงการวิจัยบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม และ
โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ทิศทางและพัฒนาแผนการด าเนินงาน   ส่วนงานยังพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการวิชาการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และ
เชื่อถือได้มากท่ีสุด  โดยมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของส่วนงานผ่านระบบอินทราเน็ตทุก ๆ 3 เดือน 

          ส่วนการให้บริการโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม จะมีกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของการตรวจวัดและวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ  มีการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในการ
ให้บริการอยู่เสมอ  และมีระบบวิเคราะห์ต้นทุนบริการวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานสากล   

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. ผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางการด าเนินพันธกิจท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
2. มีแผนการด าเนินงาน และมีโครงสร้างการบริหารงานเพื่อประสานงานการให้บริการวิชาการ  
3. มีระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ โดยเฉพาะการใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
5. มีมาตรการในการควบคุม ดูแล และติดตามการด าเนินการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

การบริการวิชาการ  
6. โครงการฝึกอบรมได้มาตรฐานสามารถเทียบกับนานาประเทศได ้ 
7. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ท าเป็นประจ าและสามารถท าแบบ One Stop Service  
8. หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีความต้องการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรมากขึ้น 

จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 
1. มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการเฉพาะด้าน เช่น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 
2. การแข่งขันในการจัดบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานมีเพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เว็บไซต์  
3. การน าบริการวิชาการไปบูรณาการร่วมกับการวิจัยยังมีจ านวนค่อนข้างน้อย ควรเพิ่มการพัฒนาต่อยอด

ให้มากขึ้น 
 

สรุปผลลัพธ์ 
          ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ท าให้
ได้ผลลัพธ์ท่ีบรรลุเป้าหมาย โดยข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม พบว่า
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  จ านวนโครงการและรายรับจากโครงการวิจัยบริการวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 13 และ 17 ตามล าดับ (เป้าหมายจ านวนโครงการ 15 โครงการ และ
จ านวนเงิน 15,000,000 บาท ผลลัพธ์มีจ านวนโครงการ 17 โครงการ รวมจ านวนเงิน 17,618,050 บาท)    
มีโครงการท่ีน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย รวมถึงมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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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 5.1ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 
หลักการ มี ร ะบบและกล ไก ในกา รท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมที่ครอบคลุม
ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับองค์กร  
โดยมี ขอบ เขตการด า เนินงานอย่ า ง       
ครบวงจร ทั้งการก าหนดนโยบายและ
แผนงาน การประสานงาน การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ 
ระบบและกลไกแต่ละระดับอาจมีรูปแบบ
แตกต่างกันได ้

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 

 

องค์ประกอบ 5.1        

        

        

 

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

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  55..11..11 

ส่วนงานมีผู้รับผิดชอบด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ได้แก่ 1) การแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจชุดต่าง ๆ 
ขึ้น ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณามอบหมายให้รองคณบดี อาจารย์ หรือเลขานุการคณะ เป็นประธานคณะท างาน 
ตามความเหมาะสมของภารกิจนั้น ๆ  2) การด าเนินงานโดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น โดยมีรอง
คณบดีของแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้ก ากับดูแล  และ 3) การด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา โดยมีหน่วยกิจการ
นักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้ก ากับดูแล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/1) 

การด าเนินงาน สามารถสรุปไดด้ังนี้  
1. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนงานมีผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยมีการแต่งตั้ง

คณะท างานเฉพาะกิจชุดต่าง ๆ ขึ้น โดยผู้บริหารจะพิจารณามอบหมายให้รองคณบดี อาจารย์ หรือ
เลขานุการคณะ เปน็ประธานคณะท างานตามความเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า 

   

มาตรฐานคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

มาตรฐานคุณภาพท่ี 5 
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เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธาน  โครงการ
ประเพณีวันปีใหม่ มีเลขานุการคณะ เป็นประธาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/2) 

 นอกจากนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ยังมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี เช่น พิธีไหว้ครู โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ โครงการวันแตกหน่อ โครงการวันเด็กแห่งชาติ  

2. ด้านสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่วนงานมีผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยหน่วยกิจการนักศึกษา 
จะจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยในนักศึกษา นอกจากนี้ ส่วนงานได้แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เช่น การบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรม โดยมีการนิมนต์พระอาจารย์
จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน 

3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนงานมีผู้รับผิดชอบด าเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
นั้น ๆ  ได้แก่ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน ด าเนินโครงการ Low Carbon Faculty หน่วยกิจการ
นักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการเปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม งานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบจัด
โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ ยังมีคณะท างานที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อด าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน 

 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น ส่วนงานมีการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและกลุ่ม
งานในองค์กร โดยมีการเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการที่ส าคัญของส่วนงาน 
เช่น โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เชิญหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไปมาร่วมเป็น
คณะกรรมการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/3) นอกจากนี้ ส่วนงานมีการประสานงานเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
5.1.1/4) 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม จะเป็นผู้ก าหนดแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล 
การปรับปรุงพัฒนา โดยจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ และสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  5.1.15.1.1  

1. โครงสร้างการบริหารงานของส่วนงาน  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/1) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานที่เก่ียวข้องกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข  5.1.1/2) 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/3) 
4. รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.1/4) 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.1.2 มีนโยบาย และแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  55..11..22 

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนงานได้
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างจริยธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สถาบันชั้นน าแห่ง
เอเชียเพื่อการสร้างสรรค์ความยั่งยืนของธรรมชาติและสังคม” และพันธกิจที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.2/1) เพื่อขับเคลื่อนให้พันธกิจ
ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพียบพร้อมจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 จากแผนยุทธศาสตร์น ามาจัดท าเป็นแผนงานด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม รวมถึงระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณที่ขอรับการ
สนับสนุนด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.2/2) 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  5.1.5.1.22  

1. แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ. 2556-2560 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.2/1) 
2. แผนกิจกรรมประจ าปีของส่วนงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.2/2) 

 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะโครงการ/กิจกรรม  
อนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  55..11..33 

 ส่วนงานให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทั้งสิ้น 742,747 บาท (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 5.1.3 /1) สนับสนุนด้านอื่น ๆ เช่น สถานที่จัดงาน ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ของที่ระลึกส่วนงาน 
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการราบรื่น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  5.1.35.1.3  

1. ตารางแสดงงบประมาณโครงการด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.3/1) 

2. หนังสืออนุมัติให้การสนับสนุนสถานที่ ยานพาหนะแก่นักศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.3/2) 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.1.4 มีการติดตามประเมินผล การด าเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  55..11..44 

 ส่วนงานมีการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ 
การประเมินจากแบบสอบถาม การประเมินโดยการสังเกต การประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม โดยส่วนงานกรรมการ/คณะท างาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและตัวชี้วัดของโครงการ/
กิจกรรมนั้น ๆ และน าผลการประเมินมาสรุปผลตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการของส่วนงาน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/1) เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารรับทราบผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่ วม
โครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

       นอกจากนี้ ในการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 11/2555  12/2555 และ 13/2555 ส่วนงานได้จัดให้แต่ละ
หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้น าไปปรับปรุงแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/2) 
        
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  5.1.45.1.4  

1. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.4/1) 
2. รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2555  ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่  14 

สิงหาคม 2555  และครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2555 
 
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.1.5 มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับพันธกิจหลักอื่นๆ 

 

การด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ  55..11..55 

 โครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมมีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับ
พันธกิจหลักของส่วนงาน คือ “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรม เพื่อ
สร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มีการด าเนินการจากงานต่าง ๆ โดยกลุ่มเป้าหมายไม่ได้
เจาะจงเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงานเท่านั้น แต่ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่เยาวชนและสังคมให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม สมดังพันธกิจของส่วนงาน โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 

 โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/1) คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ริเริ่มด าเนินโครงการประกวดแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสี่ภาค โดย
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มุ่งหาคนดีและคนเก่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด ล้อมในท้องถิ่นอีกท้ัง  อีกท้ังยัง
ท าหน้าที่แม่ที่ต้องดูแลครอบครัวและเลี้ยงดูลูก  โดยปลูกฝั่งคุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ตั้งแต่
ยังเล็กจนโต  โดยโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547   

 ถึงแม้การประกวดแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ได้ท าการหาข้อมูลในเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์และเยี่ยม
ส ารวจพื้นที่จริงของถิ่นที่อยู่ของแม่อนุรักษ์ก็ตาม แต่การติดตามประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่องของแม่
อนุรักษ์แต่ละท่านยังขาดการด าเนินการ และยังไม่มกีารสังเคราะห์ข้อมูลให้ได้ความรู้เฉพาะของบริบท
เฉพาะภาค ตลอดจนการสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศว่าปัจจัยร่วมในมิติต่าง ๆ แตกต่าง
อย่างไร โดยเฉพาะแง่มุมของจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนไหว
ด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ท าโครงการวิจัยแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการต่อเนื่องขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ความยัง่ยนื
ให้กับส่ิงแวดล้อมและสังคม  

 โครงการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม ดังพันธกิจของส่วนงาน ได้แก่ 
โครงการวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-camp และโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (The Power 
Green Camp) ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอด
ความรู้และสร้างเครือข่ายแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (The Power 
Green Leader Camp) โดยการอบรมเพื่อสร้างผู้น าเยาวชนอีกด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/2) 

   โครงการ Low Carbon Faculty เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นในการด าเนินโครงการที่สร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วางแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนงาน วางแผนและด าเนินมาตรการในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินงานโครงการในปีที่ 2 พ.ศ.2554 นี้ ได้ตั้งเป้าหมายการลดใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ าประปา กระดาษ น้ ามัน ร้อยละ 7 (ปีแรก พ.ศ. 2553 ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 5)  ซึ่งนับเป็นความ
ท้าทายในการท างานมาก เนื่องจากต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันทั้งหน่วยงานในการลดใช้พลังงานโดยไม่
กระทบต่องานที่ท าอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้งนี้จึงมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ เช่น 1) 
กิจกรรมแข่งกันลดใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคาร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2555 2 ) 
กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบส่วนงาน รวมทั้งมีการน าจักรยานที่ช ารุดแล้วมาสร้างใหม่เพื่อใช้รดน้ าต้นไม้ภายใน
ส่วนงาน และการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้โครงการ Low Carbon Faculty ปี 2555 ประสบผลส าเร็จในระดับที่
น่าพอใจ โดยสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 9.66% ลดการใช้น้ าประปาได้ร้อยละ 14.10% ส่วนการใช้
กระดาษและน้ ามันมีการใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขพร้อมน ามา
ปรับปรุงในปีถัดไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1.5/3) 

 ร้านมือสอง (Second Hand Envi-Shop) เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552 ร้านมือสอง
จะแบ่งรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการลดปริมาณความต้องการซื้อสินค้า
ใหม่ ใช้ประโยชน์จากสินค้าท่ีใช้แล้ว ลดปริมาณขยะและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเชิญชวน
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ผู้สนใจ ร่วมบริจาคของใช้มือสอง เช่น ของใช้ประจ าวัน  ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ เครื่องประดับ 
ของเล่น กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ  

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ออ  5.1.55.1.5  

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)   
 

องค์ประกอบ 5.2 ผลลัพธ์การท านุบ ารุ ง
ศิ ล ป วั ฒนธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 ผลการประเมินผลลัพธ์ 

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

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบ 5.2        

  ผลลัพธ์ที่ 1        

  ผลลัพธ์ที่ 2        

  ผลลัพธ์ที่ 3        
  เฉลี่ย (Mean) 3.00 
   ผลลัพธ์อื่นๆ        
  1. ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของ

ส่วนงาน 
       

  1)......        

  2)......        
  ฯลฯ        

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

ฯลฯ 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  
5.2.1 สัมฤทธิผลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

ผลลัพธ์รายการที่ 1 : ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 
รายงานผลลัพธ์        :    โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม โดย 
โครงการที่ด าเนินการนั้น มีโครงการที่ก าหนดเป้าหมาย จ านวน 11 โครงการซึ่งบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 10 โครงการ หรือร้อยละ 90.91 และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 1 โครงการ หรือร้อยละ 
9.09 ดังตารางที่ 24 

ตารางที่ 24  ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
1.  โครงการวันครบรอบวันจากไป

ของ รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 70 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 76 คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2.  โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 120 คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 80 คน 

มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 85 คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4.  โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
 ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 89.40 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

5.  โครงการวันแตกหน่อ  
ปีการศึกษา 2555 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
 ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 89.20 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

6.  โครงการมอบโบว์ไท-เน็คไทผูก
ใจน้อง ปีการศึกษา 2555 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 80 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 
 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ  
ร้อยละ 88.60 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

7.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2555 

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

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 130 คน 
2. นักศึกษาทราบ
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ใน
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ที่ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 88.20 
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 
ร้อยละ 88.20 

8.  โครงการสอนน้องร้องเพลง  
ปีการศึกษา 2555 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 

ตาม
เป้าหมาย 

9.  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 130 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นความส าคัญของพิธี
ไหว้ครู ร้อยละ 80 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 200 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็น
ความส าคัญของพิธี
ไหว้ครู  
ร้อยละ 96.20 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

10. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2554 

1. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
100 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

1. มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 127 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 
ร้อยละ 84.40 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

11. โครงการกีฬา EN สัมพันธ์ ปี
การศึกษา 2555 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 200 คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์รายการที่ 2 : ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
รายงานผลลัพธ์        :   โครงการที่พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการที่ 
ก าหนดเป้าหมาย 2 โครงการ ซึ่งบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือร้อยละ 100 ดังตารางที่ 25 

ตารางที่ 25  ผลการด าเนินโครงการที่พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและวินัยในนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2555 

1. จ านวนค าขวัญที่ส่ง
เข้าประกวด 50 ชิ้น 
2. จ านวนบทความที่ส่ง
เข้าประกวด 5 ชิ้น 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีค าขวัญท่ีส่งเข้า
ประกวด 26 ชิ้น 
2. มีบทความที่ส่งเข้า
ประกวด 13 ชิน้ 
3. ผู้เข้าร่วม

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ตารางที่ 24  ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 
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ที่ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัย  
ร้อยละ 80 

โครงการตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
มีคุณธรรมจริยธรรม
และวินัย ร้อยละ 
93.60 

2. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
(ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติเฉลี่ยโดยรวมต่อ
ปีงบประมาณ 23 คน 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเฉลี่ย
โดยรวมต่อ
ปีงบประมาณ  
ร้อยละ 70 

1. มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติ
เฉลี่ยโดยรวมต่อ
ปีงบประมาณ24 คน 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
เฉลี่ยโดยรวมต่อ
ปีงบประมาณ  
ร้อยละ 98.70 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 

 

ผลลัพธ์รายการที่ 3 : ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
รายงานผลลัพธ์        :   โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการที่ด าเนินการนั้น
มีโครงการที่ก าหนดเป้าหมาย จ านวน 7 โครงการ ซึ่งบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 4 โครงการ 
หรือร้อยละ 57.14 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2 โครงการ หรือร้อยละ 28.57 และต่ ากว่าเป้าหมาย 
1 โครงการ หรือร้อยละ 14.28 ดังตารางที่ 26 
 

ตารางที่ 26  ผลการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
1. โครงการกีฬานิสิตนักศึกษา

สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
(Envi games) ครั้งที่ 19 

จ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรีของส่วน
งานที่เข้าร่วม
โครงการ 200 คน 

มีนักศึกษาปริญญา
ตรีของส่วนงานที่เข้า
ร่วมโครงการ 208 
คน 

ตาม
เป้าหมาย 

2. โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนจบการศึกษา ปีการศึกษา 
2555 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการร้อยละ 80 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการร้อยละ 
86.20 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ตารางที่ 25  ผลการด าเนินโครงการที่พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 
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ที่ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
3. โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
(บ าเพ็ญประโยชน์ ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย) 

1. ผู้เข้าร่วมงาน  
100 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นความส าคัญและ
เกิดจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม  
ร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

1. มีผู้เข้าร่วมงาน 
100 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นความส าคัญและ
เกิดจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม  
ร้อยละ 84.20 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. โครงการเปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม 
ตอน กล่องฉุกเฉิน เมื่อภัย 
(พิบัติ) มา 

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

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

ตาม
เป้าหมาย 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา (ฝึกอบรมการเตรียม
ความพร้อมมือภัยพิบัติ) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 60 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในหัวข้อที่จัดอบรม 
ร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 60 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในหัวข้อที่จัดอบรม 
ร้อยละ 81.60 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 84.20 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

6. โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวนแม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การคัดเลือกมี
คุณสมบัติครบถ้วน
ในแต่ละภาค  
จ านวน 4 คน 

มีแม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การคัดเลือกมี
คุณสมบัติครบถ้วน
จ านวน 4 คน (ภาค 
เหนือได้รับการคัด 
เลือกจ านวน 2 คน) 

ต่ าเป้าหมาย 

ตารางที่ 26  ผลการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
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ที่ โครงการ เป้าหมาย ผล ผลลัพธ์ 
7. กิ จกรรมขี่ จั ก รยานอนุ รั กษ์

พลังงานและบ าเพ็ญประโยชน์ 
ณ พุทธมณฑล (เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการและกิจกรรมเฉลิม
พระเกี ยรติ สมเด็ จพระบรม
โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ  ส ย า ม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 รอบ 29 กรกฎาคม 2555 และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 12 
สิงหาคม 2555) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 84.20 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 26  ผลการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 55::  มาตรฐานคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมมาตรฐานคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม  

สรุปผลการด าเนินการ(ควรระบุให้ครอบคลุมการด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปีที่ผ่าน
มาและ/หรือการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส่วนงานกรรมการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านมา) 

 ส่วนงานให้การสนับสนุนโครงการ Low Carbon Faculty ให้เป็นรูปธรรม เช่น ด้าน
งบประมาณในการสร้างนวัตกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ท าให้ส่วนงานเป็นแบบอย่างต่อผู้มาเยี่ยมชมส่วน
งานรวมทั้งบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

 ส่วนงานได้จัดโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้มีการเชิญผู้ได้รับ
รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก และมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อผู้มีผลงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายแม่อนุรักษ์ฯ ให้กว้างขึ้น  

 ส่วนงานมีช่องทางในการให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข่าวสารกิจกรรมของส่วนงาน โดย
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง ได้แก่ Youtube Facebook Twitter เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งไปยังอีเมล์ของนักศึกษาโดยตรง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง มีช่องทางในการรับสาร
ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน และเกิดความรวดเร็วขึ้นด้วย 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินพันธกิจท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
2. ส่วนงานมีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่เยาวชนและ
สังคม 
    ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงมชี่องทางในการเผยแพร่ความรู้ตามสถานการณ์ 
3. มีเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
4. มีองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมาโดยตลอด 
 
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 

- 

สรุปผลลัพธ์ 

- 
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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) 1.78 
  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 N/A 
  ผลลัพธ์ที่ 5 N/A 
  ผลลัพธ์ที่ 6        
  ผลลัพธ์ที่ 7        
  ผลลัพธ์ที่ 8        
  ผลลัพธ์ที่ 9        
  ผลลัพธ์ที่ 10        
  ผลลัพธ์ที่ 11        
  ผลลัพธ์ที่ 12        
  ผลลัพธ์ที่ 13        
  ผลลัพธ์ที่ 14        
  ผลลัพธ์ที่ 15        

 เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-15 (Mean) 1.77 
  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        
  ผลลัพธ์ที่ 7        

 เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-6 (Mean) 3.57 
  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        

 เฉลี่ยผลลัพธ์ที่ 1-5 (Mean) 2.25 
  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 
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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 

          ด้านบริหาร   ผู้บริหารมีบทบาทในการชี้น าองค์กร มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
การด าเนินงานขององค์กรร่วมกับบุคลากรทุกระดับ  โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้  โดยได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล มีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตามระบบคุณภาพ PDCA  นอกจากนี้ยังมีการน าการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาส่วนงาน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการบูรณาการการ
จัดการจัดการความรู้กับการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของส่วนงาน     
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นอกจากนี้ ส่วนงานได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมาสนับสนุนการ
บริหารงานขององค์กรในทุกด้าน ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนงานได้น าจุดเด่นด้านต่าง ๆ น าเผยแพร่สู่
บุคคลภายนอก ท าให้ส่วนงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป เช่น  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การให้
ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้สามารถสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  และมีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนการ
ใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านการศึกษา  ส่วนงานด าเนินการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเข้มแข็ง มีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง มีการทบทวนคุณสมบัติและวิธีการเข้าศึกษาต่ออย่างสม่ าเสมอ ท า
ให้ระบบการรับเข้านักศึกษามีความยุติธรรม ชัดเจน และได้นักศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับกา รศึกษา 
ตลอดจนมีระบบสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุนของส่วนงานที่เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งคณาจารย์
และนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มี
ความโดดเด่น มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ส าหรับส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนยังมีการส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ
การศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ส่วนงานยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลักสูตรด้วย  

ด้านการวิจัย  ส่วนงานได้มีการวางนโยบายการวิจัยและบริการวิชาการให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของชาติ กล่าวคือ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์สู่ระดับนานาชาติ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  
ส่วนงานจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตั้งแต่ปี 2550-
2555 อาทิ จ านวนโครงการวิจัยย้อนหลัง ประเภทแหล่งทุนวิจัย สาขาการวิจัย จ านวนผู้รับทุน สัดส่วนอาจารย์ที่
ท าวิจัย จ านวนผลงานตีพิมพ์ และการอ้างอิง (Citation) จุดแข็ง จุดอ่อนด้านการวิจัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ   รวมทั้งมีระบบการสนับสนุนและปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดสรรงบประมาณส าหรับให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของส่วนงาน (Seed Grant) 
และมีแผนที่จะเพิ่มทุนสนับสนุนให้มากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป   นอกจากนี้ยังมีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น   มีการจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านระบบ intranet ส าหรับเป็นที่รวบรวม
ข้อมูลและให้บริการข่าวสารด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย การประกวด 
รางวัลผลงานตีพิมพ์ และผลักดันกระบวนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  มีการควบคุมคุณภาพผลการ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอยู่ในระหว่างด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 มีกลไกและระบบในการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของวารสารสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารของส่วนงาน เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล   มีกลไกขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมทั้ง
พิจารณาเพิ่มการตีพิมพ์  มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศในการตรวจบทความภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์/
เจ้าหน้าท่ีผู้มีความประสงค์ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ   
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          ส่วนงานยังมีแผนในการมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยด้วยกลยุทธ์การสร้างบรรยากาศและระบบ
สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ  โดยได้มี
แผนการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ รวมทั้งจัด Research Talk เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น 

 ด้านการบริการวิชาการ   การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของส่วนงาน ประกอบด้วย 
การจัดประชุมวิชาการ สัมมนา บรรยายพิเศษ และฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระดับส่วนงาน ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การจัดค่ายเยาวชนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน การวิจัยบริการวิชาการ การบริการตรวจวัดวิเคราะห์
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม และการให้บริการวิชาการแก่สังคมอื่นๆ  ซึ่งส่วนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
บริหารของงานวิจัยและบริการวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก คือ 1) หน่วย
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย โครงการวิจัยบริการวิชาการ 
โครงการฝึกอบรม  และวารสารและการตีพิมพ์  2) หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่
ตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม   

          ส่วนงานได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2560 โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ และ
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับ   โดยมีการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมของคณะซึ่งจัดได้ว่ามีมาตรฐานสามารถเทียบกับนานาประเทศได้ และ
พัฒนามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และฝึกอบรมกับประเทศต่างๆ   นอกจากนี้ยังมีการจัด
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลากหลายที่ไม่เพียงให้เนื้อหาทางวิชาการ แต่มีก าร
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย  โครงการต่าง ๆ จะมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานแต่ละโครงการ  มีการประเมินผลการด าเนินการ 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินการให้ดีขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการกับภารกิจด้านอื่น ๆ  มีกลไกขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยจาก
บริการวิชาการ มีการจัดสรรบุคลากรให้ด าเนินการติดตามโครงการวิจัยและโครงการวิจัยบริการวิชาการที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน หรือน าไปต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น าไปพัฒนาการ
เรียนการสอน หรือวิทยานิพนธ์นักศึกษา  มีการรวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนินงานในด้านโครงการวิจัย
บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม และโครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ทิศทางและพัฒนาแผนการ
ด าเนินงาน   ส่วนงานยังพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการวิชาการให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเชื่อถือได้มากที่สุด  โดยมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของส่วนงานผ่านระบบ
อินทราเน็ตทุก ๆ 3 เดือน 

          ส่วนการให้บริการโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม จะมีกระบวนการควบคุม
คุณภาพของการตรวจวัดและวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ  มีการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในการให้บริการอยู่
เสมอ  และมีระบบวิเคราะห์ต้นทุนบริการวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานสากล   
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ส่วนงานให้การสนับสนุนโครงการ Low Carbon 
Faculty ให้เป็นรูปธรรม เช่น ด้านงบประมาณในการสร้างนวัตกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ท าให้ส่วนงานเป็น
แบบอย่างต่อผู้มาเยี่ยมชมส่วนงานรวมทั้งบุคลภายนอก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ส่วนงานได้จัด
โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้มีการเชิญผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้า
ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก และมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อผู้มีผลงานด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยาย
เครือข่ายแม่อนุรักษ์ฯ ให้กว้างขึ้น  มีช่องทางในการให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข่าวสารกิจกรรมของส่วน
งาน โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์  หลายช่องทาง ได้แก่ Youtube Facebook Twitter เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งไปยังอีเมล์ของนักศึกษาโดยตรง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางในการรับสารได้
ตามความเหมาะสมของแต่ละคน และเกิดความรวดเร็วขึ้นด้วย 
 
ประเด็นเสนอแนะมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

- 
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ส่วนที ่4 

การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะจากผลการเยี่ยมส ารวจหน่วยงานตามระบบ
คุณภาพมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 10-11พฤษภาคม 2554 มาปรับปรุงและด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะในแต่ละมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
ด้านการบริหาร 
1.  ควรมี ก า รก าหนด เ ป้ าหมาย 
ตัวชี้ วัด และระบบการติดตาม
ประเมินผลในทุกพันธกิจ และมี
การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นใน
ระดับชาติและภูมิภาค 

1. มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
    PA ส่วนงาน ทุกพันธกิจ และมี  
    การติดตามผลการด าเนินงาน 
    ทุก 6 เดือน และ 9 เดือน เสนอ 
    ต่อที่ประชุมผู้บริหาร  
2. มีการจัดท าแผนและรายงานผล 
    การด าเนินงานตามตัวชี้วัดส านัก 
    งบประมาณ ทุก 3 เดือน เสนอต่อ 
    ผู้บริหาร 
3. มีการสรุปกิจกรรม/โครงการ 
    ประจ าปีงบประมาณ  2555 ที ่
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่วนงาน  
    โดยทั้ง 3 ข้อ รายงานต่อคณะ 
กรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ปฏิบัติ ง านตามนโยบายและยุทธ 
ศาสตร์ส่วนงาน 

1. จัดท าค าส่ังก าหนดให้ทุก 
    งานมีผู้รับผิดชอบหลัก 
    ส าหรับจัดท าข้อมูลส่งให้ 
    งานนโยบายและแผน 
2. การทบทวนผลการ 
    ด าเนินงานและเกิดแนว 
    ทางแก้ไขเพื่อน าไปใช้ 
    ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด 
    ในปีต่อไป 

2. ควรมีระบบและกลไกในการบูร
ณาการศักยภาพของศูนย์วิจัยฯ 
ทั้งหมด เพื่อช่วยในการก าหนด
หรือปรับทิศทางและเป้าหมาย
ของส่วนงาน 

ด าเนินการท า SWOT ของศูนย์วิจัยฯ 
โดยได้มีการจัดท า 
1. บทวิเคราะห์ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ของส่วนงาน 
2. การเทียบเคียงสมรรถนะของ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของส่วนงาน
กับหน่วยงานอื่น เพื่อน าเสนอต่อ
คณะผู้บริหารส่วนงาน 

คณะผู้ บ ริ ห า ร ส่ ว น ง านมี
นโยบายให้ ไปด าเนินการ
จั ด ท า ย ก ร่ า ง ป ร ะ ก า ศ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของ
ส่วนงาน เช่น  โครงสร้ าง 
รูปแบบ การบริหารจัดการ 
การจัดสรรผลประโยชน์ การ
ด ารงต าแหน่งและภาระงาน
ของหัวหน้าศูนย์ ก าลังพล 
และการสนับสนุนต่าง ๆ จาก
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และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
ส่วนงาน เพื่อน ามาซึ่งการ
ด าเนินการและการบริหาร
จัดการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ของส่วนงานต่อไปในอนาคต 

3. ค ว ร มี ร ะ บ บ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ประเมินแผนอัตราก าลังที่สอด
รับกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการด า เนินการวางแผนและการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง พร้อมกับมีการ
เสนอขอรับการจัดสรรอัตราก าลั ง
พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ า ก
มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ 2555 เพื่อ
มารองรับ พันธกิจและนโยบายการ
บริหาร  และรวมทั้งวางแผนการเพื่อ
ก า ร ทด แทนบุ ค ล า ก ร ที่ จ ะ มี ก า ร
เกษียณอายุ 

1. ได้รับการจัดสรร 
    อัตราก าลังพนักงาน 
    มหาวิทยาลัย   
    ปีงบประมาณ 2555  สาย 
    สนับสนุน จ านวน 6 อัตรา  
    สายวิชาการ จ านวน  4  
    อัตรา   
2. ส่วนงานมีอัตราก าลัง   
    เพิ่มขึ้นมารองรับกับ 
    ภารกิจและพันธกิจของ 
    ส่วนงานได้อย่างต่อเนื่อง 

4. ควรมีการพัฒนาโครงการ Low 
Carbon Faculty ให้เป็น Best 
Practice เพื่อเป็นต้นแบบแก่
ส่ ว น ง านอื่ น ทั้ ง ภ าย ในแล ะ
ภายนอก 

ส่วนงานให้การสนับสนุนโครงการ เช่น 
ด้านงบประมาณในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นต้นแบบ
ต่อสังคมด้วย 

ส่ ว น ง า น ส า ม า ร ถ เ ป็ น
แบบอย่างต่อผู้มาเยี่ยมชม
ส่วนงาน รวมทั้ งบุคลากร
ภายนอก โดยได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก 

5. ควรเพิ่มการเน้นย้ าให้บุคลากร
ทุกระดับทราบและตระหนักถึง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะ 
ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

1. มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของ 
 ส่วนงานทุกครั้ง รวมทั้งแจกเป็น    
 เอกสารในที่ประชุมปรับปรุงแผน                     
  ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่  
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          

2. น าเสนอการด าเนินงานตาม  
    Corporate KPI ของกลยุทธ์ตาม 
    แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน ประจ าปี 
    2555 ต่อคณะกรรมการวิเคราะห์   
    และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
    นโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงาน 

1. บุคลากรรับทราบและ 
    ตระหนักถึงวิสัยทัศน ์
    พันธกิจของส่วนงาน 
2. คณะกรรมการวิเคราะห์และ 
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ส่วนงานรับทราบผลการ
ด าเนินงาน 

6. ควรมีการผสมผสานแนวคิดทาง
ธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินทรัพย์ และมีระบบกลไกใน

ส่วนงานยังไม่มีแนวนโยบายเกี่ยวกับ
การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ แต่
มุ่ ง เน้นการผลิตผลงานวิจั ยที่ เ ป็น

มีการลงนามความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ 
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย และ 
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การด าเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
การจั ดการผลงานวิจั ย ไปสู่
ผลผลิตทรัพย์สินทางปัญญาและ
เชิงพาณิชย์ 

นวัตกรรมใหม่  ๆ และมีผลในเชิ ง
นโยบายในระดับพื้นที่และระดับชาติ 
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลงานวิจัยที่สามารถเป็นนวัตกรรม
เพื่อผันสู่เชิงพาณิชย์ 

บริษัท พีทีที  ฟีนอล  จ ากัด  
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ
สนับสนุนและยกระดับการ
พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่
สามารถน าไปสู่การพัฒนา
อุ ต สาหกรรม เชิ ง นิ เ วศน์ 
(Eco-Industry) ของประเทศ  
การน าผลงานทางวิชาการไป
ใช้ประโยชน์  ทั้งการสร้าง
อ ง ค์ ค ว า ม รู้   ก า ร ส ร้ า ง
เครือข่าย  และนวัตกรรม
ต่ า ง ๆ   ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
โค ร ง กา รฝึ ก อบรม  ค่ า ย
เยาวชน  การแลกเปลี่ยน
วิทยากรในการพัฒนาทาง
วิชาการและการเผยแพร่ผล
การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

7. ควรน าความรู้ที่ได้จากโครงการ 
R2R ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในและ
นอกส่วนงานให้มากขึ้น 

1. จัดให้มีการน าเสนอผลงาน R2R  
2. เผยแพร่ผลงาน R2R เป็นรูปเล่ม 

และลง Website ของส่วนงาน 
3.  

1. น าความรู้จากการพัฒนา
งานเรื่องระบบพัฒนาการ
ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ ระยะ
ที่ 1 ไปปฏิบัติสามารถลด
ขั้นตอนและเวลาในการส่ง
ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ลดภาระ
การท างาน น าความรู้จาก
การพัฒนางานเรื่อง ระบบ
การพัฒนาการส่งข้อมูลบน
เว็บไซต์  ร ะยะที่  1  ไป
ปฏิบัติสามารถลดขั้นตอน
และเวลาในการส่งข้อมูล
ขึ้นบนเว็บไซต์ ลดภาระ
การท างาน น า เวลาไป
พัฒนางานอื่นได้มากขึ้น 
ก า ร ส่ ง ข่ า ว ส า รทั น ต่ อ
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การด าเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
เหตุการณ์เป็นประโยชน์
อ ย่ า ง ยิ่ ง ต่ อ ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น
เว็บไซต์ส่วนงาน 

2. บุคลากรรับรู้และเกิดความ
เข้าใจผลงานที่น าเสนอ ท า
ให้บุคลากรเกิดแนวคิดการ
ท า R2R 

8. ค ว ร มี ก า ร ว า ง แ ผ น  แ ล ะ
ด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์
เชิ ง รุก  ให้มี เ ป้าหมายและมี
ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม และควร
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
โ ด ย ต ร ง ห รื อ ท า ง  Social 
Network เช่น Facebook,  
e-newsletter 

1. เ ป้าหมาย และตัวชี้ วัดด้านการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

2. ส่วนงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทาง Social Network หลายช่องทาง 
ได้แก่ Facebook,  เวียน e-mail 
การท าจุลสารประชาสัมพันธ์ ทั้ง
ด้านประชาสัมพันธ์  กิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
และด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นประจ า 

บุคลากรได้ รั บทราบข่ า ว
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร จ า ก
หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
ท าให้สามารถรับรู้กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้
สามารถวางแผนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี 

ด้านการศึกษา 
1. คว รมี แ ผนพัฒน า ง านด้ า น

การศึกษา ก าหนดเป้าหมายและ
ตั ว ชี้ วั ด ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง
กระบวนการและผลลัพธ์ 

มี ก า ร ก า ห น ดทิ ศ ท า ง  น โ ย บ า ย 
เป้าหมาย และแผนงานด้านการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ทางการศึกษาของส่วนงาน ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของส่วน
งานโดยคณะกรรมการวิชาการและ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

- 

2. ควรมีแผนในการส่ งต่ อองค์
ความรู้ระหว่างอาจารย์อาวุโส 
อาจารย์รุ่นใหม่และการทดแทน
อัตราการเกษียณ 

1. มีการมอบหมายให้ผู้ช่วยอาจารย์
และอาจารย์ใหม่รับผิดชอบเนื้อหา
บางส่วนและร่วมสอนในรายวิชา 
ต่าง ๆ กับอาจารย์อาวุโส 

2. มีการบันทึกวิดีโอการสัมภาษณ์
อาจารย์ที่จะเกษียณเพื่อถ่ายทอด

ส่ วนง านมีผู้ ช่ วยอาจารย์
จ านวน 2 คน และอาจารย์
ใหม่อีก 4 คนเข้ามาช่วยด้าน
การเรียนการสอน 
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การด าเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
อ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะป ร ะสบกา รณ์ 
ตลอดจนจัดท าเป็นบันทึกขุมความรู้
ชาวสิ่งแวดล้อม 

3. ควรมีการเทียบเคียงผลการ
ด าเนินงานด้านการศึกษากับ
ส่วนงานอื่นทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ยังไม่มีการด าเนินการ - 

4. คว ร มี ง า น วิ จั ย ที่ ส นั บ ส นุ น 
ส่งเสริม พัฒนา ด้านการศึกษา 

งานบริการการศึกษาอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจัดท าโครงร่างงานวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

เสนอหัวข้องานวิจัยให้รอง
คณบดีผ่ายวิชาการพิจารณา
ในเบื้องต้น 

5. ควรมีช่องทางให้ศิษย์ เก่าให้
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้งานท า มีระบบฐานข้อมูลที่
ปลอดภัยและเป็นปัจจุบัน 

มีการจัดท าเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าไว้
บนเว็บไซต์ของส่วนงาน ศิษย์ เก่ า
สามารถขอแก้ไขชื่อที่อยู่ผ่านทางเว็บ
บอร์ด หรือทางเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ศิษย์เก่า 
 

ศิษย์เก่ามีการแจ้งขอปรับปรุง
ข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่สมาคม
ศิษย์เก่าเป็นระยะ 

ด้านการวิจัย 
1. ควรมีระบบการสนับสนุนและ

ปัจจัยเกื้ อหนุนในการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 

1. จัดสรรงบประมาณส าหรับให้ทุน 
    สนับสนุนงานวิจัยของส่วนงาน 
    (Seed Grant) จ านวนเงิน 300,000 
    บาท 
2. จัดสรรงบประมาณส าหรับให้ทุน 
    สนับสนุนโครงการวิจัยจากงาน 
    ประจ า (R2R Research Grant) 
    จ านวนเงิน 100,000 บาท 

1. ปีงบประมาณ 2555 
อนุมัติทุน สนับสนุน
งานวิจัยของส่วนงาน 
(Seed Grant) ไปแล้ว  4 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
303,600 บาท 

2. ในปี 2556 เพิ่ม
งบประมาณทุน สนับสนุน
งานวิจัยของส่วนงาน 
(Seed Grant) เป็น 
350,000 บาท 

2. ควรมีการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยภายในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ และมีกลไกขับเคลื่อนเพื่อ
เพิ่ มศั กยภาพด้ านการผลิ ต
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

1. มีการจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผ่านระบบ intranet ส าหรับเป็นที่
รวบรวมข้อมูลและให้บริการข่าวสาร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

2. มีก า รด า เนิ นการจั ดท า จุ ลสาร

จ านวนผลงานการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ ในปี 2555 
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และมี
แนวโน้มว่าจะมีจ านวนเพิ่ม
สูงขึ้นมากกว่าทุกปี (โดยถ้า
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งพิจารณาเพิ่มการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยที่เป็นบริการวิชาการ 

งานวิจัยและบริการวิชาการแบบ 
Online เพื่อเป็นอีกช่องทางการ
สื่อสารข้อมูล ความรู้ด้านการวิจัย 
แ ห ล่ ง ทุ น  แ ล ะ ข่ า ว ส า ร
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากงานวิจัย
และบริการวิชาการสู่บุคลากรภายใน
องค์กร 

3. มีการจัดสรรบุคลากรให้ด าเนินการ
ติดตามโครงการวิจัยและบริการที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน หรือน าไปต่อ
ยอดในรูปแบบต่าง ๆ  

4. ด าเนินการแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติและระดับนานาชาติให้มี
จ านวนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
เป็นแรงจูงในให้มีการตีพิมพ์มากขึ้น 

5. ส่วนงานมีการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เพื่อ
วางแนวทางและนโยบายด้านการ
บริหารจัดการความรู้ขององค์กร 
รวบรวมติดตามผลการด าเนินงาน 
และประชาสัมพันธ์น าองค์ความรู้ที่
ได้ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 

นับรวมจาก Article In-press) 

3. ควรจัดท าบันทึกข้อมูลกิจกรรม
ต่าง ๆ  ท าการวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาปรั บปรุ ง โดย เฉพา ะ
กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน 

1. มีการด าเนินการท า PDCA ในทุก 
    โครงการที่ได้ด าเนินการเพื่อจะ 
    น ามาวิเคราะห์และน ามาใช้พัฒนา 
    ปรับปรุงในการจัดโครงการในครั้ง 
    ต่อ ๆ ไป 
2. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมระดม 
    ความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม 
    และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพื่อการ 

โครงการที่ได้ด าเนินการท า 
PDCA และน าผลที่ประเมิน
มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการในครั้งต่อ ๆ 
ไปมีข้อ 
ผิดพลาดน้อยลงและเป็นที่พึง
พอใจแก่ผู้ให้การ สนับสนุน
การด า เนินโครงการผู้ เข้ า 
ร่วมโครงการ และบุคลากรที่
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
   พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการ 
   ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน 

ด าเนินการจัดโครงการ 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. ควรมีกลไกขับเคลื่อนเพื่อเพิ่ม

ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต
ผลงานวิจัยจากบริการวิชาการ 

มีการจัดบุคลากรให้ด าเนินการติดตาม
โครงการวิจัยและบริการที่ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน /น าไปต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ 

- 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1. ควรสนับสนุนโครงการ Low 

Carbon Faculty ให้เป็นรูปธรรม
แ ล ะ ข ย า ย ไ ป สู่ ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยให้เ ป็นต้นแบบ
ต่อไป 

ส่วนงานให้การสนับสนุนโครงการ เช่น 
ด้านงบประมาณในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นต้นแบบ
ต่อสังคมด้วย 

ส่ ว น ง า น ส า ม า ร ถ เ ป็ น
แบบอย่างต่อผู้มาเยี่ยมชม
ส่ วนงานรวมทั้ งบุ คลากร
ภายนอก โดยได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก 

2. สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานทั้ง
ภ าครั ฐ และ เอกชน  เพื่ อ ใ ห้
เกิดผลกระทบหรือการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนงานได้จัดโครงการแม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ในกิจกรรม “มหิดล-วันแม่” ในทุกปี 
นอกจากนี้ยั งได้ขยายเครือข่ายแม่
อนุรักษ์ฯ เพิ่มขึ้น โดยการขอความ
ร่วมมืออนุรักษ์ฯ ที่ได้รับรางวัลในปีที่
ผ่านมา ในการเสนอรายชื่อและคัดเลือก
ตัวแทนในแต่ละภาค 

คั ด เ ลื อ ก แ ม่ อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ได้ตามคุณสมบัติ
และแม่ อนุ รั กษ์ ฯ  ที่ ไ ด้ รั บ
รางวัลก็สามารถน าผลงานไป
ต่อยอด และได้รับรางวัลเป็น
ที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากองค์กร
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ 
มากมาย 

3. ค ว ร เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ป ร ะ ช า สั มพั น ธ์ แ ล ะพั ฒน า
โ ด ย ต ร ง ห รื อ ท า ง  Social 
Network เช่น Facebook , e-
mail 

1. ส่วนงานมี Facebook เพื่อใช้เป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมของส่วนงาน 

2. ส่วนงานมีการด าเนินการส่ง e-mail 
ถึงนักศึกษาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ถึงนักศึกษาโดยตรง 

3. ส่วนงานมีบอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณชั้นที่มีห้องเรียน รวมถึงมี
บอร์ ดประชาสั มพั นธ์หน้ าห้ อ ง
สโมสรนักศึกษา และหน้าห้องหน่วย
กิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
เห็นได้ชัดเจน 

นั กศึ กษ า ได้ท ร าบข้ อมู ล
ข่าวสารมากขึ้น รวดเร็วขึ้น 

4. จั ดท าบั นทึ กข้ อมู ล  ท ากา ร มีการจัดท ากระบวนการ PDCA ในทุก ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร /
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

การด าเนินการของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุง
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ร่วมกับ
ชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม และเสนอต่อที่
ประชุมปฏิบัติการ โดยให้ผู้ เข้าร่วม
ประชุ มมี แ สดงคว ามคิ ด เห็ น แล ะ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ 
และน ามาปรับปรุงส าหรับการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 

กิ จ ก ร ร ม  ส า ม า ร ถ น า
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาท าการ
วางแผนการด าเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาโครงการ/
กิจกรรมในปีต่อ ไป  
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ส่วนที่ 5 

รายการเอกสารอ้างอิง 

 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

1.1.1/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2555  
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 

1.1.1/2 นโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
1.1.1/3 หน้าเว็บไซต์ส่วนงานที่น าเสนอข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน  

ปีงบประมาณ 2555 
1.1.1/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 11/2554  

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
1.1.1/5 รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 
1.1.1/6 สรุปการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2555 และ 

ครั้งที่ 32/2555 เมื่อวันที่ 2 ตลุาคม 2555 
1.1.1/7 รายงานการประชุมคระกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 10/2555  

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 
1.1.1/8 สรุปการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 
1.1.1/9 รายงานการประชุมคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคม

อาเซียน สรุปการจัดประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคม
เซียน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2555 

1.1.1/10 แผนการด าเนินงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมเซียน 
1.1.1/11 แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ.2556-2560 
1.1.1/12 กิจกรรมการถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรทุกระดับ 
1.1.1/13 รายงานผลการประเมินและผลการด าเนินงานขององค์กรต่อบุคลากรให้รับทราบท่ัวกัน

โดยผ่านทางการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน การประชุมปฏิบัติการ 
1.1.1/14 งานคลังและพัสดุ มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
1.1.1/15 งานวิจัยและบริการวิชาการ มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
1.1.1/16 งานนโยบายและแผน มีการพิจารณาทบทวนจัดสรรงบประมาณ  
1.1.1/17 งานบริการการศึกษา มีการทบทวนการด าเนินงาน 
1.1.1/18  ระบบ Intranet ส่วนงาน http://10.14.1.103/media/en_photo/ เพื่อค้นหาภาพถ่าย 

 และวีดิโอกิจกรรม 
1.1.2/1 แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ.2553-2560 

http://10.14.1.103/media/en_photo/
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

1.1.2/2 รายชื่อหน่วยงานที่มีการลงนามความร่วมมือ 
1.1.2/3 เอกสารการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ Asia Pacific 

Business Innovation and Technology Management Society 
1.1.2/4 บันทึกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย 
1.1.2/5 บันทึกความร่วมมือกับบริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
1.1.2/6 เอกสารสรุปโครงการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1.2/7 แบบสอบถามการจัดฝึกอบรมนานาชาติ 
1.1.3/1 สรุปการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 และ 

ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 
1.1.3/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 11/2554 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 
1.1.3/3 รายงานประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
1.1.3/4 การประชุมชี้แจงแบบประเมินระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
1.1.3/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  ครั้งที่ 7/2555 

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
1.1.3/6 สรุปการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 และ 

ครั้งที่ 32/2555 เมื่อวันที่ 2 ตลุาคม 2555  
1.1.4/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ที่ 173/2555 

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
1.1.4/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการน างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ที่ 234/2555 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 
1.1.4/3 รูปภาพกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “จุดประกายความคิด   เพื่อพัฒนางานประจ าสู่

งานวิจัย R2R” 
1.1.4/4 ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์

การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงานประจ า (R2R Research Grant) ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 

1.1.4/5 รูปภาพกิจกรรมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Faculty Party ประจ าปี 2555 
1.1.4/6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  

ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 มถิุนายน 2555 
1.1.4/7 รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 14/2555  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 
1.1.4/8 แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ พ.ศ.2556-2560  
1.2.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

ที่ 084/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 
1.2.1/2 แผนการด าเนินงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน 
1.2.1/3 รูปภาพกิจกรรมและสรุปการจัดประชุม สัมมนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในองค์กรในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
1.2.1/4 สรุปผลจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน  
1.2.2/1 บันทึกการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และการจัดประชุมระดม

สมองบุคลากรทุกระดับ สรุปผลจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน 
1.2.2/2 บันทึกข้อความ ที่ ผ.017/2555 ลงวันที่ 8 มนีาคม 2555 เรื่อง ส่งแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

1.2.2/3 ค าสั่งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2555 ที่ 168/2555 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

1.2.2/4 รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 และ 
ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555  

1.2.2/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 

1.2.2/6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงานงบประมาณ  
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2555 

1.2.3/1 บันทึกข้อความที่ ผ. 044/2555 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ทบทวนเป้าหมายผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 

1.2.3/2 รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ผลการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ส่วนงาน  
ปีงบประมาณ 2555 

1.2.3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ส่วนงาน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 

1.2.3/4 สรุปแผน ผลการด าเนินงาน ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสนอต่อส านักงบประมาณ ประจ าปี 2553-2555  
แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ.2556-2560 

1.2.3/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 6/2555 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 

1.2.3/6 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0517.15/1446 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกับมหาวิทยาลัย (PA) ประจ าปี
งบประมาณ 2555 (6 เดือน)  
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

1.3.1/1 โครงการเสนอขอรับการจัดสรรอัตราก าลังจากเงินงบประมาณปี 2555 
1.3.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่ 107/2555  
1.3.1/3 ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 
1.3.1/4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย  

ที่ 128/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555  
1.3.2/1 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่ 211/2554 ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2554 
1.3.2/2 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2555 
1.3.2/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1.3.2/4 การประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 2555 
1.3.3/1 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ และทักษะ

การบริหารขององค์กร 
1.3.4/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ 203/2554  

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 
1.3.4/2 ประกาศระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 
1.3.4/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2555 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555  
1.3.5/1 การเสนอข้อร้องเรียนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1.3.6/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ที่ 19/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 
1.3.6/2 แผนปฏิบัติงานสวัสดิการ 
1.3.6/3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 

2555 และคร้ังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 
1.3.6/4 รูปภาพกิจกรรม การจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอบรมการป้องกันและระงับ 

อัคคีภัย ครั้งที่ 1 ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน 
1.3.6/5 รูปภาพกิจกรรมการจัดอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 2 ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา และบุคคลภายนอกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
1.3.6/6 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และผลการด าเนินงานของโครงการ 
1.3.6/7 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร

นาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1, 2)  อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3)  และอาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) 

1.4.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ที่ 173/2555 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

1.4.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการน างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ที่ 234/2555  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 

1.4.1/3 รูปภาพกิจกรรม การจัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการจัดการความรู้ 

1.4.1/4 
 

รูปภาพกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “จุดประกายความคิด   เพื่อพัฒนางานประจ า 
สู่งานวิจัย R2R”  

1.4.1/5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การจัดท าบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 3 
1.4.1/6 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoPs) 
1.4.1/7 รูปภาพกิจกรรม Faculty Party 
1.4.1/8 ข่าวพัฒนาคุณภาพ 
1.4.1/9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2554  

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 
1.4.2/1 แผนการด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปี 2555 
1.4.2/2 รูปภาพกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน “ประสบการณ์การเป็นครูผู้ให้มีความสุขภายใน

อย่างยิ่ง”เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
1.4.2/3 สรุปผลการถอดบทเรียนการจัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 
1.4.2/4 สรุปผลการถอดบทเรียนโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (AAR)  
1.5.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ที่ 169/2555 

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
1.5.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ 304/2555 

 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 
1.5.1/3 นโยบายการพัฒนาคุณภาพองค์กรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
1.5.1/4 แผนการด าเนินงานของการพัฒนาคุณภาพองค์กร ประจ าปี 2555 
1.5.1/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 7/2555  

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
1.5.1/6 รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 
1.5.1/7 รายงานงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2555  

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 
1.5.1/8 รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  

ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และคร้ังที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 
1.5.1/9 แผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของส่วนงาน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

1.5.1/10 เอกสารตอบรับการเข้าร่วมอบรม  “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”   
ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

1.5.1/11 รูปภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”   
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

1.5.1/12 รูปภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2556 

1.5.1/13 ข่าวพัฒนาคุณภาพ ฉบับประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม  
และเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 

1.6.1/1 แผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์  ปีงบประมาณ 2555-2559 
1.6.1/2 แผนซ่อมบ ารุงเป็นรายปีงบประมาณ 2555 
1.6.1/3 รายชื่อโปรแกรมทั้งมีลิขสิทธิ์และแบบโอเพนซอส และตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ 
1.6.1/4 ผังโครงสร้างระบบเครือข่ายส่วนงาน 
1.6.1/5 ข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างระบบเครือข่ายพื้นฐานอาคาร 1 และอาคาร 2  
1.6.1/6 โปรแกรม Cisco Network Assistant 
1.6.1/7 ระบบงาน server ของส่วนงานที่ปรับปรุงปีงบประมาณ 2555 
1.6.1/8 เอกสารการประเมินระบบเครือข่ายเพื่อจัดท าแผนจัดซื้อในปีงบประมาณ 2556 
1.6.1/9 รายงานผลการใช้งานระบบเครือข่าย (OCS: Open Computers and Software 

Inventory)  เพื่อการติดตามการท างานของคอมพิวเตอร์ 
1.6.2/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 038/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
1.6.2/2 เอกสารแสดงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
1.6.2/3 เอกสารแสดงรายชื่อบุคลากรและ User Account  ในการเข้าถึงการใช้งานระบบ

สารสนเทศ 
1.6.2/4 ตัวอย่างเอกสารการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศองค์กร 
1.6.2/5 แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
1.6.2/6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 
1.6.3/1 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “Cloud Computing” 
1.6.3/2 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดักจับและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Wireshark” 
1.6.3/3 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “กระบวนการจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการทดสอบหาช่องโหว่ของระบบคอมพิวเตอร์” 
1.6.3/4 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมและหนังสือขอบคุณการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “Moodle E-learning” 
1.6.3/5 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเผยแพร่และแนวทางการ
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มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

พัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ” 
1.6.3/6 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “ Thai GIS User Conference  

ครั้งที่ 17 Experiencing Cloud GIS” 
1.6.3/7 CD ประกอบการอบรมเรื่อง “Developing ASP.NET Web Application Using Visual 

Basic 2008/2010 and Visual Studio 2008/2010 Level 1: Fundamental” 
1.6.3/8 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน 

Search Engine และ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 1” 
1.6.3/9 สรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “การท าโปสเตอร์” 
1.6.3/10 สรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Search Engine และ Social Media อย่างมี

ประสิทธิภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 2 
1.6.3/11 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพือ่การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
1.7.1/1 แผนการประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม 
1.7.1/2 ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีเผยแพร่ทางสื่อมวลชน 
1.7.1/3 ตัวอย่างการสัมภาษณ์นักวิชาการของส่วนงานในการชี้น าหรือให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ

ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1.7.1/4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ

เว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th  
1.8.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณ ที่ 77/2555 

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555 
1.8.1/2 ข้อมูลประกอบการน าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 
1.8.1/3 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2555 
1.8.1/4 หน้าเว็บไซต์ ระบบ MU-ERP 
1.8.1/5 รายงานสถานะทางการเงินและสรุปรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน 
1.8.1/6 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับและออกใบเสร็จรับเงิน ที่ 034/2555 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 
1.8.1/7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่ 249/2555 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 
1.8.1/8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 11/2555   

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
1.8.1/9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณ  

ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 ตลุาคม 2555 
1.8.1/10 ตัวอย่างรายงานสรุปรายละเอียดรายได้ ประจ าเดือนกันยายน 2555 และรายได้สะสม 

ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2554 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2555 และสรุปค่าใช้จ่าย เงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

http://www.en.mahidol.ac.th/


 174 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

1.8.2/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณ ที่ 77/2555 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555 

1.8.2/2 รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 2555 
1.8.2/3 ระบบการจองห้องออนไลน ์
1.8.2/4 รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม 
1.8.2/5 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารเรียนประจ าปี

งบประมาณ 2555 ที่ 130/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 
1.8.2/6 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและความสงบ

เรียบร้อยแก่สถานที่และทรัพย์สินาของราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 ที่ 128/2554  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 

1.8.2/7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 140/2555  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 

1.8.2/8 รูปภาพกิจกรรม การติดตั้งสวิทซ์เชือกกระตุกควบคุมโคมไฟแสงสว่างในห้องท างาน
คณาจารย์และบุคลากรของส่วนงานเพิ่มเติม 

1.8.2/9 วิดีทัศน์แนะน าการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายและโปสเตอร์แนะน า
วิธีการใช้ 

1.8.2/10 รูปภาพกิจกรรม จัดบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Low Carbon Faculty พร้อมทั้งสร้างจิต
ส านักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

1.8.2/11 รูปภาพการน าจักรยานเก่าท่ีช ารุดมาสร้างใหม่เพื่อใช้รดน้ าต้นไม้ในพืน้ที่ส่วนงาน 
1.8.2/12 รูปภาพกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Low  Carbon Faculty 
1.9.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ที่ 170/2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
1.9.1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 มิถนุายน 2555 
1.9.1/3 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 
1.10.1/1 แบบประเมินระบบการบริหาร 
1.10.1/2 สรุปข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
1.10.1/3 แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

2.1.1/1 โครงสร้างองค์กร ค าสั่งมอบหมายอ านาจคณบดี และภาระงานของงานบริการ
การศึกษา 

2.1.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่ 024/2555 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 

2.1.1/3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
2.1.1/4 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1.1/5 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ที่ 
132/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 

2.1.1/6 เอกสารแจ้งยอดเพื่อออกภาคสนามระยะสั้น Short trip 
2.1.1/7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา   
2.1.2/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ที่ 169/2555  

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
2.1.2/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ 304/2555  

ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 
2.1.2/3 ผลการเยี่ยมประเมินคุณภายใน  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2555 และ 

ผลการเยี่ยมส ารวจตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2.1.2/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร  ครั้งที่ 2/2555  
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 

2.2.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่ 024/2555  
ลงวันที่ 26 มกราคม 2555   

2.2.1/2 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

2.2.1/3 เอกสารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 

2.2.1/4 บทสรุปผู้บริหารในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.3.1/1 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกงาน สรุปผลการฝึกงาน/รายงานการประชุมหลักสูตร ES 

เกี่ยวกับการฝึกงานตัวอย่าง Course Syllabus วิชาฝึกงาน 
2.3.1/2 การจ ัดอาจารย์ที่ปรึกษาเบื้องต้น 
2.3.1/3 เกณฑ์การเลือกแขนงวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการจัดกลุ่มสาขาวิชาที่

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.3.1/4 ตัวอย่าง Course Syllabus วิชาโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

(Senior Project) 
2.3.1/5 ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย/โครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.3.1/6 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 
2.3.1/7 ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
2.3.1/8 งบประมาณที่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมศักยภาพนักศึกษา 
2.3.1/9 กิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด 
2.3.2/1 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
2.3.2/2 แบบประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา 
2.3.2/3 ตัวอย่างการส่งสรุปผลการประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตร  
2.3.3/1 โครงการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.3.3/2 โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด (3 ปี) ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย  
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

2.4.1/1 การพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 
2.4.1/2 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.4.1/3 การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครระบบโควตา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 
2.4.1/4 การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(ภาคพิเศษ) 
2.4.1/5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก และค าสั่งอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในระดับปริญญา

ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ 688/2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 
2.4.1/6 การก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก 
2.4.1/7 โครงการแนะแนวหลักสูตร 
2.4.1/8 ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุน

สนับสนุนนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเกียรตินิยม  อันดับ 1 เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

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 โครงการเปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก 
2.4.2/5 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม (บ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล) 
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

2.4.2/6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
2.4.2/7 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2.4.2/8 แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ 2555 
2.5.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 038/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
2.5.1/2 เอกสารสรุปการวิเคราะห์ระบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศงานบริการ

การศึกษา 
2.5.1/3 เอกสารสรุปโปรแกรมในระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา      
2.5.1/4 แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
2.5.1/5 รายงานสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
2.5.2/1 http://intranet.li.mahidol/vision.php และ

http://intranet.li.mahidol/pdf/strategy_draft.pdf 
2.5.2/2 ค าสั่งที่ 221/2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 และ ค าสั่งที่ 223/2554  

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 
2.5.2/3 http://10.24.101.2/MULKCQA/images/stories/PDF/Report%20Statistic.pdf  

(ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อห้องสมุดส่วนงาน) 
2.5.3/1 ความต้องการครุภัณฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ 
2.5.3/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ 
2.5.4/1 รูปภาพกิจกรรม Faculty Party   
2.5.4/2 รูปภาพห้องสโมสรนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ภาพถ่ายการพบปะ

แลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ นักศึกษา 
2.5.5/1 ประกาศการใช้ห้องสโมสรนักศึกษา 
2.5.5/2 โครงสร้างกลุ่มงานและภาระหน้าที่ท่ีให้บริการ 
2.5.5/3 ประกาศทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
2.5.5/4 ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
2.5.5/5 ประกาศทุนผู้ช่วยสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสารสนเทศและทุนสนับสนุน

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2554  

2.5.5/6 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
2.5.5/7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.6.1/1 สรุปผลแบบสอบถามอัตราการได้งานท าภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 

http://intranet.li.mahidol/vision.php
http://intranet.li.mahidol/pdf/strategy_draft.pdf
http://10.24.101.2/MULKCQA/images/stories/PDF/Report%20Statistic.pdf
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการศึกษา 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

2.6.1/2 สรุปการส ารวจภาวะการได้งานท า ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 
2.6.1/3 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าส่วนงานปีงบประมาณ 2555  
2.6.2/1 แบบการเสนอโครงการ “กีฬานิสิตนักศึกษาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

 (Envi games)” ครั้งที่ 19 
2.6.2/2 แบบการเสนอ โครงการ “วันแตกหน่อ” 
2.6.2/3 แบบการเสนอ โครงการ “กีฬา EN สัมพันธ์” 
2.6.2/4 รูปภาพกิจกรรม ร่วมสร้างฝายต้นน้ าล าธาร (Check dam) ตามแนวพระราชด าริฯ 

“โครงการ SCG รักษ์น้ า เพื่ออนาคต” 
2.6.2/5 แบบเสนอโครงการ “งานปัจฉิมนิเทศประจ าปีการศึกษา 2554” 
2.6.2/6 รูปภาพกิจกรรม งานวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ 

งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ 
2.6.2/7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุนส่วนตัวของ  

ดร.สุรพล ชามาตย์นายกสมาคมศิษย์เก่า 
2.6.2/8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสมาคมศิษย์เก่า 
2.6.2/9 ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  
2.7.1/1 แผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2.7.1/2 สถิตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแยกตามปีที่เข้าศึกษา 
2.7.1/3 รายชื่อนักศึกษาและผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ 
2.7.1/4 รายชื่อนักศึกษาและผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ 
2.7.1/5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 
2553 ระยะเวลาใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก 
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มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

3.1.1/1 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ. 2553-2560 บทสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559 และแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2552-2555 และนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555-2558 

3.1.1/2 ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน 
3.1.1/3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.1.1/4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
3.1.1/5 แบบรายงานข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 
3.1.1/6 รายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัย 

กับส่วนงาน 
3.1.1/7 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555 
3.1.1/8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 17 

ตุลาคม 2555 ที่มีการแจ้งเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ.2556-2560 
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  

3.1.1/9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 11 /2555 เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2555 เรื่องการปรึกษาหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 

3.1.1/10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 12/2555  
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เรื่องการปรึกษาหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับศูนย์วิจัย 

3.1.1/11 ร่างโครงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ และ
โครงการ Research Talk  

3.1.2/1 นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555-2558 
3.1.2/2 รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 
3.1.2/3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

ที่ 039/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
3.1.2/4 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจาก

บัญชีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2555 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 

3.1.2/5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ 
215/2554 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 

3.1.2/6 ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง “Applying problem-based training approach into the training 
program on industrial ecology and environment” 

3.1.2/7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  



 180 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

ที่ 072/2555 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555 
3.1.2/8 เอกสารประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2555 โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิ
บาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 

3.1.2/9 รายงานการวิเคราะห์ผลส าหรับรายงานการประเมินตนเอง ด้านผลลัพธ์การวิจัย ตาม
ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.1.2/10 บทสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขการเก็บข้อมูลด้านผลลัพธ์การวิจัย ตามตัวชี้วัด PA, 
SAR และ สมศ. 

3.1.3/1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชีเงิน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2555   
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2555 และ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 

3.1.3/2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคม จ านวน 4 โครงการ 

3.1.3/3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ  
3.1.3/4 รายชื่อและจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2555 
3.1.3/5 รายงานความก้าวหน้าศูนย์เฉพาะทางของส่วนงาน 
3.1.3/6 รายงานการเทียบเคียงสมรรถนะของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์กับหน่วยงานอื่น 
3.1.3/7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่

สังคม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 
3.1.4/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 038/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
3.1.4/2 รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 
3.1.4/3 แผนการด าเนินงานการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการผ่าน

ระบบ Intranet 
3.1.4/4 รายละเอียดข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ (เมนูจาก Webpage) ที่น าเสนอใน

ระบบ Intranet 
3.1.4/5 หนังสือแจ้งการรายงานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ วจ 104/2555  

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 
3.1.4/6 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผ่านระบบ Intranet 
3.1.4/7 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและ

บริการวิชาการผ่านระบบ Intranet 
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มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

3.1.4/8 หนังสือส่งข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบ EN Intranet ที่ วจ 102/2555 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2555 และค าชี้แจงการแก้ไขที่บันทึกกลับมาในหนังสือฉบับดังกล่าว 

3.1.4/9 จุลสารออนไลน์ 
3.1.5/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมระดับ

ส่วนงาน ที่ 144/2555 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2555 
3.1.5/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่ 009/2555 

ลงวันที่ 12 มกราคม 2555 
3.1.5/3 เอกสารการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ 
3.1.5/4 เอกสารการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
3.1.5/5 เอกสารการด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
3.1.5/6 เอกสารการจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
3.1.5/7 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการวิจัย 
3.1.5/8 แบบการติดตามโครงการวิจัย 
3.1.6/1 นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ  2555-2558 
3.1.6/2 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
3.1.6/3 หนังสือการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร 
3.1.7/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าจุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ 

145/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรู้และพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยที่ 072/2555 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2555 

3.1.7/2 ข้อมูลการน าเสนอผลงานวิจัย 
3.1.7/3 จุลสารข่าวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
3.1.7/4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ที่ 215/2554 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 
3.1.7/5 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงการออกตีพิมพ์เลขที่ วสท 005/2555  
3.1.7/6 ตารางสรุปการปรับปรุงพัฒนาระบบวารสาร ปี 2555 
3.1.7/7 เอกสารประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2555 โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและ 
ธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555  

3.1.7/8 แผนการพัฒนาระบบวารสาร ปี 2556 
3.1.8/1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชีเงิน

สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2555  
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มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านการวิจัย 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
3.1.8/2 รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการ

วิชาการแก่สังคม  
3.1.8/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่

สังคม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และคร้ังที่ 6/2555  
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 

3.1.8/4 เอกสารโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “จุดประกายความคิด  การพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย (R2R) 

3.2.1/1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2555 
3.2.1/2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2555 
3.2.1/3 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2555 
3.2.1/4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี 2555 
3.2.1/5 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปี 2555 
3.2.1/6 จ านวนครั้งและจ านวนบทความระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ของ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากฐานข้อมูล Scopus 
3.2.1/7 จ านวนครั้งและจ านวนบทความระดับนานาชาติ ได้รับการอ้างอิง (Citation) ของคณะ

อื่น ๆ จากฐานข้อมูล Scopus 
3.2.1/8 การเปรียบเทียบ Scival ในส่วนของ Statra ตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ ของคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย และนานาชาต ิ
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

4.1.1/1 แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ. 2553-2560 
4.1.1/2 แผนภูมิโครงสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1.1/3 ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของรองคณบดี (เพิ่มเติม) ที่ 014/2555  

ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 
4.1.1/4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 039/2555 
 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ ์2555 

4.1.1/5 ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2552  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 

4.1.1/6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 

4.1.1/7 เอกสารประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2555  โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิ
บาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 

4.1.1/8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม ที่ 121/2555  
ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 

4.1.1/9 ขั้นตอนการด าเนินงานการจดัโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural disasters 
Management” ปี 2555 

4.1.1/10 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural disasters 
Management” ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 

4.1.1/11 รายงานสรุปและประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural disasters 
Management” ปี 2555 

4.1.1/12 รายงานการประชุมทีมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural disasters 
Management”  ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยประชุมหลังจาก
โครงการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 

4.1.1/13 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่ 252/2555  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 

4.1.1/14 รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 

4.1.1/15 รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
4.1.2/1 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

รุ่นที่ 7 ที่ 155/2555 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

4.1.2/2 การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการบริการวิชาการประเภทฝึกอบรม  
ปีงบประมาณ 2554-2555 

4.1.2/3 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural Disasters 
Management” ปี 2555 

4.1.2/4 รายงานสรุปการวิเคราะห์งบประมาณการจัดซื้อกระเป๋าของโครงการฝึกอบรม  
ปี 2550-2555 

4.1.2/5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) 2 โครงการ 
4.1.2/6 ตารางสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
4.1.2/7 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์

ด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กันยายน 2555 
4.1.3/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ที่ 038/2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
4.1.3/2 รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 
4.1.3/3 แผนการด าเนินงานการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการผ่าน

ระบบ Intranet 
4.1.3/4 ฐานข้อมูลโครงการวิจัยบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) และโครงการฝึกอบรม  

(เมนูจาก Webpage) ที่น าเสนอในระบบ Intranet 
4.1.3/5 หนังสือแจ้งการรายงานข้อมูลของงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ วจ 104/2555 

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 
4.1.3/6 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผ่านระบบ Intranet  
4.1.3/7 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจการจัดท าและน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและ

บริการวิชาการผ่านระบบ Intranet 
4.1.3/8 หนังสือส่งข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบ EN Intranet ที่ วจ 102/2555  

ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 และค าชี้แจงการแก้ไขที่บันทึกกลับมาในหนังสือฉบับ
ดังกล่าว 

4.1.3/9 จุลสารออนไลน์ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1.3/10 การใช้โปรแกรม Lab room ในการเก็บข้อมูล 
4.1.4/1 เอกสารประมวลรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยบริการวิชาการ 

และข้อเสนอโครงการ 
4.1.4/2 รายละเอียดโครงการค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ 
4.1.4/3 รายงานสรุปและประเมินผลการด าเนินงานค่ายเยาวชน 3 โครงการ 
4.1.4/4 รายงานการประชุมปฏิบัติการที่มีการน าเสนอโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตามระบบ PDCA ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

4.1.4/5 ข้อเสนอโครงการท่ีมีนักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วม 
4.1.4/6 รายละเอียดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “จุดประกายความคิด  การพัฒนางานประจ า

สู่งานวิจัย (R2R)” 
4.1.4/7 แบบรายงานการน าเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ 
4.1.5/1 โครงสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1.5/2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่

สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2552  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 

4.1.5/3 ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย  
พ.ศ. 2551 

4.1.5/4 หนังสือแจ้งระเบียบการเปิดบัญชีโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 
4.1.5/5 แบบติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 
4.1.5/6 แบบสอบถามความพึงพอใจของหัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการวิจัยบริการ

วิชาการ 
4.1.5/7 เอกสารสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
4.1.5/8 รายชื่อโครงการวิจัยบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555-2556 
4.1.5/9 เอกสารประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 
4.1.5/10 รายชื่อและหนังสือเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4.1.5/11 รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 
4.1.5/12 เอกสารการปรับปรุงการจัดการน้ าเสียจากห้องปฏิบัติการ 
4.2.1/1 ตารางการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

รุ่นที่ 7 
4.2.1/2 แบบสอบถามที่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ และต้องการให้จัดอบรม 
4.2.1/3 แบบสรุปและประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Life Cycle Impact 

Assessment for Environmental Management” 
4.2.1/4 รายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม โครงการฝึกอบรมนานาชาติ  

ปี 2555 
4.2.1/5 รายงานการประชุมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7  

ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 มถิุนายน 2555 
4.2.1/6 แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ 
4.2.1/7 แบบสรุปและวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจ 
4.2.1/8 รายงานสรุปการด าเนินการจากข้อเสนอแนะการส ารวจความพึงพอใจโครงการ

ตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ 
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

4.2.2/1 แผนงานโครงการฝึกอบรม จากเว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th 
4.2.2/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม SCG Sci-Camp รุ่นที่ 23  

ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 
4.2.2/3 ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 
4.2.2/4 ภาระงานและการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

รุ่นที่ 7 
4.2.2/5 แบบสรุปการรับทราบข่าวสารของผู้รับบริการโครงการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
4.2.2/6 เอกสารติดตามโครงการวิจัยบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555-2556 
4.2.2/7 รายงานการประชุมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2/2555  

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 
4.3.1/1 รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 
4.3.1/2 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมนานาชาติที่มีความร่วมมือกับองค์กรจากต่างประเทศ 

โครงการ “Health and Geographic Information System” 
4.3.1/3 รายงานสรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Health and Geographic 

Information System” 
4.3.1/4 เอกสารการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ 
4.3.1/5 เอกสารการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
4.3.1/6 เอกสารการด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
4.3.1/7 เอกสารการจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4.3.2/1 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2555 
ที่ 101/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 

4.3.2/2 รายงานการประชุมวางแผนงานโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 

4.3.2/3 แบบสอบถามและผลการประเมินการจัดโครงการฝึกอบรม ค่ายวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 

4.3.2/4 รายงานสรุปและประเมินผลโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-camp 
รุ่นที่ 23 

4.3.2/5 ข้อเสนอโครงการการฟื้นฟูแหล่งอาหารและการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชลอยน้ าเพื่อ
ลอยน้ าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 

4.3.2/6 ข้อเสนอโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์
พลังงาน 
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

4.4.1/1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

4.4.1/2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

4.4.1/3 จ านวนเงินจากโครงการบริการวิชาการ 
4.4.1/4 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 

การวิจัย 
4.4.1/5 จ านวนโครงการท่ีพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ปี พ.ศ. 2555 

   
 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 
หมายเลขเอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

5.1.1/1 โครงสร้างการบริหารงานของส่วนงาน  
5.1.1/2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5.1.1/3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.1.1/4 รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
5.1.2/1 แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน พ.ศ. 2556-2560 
5.1.2/2 แผนกิจกรรมประจ าปีของส่วนงาน  
5.1.3/1 ตารางแสดงงบประมาณโครงการด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 
5.1.3/2 หนังสืออนุมัติให้การสนับสนุนสถานที่ ยานพาหนะแก่นักศึกษา 
5.1.4/1 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
5.1.4/2 รายงานการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ครั้งที่ 

12/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และคร้ังที่ 13/2555  
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 

5.1.5/1 โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.1.5/2 ตัวอย่างผลการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน 
5.1.5/3 โครงการ Low Carbon Faculty 
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ส่วนที ่6 

ภาคผนวก 

 
 
 
ข้อมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเอง 

 ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 

ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปี 2553- 2555 
 
ชื่อส่วนงาน             คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลพื้นฐาน   นางสาวอภิสรา  โชติภาภรณ์  โทร  02-441-5000 ต่อ  2119 

ล าดับ
ที่ 

รายการข้อมูล หน่วยนับ ข้อมูล หมาย
เหตุ 2553 2554 2555 

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 -       
องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต      
2.1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 9 5 10 สกอ.2.1 
 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - - 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 2 2 2 
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - - 
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 - 7 
 - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก หลักสูตร - - - 
 - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข หลักสูตร - - - 
 - ระดับปริญญาโทที่มีทั้งแผน ก และแผน ข อยู่ในเอกสาร

หลักสูตรฉบับเดียวกัน 
หลักสูตร - - - 

 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - - 
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 1 1 1 
2.2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในแผน ก 
หลักสูตร - - - สกอ.2.1 

2.3 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตร 1 1 1 สกอ.2.1 
2.4 จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด แห่ง - - - สกอ.2.1 
2.5 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง หลักสูตร - - - สกอ.2.1 
 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  
2.6 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
หลักสูตร - - - สกอ.2.1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  
2.7 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบTQF หลักสูตร - - 3 สกอ.2.1 
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 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - 3  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  
2.8 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
หลักสูตร - 4 4 สกอ.2.1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร - 3 3  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 1 1  
2.9 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 9 5 10 สกอ.2.1 
 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - - 
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 2 2 2  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 2 7  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 1 1 1  
2.10 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตร

จากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 
หลักสูตร - -  สกอ.2.1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  
2.11 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบTQF แต่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
หลักสูตร 9 4 3 สกอ.2.1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - 1  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 2 2 -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 2 2  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 1 - -  
2.12 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบTQF ที่มีผลการ หลักสูตร - - - สกอ.2.1 
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ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี) 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  
2.13 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบTQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี ้

หลักสูตร - - - สกอ.2.1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  
2.14 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร 

หลักสูตร - - - สกอ.2.1 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 2) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  
 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  
 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  
2.15 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา หลักสูตร 600 541 607 สกอ.2.1 
 ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี หลักสูตร - - - 
 1) ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 306 298 268  
 2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร - - -  
 3) ระดับปริญญาโท หลักสูตร 285 235 332  
 - ระดับปริญญาโท(แผน ก) หลักสูตร - - -  
 - ระดับปริญญาโท(แผน ข) หลักสูตร - - -  
 4) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร - - -  
 5) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 9 8 7  
2.16 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ 
FTE 50 49 50 สกอ. 2.2, 

2.3, 4.3 
 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง FTE 49 48 50 
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 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ FTE 1 1 - 
2.17 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 
FTE 50 49 50 สกอ. 2.2 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

FTE - - -  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

FTE 17 15 13  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

FTE 33 34 
 

37  

2.18 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่าน
มา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

ร้อยละ 66 69.39 74 สกอ. 2.2 

2.19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ FTE 10 12 13 สกอ. 2.3 
 - จ านวนอาจารย์ประจ า(ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
FTE - - -  

 - จ านวนอาจารย์ประจ า(ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)ที่มีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

FTE 4 4 3  

 - จ านวนอาจารย์ประจ า(ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

FTE 6 8 10  

2.20 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ FTE 25 24 24 สกอ. 2.3 
 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
FTE - - -  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

FTE 8 7 7  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า 

FTE 17 17 17  

2.21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ FTE 15 13 13 สกอ. 2.3 
 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า 
FTE - - -  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

FTE 5 4 3  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

FTE 10 9 10  

2.22 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ FTE - - - สกอ. 2.3 
 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
FTE - - -  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

FTE - - -  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

FTE - - -  
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2.23 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่าน
มา 

ร้อยละ 80 75.51 74 สกอ. 2.3 

2.24 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) รวมทุกหลักสูตร FTES 600 541 607 สกอ. 2.5 
 1)ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี FTES - - -  
 2)ระดับปริญญาตร ี FTES 306 298 268  
 3)ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต FTES - - -  
 4)ระดับปริญญาโท FTES 285 235 332  
 5)ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง FTES - - -  
 6)ระดับปริญญาเอก FTES 9 8 7  
2.25 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา เครื่อง 70 70 70 สกอ. 2.5 
2.26 จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มี

การลงทะเบียนการใช้ Wi- Fi กับสถาบัน 
เครื่อง - - - สกอ. 2.5 

2.27 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สกอ. 2.5 

2.28 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอาทิห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สกอ. 2.5 

2.29 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นอื่นๆอาทิงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สกอ. 2.5 

2.30 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอาทิประปา
ไฟฟ้าระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สกอ. 2.5 

2.31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  (เทียบจาก
คะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

4.46 4.43 4.45 
 

สกอ. 2.6 

 1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - -  

 2) ระดับปริญญาตร ี ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

4.34 4.34 4.43  

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - -  

 4) ระดบัปริญญาโท ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

4.58 4.72 4.46  
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 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - -  

 6) ระดับปริญญาเอก ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - -  

2.32 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับสม
ศ.1) 

คน 71 80  สมศ.1 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า คน 65 - 54  
 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 29 - -  

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - - -  
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา 
คน - - -  

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว 

คน - - -  

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 23 - 26  
 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - - -  
 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - - -  
 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 
บาท - - -  

2.33 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับ  
สมศ.2,16.2) 

คน - - - สมศ.2, 
16.2 

2.34 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับ  
สมศ.2,16.2) 

คน - 38 27 สมศ.2, 
16.2 

2.35 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับ  
สมศ.2,16.2) 

คน - - 2 สมศ.2, 
16.2 

2.36 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 81 - - สมศ.2 

 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

- - -  

 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

4.29 - -  

2.37 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 33 - - สมศ.2 

 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

- - -  

 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบTQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

4.19 - -  

2.38 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 2 - - สมศ.2 
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 ผลการประเมินโดยExitExamในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

- - -  

 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

- - -  

2.39 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตตามกรอบTQF คะแนน - - - สมศ.2 
2.40 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินตามกรอบ TQFทั้งหมด คน 81 33 - สมศ.2 
2.41 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQFเฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 
ค่าเฉล่ีย  
5 ระดับ 

4.19 4.00 - สมศ.2 

2.41 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ เป็นผลจากวิทยานิพนธ์หรือ
บทความจากสารนิพนธ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของ
ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ผ่ านการกล่ันกรอง
(peerreview)โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย] 

เรื่อง 75 18 - สมศ.3 

 -  จ านวนบทความวิจัยฯที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

เรื่อง - 1 -  

 -  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 

เรือ่ง 50 14 -  

 -  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง 10 1 -  

 -  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง 15 2 -  

2.42 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ เผยแพร่
(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

เรื่อง - - - สมศ.3 

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดบัชาติ 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง - - -  

2.43 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่
เป็นวงรอบประเมิน) 

คน 81 33 - สมศ.3 

2.44 จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

เรื่อง - - - สมศ.4 

 -  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการ เรื่อง - - -  
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ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลTCI(จ านวนบทความที่นับ

ในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่นับซ้ ากับค่าน าหนักอื่นๆ) 
 -  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติที่มี

ชื่อปรากฎในประกาศของสมศ.(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนัก
นี้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.(จ านวนบทความ
ที่นับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร

SJR(SCImagoJournalRank:www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 
Scopus(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับ

ในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

เรื่อง - - -  

2.45 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

เรื่อง - - - สมศ.4 

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เรื่อง - - -  

 -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เรื่อง - - -  
2.46 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่

เป็นวงรอบประเมิน) 
คน - 2 3 สมศ.4 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา      
3.1 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สกอ. 3.1 

3.2 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สกอ. 3.1 

3.3 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สกอ. 3.1 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย      
4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
คน 30 - 6 สกอ. 4.1 

4.2 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้าน คน - - 5 สกอ. 4.1 
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จรรยาบรรณการวิจัย 
4.3 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
เรื่อง 1 2 3 สกอ. 4.2 

4.4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน 

บาท 12200000 15487000 15333400 สกอ. 4.3 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน 

บาท 34170721 15379875 6323120  

4.5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) FTE 49 47 50 สกอ. 4.3 
 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) FTE - - -  
4.6 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน  2 - สกอ. 4.3 
 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน - - - 
4.7 จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้
จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

เรื่อง 27 18 12 สมศ.5 

 จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนัก
นี้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

เรื่อง 6 1 3  

 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับใน
ค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

เรื่อง 0 1 3  

 จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImagoJournalRank: 
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus(จ านวนบทความที่
นับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

เรื่อง 14 11 16  

4.8 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

เรื่อง - - - สมศ.5 

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

เรื่อง - - -  

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

เรื่อง - - -  

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

เรื่อง - - -  

 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

เรื่อง - - -  

4.9 จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 7 - 5 สมศ.6 
 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง - - - 
4.10 จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เรื่อง 1.5 4 9 สมศ.7 
 -  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง - - 1  
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 -  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง - - 2  
 -  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 
ของชิ้นงาน) 

เรื่อง 2 1 -  

 -  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ(ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน) 

เรื่อง - 3 6  

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม      
5.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบัน

อนุมัติ 
โครงการ/
กิจกรรม 

20 15 32 สมศ.8 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา
เฉพาะการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม 

4 3 6  

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา
เฉพาะการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

- 2 1  

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา
ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

- - -  

องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
6.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 

1- 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สมศ.11 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ      
7.1 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน

แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สมศ.13 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ      
 -       
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
 -       
องค์ประกอบที่ 97 : องค์ประกอบตามอัตลักษณ์      
97.1 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์(จากคะแนนเต็ม 5) 
ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สมศ.16.1 

97.2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

คน - - - สมศ.16.2 

 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - -  

97.3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

คน - - - สมศ.16.2 

 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - -  

97.4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ คน    สมศ.16.2 
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ตามอัตลักษณ์ 
 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 
ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - -  

97.5 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

คะแนน - - - สมศ.16.2 

 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ทั้งหมด 

คน - - -  

97.6 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สมศ.16.2 

97.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

ค่าเฉล่ีย  
5ระดับ 

- - - สมศ.17 

องค์ประกอบที่ 98 : องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร.      
98.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด คน - - - กพร. 
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย คน - - -  
 - จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนอื่นๆ 
คน - - -  

98.2 จ านวนนั กศึ กษาที่ สอบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - - กพร. 

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเขมรที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ คน - - -  
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ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาพม่าที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามลายูที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาลาวที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 - จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อื่นๆ (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

องค์ประกอบที่ 99 : องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
99.1 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ

ส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรม - 1 - 3D 

99.2 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ กิจกรรม - 9 19 3D 
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ล าดับ
ที่ 

รายการข้อมูล หน่วยนับ ข้อมูล หมาย
เหตุ 2553 2554 2555 

ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
99.3 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้าง

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
กิจกรรม - 7 1 3D 
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ตารางแสดงข้อมลูผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554-2555 

 
ส่วนงาน    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2554 2555 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1) มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ

สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน/ส่วนงาน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 
15 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 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/ส่วนงาน

ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
M01035 

     ม ี ม ี 3) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

M01036 

     ม ี ม ี 4) มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

M01037  
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ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2554 2555 

ประจ าปี 
     ม ี ม ี 5) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 

พันธกิจ 
M01038  

     ม ี ม ี 6)  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

M01039  

ม ี ม ี 7) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหาร
และสภาสถาบัน /คณะกรรมการประจ า ส่วนงาน         
เพื่อพิจารณา 

M01040 

     ม ี ม ี 8) มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 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 ขอ้ 
คะแนน 5 : มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

     
ม ี ม ี 2)  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ

ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาและ
ด าเนินการตามระบบที่ก 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. 2554 2555 

     ม ี ม ี 3) ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องด้วย (* ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่
ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 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* 

แล ะครบถ้ วนต าม
เ ก ณฑ์ ม า ต ร ฐ า น
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป) 

 ม ี ม ี 4)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

E01083  
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ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2554 2555 

     ม ี ม ี 5)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตาม     
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร 

E01084  

     ม ี ม ี 6)  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 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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ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
ในตาราง
จัดเก็บข้อมูล

online 

หมายเหตุ 
สกอ. สมศ. 2554 2555 

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)  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก 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  
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ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี ้

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

เลขรหัสข้อมูล 
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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 และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

E08034 

     ม ี ม ี 4)  มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

E08035 

     ม ี ม ี 5)  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

E08036  

     ไม่ม ี ไม่ม ี 6)  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุก
ข้อไม่ต่ 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
ตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

E01089 

     ม ี ม ี 4)  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

E02041 

     ม ี ม ี 5)  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

E01090  

ม ี ม ี 6)  มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาตอ้งไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

E02042 
 

     ม ี ม ี 7)  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชา 

E02043  
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6 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
ก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  

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* 

แล ะครบถ้ วนต าม
เ ก ณฑ์ ม า ต ร ฐ า น
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป) 

     ม ี ม ี 2)  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

E06040 

     ม ี ม ี 3)  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

E08031 

     ม ี ม ี 4)  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

E05140 

     ม ี ม ี 5)  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

E04204 

     ไม่ม ี ไม่ม ี 6)  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาศึกษา และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
หน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

E09018 
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     ม ี ม ี 7)  มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

E05141  

7 2.8  ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ย ธ ร รมที่ จั ด ให้ กั บ
นักศึกษา 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

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   
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน/ส่วนงาน 

E07064 

     ม ี ม ี 3)  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้
และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

E07065 

     ม ี ม ี 4)  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่ งชี้ และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 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 ุ :  ในกรณีคณะหรือสถาบัน

ไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานข้ อ  4 
และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 

    ม ี ม ี 2)  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

E08036_2 

    ม ี ม ี 3)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษา 

E08037_2 

     ม ี ม ี 4)  มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า E08038_2 
     ไม่ม ี ไม่ม ี 5)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์

ให้ศิษย์เก่า 
E08039 

     ไม่ม ี ไม่ม ี 6)  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 
3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

E08040 

     ม ี ม ี 7)  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

E08041 

9 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

มี/ไมม่ ี ไม่ม ี ไม่ม ี 1)  สถาบัน/ส่วนงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
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 าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาจาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 

E07070 
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       - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่   
พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

     ม ี ม ี 4)  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

M07029_2  

     ม ี ม ี 5)  มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

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)  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอน 

R01023 

ม ี ม ี 3)  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

R01024 
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     ม ี ม ี 4)  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/ส่วนงานเพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

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*และครบถ้วนตาม
เ ก ณฑ์ ม า ต ร ฐ า น
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

(* ตามเกณฑ์ทั่วไป) 

     ม ี ม ี 5)  มีการสนับสนุนพันธกิ จด้ านการวิ จั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน/ส่วนงานอย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

R01026 

       - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) 

 

     ม ี ม ี 6)  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 
และข้อ 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) มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่
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* 

แล ะค รบถ้ ว นต าม
เ ก ณฑ์ ม า ต ร ฐ า น
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

(* 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 าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
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 ขอ้ 

     ม ี ม ี 2)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน 

S01023 

     ไม่ม ี ไม่ม ี 3)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย 

S01024 

     ไม่ม ี ไม่ม ี 4)  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ  
การวิจัย 

S01025 

     ไม่ม ี ไม่ม ี 5)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ   
การวิจัย 

S01026 

13 5.2  กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน/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 
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     ม ี ม ี 4)  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

S03047  

     ม ี ม ี 5)  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน/ส่วนงาน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

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) โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

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)  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองค์กร 

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 ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และด 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)  มีการบู รณาการงานด้ านท านุบ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

C01017 

ม ี ม ี 3)  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

C01018 
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     ไม่ม ี ไม่ม ี 4)  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

C01019  

     ไม่ม ี ไม่ม ี 5)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

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 และตกแต่งอยา่ง
มีสุนทรีย์ 

C01033_1 

     ม ี ม ี 3)  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาน สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

C01034_1 

     ม ี ม ี 4)  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัด
กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ าเสมอ 

C01035_1 

     ม ี ม ี 5)  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา        
ไม่ต่ 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 
แ ล ะส าม า ร ถถ่ า ย ทอด ไปยั ง บุ ค ล า ก รทุ ก ร ะ ดั บ              
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน/
ส่วนงาน 

M02039 

     ม ี ม ี 3)  ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน
และผลการด าเนินงานของสถาบัน / ส่วนงานไปยัง
บุคลากรในสถาบัน/ส่วนงาน 

M02040 

     ม ี ม ี 4)  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน/ส่วนงาน     
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

M02041  

     ม ี ม ี 5)  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน/
ส่วนงานเต็มตามศักยภาพ 

M02042  

     ม ี ม ี 6)  ผู้ บ ริ ห า ร บ ริ ห า ร ง า นด้ ว ย ห ลั ก ธ ร ร ม าภิ บ า ล           
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน/ส่วนงานและผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสีย 

M02043  
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     ม ี ม ี 7)  สภาสถาบัน / คณะกรรมการประจ า ส่ วนง าน
ประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน/ส่วนงานและ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

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/
ส่วนงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย 

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 าหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

M06020  

     ม ี ม ี 5)  มีการน าความรู้ที่ ได้จากการจัดการความรู้ ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

M06021  
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20 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) M05018 เกณฑ์การให้คะแนน 
    ม ี ม ี 2)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตามพันธกิจของสถาบัน/ส่วนงานโดยอย่างน้อยต้อง
ค ร อ บ ค ลุ ม 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
ความ เ ส่ียง โดยมีผู้ บริ หารระดับ สูงและตั วแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/ส่วนงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท 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)  มีการวิ เคราะห์และระบุความเ ส่ียงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
สถาบัน/ส่วนงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน/
ส่วนงาน 

M02046 
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       -  ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเส่ียงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน/ส่วนงาน 

 หมายเหต ุ: คะแนนการประเมินจะ
เท่ากับ 0 หากพบว่าเกิด
เหตุร้ายแรงขึ้นภายใน
สถาบัน/ส่วนงานในรอบ
ปีการประเมิน ที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความ
ปลอดภัยของนักศึกษา
คณาจารย์บุคลากรหรือ
ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์
ห รื อ ต่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงินของสถาบัน/
ส่วนงาน อันเนื่องมาจาก
ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง
สถาบัน/ส่วนงานในการ
ควบคุม หรือจัดการความ
เสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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 
ใช้ ค่ าค ะแนนการประ เมินผล
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
สถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
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)  มี แนวทาง จั ดห าทรั พยาก รทา งด้ า นกา ร เ งิ น 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

M04052 

     ม ี ม ี 3)  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/ส่วนงานและ
บุคลากร 

M04053 

     ม ี ม ี 4)  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและ
รายงานต่อสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

M04054 

     ม ี ม ี 5)  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบัน/ส่วนงานอย่างต่อเนื่อง 

M04055  

     ม ี ม ี 6)  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบัน/ส่วนงานก าหนด 

M04056  

     ม ี ม ี 7)  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

M04057  
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
24 9.1  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
มี/ไมม่ ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน/ส่วนงานตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและด 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 เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
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)  มีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

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” 

 



 


