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โครงร่างองคก์ร (Organizational Profile) 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

P.1 ลกัษณะขององคก์ร  
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ก่อก าเนิดขึน้จากสายตาอนัยาวไกล

ของรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตณัฑวริุฬห์ ที่มองเหน็ถึงแนวโน้มปญัหาสิง่แวดล้อมซึ่งนับวนัจะทวคีวาม
รนุแรงขึน้เรือ่ย ๆ การใชร้ะบบการเรยีนการสอนแบบบรูณาการในการถ่ายทอดองคค์วามรูต่้อนักศกึษาทัง้ใน
ระดบัปรญิญาตร ีโทและเอกรวมทัง้การวจิยันบัเป็นส่วนส าคญัของการสรา้งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรแบบสหสมัพนัธว์ทิยาออกไปสู่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้ม
และเพื่อให้เกดิความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อมและทรพัยากรของประเทศและของโลกในอนาคต ด้วยเหตุนี้จงึ
เป็นที่มาของการก่อตัง้โครงการการศึกษาและวจิยัสิง่แวดล้อม (Environmental Education and Research 
Project) ในปี 2516 ณ ตกึ 72 ปี โรงพยาบาลศริริาช ต่อมาไดร้บัทุนสนับสนุนจากมลูนิธฟิอรด์ จงึยา้ยไปใช้
สถานที่ของโรงแรมราชศุภมติร (โรงแรมปริน้เซส ณ ปจัจุบนั) ในปี 2521 ได้รบัการสถาปนาเป็นส่วนงาน
หนึ่งของมหาวทิยาลยัมหดิล และยา้ยมาอยู่ทีว่ ิทยาเขตศาลายา ตัง้แต่ปี 2526 จนถงึปจัจบุนั ส่วนงานมกีาร
พฒันาในดา้นต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2549-2550 ส่วนงานได้รบังบประมาณแผ่นดนิ
ในการก่อสรา้งอาคารใหม่ขึน้อกี 1 หลงัเพื่อรองรบัพนัธกจิด้านการเรยีนการสอน การวจิยัด้านสิง่แวดล้อม 
รวมทัง้ภารกจิอื่นๆ และได้รบัพระมหากรุณาธคิุณจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จพระราชด าเนินมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2549 และพระราชทานนามอาคารว่า “อาคาร
สิง่แวดล้อมพฒันดล” หมายถึง อาคารที่บนัดาลให้เกิดการพฒันาสิง่แวดล้อม เมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 2550 
และเสดจ็พระราชด าเนินมาเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่26 มถุินายน 2552 
ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร Organizational Environment    
  (1)  ผลผลิต/บริการของส่วนงาน  
 ส่วนงานมผีลผลติและบรกิารหลกัทีส่ าคญัไดแ้ก่ องคค์วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรจากการ
เรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ   ผลงานวิจัย  ผลงานบริการวิชาการ และผลงานด้านท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม  โดยส่วนงานมวีธิกีารในการส่งมอบผลผลติและบรกิารดงักล่าวให้แก่กลุ่ม
ลกูคา้/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดงัแสดงในตารางที ่OP-1 
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ตารางท่ี OP-1  ผลผลติและบรกิารหลกัและกลไกการส่งมอบใหแ้ก่ลกูคา้/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
ผลผลิตและบริการหลกั ลกูค้า/ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความส าคญัของ
ผลผลิตต่อความส าเรจ็

ขององคก์ร 

กลไกการส่งมอบ
ผลผลิต 

1.องค์ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรจากการเรยีนการสอน 
ระดบัปรญิญาตร ี
1). วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
2).วท.บ.สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม (หลกัสตูรรว่มระหว่าง
คณะสิง่แวดลอ้มฯ วทิยาลยั
นานาชาต ิและ คณะวทิยาศาสตร)์ 
ระดบับณัฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ 
3).วท.ม.สาขาเทคโนโลยทีี ่
เหมาะสมและนวตักรรมเพื่อความ
มัน่คงดา้นสิง่แวดลอ้ม 
4). วท.ม.สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
จดัการสิง่แวดลอ้ม 
5). วท.ม.สาขาวชิาการจดั
การเมอืงน่าอยูแ่ละสิง่แวดลอ้มที่
ย ัง่ยนื 
ระดบับณัฑติศกึษา (ภาคพเิศษ) 
6). วท.ม.สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
จดัการสิง่แวดลอ้ม  
7). วท.ม.สาขาวชิาการจดั
การเมอืงน่าอยูแ่ละสิง่แวดลอ้มที่
ย ัง่ยนื 
หลกัสตูรนานาชาต ิ
8). วท.ม. สาขาวิชาการจัดการ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี
สิง่แวดลอ้ม  
9).ปร.ด. สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์ 
 

ลกูคา้ 
 
 
 
นกัศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ี
 

 
 
 
 
 
 

 
นกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ท าใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็ 
การศึกษาเป็นคนดีและ
คนเก่ง สร้างชื่อเสียงให้
ส่วนงาน  
 ท าใหส้่วนงานมกีาร 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
ความยัง่ยืนและเป็นที่
ยอมรบัจากสงัคม 
 นักศกึษา มคีวามพงึ
พอใจ 
และผกูพนักบัส่วนงาน 
 ท าใหส้่วนงานบรรลุ 
วสิัยทัศน์และพันธกิจที่
ก าหนดไว ้
 ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวาม 
พงึพอใจบณัฑติทีส่ าเรจ็
การศกึษาจากส่วนงาน 

 การบรรยาย  
 การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 การน าเสนอและการ
อภิปรายรายบุคคลและ
รายกลุ่ม  
 การเรียนรู้จ ากกรณี 
ศกึษา การศกึษาดงูาน  
 การฝึกปฏิบัติในห้อง 
ปฏบิตักิาร 
 ก า ร เรีย น รู้ แ ล ะ ฝึ ก
ปฏบิตัใินภาคสนาม  
 การท าวจิยัที่มสี่วนร่วม
ของนักศึกษา และการ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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ผลผลิตและบริการหลกั ลกูค้า/ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความส าคญัของ
ผลผลิตต่อความส าเรจ็

ขององคก์ร 

กลไกการส่งมอบ
ผลผลิต 

2. งานวจิยั 
1. ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
สิง่แวดลอ้ม 
2. ผลงานวจิยัด้านทรพัยากรและ
การอนุรกัษ์ 
3. ผลงานวิจัยด้านสารสนเทศ
สิง่แวดลอ้ม 
3.บรกิารวชิาการ 
1. ผลงานโครงการบรกิารวชิาการ 
2. อ งค์ ค ว าม รู้ จ าก โค ร งก า ร

ฝึกอบรม/โครงการค่ายเยาวชน 
3. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์

พารามเิตอรท์างหอ้งปฏบิตักิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 คณาจารย ์
 แหล่งทุน 
 
 
 
 
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 คณาจารย ์
ลกูคา้ 
 ผูว้่าจา้ง 
(หน่วยงานภาครฐั
และเอกชน) 
 ผูเ้ขา้ฝึกอบรม  
 ผูใ้หทุ้น  
 ผูใ้ชบ้รกิาร 
ตรวจวดัและ
วเิคราะห์
พารามเิตอร ์

 ผลงานวจิยัที่สามารถ
น า ไป ต่ อ ย อ ด  ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม ห รื อ ใ ช้
ประโยชน์จะท าให้ส่วน
งานมีชื่อเสียง มีความ
ยั ่ ง ยื น  แ ล ะ บ ร ร ลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ก าหนดไว ้
 ผลงานดา้นการบรกิาร
วิช าก ารที่ ถ่ ายทอดสู่
สงัคม และสามารถแก้ไข
ปญัหาสิง่แวดล้อม ปลูก
จิตส านึกด้านการรักษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากร  ท าให้ เกิด
การมสี่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน  ท าให้ ส่ วนงานมี
ความยัง่ยืน  สามารถ
บรรลุวสิยัทศัน์และพนัธ
กจิทีก่ าหนดไว ้

 ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวจิยัโดยการตพีมิพ ์
ในวารสารวิชาการ  การ
สั ม ม น า  ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
วิชาการทัง้ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
 
 
 การเป็นที่ปรกึษาทาง
วิช าก ารให้ กับ อ งค์ ก ร
ภาครฐัและเอกชน  
 ก า ร เ ป็ น วิ ท ย า ก ร
ถ่ าย ท อ ด ค ว าม รู้ ผ่ า น
กจิกรรม โครงการหรอืสื่อ
ต่าง ๆ   
 ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร
ฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชงิ 
 ปฏบิตักิาร  
 การใหบ้รกิาร 

ตรวจวัด และวิเค ราะห์
พ า รามิ เต อ ร์ท างห้ อ ง 
ปฏบิตักิาร 
 กิจกรรม/โครงการที่
จ ัดให้ นักศึกษา องค์กร
ต่าง ๆ และชุมชนสงัคม 

4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดลอ้ม 
1.กจิกรรม/โครงการดา้นท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

 นกัศกึษาระดบั 
ป.ตร ี
 นกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา 
 องคก์รภาครฐั
และภาคเอกชนใน

 นกัศกึษา ไดร้บัการ 
ปลูกฝงัความมจีรยิธรรม 
รบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
 กิจก รรม /โค รงก าร
สามารถใช้ประโยช น์

 กจิกรรม/ 
โครงการต่าง ๆ ที่จดัขึ้น
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
สิง่แวดลอ้ม 
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ผลผลิตและบริการหลกั ลกูค้า/ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความส าคญัของ
ผลผลิตต่อความส าเรจ็

ขององคก์ร 

กลไกการส่งมอบ
ผลผลิต 

ระดบัประเทศและ
นานาชาต ิ
 ชุมชนและสงัคม 

แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง 
ส่ งเสริม ให้ชุ มชนเกิด
ความเขม้แขง็ท าให้ส่วน
งานเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสงัคม 

 

(2) วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม (Vision and Mission) 
 ทมีบรหิารไดม้กีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและค่านิยม โดยใหบุ้คลากรและนกัศกึษามสี่วนรว่มใน
การแสดงความคดิเหน็ผ่านทางการจดัประชุมเชงิปฏบิตัิการ  การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยปจัจุบนั
ส่วนงานมกีารด าเนินการตามพันธกิจหลกัโดยใช้คุณค่าหลกัและสมรรถนะหลกัเป็นปจัจยัผลกัดนัและ
ส่งเสรมิใหส้่วนงานบรรลุวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมทีก่ าหนดไว ้ดงัแสดงในตารางที ่OP-2 และ ตารางที ่
OP-3 
ตารางท่ี  OP-2  วสิยัทศัน์ คุณค่าหลกั พนัธกจิ สมรรถนะหลกั 

วิสยัทศัน์ สถาบนัชัน้น าแห่งเอเซยีดา้นการศกึษา การวจิยัและการบรกิารวชิาการดว้ยสหสมัพนัธ์
วทิยาอย่างบูรณาการเพื่อความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร 

คณุค่าหลกั การศกึษาทีเ่น้นการเรยีนรู ้รบัผดิชอบต่อสงัคม และเหน็คุณค่าของบุคลากร 
พนัธกิจ 1.พฒันาคุณภาพดา้นการศกึษา การวจิยัและการบรกิารวชิาการ ดา้นสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากร 
2.ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรมใหก้บับุคลากรและนกัศกึษา 

สมรรถนะหลกั เป็นผูน้ าดา้นการบูรณาการความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรสู่การปฏบิตั ิ  
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ตารางท่ี OP-3  กระบวนการหลกั (Key Process) ในแต่ละพนัธกจิ   
พนัธกิจ กระบวนการ

หลกั 
ผลผลิต 

(Key Output) 
ลกูค้า 

(Key Customer) 
ผูมี้ส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

ผูส่้งมอบ 
(Supplier) 

วิธีการส่งมอบ 

1.ดา้น
การ
เรยีน
การสอน 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
เรยีนการสอน 
 
 

  องคค์วามรูใ้น
หลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ี
  องคค์วามรูใ้น
หลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษา 

  นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
 
 
 นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโทและ 
ปรญิญาเอก 
 
 

 ผูป้กครอง 
 ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 ม.มหดิล 
   หน่วยงานที ่
นกัศกึษาท างาน
อยูใ่นปจัจบุนั  
(กรณ ี นกัศกึษา
ท างานและลา
ศกึษาต่อ) 

  โรงเรยีน 
  คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
  วทิยาลยันานาชาต ิ 
ม.มหดิล 
  ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
  องคก์รภาครฐัและ
เอกชน  

  การบรรยาย 
  การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  การน าเสนอและอภปิราย 
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
  การเรยีนรูจ้ากกรณศีกึษา/ดงูาน 
  การฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิาร 
  การฝึกปฏบิตัใินภาคสนาม 

2. ดา้น
การวจิยั 

กระบวนการวจิยั 
 

  ผลงานวจิยั 
 

  คณาจารย ์
 แหล่งทุน 

 แหล่งทุน 
 

  การเผยแพรผ่ลงานในรปูแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การตพีมิพ ์ การจดั
ประชุม สมัมนา การฝึกอบรม การ
จดัค่าย การเผยแพรท่างสื่อต่าง ๆ 
เช่น โทรทศัน์ วทิย ุ สื่อสารสนเทศ 
รายงานการตรวจวดัวเิคราะห์
พารามเิตอร ์
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พนัธกจิ กระบวนการ
หลกั 

ผลผลติ 
(Key Output) 

ลกูคา้ 
(Key Customer) 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
(Stakeholders) 

ผูส้่งมอบ 
(Supplier) 

วธิกีารส่งมอบ 

3.ดา้นการ
บรกิารวชิาการ 
 

กระบวนการ
บรกิารวชิาการ 
 

 โครงการ 
บรกิารวชิาการ 
 องคค์วามรู ้
จากโครงการฝึกอบรม/
โครงการค่ายเยาวชน 
 ผลการ 
ตรวจวัดและวิเคราะห์
พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ท า ง
หอ้งปฏบิตักิาร 

  ผูว้่าจา้ง 
  ผูเ้ขา้ฝึกอบรม/ผู้
เคยผ่านการฝึกอบรม 
  บุคคล
กลุ่มเป้าหมาย 
  ผูใ้หทุ้นกลุ่มใหม่ 
  ผูใ้ชบ้รกิาร 
ตรวจวดัและ
วเิคราะหพ์ารามเิตอร ์

 คณาจารย ์
 แหล่งทุน 

 
 

   แหล่งทุน 
 องคก์รรว่มจดั 

 

เหมอืนผลงานวจิยั 

4.ดา้นท านุ
บ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม
และ
สิง่แวดลอ้ม 
 
 

กระบวน 
การท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม
และสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 

 กจิกรรม/ 
โครงการดา้นท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 อาจารย ์
  นกัศกึษา 
  องคก์รภาครฐัและ
ภาคเอกชนทัง้ใน
ระดบัประเทศและ
นานาชาต ิ
  ชุมชนและสงัคม 

  ม.มหดิล 
  องคก์รรว่มจดั 
  ชุมชนและ
สงัคม 

  ผูใ้หทุ้น 
 

 
 
 

 
 

 การจดักจิกรรมหรอืโครงการ 
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(3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
 ส่วนงานมบีุคลากรทัง้สิน้รวม 145 คน (ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556) และไดจ้ าแนกบุคลากร
ออกเป็น 4 แบบ เพื่อวางแผนพฒันาบุคลากร วางแผนอตัราก าลงั การก าหนดสวสัดกิาร    ผลตอบแทนหรอื
สทิธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยได้แบ่งตามประเภทการจ้างและวุฒิการศึกษา  สายการปฏิบตัิงาน  อายุและ
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ซึง่สามารถสรปุลกัษณะโดยรวมของบุคลากรไดด้งัตารางที ่OP-4 – OP-7 

ตารางท่ี  OP-4   การจ าแนกบุคลากรตามประเภทการจา้งและคุณวุฒ ิ(ข้อมลู ณ วนัท่ี   30 กนัยายน  2556) 

ประเภทบคุลากร จ านวนจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
(คน) 

  

 ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต า่กว่า 
ป.ตรี 

รวม % 

ขา้ราชการ 9 9 9 1 28 19.31 
พนกังานมหาวทิยาลยั 32 34 23 1 90 62.07 
พนกังานมหาวทิยาลยั (เงนิรายได)้ - 1 3 1 5 3.44 
ลกูจา้งประจ า - - 2 10 12 8.28 
ลกูจา้งชัว่คราว 2 2 - 6 10 6.90 

รวม 43 46 37 19 145 100 
 

 ตารางท่ี OP-5  การจ าแนกประเภทบุคลากรตามสายการปฏบิตังิาน 
สายการปฏิบติังาน จ านวน (คน) 

ผูบ้รหิาร 7 
สายวชิาการ 46 
สายสนับสนุน 92 

 

ตารางท่ี OP-6  จ าแนกบุคลากรตามอาย ุ(ปี) 
ช่วงอาย ุ(ปี) จ านวน (คน) 

20-30 12 
31-40 47 
41-50 47 
51-55 17 
56-60 19 
60-65 1 
> 65 2 
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 ตารางท่ี  OP-7    จ าแนกบุคลากรตามช่วงอายงุาน (ปี) 
ช่วงอายงุาน (ปี) จ านวน (คน) 

ต ่ากว่า 5 ปี 34 
5-10 ปี 28 
10-15 ปี 21 
16-20 ปี 21 

มากกว่า 20 ปี 41 
 

    นอกจากนี้ส่วนงานยงัได้ให้ความส าคญักบับุคลากรโดยจดัผลตอบแทน สวสัดกิาร สทิธปิระโยชน์
ขอ้ก าหนดพเิศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากร รวมทัง้เสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรตาม
ประเภทการจา้ง ดงัแสดงในตารางที ่OP-8 
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ตารางท่ี OP-8  สวสัดกิาร/สทิธปิระโยชน์/ขอ้ก าหนดพเิศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของกลุ่มบุคลากรตามประเภทการจา้ง 
กลุ่มบคุลากร ผลตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ เสริมสร้างความสามคัคีและขวญั

ก าลงัใจ 

ขา้ราชการ 1.  เงนิประจ าต าแหน่ง (เงนิตอบแทนผูช้่วยรอง
คณบดแีละหวัหน้างาน) 
2. ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการ  
3. ทุนสนับสนุนบุคลากรในการรว่ม
ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม 
4. ทุนสนับสนุนการตพีมิพผ์ลงานทางวชิาการ 
5.  ทุนสนบัสนุนการท าวจิยัของสายสนับสนุน 

1. สทิธกิารลา 
2. ค่ารกัษาพยาบาล 
3. เงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบัการศกึษาบุตร 
4. โครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พื่อทีอ่ยูอ่าศยัของ
ขา้ราชการ 
5. เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
6. บ าเหน็จความชอบ 
7. เงนิบ านาญ 

1.ทศันศกึษา 
2.สมัมนาบุคลากร 
3.กจิกรรมวนัส าคญัของส่วนงานฯ 
4.งานปีใหมแ่ละเทศกาลส าคญัต่าง ๆ 

   

  พนกังาน
มหาวทิยาลยั 
(เงนิอุดหนุน
และเงนิ
รายได)้ 

1. เงนิประจ าต าแหน่ง (เงนิตอบแทนผูช้่วยรอง
คณบดแีละหวัหน้างาน) 
2. ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการ  
3. ทุนสนับสนุนบุคลากรในการรว่ม
ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม 
4. ทุนสนับสนุนการตพีมิพผ์ลงานทางวชิาการ 
5. ทุนสนับสนุนการท าวจิยัของสายสนับสนุน 

1. สทิธกิารลา 
2. การรกัษาพยาบาล 
3. เงนิช่วยพเิศษกรณพีนกังานมหาวทิยาลยั 
ถงึแก่กรรม 
4. เงนิสงเคราะหก์รณพีนกังานมหาวทิยาลยั 
ถงึแก่กรรม 
5. สทิธปิระโยชน์ทดแทนส าหรบัผูป้ระกนัตน 
“กองทุนประกนัสงัคม” 
6. สทิธกิารลาหยดุงานโดยไดร้บัเงนิเดอืน 
7. การไดร้บัเงนิชดเชย 
8. การไดร้บัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

1.ทศันศกึษา 
2.สมัมนาบุคลากร 
3.กจิกรรมวนัส าคญัของส่วนงานฯ 
4.งานปีใหมแ่ละเทศกาลส าคญัต่าง ๆ 
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กลุ่มบคุลากร ผลตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ เสริมสร้างความสามคัคีและขวญั

ก าลงัใจ 

ลกูจา้งประจ า 1.  เงนิประจ าต าแหน่ง (เงนิ
ตอบแทนผูช้่วยรองคณบดแีละ
หวัหน้างาน) 
2. ทุนสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการ  
3. ทุนสนับสนุนบุคลากรในการ
รว่มประชุมสมัมนา ฝึกอบรม 
4. ทุนสนับสนุนการตพีมิพ์
ผลงานทางวชิาการทุน
สนบัสนุนการท าวจิยั 

 

1. สทิธกิารลา 
2. สทิธใินการไดร้บัค่าจา้งระหว่างลา 
3. สวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล 
4. สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร 
5. สวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตังิานประจ าส านกังานในพืน้ทีพ่เิศษ 
6. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 
7. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 
8. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 
9. ค่าใชจ้่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 
10.  ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัศพของลูกจา้งประจ าของทางราชการ ซึง่ถงึแก่
ความตายในระหว่างเดนิทางไปราชการ 
11. ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
12. สวสัดกิารเงนิกูเ้พื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
13. เงนิท าขวญั 
14. เงนิช่วยพเิศษ 
15. บ าเหน็จลกูจา้ง 
16. สทิธปิระโยชน์จากกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัลกูจา้งประจ าของ
ส่วนราชการ 
17. สทิธใินการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

1.ทศันศกึษา 
2.สมัมนาบุคลากร 
3.กจิกรรมวนัส าคญัของส่วนงานฯ 
4.งานปีใหมแ่ละเทศกาลส าคญัต่าง ๆ 
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กลุ่มบคุลากร ผลตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ เสริมสร้างความสามคัคีและขวญั

ก าลงัใจ 
ลกูจา้งชัว่คราว 1. เงนิประจ าต าแหน่ง (เงนิ

ตอบแทนผูช้่วยรองคณบดแีละ
หวัหน้างาน) 
2. ทุนสนบัสนุนการน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการ  
3. ทุนสนับสนุนบุคลากรในการ
รว่มประชุมสมัมนา ฝึกอบรม 
4. ทุนสนับสนุนการตพีมิพ์
ผลงานทางวชิาการทุน
สนบัสนุนการท าวจิยั 
 

1. สทิธกิารลา 
2. สทิธใินการไดร้บัค่าจา้งระหว่างลา 
3. สทิธใินการไดร้บัค่ารกัษาพยาบาล 
4. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 
5. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 
6. ค่าใชจ้่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 
7. ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
8. เงนิท าขวญั 
9. เงนิช่วยพเิศษ 
10. บ าเหน็จพเิศษ 
11.  สทิธปิระโยชน์จากการประกนัสงัคม 

1.ทศันศกึษา 
2.สมัมนาบุคลากร 
3.กจิกรรมวนัส าคญัของส่วนงาน 
4.งานปีใหมแ่ละเทศกาลส าคญัต่าง ๆ 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ความต้องการและความคาดหวงัของบคุลากร  
จากการส ารวจปจัจยั 10 รายการทีส่่งผลต่อความผูกพนัของบุคลากรพบว่า ปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อ

ความผูกพนัของบุคลากร 3 อันดบัแรก ได้แก่ อนัดบัที่ 1 มคีวามก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
อนัดบัที่ 2 พงึพอใจในลกัษณะงานที่ปฏบิตัอิยู่ อนัดบัที่ 3 มคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัเพื่อนร่วมงาน ดงัแสดงใน
ตารางที ่OP-9 

ตารางท่ี OP-9  ล าดบัความส าคญัของปจัจยัทีส่่งผลต่อความผกูพนัของบุคลากร  
อนัดบัท่ี รายการประเมิน 
อนัดบัที ่1 มคีวามก้าวหน้าและมัน่คงในการท างาน 
อนัดบัที ่2 พงึพอใจในลกัษณะงานทีป่ฏบิตัอิยู่ 
อนัดบัที ่3 มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน 
อนัดบัที ่4 มคี่าตอบแทน/สวสัดกิารทีด่ ี
อนัดบัที ่5 มสีถานที ่บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสิง่อ านวยความสะดวก 
อนัดบัที ่6 ไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน 
อนัดบัที ่7 นโยบายการบรหิารงานของหน่วยงาน 
อนัดบัที ่8 มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัหวัหน้างาน 
อนัดบัที ่9 มคีวามสะดวกในการเดนิทางมาปฏบิตังิาน 
อนัดบัที ่10 ส่วนงานมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความต้องการและความคาดหวงัของบคุลากรท่ีมีต่อส่วนงาน 
จากการส ารวจปจัจยัที่ส่งผลต่อความต้องการและความคาดหวงัของบุคลากรและระดบัสภาพความ

เป็นจรงิของปจัจยัต่าง ๆ ทัง้ 5 ดา้น แสดงไดด้งัตารางที ่OP-10 
ตารางท่ี OP-10 อนัดบัความส าคญัของปจัจยัทีส่่งผลต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากร 

รายการประเมิน ระดบัความ
ต้องการ/ความ

คาดหวงั 

ระดบัสภาพความเป็น
จริง 

ดา้นการบรหิารจดัการ 1 3 
ดา้นกายภาพสิง่อ านวยความสะดวก 2 1 
ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 5 2 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 4 4 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า 3 5 
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(4) สินทรพัย ์(Assets) ท่ีส าคญั  
 ตารางท่ี OP-11  รายการสนิทรพัยท์ีส่ าคญั 

อาคาร ส่วนงานมอีาคารรวม 4 อาคาร ไดแ้ก่ อาคาร 1 อาคาร 2  อาคาร 3 (อาคารสารสนเทศ
สิง่แวดลอ้ม) และอาคาร 4 (อาคารสิง่แวดลอ้มพฒันดล) โดยแต่ละอาคารมกีารจดัสรรพืน้ที่
เพื่อด าเนินการตามพนัธกจิดงันี้ 
อาคาร 1  ส านกังานคณบด ีหอ้งปฏบิตังิานของงานต่างๆ  หอ้งปฏบิตังิานของอาจารย์   
ศูนยว์จิยัและฝึกอบรม หอ้งประชุม หอ้งสวสัดกิาร หอ้งกฬีา หอ้งดนตร ี 
อาคาร 2  หอ้งปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ  หอ้งปฏบิตังิานของอาจารย์  หอ้งประชุม  
สโมสรนกัศกึษา 
อาคาร 3  งานสารสนเทศ  ศูนยว์จิยัและฝึกอบรม 
อาคาร 4   หอ้งเรยีน  หอ้งสมดุ หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ หอ้งปฏบิตักิารเฉพาะทาง หอ้ง
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีห่น่วยปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ คลนิิกสิง่แวดลอ้ม  หอ้งประชุม 

เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนส าหรบัระบบการเรยีนการสอน 
2. ระบบฐานขอ้มลูกลางของส่วนงาน 
3. ระบบการขอใชอ้าคาร สถานทีอ่อนไลน์ (ระบบการจองหอ้งเรยีน หอ้งประชุม) 
4. ระบบสารสนเทศงานวจิยั 

ครภุณัฑ ์ ครภุณัฑท์างวทิยาศาสตรแ์ละการออกภาคสนาม   
ครภุณัฑค์อมพวิเตอรส์ าหรบัใชใ้นการเรยีนการสอนและการปฏบิตังิานของบุคลากร ใน
อตัราส่วน 1 คน : 1 เครือ่ง 

 

 (5) กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน  (Regulatory Requirements)   
ตารางท่ี  OP-12  กฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน  

การด าเนินงาน กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
การบรหิารจดัการ
องคก์ร 

 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2550 
 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการบรหิารงานในส่วนงาน พ.ศ. 2552 
 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา 
 นโยบายและยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
 ระบบคุณภาพมหาวทิยาลยัมหดิล 
 การบรหิารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัมหดิล 

หอ้งปฏบิตักิาร  มาตรฐาน ISO 17025 
การเรยีนการสอน  พระราชบญัญตกิารศกึษา พ.ศ. 2542 

 เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2548 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
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การด าเนินงาน กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2556 
 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี

พ.ศ. 2556 
 เกณฑร์บัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) (สมศ.) 

ดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั 

 พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
พ.ศ. 2554 

 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่งก าหนดสารเคมอีนัตรายทีใ่หน้ายจา้งจดัใหม้กีาร
ตรวจสุขภาพของลกูจา้ง พ.ศ. 2552 

การวจิยั บรกิาร
วชิาการและ
ฝึกอบรม 

 จรรยาบรรณและระเบยีบการวจิยั 
 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 
 พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 
   ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2551 

การบรหิารการเงนิ  ระเบยีบการเงนิและพสัดุของมหาวทิยาลยัมหดิล 
 ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณธแ์ละวธิกีารรบัเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ 

การเบกิเงนิ การจา่ยเงนิ และการควบคุมดแูลการจ่ายเงนิ พ.ศ. 2551 
  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณและการเงนิ 
 พ.ศ. 2551 

ดา้นสารสนเทศและ
คอมพวิเตอร ์

 จรรยาบรรณของนกัคอมพวิเตอร ์
 นโยบายเกี่ยวกบัสื่อสงัคมออนไลน์  ของบุคลากรและนักศกึษาของ 

        มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร (Organizational Relationships) 
(1) โครงสร้างองคก์ร (Organizational Structure) 

 
รปูท่ี OP-1 โครงสรา้งบรหิารงานของส่วนงาน 
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โครงสร้างและระบบก ากบัดแูล 
ส่วนงานมโีครงสรา้งการบรหิารตามแผนผงัขา้งตน้ โดยมผีูบ้งัคบับญัชาสงูสุดคอืคณบด ี  

ทีก่ ากบัดูแลบุคลากรรวมทัง้หน่วยงานทัง้หมดทีต่ ัง้ขึน้ภายใต้การด าเนินงานของส่วนงาน โดยมกีารแต่งตัง้ที่
ปรกึษาส่วนงานและที่ปรกึษาคณบดีโดยคณบดแีละทมีบรหิารโดยมหีน้าที่ให้ค าปรกึษาในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ทัง้นี้ส่วนงานไม่มกีารแบ่งเป็นภาควิชา จงึท าให้บรหิารจดัการโดยมกีารมอบหมายหน้าที่
ตามล าดบัสายงานแก่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยรองคณบดี เลขานุการส่วนงาน หัวหน้างาน และ
บุคลากรอื่น ๆ ตามล าดบั โดยรองคณบดแีละคณาจารย์จะปฏบิตังิานขึน้ตรงต่อคณบด ี ส่วนรองคณบดมีี
อ านาจหน้าที่ก ากบัดูแลงานที่ได้รบัมอบหมายจากคณบด ีโดยมหีวัหน้างานช่วยก ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของผู้ใต้บงัคบับญัชาในงานนัน้ ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ระบบการก ากบัดูแลการบรหิาร
จดัการของส่วนงาน ผู้เกี่ยวข้องจะรายงานต่อหวัหน้าหน่วย หวัหน้างาน เลขานุการส่วนงาน ผู้ช่วยรอง
คณบด ีผูช้่วยคณบด ีรองคณบด ีและคณบดตีามล าดบั 

(2) ลกูค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ส่วนงานมกีารด าเนินการส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงัเฉพาะกลุ่มลกูคา้และผูม้ ี 

ส่วนไดส้่วนเสยีในกระบวนการเรยีนการสอน โดยในส่วนของกระบวนการวจิยั บรกิารวชิาการและการท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม อยูร่ะหว่างการด าเนินการ 
ตารางท่ี OP-13  ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

ลกูค้าและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวงั 

ด้านการเรียนการสอน 

 นกัศกึษาปรญิญาตร ี
 นกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา 
 ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 ผูป้กครอง 
 ม.มหดิล 

 การจดัให้มกีารฝึกภาคสนาม การวเิคราะห์ในห้องปฏิบตัิการและ/
หรอื การทศันศึกษา เพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์จาก
การลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
 เนื้อหารายวชิาเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานเมือ่ส าเรจ็การศกึษา 

 อาจารยม์คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในเน้ือหารายวชิาทีส่อนเป็นอย่างด ี
 อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีน 
 สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหเ้กดิบรรยากาศทางวชิาการและการเรยีนรู้ 
 ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มภายในส่วนงาน การฝึกภาคสนาม
และการทศันศกึษา 
 ทกัษะ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์จากการเรยีนรู้ 
โดยการฝึกปฏบิตัจิรงิ 
 มกีจิกรรมทีป่ลกูฝงัความตระหนกัและการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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(3) ผูส่้งมอบและพนัธมิตร  
ตารางท่ี OP-14  บทบาทของผูส้่งมอบ  พนัธมติร ผูใ้หค้วามรว่มมอื 

พนัธกิจ บทบาทของผูส่้งมอบ
และพนัธมิตร  ผูใ้ห้ความ

ร่วมมือ 

กลไกท่ีส าคญัต่อ
การส่ือสาร 

ข้อก าหนดท่ี
ส าคญั 

ผูส่้งมอบและพนัธมิตร 
ดา้นการเรยีนการสอน 
 วทิยาลยันานาชาต ิ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

 หลกัสตูรการเรยีน 
การสอน 
 องคค์วามรู ้และทกัษะ 

 สื่อการสอน 
 โทรศพัท ์
 จดหมาย 
 E-mail 

 นกัศกึษาไดร้บั
ความรู ้ทกัษะตาม
วตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร 

ดา้นการวจิยั 
 แหล่งทุนภายในและ 
ภายนอกมหาวทิยาลยั 
 หน่วยงานภายนอกที่
สนบัสนุนนกัวจิยัรว่ม 

 สนบัสนุนงบประมาณ  
 สนบัสนุนนกัวจิยัรว่ม 

 โทรศพัท ์
 จดหมาย 
 E-mail 

 สญัญาการ 
รบัทุนขอ้เสนอ
โครงการ 
 ขอ้ตกลงการ 
รบัทุนวจิยัรว่มกนั 

ดา้นการบรกิารวชิาการและ
การฝึกอบรม 
 แหล่งทุนจากหน่วยงาน 
ภายใน/ภายนอก
มหาวทิยาลยั 

 สนบัสนุนดา้น
งบประมาณ 

 โทรศพัท ์
 จดหมาย 
 E-mail 

 

 ขอ้ตกลงการ
ท าโครงการวจิยั
บรกิารวชิาการ 

ดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม
และสิง่แวดลอ้ม 
 มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 

 สนบัสนุนดา้น 
งบประมาณ 

 โทรศพัท ์
 จดหมาย 
 E-mail 

 การท า
ประโยชน์เพื่อ
สงัคม และ
สามารถน าไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

ผูใ้ห้ความร่วมมือ 
ดา้นการเรยีนการสอน 
 หน่วยงานทีน่กัศกึษาไป

ฝึกงาน 

 ใหค้วามอนุเคราะห ์
สถานทีฝึ่กงาน 
 ส่งมอบการเรยีนรูจ้าก
การฝึกปฏบิตัจิรงิ 

 โทรศพัท ์ 
 จดหมาย 
 E-mail 
 การนิเทศ
นกัศกึษา 

 นกัศกึษา
ไดร้บัความรู้
ทกัษะ ตรงตาม
วตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร 
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พนัธกิจ บทบาทของผูส่้งมอบ
และพนัธมิตร  ผูใ้ห้ความ

ร่วมมือ 

กลไกท่ีส าคญัต่อ
การส่ือสาร 

ข้อก าหนดท่ี
ส าคญั 

 การฝึกงาน 
ดา้นการวจิยั 
 หน่วยงานภาครฐัที่

สนบัสนุนขอ้มลู 

 สนบัสนุนขอ้มลูเพื่อ 
การวจิยั 

 โทรศพัท ์
 จดหมาย 
 E-mail 

 ขอ้ตกลงการ
ส่งมอบรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ 

ดา้นการบรกิารวชิาการและ
การฝึกอบรม 
 หน่วยงานทีใ่หผู้เ้ขา้อบรม 
ศกึษาดงูาน 

 ใหค้วามอนุเคราะห ์
สถานที่จ ัดโครงการและ
ศกึษาดงูาน 

 โทรศพัท ์
 จดหมาย 
 E-mail 

 มีความร่วมมือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
รว่มกนั 

ดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม
และสิง่แวดลอ้ม 
 มหาวทิยาลยัมหดิล 

 อ านวยความสะดวกใน 
การจดักจิกรรม 

 โทรศพัท ์
 จดหมาย 
 E-mail 

 ก า ร ท า
ป ร ะ โย ช น์ เพื่ อ
สั ง ค ม  แ ล ะ
ส าม ารถ น า ไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 

P.2 สภาวการณ์ขององคก์ร :สภาวการณ์เชิงกลยทุธท่ี์ส าคญัขององคก์รคืออะไร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั(Competitive Environment) 

(1) ล าดบัในการเทียบ  
คู่เทยีบทีส่่วนงานใชเ้ทยีบเคยีงกระบวนการท างานและผลลพัธใ์นการด าเนินงาน รวมทัง้ปจัจยัทีท่ า

ใหส้่วนงานประสบความส าเรจ็นัน้อยู่ในขัน้ตอนการรวบรวมขอ้มูล เพื่อวางแผนในการก าหนดคู่เทยีบ และ
ประเด็นในการเทยีบ ซึ่งในปจัจุบนัส่วนงานได้ก าหนดคู่เทยีบด้านวจิยัและบรกิารวชิาการในประเทศ คือ 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยมกีารเทยีบเคยีงในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

 จ านวนผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาตต่ิอจ านวนบุคลากรสายวชิาการ 
 จ านวนการอา้งองิเฉลีย่ของผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี จากฐานขอ้มลู ISI หรอื Scopus 
 จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ 
 จ านวนงบประมาณทีไ่ดร้บัการสนับสนุนในการท าโครงการวจิยับรกิารวชิาการ 
ปจัจยัส าคญัทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหส้่วนงานประสบผลส าเรจ็ในเรื่องดงักล่าวขา้งต้น ไดแ้ก่ การทีส่่วน

งานก าหนดนโยบาย วางระบบและกลไกดา้นการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อเพิม่จ านวนและเผยแพรผ่ลงาน 
สรา้งบรรยากาศการท าวจิยั และการพฒันาระบบฐานขอ้มูล รวมทัง้การประชาสมัพนัธผ์ลงานให้เป็นที่รูจ้กั
ของสงัคมในวงกว้าง ซึ่งปจัจุบนัส่วนงานอยู่ระหว่างการด าเนินการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของส่วน
งานกบัคู่เทยีบในประเดน็ดงักล่าวขา้งต้น 
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(2) ปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัและมีผลต่อสถานะการแข่งขนัขององคก์ร  

ตารางท่ี OP-15  การเปลีย่นแปลงความสามารถในการเทยีบ 

ปัจจยั การเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อสภาพการเทียบทัง้ด้าน
นวตักรรม ความร่วมมือ 

ปัจจยัภายใน 
ดา้นการเรยีนการสอน จ านวนบุคลากรสายวชิาการลดลงจากการเกษยีณอาย ุและ

การเพิม่ขึน้ของบุคลากรรุน่ใหมท่ีป่ระสบการณ์ยงัน้อย ดา้นการวจิยั 
ดา้นการบรกิารวชิาการและการฝึกอบรม 
ดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้ม 

กจิกรรม/โครงการทีต่อ้งปรบัเปลีย่นใหท้นัสมยั สรา้งและ
พฒันากจิกรรมหรอืโครงการใหม่ๆ ใหส้นองต่อการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม 

ปัจจยัภายนอก 
ดา้นการเรยีนการสอน การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี  

พ.ศ. 2558 ดา้นการวจิยั 
ดา้นการบรกิารวชิาการและการฝึกอบรม 
ดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้ม 

การไดร้บังบประมาณสนับสนุนทีจ่ ากดั 

 

ข. บริบทเชิงกลยทุธ ์(Strategic Context)   
ตารางท่ี OP-16  บรบิทเชงิกลยทุธ ์ความทา้ทายและการไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ 

ประเดน็ ความท้าทายเชิงกลยทุธ ์ การได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 
ดา้นระบบและ
กลไกการ
บรหิารจดัการ
ตามพนัธกจิ 

 การมุง่มัน่ที ่
จะเป็นสถาบนัชัน้น า 
แห่งเอเซยีและความเป็น
สากล 

  ส่วนงานเป็นองคก์รขนาดกลางทีไ่ม่มกีารแบ่งเป็น 
ภาควชิา ท าใหก้ารบรหิารจดัการมคีวามคล่องตวั 

ดา้นการเรยีน
การสอน 

 หลกัสตูรสาขาสิง่แวดลอ้ม
ทีม่จี านวนเพิม่ขึน้ 
 การเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2015 

 มคีณาจารยท์ีม่คีวามหลากหลายทางวชิาการ 
 เป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 
 องคค์วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้มเป็นทีต่อ้งการของตลาด 
 การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ  

ดา้นวจิยั 
บรกิารวชิาการ
และการ
ฝึกอบรม 

 งบประมาณในการท าวจิยั
มจี ากดั 
 มอีาจารยร์ุ่นใหม่ทีย่งัมี
ประสบการณ์น้อยมจี านวน
เพิม่ขึน้ 

 คณาจารยม์คีวามหลากหลายทางวชิาการ เอือ้ต่อการ
ท าวจิยัและบรกิารวชิาการแบบบรูณาการ 
 มนีโยบาย ระบบและกลไกดา้นการวจิยั และการบรกิาร
วชิาการทีช่ดัเจน สามารถตอบโจทยใ์นการขบัเคลื่อน
องคก์รใหม้คีวามเขม้แขง็ในดา้นการวจิยัและการบรกิาร
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ประเดน็ ความท้าทายเชิงกลยทุธ ์ การได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 
 วชิาการ 

 มหีน่วยงานวจิยัและบรกิารวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ย
บุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารแบ่งงานชดัเจนทีช่่วย
สนบัสนุนและประสานงานดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการ  

ดา้นทรพัยากร
บุคคล 

 การบรหิารทรพัยากร 
บุคคลใหม้สีมรรถนะหลกัที่
สามารถตอบสนองต่อ
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 

 การมคีณาจารยท์ีม่คีุณวุฒแิละประสบการณ์ในการสอน  
วจิยั และบรกิารวชิาการ 

 

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
1. ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานบุคลากรประจ าปี  

2. ระบบการตดิตามผลการด าเนินงานของส่วนงานตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนด 

3. ระบบการประเมนิคุณภาพตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

4. ระบบการใหผ้ลตอบแทน รางวลั การยกยอ่งชมเชย สวสัดกิาร 

5.  กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

6.  การจดัการความรู ้
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  หมวด 1 การน าองคก์ร 

1.1 การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสงู 
1.1 ก  วสิยัทศัน์ ค่านิยมและพนัธกจิ  
1.1 ก (1) วสิยัทศัน์และค่านิยม 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตรไ์ดด้ าเนินการบรหิารงานตามกรอบนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร์มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปจัจุบัน ทีมบรหิารมีการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมโดยยึด
หลกัการจดัการแบบมสี่วนร่วมในการชีน้ าและขบัเคลื่อนส่วนงานใหบ้รรลุพนัธกจิและเป้าหมายทีว่างไวแ้ละมี
การปรบัปรุงยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่ อง และในปี พ.ศ. 2555 ทีมบรหิารได้แต่งตัง้
คณะท างานปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรฯ์ เมื่อ 13 มนีาคม 2555 ซึง่ประกอบไปด้วย ทมีบรหิาร บุคลากรสาย
วชิาการ บุคลากรสายสนับสนุนทัง้ในระดบัหวัหน้างานและระดบัปฏบิตักิาร โดยคณะท างานปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ฯได้ด าเนินการประชุมในช่วงเดือนมนีาคม -เมษายน 2555 รวมทัง้สิ้น 5 ครัง้ เพื่อพิจารณา
ทบทวนและปรบัปรุง วสิยัทศัน์  ค่านิยม แผนยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ รวมทัง้ตวัชี้วดัและเป้าหมายต่าง ๆ
เพื่อให้ได้แนวทางในเบื้องต้น จากนัน้คณะท างานปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรฯ์ ไดว้างแผนการด าเนินงาน ที่
เน้นการมสี่วนรว่มจากบุคลากรทุกระดบัโดยการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อระดมความคดิเหน็ของบุคลากร 
ในวนัที ่20-22 เมษายน 2555 โดยสามารถสรุปขัน้ตอนการด าเนินการทีส่ าคญัของคณะท างานปรบัปรงุแผน
ยทุธศาสตรฯ์ไดด้งันี้ 

1. รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งได้แก่ ยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั นโยบายการ
บรหิารงานของคณบดแีละทีมบรหิารความพงึพอใจความไม่พงึพอใจ ความต้องการและความคาดหวงัของ
นักศกึษา ผูป้กครอง ผูใ้ช้บณัฑติและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีขอ้มลูจากการวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและ
อุปสรรคของส่วนงาน   

2. ด าเนินกระบวนการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อปรบัปรุงวสิยัทศัน์ ค่านิยม  ยุทธศาสตรแ์ละกล
ยทุธโ์ดยพจิารณาจากขอ้มลูในขัน้ตอนที ่1 และ 2 

3. จดัประชุมชีแ้จงและส่งเอกสารร่างวสิยัทศัน์ ค่านิยม แผนยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธท์ีไ่ดจ้ากขอ้ 2 
ต่อบุคลากรและนกัศกึษาเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

4. คณะท างานฯ รวบรวมขอ้มลูความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงวสิยัทศัน์ ค่านิยม แผน
ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธเ์สนอต่อทมีบรหิารเพื่อพจิารณา 

5. น าเสนอวิสัยทัศน์ ค่านิยม  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อ
พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะและรบัรองตามล าดบั 

6. ประกาศใชว้สิยัทศัน์ ค่านิยม แผนยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ์ 
เมื่อได้วสิยัทศัน์และค่านิยมแล้ว ทมีบรหิารได้ถ่ายทอดวสิยัทศัน์และค่านิยมรวมทัง้เป้าหมายของ

ส่วนงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการด าเนินงานผ่านทางระบบการน าองค์กร (รูปที่ 1.2)  โดยมกีารสื่อสาร
ให้กบักลุ่มบุคลากรที่จ าแนกตามประเภทการจ้างและคุณวุฒแิละจ าแนกสายการปฏบิัติงานและนักศึกษา
รวมทัง้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (โครงรา่งองคก์รตารางที ่OP-1 OP-4 และ OP-5) ใหร้บัทราบและปฏบิตัติามดงันี้ 
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รปูแบบการ
ส่ือสาร 

วิธีการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย 

สื่อสารทางเดยีว ตดิบอรด์ เอกสารเวยีน e-mail  
เวบ็ไซต ์

บุคลากรทุกกลุ่มและนกัศกึษาทุกระดบั 

รายงานประจ าปี บุคลากรและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม 
สื่อสารสองทาง 
 

การประชุมคณะกรรมการส่วนงาน ทีมบริห าร ตัวแทนสายวิชาการและสาย
สนบัสนุน 

การประชุมทมีปฏบิตักิาร ทีมบริหารสายสนับสนุนระดับหัวหน้างาน  
ผูช้่วยรองคณบด ี

การจดัประชุมชีแ้จง  บุคลากรทุกกลุ่ม 

และเพื่อใหส้่วนงานสามารถขบัเคลื่อนไปสู่วสิยัทศัน์และเป้าหมายทีก่ าหนด ทมีบรหิารไดว้างระบบ
การน าองค์กร โดยมีโครงสร้างในการก ากับดูแลองค์กร (รูปที่ 1.1) ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ที่ปรกึษาคณบดี คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
คณะกรรมการสภาอาจารย ์ซึง่มหีน้าทีใ่หค้ าปรกึษาและก ากบัดูแลใหส้่วนงานมกีารด าเนินงานตามนโยบาย
ทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์  ค่านิยม พนัธกจิและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ มกีารตดิตามผลการด าเนินงานเพื่อให้
ส่วนงานขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนัผ่านทางระบบการน าองค์กร (รูปที่  1.2) โดยมกีารประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานระดบัส่วนงานและระดบับุคคลตามตวัชีว้ดัดงันี้ 

1. ข้อตกลง/ตัวชี้ว ัดที่ก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance 
Agreement) 

2. ตวัชีว้ดั (KPI) ในระดบักลยทุธข์องส่วนงาน (ทีร่ะบุในหมวด 2 และหมวด 4)  
3. คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและคณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏบิตังิานของ

บุคลากรเป็นรายบุคคลทุก 6 เดอืน 
 

 
 

รปูท่ี 1.1 โครงสรา้งการก ากบัดแูลองคก์ร 
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รปูท่ี 1.2  ระบบการน าองคก์รของคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ 

ทีมบริหารให้ความส าคัญกับคุณค่าหลักหรือค่านิยมขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีระบบการ
ด าเนินงานและการพฒันาทีย่ ัง่ยนืสนับสนุนใหอ้งคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละรบัผดิชอบต่อสงัคม เหน็
คุณค่าของบุคลากรในทุกระดบั โดยทมีบรหิารมกีารด าเนินการสรปุไดด้งันี้ 

1.ดา้นการเรยีนรู ้ เนื่องจากส่วนงานเป็นสถาบนัการศกึษาทีเ่น้นการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 
ทมีบรหิารวางนโยบายในด้านการจดัการเรยีนการสอนที่ให้ นักศกึษามสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน เน้น
การเรยีนรู้จากประสบการณ์และการปฏบิตัิจรงิ ในด้านบุคลากรทมีบรหิารเน้นการท างานแบบบูรณาการ
ร่วมกนั ไม่แยกส่วนและท างานอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงกนัทัง้องค์กร มเีวทปีระชุมทมีปฏบิตักิารทุกวนั
องัคารสปัดาหเ์วน้สปัดาหเ์พื่อใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารท างานระหว่างทมีบรหิาร และผูป้ฏบิตังิานระดบั
หวัหน้างาน ผูช้่วยรองคณบด ีรวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
 2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทมีบรหิารก าหนดใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหน่ึงในกลยทุธ์
ของส่วนงาน (หมวด 2 ข้อ 2.1 ก (1)) มกีารสนับสนุนกิจกรรมหรอืโครงการที่เกี่ยวข้องกบัการสนับสนุน
ชุมชนหรอืสังคมทัง้ในด้านงบประมาณและการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

ทบทวนวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิและ
ค่านิยมเพื่อ

ปรบัปรงุ/ก าหนด
ทศิทางส่วนงาน

ก าหนดวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ ค่านิยม  นโยบาย 
ยทุธศาสตร ์และกลยทุธ์

สื่อสารใหก้บับุคลากรแบบทาง
เดยีวและสองทาง

ก าหนด
แผนปฏบิตัิ
การ ตวัชีว้ดั 
เป้าหมาย

ถ่ายทอด
แผนการ
ด าเนินงาน

การประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม
นโยบาย แผนยทุธศาสตรแ์ละ
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั (ผลลพัธ์ 7.1)

ทบทวน ปรบัปรงุและตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 

(ผลลพัธ ์7.1)

รายงานผลทมี
บรหิาร และ
คณะกรรม

การประจ าส่วน
งาน
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 3. การให้คุณค่ากบับุคลากร ทมีบรหิารใหค้วามส าคญักบับุคลากรทุกระดบั มกีารประเมนิผลการ
ด าเนินงานในรปูของคณะกรรมการทีโ่ปร่งใส มกีารใหร้างวลัและยกยอ่งบุคลากรทีท่ าความดคีวามชอบอยา่ง
สม ่าเสมอ มกีารจดัระบบสวสัดกิารใหก้บับุคลากรทุกระดบั (โครงรา่งองคก์รตารางที ่OP-8) 

1.1 ก (2)  การส่งเสรมิการประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

ทมีบรหิารใชห้ลกัธรรมาภบิาลเป็นแนวทางในการบรหิารงาน โดยมกีารปฏบิตัทิีส่ะทอ้นให้ 
ถงึความโปรง่ใส การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม ดงันี้ 

1. ก าหนดนโยบายในการบรหิารงานและประชุมชีแ้จงใหก้บับุคลากรทุกกลุ่มไดร้บัทราบ 
2. วางระบบประเมนิผลระบบการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลโดยบุคลากรทุก 

ระดบัปีละ 1 ครัง้(ประมาณเดอืนกนัยายน) 
3.กล่องรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนจากบุคลากร 
4. ระบบออนไลน์ในการรบัขอ้มลูจากบุคลากร (Meet the Dean online) 
5. การจดัประชุมทมีบรหิารพบประชาคมทุกสิน้ปีงบประมาณ 

6. การรายงานผลการด าเนินงาน ผลลพัธท์างดา้นการเงนิในทีป่ระชุมทมีปฏบิตักิาร  
และคณะกรรมการส่วนงานและมรีะบบการตรวจสอบการเงนิโดยหน่วยตรวจสอบภายในของ ม.มหดิล 

7. แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อป้องกนัความเสีย่งในทุกพนัธกจิ 
8. กรณมีปีระเดน็หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งการการประพฤตปิฏบิตัทิีไ่มถู่กตอ้งทมีบรหิารจะประชุมผูท้ี่

เกีย่วขอ้งหรอืแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิเพื่อพจิารณาประเดน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนในเรือ่งนัน้ ๆ 
นอกจากน้ีทมีบรหิารไดม้แีนวทางปฏบิตัเิพื่อปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ใหก้บับุคลากร นักศกึษา

และสงัคมโดยรอบโดยส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีิจกรรมทางศาสนาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกวนัพุธ
สปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืน และกจิกรรมทีส่่งเสรมิขนบธรรมเนียมประเพณใีนโอกาสเทศกาลทีส่ าคญั 

1.1 ก (3) การสรา้งองคก์รทีย่ ัง่ยนื 

เพื่อใหส้่วนงานมกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนื ทมีบรหิารจงึใหค้วามส าคญักบัปจัจยัทีจ่ะส่งผลต่อความ 
ยัง่ยนืของส่วนงานซึ่งก าหนดจากสมรรถนะหลกัของส่วนงานที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยปจัจยัเหล่าน้ี 
ได้แก่ การพฒันาบุคลากรทัง้ด้านทกัษะในการท างานและการพฒันาเสรมิสรา้งทกัษะในการเป็นผู้น า การ
วเิคราะหแ์ละการวางแผนอตัราก าลงับุคลากร การเรยีนรูข้องบุคลากร และการบรหิารจดัการองคก์รแบบมี
ส่วนร่วม โดยก าหนดไวใ้นประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธข์องส่วนงาน (หมวด 2 ขอ้ 2.1 ข (1)) ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการองคก์รแบบมสี่วนร่วมและการบรหิารจดัการองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างมี
ความสุข และมีการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางแผนปฏิบัติการ  โดยก าหนด
ผูร้บัผดิชอบในแต่ละกลยุทธร์วมทัง้มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนด (หมวด 2 ขอ้ 2.2 
ก (5))   โดยทมีบรหิารมรีะบบการสรา้งองคก์รใหย้ัง่ยนืดงัแสดงรปูที ่1.3 และตารางที ่1.1 
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รปูท่ี 1.3 ระบบการสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัส่วนงาน 

ตารางท่ี 1.1 การด าเนินการเพื่อสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัส่วนงาน 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิด

ความยัง่ยืน 
วิธีการด าเนินการ ความถี่ใน

การ
ด าเนินงาน 

ผลส าเรจ็ท่ีส่วนงานได้รบั 

การพฒันาบุคลากร
ดา้นทกัษะในการ
ท างาน/ทกัษะการเป็น
ผูน้ า 

วางแผนพฒันา
บุคลากรประจ าปี 

ตลอดทัง้ปี บุคลากรไดร้บัการพฒันาและมทีกัษะ
ผูน้ ามบีุคลากรพรอ้มรบัต าแหน่งผูน้ าใน
อนาคต 

อตัราก าลงั วเิคราะหแ์ละวางแผน
อตัราก าลงั 

ทบทวน 
ทุกปี 

มอีตัราก าลงัทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายและมกีารพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

การสรา้งบรรยากาศ
แห่งการเรยีนรูใ้น

จดักจิกรรมหรอื
โครงการทีท่ าใหเ้กดิ

ตลอดทัง้ปี มบีรรยากาศแห่งการเรยีนรูท้ ัง้ในระดบั
ส่วนงานและบุคคล 

ทบทวน ปรบัปรงุ ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแบบมสี่วนรว่ม
และ

ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างมี
ความสุข

การก าหนดตวัชีว้ดัและ
เป้าหมายทีส่ าคญัในระดบั

กลยทุธ์
(หมวด 2 และหมวด 4)

การวางแผนปฏบิตักิาร

การตดิตามและการ
ประเมนิผล การปฏบิตัติาม
แผนอยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ
(ผลลพัธห์มวด 7.1 และ 7.4)

รายงานผลต่อทมี
บรหิารและ

คณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน 
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ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิด
ความยัง่ยืน 

วิธีการด าเนินการ ความถี่ใน
การ

ด าเนินงาน 

ผลส าเรจ็ท่ีส่วนงานได้รบั 

องคก์ร การแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างบุคลากรทุก
ระดบัและนกัศกึษา 

การบรหิารจดัการ
ความเสีย่งในทุก 
พนัธกจิ 

ก าหนดนโยบายการ
บรหิารจดัการความ
เสีย่งและแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิาร
จดัการความเสีย่ง 

ตลอดทัง้ปี ลดความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัตามพนัธกจิหลกั 

ภาพลกัษณ์องคก์รที่
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

วางยทุธศาสตรแ์ละ
ก าหนดใหม้กีจิกรรม
หรอืโครงการที่
สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรไ์วใ้น
แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี 

ตลอดทัง้ปี ส่วนงานเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของสงัคม
ในวงกวา้ง 

การประเมนิผลและการ
ปรบัปรงุผลการด าเนิน 
งานอย่างต่อเนื่อง 

ตดิตามตวัชีว้ดัระดบั
ส่วนงานและบุคคล 

ตลอดทัง้ปี ผลลพัธก์ารด าเนินงานดขีึน้และมกีาร
พฒันาอยา่งต่อเนื่องในทุกๆดา้น 
(หมวด 7) 

 

1.1 ข การสื่อสารและผลการด าเนินงานขององคก์ร 
1.1 ข (1) การสื่อสาร 

 ทมีบรหิารเปิดช่องทางการสื่อสารขอ้มลูต่างๆและการสรา้งความผกูพนัใหก้บับุคลากรและนกัศกึษา  
เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้งความผกูพนัรว่มกนั โดยผลจากการสื่อสารใน
ประเดน็ต่างๆตามช่องทางดงัแสดงในตารางที ่ 1.2 เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหบุ้คลากรและ นกัศกึษา มคีวาม
ผกูพนั (ผลลพัธห์มวด 7 ขอ้ 7.3) และการด าเนินงานของส่วนงานประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย มกีาร
ปรบัปรงุกระบวนการท างานในกรณทีีผ่ลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ (ผลลพัธห์มวด 7 
ขอ้ 7.1 ก และ ข) 
ตารางท่ี 1.2 วธิกีารสื่อสารและสรา้งความผกูพนักบับุคลากร นกัศกึษาและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

วิธีการส่ือสารและสร้าง
ความผกูพนั 

กลุ่มบคุลากร/
นักศึกษา 

ประเดน็หรือข้อมลูท่ีส่ือสารและ
สร้างความผกูพนั 

ความถี่ 

ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน 

ทมีบรหิาร หวัหน้า
งาน ตวัแทนสาย

  ประเดน็เชงินโยบายระดบัส่วนงาน  เดอืนละ 
1 ครัง้ 
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วิธีการส่ือสารและสร้าง
ความผกูพนั 

กลุ่มบคุลากร/
นักศึกษา 

ประเดน็หรือข้อมลูท่ีส่ือสารและ
สร้างความผกูพนั 

ความถี่ 

วชิาการ ตวัแทน
สายสนับสนุน 

  การตดัสนิใจประเดน็ส าคญัในระดบั
ส่วนงาน  
  การตดิตามผลการปฏบิตังิานตาม
ตวัชีว้ดั 
 การแสดงความยนิด ีการยกยอ่ง
ชมเชย  
 การมอบรางวลัแก่บุคลากรและ
นกัศกึษา 

ประชุมทมีปฏบิตักิาร ทมีบรหิาร ผูช้่วย
รองคณบด ี
หวัหน้างาน 

 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการ
ปฏบิตังิาน 
 การตดัสนิใจทีส่ าคญัในระดบั
หน่วยงาน 
 การตดิตามผลการปฏบิตังิานตาม
ตวัชีว้ดั 

สปัดาห์
เวน้
สปัดาห ์

ทมีบรหิารพบประชาคม บุคลากรทุกคน   สรปุผลการด าเนินงานของทมีบรหิาร
ในแต่ละปี ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

ปีละ 1 
ครัง้  

เวบ็ไซต ์จดหมายเวยีน  
e-mail 

บุคลากร 
นกัศกึษา 
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

  ขอ้มลูขา่วสารของส่วนงานในทุก 
พนัธกจิ ขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ 

ตลอดปี 

สื่อ social media ต่าง ๆ บุคลากร 
นกัศกึษา 

 ขอ้มลูขา่วสารของส่วนงานในทุก 
พนัธกจิ  

ตลอดปี 

กล่องรบัฟงัความความ 
คดิเหน็ 

บุคลากร 
นกัศกึษา 

 ขอ้คดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ ตลอดปี 

Meet the Dean online บุคลากร 
นกัศกึษา 

 ขอ้คดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ ตลอดปี 

จดักจิกรรมในโอกาสส าคญั
หรอืเทศกาลต่างๆ 

บุคลากร 
นกัศกึษา 

 สรา้งความรกัและผกูพนั เทศกาล/
วนัส าคญั
ต่าง ๆ 

Faculty Party 
ปารต์ีไ้อตมิ 

บุคลากร 
นกัศกึษา 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 สรา้งความรกัและผกูพนั 

เดอืนละ 
1 ครัง้ 

กจิกรรมจบิน ้าชายามบ่าย บุคลากร   สรา้งความรกัและผกูพนั ทุกวนั
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วิธีการส่ือสารและสร้าง
ความผกูพนั 

กลุ่มบคุลากร/
นักศึกษา 

ประเดน็หรือข้อมลูท่ีส่ือสารและ
สร้างความผกูพนั 

ความถี่ 

องัคาร 

1.1 ข (2) การท าใหเ้กดิการปฏบิตักิารอย่างจรงิจงั 
 ทมีบรหิารก าหนดใหม้รีะบบการตดิตามผลการด าเนินงานเพื่อใหส้่วนงานบรรลุวสิยัทศัน์ทีก่ าหนด
ไวแ้ละใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัทีส่ าคญัไดแ้ก่ 

1. ตวัชีว้ดัตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน (Performance Agreement) ทีต่กลงกบัมหาวทิยาลยั 
รวม  25 ตวัชีว้ดั 

2. ตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตรแ์ละแผนกลยทุธข์องส่วนงานรวม 66 ตวัชีว้ดั โดยเน้นตวัชีว้ดัที ่
ส าคญั 17 ตวัชีว้ดั (หมวด 2 ขอ้ 2.2 ก (5)) ทมีบรหิารไดก้ าหนดใหร้องคณบดฝีา่ยนโยบาย แผนและบรหิาร
ความเสี่ยง รับผิดชอบด าเนินการเพื่อให้ส่วนงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดโดยก าหนดให้เป็น 
Performance Agreement ในระดบังานและรายบุคคล และมอบหมายให้งานนโยบายและแผนภายใต้การ
ก ากบัดูแลของรองคณบดฝี่ายนโยบาย แผนและการบรหิารความเสี่ยง เป็นผู้รบัผดิชอบในการตดิตามผล
ตัวชี้ว ัดตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุม
คณะกรรมการส่วนงานและทีป่ระชุมทมีปฏบิตักิารเพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดันัน้ ๆ รบัทราบและ
พจิารณาแก้ไขปรบัปรุงแผนการด าเนินงานในกรณีที่ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด และใน
กรณีของผลการด าเนินงานตามตวัชี้วดัตามข้อตกลงการปฏบิตังิาน (Performance Agreement) หลงัจาก
รายงานผลต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งต้นและไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ ส่วนงานโดยงานนโยบายและแผนจะท า
การรายงานผลต่อมหาวทิยาลยัทุก 1-3 เดอืนผ่านระบบ online  

3. ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารในแต่ละยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธท์ีก่ าหนดไว้ 
ในแต่ละพนัธกจิโดยงานนโยบายและแผนเป็นผูป้ระสานงานหลกั 

1.2 การก ากบัดแูลองคก์รและความรบัผิดชอบต่อสงัคมในวงกว้าง 
 1.2 ก การก ากบัดแูลองคก์ร 
 1.2 ก (1) ระบบการก ากบัดูแลองคก์ร 
 นอกจากวสิยัทศัน์และค่านิยมทีท่มีบรหิารใชเ้ป็นสิง่ก าหนดทศิทางของส่วนงานแลว้ ทมีบรหิารได้
มกีารวางระบบการก ากบัดแูลองคก์ร (รปูที ่1.1 ขอ้ 1.1 ก(1)) โดยมทีีป่รกึษาคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์ทีป่รกึษาคณบด ีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และคณะกรรมการสภาอาจารยเ์พื่อใหข้อ้แนะน าดา้น
การบรหิารงานของส่วนงาน  การประชุมทีมปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยน
ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะระหว่างทมีบรหิารกบัหวัหน้างาน โดยมแีนวทางในการก ากบัให้ส่วนงานประสบ
ผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ดงัน้ี 

 การบรหิารงานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล มรีะบบการประเมนิผลการบรหิารงานของทมีบรหิาร
โดยใชแ้บบสอบถามตามหลกัธรรมาภบิาลสอบถามบุคลากรทุกระดบัและรายงานผลการประเมนิ (ผลลพัธ์
หมวด 7 ขอ้ 7.4) ต่อทีป่ระชุมทมีบรหิารและคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อทราบ 
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 คณบดไีด้มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กบัรองคณบดฝี่ายต่าง ๆ เพื่อก ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของงานต่าง ๆ ตามทีจ่ าแนกไวใ้นโครงรา่งองคก์ร 

 คณบดไีดม้อบหมายใหร้องคณบดฝีา่ยคลงัฯ ก ากบัดูแลงานคลงัและพสัดุ และก าหนดใหม้กีาร
รายงานสถานะการเงนิของส่วนงานทุกเดอืนผ่านทางคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (ผลลพัธห์มวด 7.5) 
นอกจากนี้ยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัเขา้มาตรวจสอบดา้นการเงนิของส่วนงาน
เป็นประจ าทุกปี 

 สรา้งความโปรง่ใสในการด าเนินการโดยเปิดช่องทางในการสื่อสารขอ้มลูต่างๆใหก้บับุคลากร 
นกัศกึษาและผูม้สี่วนไดส้่วนไดส้่วนเสยีผ่านทางวธิกีารต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางที ่ 1.2 หมวด 1 ขอ้ 1.1 ข 
(1) และหากมปีระเดน็ต่าง ๆ ทีต่อ้งการค าชีแ้จง การแกไ้ข หรอืปรบัปรงุ ทมีบรหิารจะด าเนินการตาม
แนวทางระบบการน าองคก์รและระบบการก ากบัดแูลองคก์ร  
 1.2 ก (2) การประเมนิผลการด าเนินการ 
 ทมีบรหิารวางระบบในการประเมนิผลการด าเนินการโดยก าหนดใหม้รีะบบการประเมนิการ
บรหิารงานของทมีบรหิารดงัแสดงในตารางที ่1.3 และรปูที ่1.4 
 

ตารางท่ี 1.3 การประเมนิผลการด าเนินการของผูบ้รหิาร 
วิธีการ ส่ิงท่ีประเมิน 

แบบสอบถามการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
ด าเนินการปีละ 1 ครัง้ 

ขอ้ปฏบิตัติามในการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล 
(ผลลพัธห์มวด 7 ขอ้  7.4) 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี 
(Performance agreement) เสนอต่อมหาวทิยาลยั 
ตดิตามผลต่อเนื่องทุก 3 เดอืน 

ตวัชีว้ดัตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
(ผลลพัธห์มวด 7 ขอ้  7.1-7.4) 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่วนงาน ตดิตามผลต่อเนื่องทุก 3  6  9 เดอืน 1 ปี 

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธข์องส่วนงาน 66 ตวัชีว้ดัและ 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 17 ตวัชีว้ดั  
(ผลลพัธห์มวด 7 ขอ้ 7.1-7.4) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของทีม
บริหาร (ในส่วนสมรรถนะและภาระงานของ
ผูบ้รหิารส่วนงาน) 

ต าแหน่งคณบดปีระเมนิตามขอ้ตกลงทีต่กลงกบั
อธกิารบดแีละต าแหน่งรองคณบดปีระเมนิตาม
ขอ้ตกลงทีต่กลงกบัหวัหน้าส่วนงาน 
(ผลลพัธห์มวด 7 ขอ้ 7.4) 
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รปูท่ี 1.4 ระบบการประเมนิผลการด าเนินงานของทมีบรหิาร 

 โดยทมีบรหิารได้มอบหมายใหง้านนโยบายและแผนด าเนินการวางแผนการประเมนิดงักล่าวและ
รายงานผลใหก้บัทมีบรหิารไดร้บัทราบ พรอ้มทัง้แจง้ผูร้บัผดิชอบในตวัชีว้ดัต่าง ๆ ใหด้ าเนินการปรบัปรงุผล
การด าเนินการหากผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลการด าเนินการในทุกพนัธกจิของส่วนงานจะรายงานต่อ
ทมีบรหิารในภาพรวมของทัง้ส่วนงาน เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุและพฒันาระบบการน าองคก์ร 

1.2 ข การประพฤตติามกฎหมายและมจีรยิธรรม 
1.2 ข (1) การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 
เนื่องจากผลผลติหลกัของส่วนงานคอืองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการเรยีนการสอนของหลกัสตูร 

ต่าง ๆ  ผลงานวจิยัและงานบรกิารวชิาการ และผลงานด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม ส่วน
งานจงึใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการในดา้นดงักล่าวโดยมกีฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืมาตรฐานที่
เกี่ยวขอ้ง (ตารางที่ OP -12 โครงร่างองคก์ร) เป็นแนวทางในการปฏบิตัเิพื่อลดความเสีย่งที่อาจก่อให้เกดิ
ผลกระทบทางลบต่อสงัคม รวมทัง้ผลกระทบต่อส่วนงาน โดยมกีารระบุปจัจยัทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบจาก
ผลผลิตหลัก จากนัน้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อสังคม โดยให้ผู้รบัผิดชอบ
กระบวนการหลกัต่าง ๆ เป็นผูด้ าเนินการจดัท าแผนป้องกนัความเสี่ยงและลดผลกระทบ และมกีารตดิตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยพฒันาคุณภาพ งานนโยบายและแผน (ผลลพัธใ์นหมวด 
7 ขอ้  7.4)  ดงัแสดงในรปูที ่1.5 และ ตารางที ่1.4 

ก าหนดตวัชีว้ดั
และวธิกีาร
ประเมนิ

ด าเนินการ
ประเมนิ

วเิคราะหแ์ละ
สรุปผลการ
ประเมนิเสนอ
ต่อทมีบรหิาร

ทมีบรหิาร
ก าหนด

แนวทางในการ
ปรบัปรุงผลการ

ด าเนิน

ทบทวนและปรบัปรุง
ระบบการน าองคก์ร
และระบบการก ากบั

ดแูลองคก์ร
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รปูท่ี 1.5 แนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบเชงิลบ 

ตารางท่ี 1.4 การจดัการกบัผลการด าเนินงานทีส่่งผลกระทบเชงิลบ 
ปัจจยัท่ีส่งให้เกิดผลกระทบ 

เชิงลบ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น แผนป้องกนัและลดผลกระทบ 

การเรยีนการสอนของหลกัสตูร
ต่าง ๆ 

 การเรยีนการสอนอาจไม่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้และหน่วยงานทีใ่ชบ้ณัฑติ 

 การประเมนิผลหลกัสตูรและ
รายวชิาในหลกัสตูร (หมวด 3)  
 การส ารวจความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ (หมวด 3) 

คุณภาพงานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 งานวจิยัไมส่ าเรจ็หรอืล่าชา้กว่า
ก าหนด 
 ผลงานวจิยัหรอืงานบรกิาร
วชิาการไมส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดเ้ท่าทีค่วร 

 การรบัฟงัเสยีงลกูคา้และผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี (หมวด 3) 
 กระบวนการจดัการขอ้
รอ้งเรยีน (หมวด 3) 

คุณภาพดา้นการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

 กจิกรรมทีท่ าใหก้บัชุมชนหรอื
สงัคมอาจไมต่รงตามความ
ตอ้งการของชุมชนหรอืสงัคมนัน้ 
ท าใหน้ าไปใชป้ระโยชน์ไมไ่ด้
เท่าทีค่วร 

 ส ารวจความตอ้งการ ความ
คาดหวงัของชุมชนและสงัคม 
(หมวด 3) 
 มกีารประเมนิผลโครงการหรอื
กจิกรรมทัง้ในเชงิประมาณและ
คุณภาพ 

 

 

ปจัจยัทีส่ง่ผล
กระทบต่อ
สงัคมและ
สว่นงาน วเิคราะหค์วาม

เสีย่งและจดัท า
แผนป้องกนัใน
แต่ละปจัจยั

ด าเนินการ
ตามแผน

ตดิตาม
ประเมนิผล

รายงานผลต่อ
ทมีบรหิารเพือ่
ปรบัปรงุผล

การด าเนินงาน
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1.2 ข (2) การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม 
ทมีบรหิารใหค้วามส าคญักบัการประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรมของบุคลากรในส่วนงาน 

โดยมรีะบบในการก ากบัดูแลในเรื่องดงักล่าวดงัแสดงในรปูที่ 1.6 และไดก้ าหนดใหม้แีนวทางในการส่งเสรมิ
ระบบดงักล่าวดงัต่อไปนี้ 

1. ยดึหลกัธรรมาภบิาลเป็นแนวทางในการบรหิารงานของส่วนงาน 
2. มกีฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (ตารางที ่OP-12 โครงรา่งองคก์ร)  

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในทุกพนัธกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. มนีโยบายและแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมี

จรยิธรรม 
4. สนบัสนุนและส่งเสรมิกจิกรรมทีป่ลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรมใหก้บับุคลากรและ 

นกัศกึษาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
5. มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีโ่ปรง่ใสและเป็นธรรมกบับุคลากร 
6. มกีารสื่อสารกบับุคลากรผ่านทางการประชุมต่างๆในเรือ่งของจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน  
หากมกีารประพฤตทิีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความไมถู่กตอ้ง ใหง้านทีเ่กีย่วขอ้งและรบัผดิชอบใน 

เรือ่งดงักล่าวเกบ็รวบรวมขอ้มลูเสนอต่อทมีบรหิารเพื่อด าเนินการตามแนวทางทีเ่หมาะสมต่อไป 
  

 
รปูท่ี 1.6 ระบบการก ากบัดูแลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายและจรยิธรรม 

 

1.2 ค ความรบัผิดชอบต่อสงัคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนท่ีส าคญั 
1.2 ค (1) ความผาสุกของสงัคมในวงกว้าง 
ส่วนงานไดก้ าหนดให้ประเดน็การชี้น าดา้นการรกัษ์สิง่แวดลอ้มและการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้

อย่างมคีวามสุขเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างความยัง่ยนืทาง

ก าหนด
แนวทางใน
การปฏบิตัิ

เลอืกใช้
แนวทางที่
เหมาะสมใน
แต่ละกรณี

ประเมนิผลการ
ด าเนินงานที่

เกีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตัติาม
จรยิธรรม

ปรบัปรงุระบบ
การปฏบิตัติาม
กฎหมายและ
จรยิธรรม

เสนอต่อ
ทมีบรหิาร
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สิง่แวดล้อมและทรพัยากรให้กบัสงัคมและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ระบบการสนับสนุนชุมชนและการ
แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมสามารถสรปุไดด้งัแสดงในรปูที ่1.7 

 
รปูท่ี 1.7 ระบบการรบัผดิชอบต่อสงัคมและการสนับสนุนชุมชน 

 

ส่วนงานมกีารก าหนดแผนงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการสนบัสนุน 
ชุมชนที่ส าคญั โดยทีมบรหิารให้การส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมหรอืโครงการที่ส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิกจิกรรมส่งเสรมิพุทธศาสนา ศลิปวฒันธรรมและจรยิธรรมทีด่งีาม ดงันี้ 

1. ส่วนงานมกีารด าเนินการท ากจิกรรมทีเ่ป็นต้นแบบใหก้บัสงัคม โดยก าหนดเป็นแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี ไดแ้ก่ โครงการ Low Carbon Faculty เพื่อรณรงคใ์หล้ดการใชไ้ฟฟ้า น ้า  น ้ามนัและกระดาษ  

2. การรเิริม่ใหม้กีารก่อตัง้รา้นคา้มอืสองเพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรทีคุ่ม้ค่า  
3. โครงการตลาดนดัสเีขยีว (Green market)  
4. โครงการศกึษาและพฒันาเกณฑส์ านกังานสเีขยีว (Green Office) 
5. โครงการบรกิารวชิาการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม  

  โดยกจิกรรมและโครงการดงักล่าวจะถูกก าหนดเป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีและมกีารประเมนิผล
และปรบัปรงุแนวทางการด าเนินการในโครงการต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

1.2 ค (2) การสนับสนุนชุมชน 
ส่วนงานค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยก าหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ 

หลกัและคุณค่าหลกัของส่วนงาน กจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมไดถู้กก าหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์ 
ของยุทธศาสตรช์ี้น าการรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยส่วนงานยงัไม่มกีารก าหนดชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นทางการ 
แต่มรีะบบการสนับสนุนโดยวางแผนปฏิบตัิการในแต่ละปี เพื่อก าหนดกิจกรรมหรอืโครงการที่ให้ชุมชน
ใกล้เคยีงโดยรอบเข้ามามสี่วนร่วมและสรา้งเครอืข่ายเพื่อสรา้งความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ให้กบัสงัคมหรอืชุมชนนัน้ ๆ โดยทมีบรหิารจะก าหนดผู้รบัผดิชอบกลยุทธ์และกจิกรรมหรอืโครงการ โดย

ก าหนดชมุชน
เป้าหมายในแต่ละ
กจิกรรมตาม

ยทุธศาสตรแ์ละ
กลยทุธ์

ก าหนดแผน

ปฏบิตักิาร

ด าเนินการตามแผน

ประเมนิผลและปรบัปรงุผล
การด าเนินการ
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ด าเนินการในรปูของคณะท างานหรอืคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยระบบการสนับสนุนชุมชนสามารถสรุปได้
ในรปูที ่1.8 
 

 
 

รปูท่ี 1.8 ระบบการสนบัสนุนชุมชน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

2.1 การจดัท ากลยทุธ ์
2.1 ก การจดัท ากลยทุธ ์
2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนกลยทุธ ์
กระบวนการวางแผนกลยุทธเ์ป็นขัน้ตอนหนึ่งในการท าแผนยุทธศาสตร ์โดยกระบวนการวางแผน

กลยทุธข์องส่วนงานไดใ้หค้วามส าคญักบัขอ้มลูความทา้ทายและการไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ์ (ตารางที ่OP-16) 
ทีค่รอบคลุม 4 ประเดน็หลกัคอื 1.ระบบและกลไกการบรหิารจดัการตามพนัธกจิ 2.ดา้นการเรยีนการสอน  
3.ด้านวจิยั บรกิารวชิาการและฝึกอบรม และ 4. ด้านทรพัยากรบุคคล และข้อมูลสภาวการณ์ขององค์กร 
ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร มาร่วมพจิารณาเพื่อเตรยีมการวางแผนกลยุทธ์โดยทมีบรหิาร
รว่มกบัคณะท างานปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรฯ์ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินกระบวนการน้ีไดป้ระชุม
เพื่อพิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกลยุทธ์ รวมทัง้ตัวชี้ว ัดและเป้าหมายต่าง ๆ (หมวด 1) จากนัน้ได้
ด าเนินการตามกระบวนการวางแผนกลยทุธ ์ดงัรปูที ่2.1 และการจดัท าแผนกลยทุธด์งัรปูที ่2.2 

 

 

รปูท่ี 2.1 กระบวนการวางแผนกลยทุธ ์
 

  
 
 

การเตรยีมการ 
การรวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง  
(โครงรา่งองคก์รและ

หมวด 1) วางแผน
ยทุธศาสตรแ์ละ
ก าหนดกลยทุธ์
และตวัชีว้ดั
(หมวด 1)

ก าหนด
เป้าหมาย
ของกลยทุธ์

จดัท าแผนปฏบิตัิ
การและน าแผนสู่

การปฏบิตัิ
(หมวด 5 และ 6)

ประเมนิผลและ
ปรบัปรงุเพื่อ
พฒันาผลการ
ด าเนินงาน 
(หมวด 4)
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รปูท่ี 2.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์ 

 
 

- ทบทวนผลการ
ด าเนินงานงาน/ผล
การประเมนิคณุภาพ
ภายใน 
- ศกึษาเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง 
- แผนยุทธศาสตรเ์ดมิ 
- ทบทวนวสิยัทศัน์
เทยีบเคยีงกบั 10 
สถาบนั 
- ผลการจดัอนัดบั 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 

1. นโยบายรฐับาลช่วง 4 ปี 
(พ.ศ.2554-2557)   
2.  แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่
11 
(พ.ศ. 2555-2559)  
3. แผนการศกึษาแห่งชาต ิ 
(พ.ศ.2545-2559)  
4. แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล  
5. นโยบายคุณภาพ
มหาวทิยาลยัมหดิล  
6. นโยบายการบรหิารของ
อธกิารบดแีละคณบด ี
7. นโยบายกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  
8. นโยบายและแผนส่งเสรมิ
และรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.
2540-2559  
9. แผนจดัการคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2555-
2559  
 

SWOT 
analysis 

ทบทวน/ปรบักลยุทธ ์

 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน

ใหค้วามเหน็ชอบ 

 
แผนยุทธศาสตร ์

แผนกลยุทธ ์  ตวัชีว้ดั   แผนปฏบิตักิาร 
แผนการเงนิและงบประมาณ 

การศกึษา    การวจิยั  บรกิารวชิาการ  ท านุบ ารุงศลิปและวฒันธรรม 

อนุมตังิบประมาณ 

ก ากบั/ตดิตามผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อย 3 ครัง้/ปี 

(รายงานผล 6, 9 และ 12 เดอืน) 
 

ด าเนินการตามแผนงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อทมีบรหิาร 

ต.ค. 

ม.ค. 

ก.ย. 

เอกสารประกอบ 

ล าดบัที ่4 
เอกสารประกอบ 

ล าดบัที ่4 

เอกสารประกอบ 

ล าดบัที ่4 

เอกสารประกอบ 

ล าดบัที ่4 

เอกสารประกอบ 

ล าดบัที ่4 
เอกสารประกอบ 

ล าดบัที ่4 
เอกสารประกอบ 

ล าดบัที ่4 
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ขัน้ตอนการเตรียมการ การรวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู 
ขัน้ตอนที ่1 ทบทวนพนัธกจิ วสิยัทศัน์ คุณค่าหลกั  ยทุธศาสตร ์เป้าหมายของส่วนงานและผลการ

ด าเนินงานทีผ่่านมาโดยคณะท างานปรบัปรงุแผนยุทธศาสตรฯ์ (หมวด 1) 
ขัน้ตอนที ่2 รวบรวมขอ้มลูทัง้จากภายในและภายนอก มาท าการวเิคราะห ์จดุอ่อน จุดแขง็ โอกาส 

และภาวะคุกคาม  ความทา้ทายและความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ ์ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากบุคลากร
และนกัศกึษา (หมวด 1)  งบประมาณรวมทัง้ขอ้มลูทีร่ะบุไวใ้นโครงรา่งองคก์ร (OP) 
ขัน้ตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตรแ์ละก าหนดกลยทุธ์ 

ขัน้ตอนที่ 3  ก าหนดร่างแผนยุทธศาสตรใ์ห้สอดคล้องกบัขอ้มูลในขัน้ตอนที่ 1 และ 2 โดยระดม
ความเห็นจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ทมีบรหิาร คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร หวัหน้างาน และ
ตวัแทนจากทุกหน่วยงานร่วมกระบวนการก าหนดร่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี้วดัและเป้าหมายปี 
2556-2560 (หมวด 1) 

ขัน้ตอนที ่4 ประชุมชีแ้จงบุคลากรเพื่อรบัฟงัและแสดงความคดิเหน็ต่อรา่งแผนยุทธศาสตร ์ 
พ.ศ. 2556-2560  ซึ่งประกอบด้วย  ยุทธศาสตร ์5 ด้าน 20 กลยุทธ์ และ 66 ตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์รวมทัง้
เป้าหมายปี 2556-2560  (หมวด 1) 

ขัน้ตอนที่  5 พิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตลอดจนเป้าประสงค์โดย
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ขัน้ตอนการน าแผนสู่การปฏิบติั (หมวด  6) 

ขัน้ตอนที่ 6 จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยมีการก าหนด
ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของโครงการหรอืกจิกรรมในปี 2556 รวมทัง้เป้าหมายระยะยาวใน 4 ปีขา้งหน้า คอื 
ปี พ.ศ. 2557-2560  ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและตวัชีว้ดัของกลยทุธ ์ 

ขัน้ตอนที ่6 ถ่ายทอดยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารต่อหน่วยงานและบุคลากรทุกระดบั 
ขัน้ตอนที ่7 ขออนุมตังิบประมาณเพื่อสนบัสนุนแผนการด าเนินงานตามยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ์ 
ขัน้ตอนที ่8 ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารเพื่อบรรลุเป้าประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์ก าหนดผูร้บัผดิชอบ

หลกัในการด าเนินการโดยมอบหมายใหร้องคณบดทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานนัน้ ๆ
ก ากบัดแูลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 
ขัน้ตอนการติดตามประเมินผลและปรบัปรงุผลการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนที ่9 ตดิตามผลและรายงานผลการปฏบิตังิาน ในรอบ 6  เดอืน 9  เดอืน และ 12  เดอืน โดย
งานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานและน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการวเิคราะห์และประเมนิผล
การปฏบิตังิาน ที่ประชุมปฏบิตัิการ และที่ประชุมทมีบรหิาร และมกีารรายงานสรุปผลการด าเนินงานเป็น
รายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (หมวด 4) 

ขัน้ตอนที ่10 ทมีบรหิาร ทบทวนผลลพัธข์องการบรหิารเชงิกลยุทธ ์และน ามาปรบัปรุงกระบวนการ
บรหิาร ทบทวนยทุธศาสตร ์กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดัอยา่งต่อเนื่องทุกปี (หมวด 1) 

2.1 ก (2) การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธ ์
คณะท างานปรบัปรงุแผนยทุธศาสตรฯ์ไดร้วบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในขัน้ตอนการ 
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เตรยีมการ การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์โดยคณะท างานปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ฯน าข้อมูลดงักล่าวมาจดัเป็นหมวดหมู่และจดัท าเป็นรูปเล่มเพื่อสะดวกต่อการน ามาใช้และ
ตรวจสอบขอ้มลูว่าครบถว้นแลว้หรอืไม ่ซึง่วธิกีารทีไ่ดม้าซึง่ขอ้มลูต่าง ๆ แสดงไดด้งัตารางที ่2.1 และเมือ่ได้
ขอ้มลูครบถว้นคณะท างานฯ ไดด้ าเนินการตามกระบวนการการวางแผนกลยทุธด์งัแสดงในรปูที ่2.1  

ตารางท่ี 2.1 วธิกีารทีไ่ดม้าซึง่ขอ้มลูในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธ์ 
ข้อมลู วิธีการท่ีได้ข้อมลู 

จดุอ่อน จดุแขง็ โอกาสและภาวะคุกคาม ประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
พนัธกจิ วสิยัทศัน์ คุณค่าหลกั  ยุทธศาสตรเ์ดมิ 
และผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

รวบรวมขอ้มลูเดมิจากเอกสารระบบสารสนเทศของ
ส่วนงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ของส่วนงาน 

ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์
(ตารางที ่OP-16) 

วเิคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของส่วนงานที่ผ่าน
ม า  ป ระชุ ม คณ ะก รรม ก ารบ ริห าร  ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ าส่วนงานประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากบุคลากรและ
นกัศกึษา 

ส ารวจโดยการประชุมชีแ้จงและใชแ้บบสอบถาม 

งบประมาณ ข้อมูลจากงานนโยบายและแผนและงานคลงัและ
พสัดุ 

ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการและ
ความคาดหวงัของนกัศกึษาและผูม้สี่วนได ้
ส่วนเสยี 

ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

ขอ้มลูในโครงรา่งองคก์ร รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศ
ของส่วนงาน แบบสอบถาม การประชุม  

2.1 ข. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์
2.1 ข (1) วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีส่ าคญั 

 ส่วนงานมเีป้าประสงคห์ลกัตามแผนยุทธศาสตรด์งัน้ี 
1.เพื่อเป็นสถาบนัการศกึษาทีม่คีวามโดดเด่นในการเรยีนการสอนดา้นสิง่แวดลอ้มและ 

ทรพัยากรแบบบรูณาการ 
2. เพื่อพฒันาระบบการบรหิารงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพและผลติผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใช้ 

ใหเ้กดิประโยชน์ 
 3. เพื่อเสรมิสรา้งความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร 
 4. เพื่อพฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รแบบยัง่ยนืโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
 5. เพื่อสรา้งองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละรบัผดิชอบต่อสงัคม 
โดยมวีตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นแต่ละยทุธศาสตรด์งันี้ 

 



19 
 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 
1. เพื่อใหห้ลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนมคีวามทนัสมยั นกัศกึษา เกดิการ 

เรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
2. เพื่อพฒันาคุณลกัษณะและยกระดบัขดีความสามารถของบณัฑติ 
3. เพื่อใหบุ้คลากรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและทกัษะอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเนื่องเพื่อพฒันา 

ระบบการศกึษา 
4. เพื่อพฒันาองคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการเรยีนรู ้

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจยั การบริการวิชาการ และการฝึกอบรม 
1. เพื่อพฒันาศกัยภาพ และสนบัสนุนบุคลากรทุกสายงานในการผลติผลงานวจิยั 
2. เพื่อยกระดบัศูนยว์จิยัและพฒันาหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปเผยแพร ่ต่อยอด หรอืใช้ใหเ้กดิประโยชน์ได ้

 จรงิทัง้ในระดบันโยบาย หรอืในระดบัการปฏบิตั ิหรอืในเชงิพาณชิย ์
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ช้ีน าการรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

1. เพื่อใหส้าธารณชนไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรทีถู่กตอ้ง  
เหมาะสมและทนัเหตุการณ์ 

2. เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรในทุกระดบั 
3. เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถงึคุณค่าของการมสี่วนรว่มในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
4. เพื่อบรรเทา แกไ้ข และป้องกนัไมใ่หเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้มและสามารถตอบโจทย ์

 สิง่แวดลอ้มใหส้งัคมไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
5. เพื่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่แีละเผยแพรอ่งคก์รใหเ้ป็นทีรู่จ้กัดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รแบบมีส่วนร่วม 
1. เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานขององคก์รสอดคลอ้งและตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ พนัธกจิและ 

ยทุธศาสตรอ์งคก์ร 
2. เพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการองคก์ร 
3. เพื่อผลกัดนัใหทุ้กงานใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการและการด าเนินงาน 
4. เพื่อพฒันาองคก์รในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
5. เพื่อใหร้ะบบงานคลงัและพสัดุด าเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 บริหารจดัการให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
1. เพื่อปลกูฝงัใหบุ้คลากรนกัศกึษา มกีารเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
2. เพื่อใหน้กัศกึษา และบุคลากรทุกระดบัสามารถปฏบิตังิานและด าเนินชวีติในองคก์รได้ 

อยา่งปลอดภยัและมคีวามสุข มคีวามรกัและผกูพนัองคก์ร 
  2.1 ข (2) การพจิารณาวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

 ส่วนงานไดก้ าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธด์งักล่าวขา้งต้น โดยใชข้อ้มลูตามทีร่ะบุในตารางที ่2.1 
หมวด 2 ขอ้ 2.1 ก (2) ส่วนงานโดยทมีบรหิารได้ก าหนดตวัชี้วดัที่ส าคญัและเป้าหมายในกลยุทธ์เพื่อน าสู่
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การปฏบิตั ิและกลยุทธด์งักล่าวจะถูกแปลงเป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีทีม่กีารก าหนดตวัชีว้ดัในแผนปฏบิตัิ
การที่มคีวามสอดคล้องกนัทัง้ในระดบัส่วนงาน ระดบังาน หน่วยงานจนถึงระดบับุคคล โดยมงีานนโยบาย
และแผนเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามรอบเวลาที่ก าหนด และสรุปผล
รายงานต่อทมีบรหิารตามทีร่ะบุไวใ้นระบบการน าองคก์รและระบบการก ากบัดูแลองคก์รในหมวดที ่1 เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่าส่วนงานประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้โดยวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์(หมวด 2 ขอ้ 2.1 ข.
(1)) ของส่วนงานท าใหส้่วนงานประสบผลส าเรจ็ในประเดน็ต่าง ๆ ดงัตารางที ่2.2 

ตารางท่ี 2.2  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีท่ าใหส้่วนงานประสบผลส าเรจ็ 
ประเดน็พิจารณา ความส าเรจ็/ความยัง่ยืนของส่วนงาน 
ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกล
ยทุธ ์(โครงรา่งองคก์ร หมวด 4) 

ขอ้มลูดา้นสารสนเทศและการจดัการความรูท้ าใหม้ขีอ้มลูทีถู่กต้อง
ทีใ่หท้มีบรหิารใชใ้นการตดัสนิใจ 

การสร้างนวตักรรม (เป้าประสงค์หลกั
ตามแผนยทุธศาสตร ์ขอ้ 1 2 และ 5) 

การมรีะบบการบรหิารงานวจิยั การสนับสนุนบุคลากรให้มคีวาม
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ท าให้บุคลากรของส่วนงานมี
โอกาสคดิและท าในสิง่ใหม่ๆ  

สมรรถนะหลักขององค์กร (โครงร่าง
องคก์ร หมวด 2) 

การก าหนดกลยุทธ์ทีค่ านึงถงึสมรรถนะหลกัของส่วนงานและการ
น าแผนสู่การปฏิบัติจะก าหนดผู้ร ับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
มอบหมายงานตามโครงสร้างและระบบการก ากับดูแลองค์กร 
รวมทัง้มกีารตดิตามและปรบัปรงุผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

สมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาส
ในระยะสัน้และระยะยาว (โครงร่าง
องคก์ร หมวด 1) 

มกีารวางแผนและก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ าคญั  
มกีารตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่องตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

สมดุลระหว่างความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสยี (โครงรา่งองคก์ร) 

มกีารส ารวจความพงึพอใจ ความตอ้งการและความคาดหวงัของผู้
มสี่วนได้ส่วนเสยี เพื่อมาก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิการเพื่อ
การส่ งมอบผลผลิตที่ตรงตามความต้องการ รวมทั ้งมีการ
ประเมนิผลเพื่อน ามาปรบัปรงุแผนทุกครัง้ 

ความสามารถในการปรบัตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง (เป้าประสงค์หลักตาม
แผนยทุธศาสตร ์ขอ้ 4  และ 5) 

ส่วนงานก าหนดให้ผู้รบัผดิชอบในแต่ละตวัชี้วดัมกีารรายงานผล
และทมีบรหิารมทีบทวนผลการด าเนินงานตามรอบเวลาที่ก าหนด
และน าข้อมูลมาพฒันาปรบัปรุง หากมกีรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ส่วนงานโดยทีมบริหารหรือรองคณบดีที่ก ากับดูแลในส่วนที่
เกี่ยวข้องจะมกีารประชุมกบัหวัหน้างานหรอืบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัพนัธกจินัน้ ๆ เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการ 

 
 

2.2 การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั 
2.2 ก การจดัท าแผนปฏบิตักิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบิตั ิ
2.2 ก (1) การจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
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 กระบวนการจดัท าแผนปฏิบตัิการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน
ค านึงถงึแผนการด าเนินการหลกั ๆ คอื 

1. แผนปฏบิตักิารตามกลยทุธ ์ก าหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมายปี 2556-2560 
2. แผนดา้นงบประมาณ วางแผนล่วงหน้าในกรอบระยะเวลา 5 ปีและทบทวนปรบัปรงุทุกปี 
3. แผนด้านทรพัยากรบุคคล วางแผนพฒันาบุคลากรและแผนอตัราก าลงัในกรอบระยะเวลา 5 ปี

และทบทวนปรบัปรงุทุกปี 
ส่วนงานได้จดัท าแผนปฏิบัติการและทบทวนทุกปี ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการในการจดัท า

แผนปฏบิตักิารดงันี้ 
1. ทบทวนโยบายการบรหิาร แผนยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธข์องส่วนงาน (หมวด 1) 
2. วเิคราะห ์SWOT จากผลการด าเนินงานของแผนปฏบิตักิารทีผ่่านมา  
3. จดัท าแผนปฏบิตัิการที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกลยุทธ์โดยผู้รบัผดิชอบในแต่ละกล

ยทุธท์ีก่ าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร ์
4. วางแผนงบประมาณและแผนบุคลากรรวมทัง้ทรพัยากรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (หมวด 5) 
5. เสนอแผนปฏบิตักิารต่อที่ประชุมคณะกรรมการวเิคราะห์ วางแผนและบรหิารงบประมาณ

และคณะกรรมการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการปฏบิตังิานตามนโยบายและยุทธศาสตรส์่วนงานโดยก าหนด
ผูร้บัผดิชอบและตวัชีว้ดัพรอ้มทัง้เป้าหมายในแต่ละโครงการและกจิกรรม 

6. ปฏบิตัติามแผน (หมวด 6) 
          7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อปรบัปรุงแผนในปีต่อไป 

(หมวด 4 และ 6) 
จากกระบวนการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ส่วนงานได้แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2556 โดยเป็นแผนที่

สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์บ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัคอื แผนปฏบิตักิารเชงิรุก แผนปฏบิตักิารทีเ่น้นการพฒันางาน
ประจ า และแผนปฏบิตัิการที่เป็นงานประจ า โดยทางงานนโยบายและแผน งานการเงนิและพสัดุ รวมทัง้
หน่วยทรพัยากรบุคคลได้มกีารวางแผนงบประมาณ แผนการเงนิ และแผนด้านทรพัยากรบุคคลควบคู่ไป
ดว้ยเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานตามแผนจะประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

2.2 ก (2) การน าแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตั ิ
ส่วนงานมกีระบวนการในการถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารสู่การปฏบิตัโิดยพจิารณาผ่านทางการ 

ประชุมคณะกรรมการวเิคราะห ์วางแผนและบรหิารงบประมาณ  และคณะกรรมการวเิคราะหแ์ละประเมนิผล
การปฏิบตัิงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงาน เมื่อได้ผลการพิจารณาที่เห็นชอบร่วมกัน ทางงาน
นโยบายและแผนซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลกัในการจดัส่งแผนปฏบิตักิารฉบบัสมบูรณ์ให้กบัทมีบรหิารและ
หน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนการด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมาย งานนโยบายและแผน
จะก าหนดแผนการตดิตามผลการปฏบิตังิานตามรอบเวลา 3 เดอืน  6 เดอืน 9 เดอืน หรอืรอบปีงบประมาณ 
ปีปฏิทินหรอืปีการศึกษาขึ้นกบัลกัษณะของโครงการหรอืกิจกรรมนัน้  ๆ และมกีารรายงานผลให้กับทีม
บรหิาร คณะกรรมการส่วนงาน และทีป่ระชุมทมีปฏบิตักิารเพื่อทราบ และหาแนวทางในการปรบัปรงุหากผล
การด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
 2.2 ก (3) การจดัสรรทรพัยากร 
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   ส่วนงานจะด าเนินการวางแผนงบประมาณและแผนบุคลากรไปพรอ้มกบัการวางแผนปฏบิตักิาร 
เพื่อให้มัน่ใจว่าจะมทีรพัยากรต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพยีงพอตลอดปี โดยการจดัสรรทรพัยากรจะมุ่งเน้นที่
การบรรลุผลในเชงิกลยุทธ์เป็นหลกั มกีารวเิคราะห์เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้ทรพัยากรเพื่อให้ส่วน
งานบรรลุตวัชี้วดัที่ส าคญัตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร ์มกีารรายงานสถานะทางการเงนิทุกเดอืนในที่
ประชุมคณะกรรมการส่วนงานว่าไดม้กีารใชจ้่ายงบประมาณสอดคลอ้งกบัพนัธกจิหรอืไม่ โดยทมีบรหิารจะ
ก าหนดทศิทางในการบรหิารในแต่ละปีและชี้แจงให้บุคลากรทราบผ่านทางการประชุมคณะกรรมการส่วน
งาน ประชุมทมีปฏบิตักิาร การประชุมในเวททีมีบรหิารพบประชาคมทุกสิน้ปีงบประมาณ 
   2.2 ก (4) แผนดา้นบุคลากร 

ในการจดัท าแผนด้านทรพัยากรบุคคลที่สนับสนุนวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ    
ส่วนงานมกีารด าเนินการทีส่ าคญั ดงันี้  
วิ เคราะห์ ปัจจัยระดับ
ส่วนงาน 

 วิ เค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย
ระดบับคุคล 

 จดัท าแผนกลยุทธ์ด้าน
ทรพัยากรบคุคล 

แผนยทุธศาสตรส์่วนงาน สมรรถนะรายบุคคล แผนอตัราก าลงั 
อตัราก าลงัทีม่อียู่ ปจัจยัความพงึพอใจ แผนพฒันาบุคลากร 
สมรรถนะหลักของส่วน
งาน 

 แผนการสบืทอดต าแหน่ง 

 

ตารางท่ี 2.3 แผนปฏบิตักิารทีส่ าคญัในการพฒันาบุคลากร 
กลุ่มบคุลากร กิจกรรมการพฒันาท่ีส าคญั 

พนกังานและขา้ราชการสายวชิาการ  การพฒันาอาจารยใ์หม ่
 ให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานทัง้ในประเทศ
และ ต่างประเทศ 

พนกังาน ขา้ราชการ และลกูจา้งสายสนบัสนุน  การพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั 
 การพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 
 การพฒันาทกัษะดา้นบรหิาร 
 การใหทุ้นสนบัสนุนในการท าผลงาน 
 การสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการพฒันาดา้นต่าง ๆ   

 

2.2 ก (5) ตวัวดัผลด าเนินการ 
ตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นหมวด 2 ขอ้ 2.1 ทางทมีบรหิารได้เลอืกตวัวดัผลการด าเนินการที่

ส าคญัหรอื KPI ของกลยทุธท์ีส่ าคญัดงันี้ 
1. รอ้ยละของผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี 
2. จ านวนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัประเทศหรอืภมูภิาค  
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3. จ านวนศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัประเทศ ภมูภิาค หรอืด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารองคก์ร  
4. รอ้ยละของอาจารยท์ี่มกีารแลกเปลีย่นด้านการเรยีนการสอนกบัมหาวทิยาลยัในระดบัประเทศ

และต่างประเทศ  
5. รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีวามกา้วหน้าทางสายวชิาการ  
6. หอ้งปฏบิตักิารไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  
7. จ านวนการอา้งองิขอ้มลู ผลงานวจิยั  
8. จ านวนผลงานตพีมิพ ์ 
9. การอา้งองิเฉลีย่ของผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 5 ปี  
10. จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ  
11. จ านวนผลงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิรายได ้หรอืผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ สงัคม หรอืนโยบาย  
12. จ านวนกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิผลงานและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  
13. จ านวนกจิกรรมรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
14. จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการทีไ่ปตดิตามตรวจสอบและเสนอแนะวธิกีารบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม  
15. จ านวนของระบบงานทีใ่ชร้ะบบสารสนเทศในการบรหิารจดัการและการด าเนินงานขององคก์ร  
16. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมทีพ่ฒันาการเรยีนรู ้ 
17. ระดบัความสุขในการท างาน  
และเพื่อให้มัน่ใจว่าส่วนงานมแีผนปฏบิตักิารที่สอดคลอ้งกนัทัง้ในระดบัส่วนงาน ระดบังาน ระดบั

หน่วยงานและระดบับุคลากร ทมีบรหิารและคณะกรรมการปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรร์วมทัง้คณะกรรมการ
วเิคราะห์และประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและยุทธศาสตรส์่วนงานจะก าหนดตัวชี้วดัในระดบั
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและตอบสนองตัวชี้วดัในระดบักลยุทธ์ดงักล่าวข้างต้น  โดยผลกัดนัให้เกิด
แผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกกลยุทธ์ โดยจะมทีัง้กิจกรรมหรอืโครงการที่เป็นงานประจ า พัฒนางาน
ประจ าและเชงิรกุ และจะก าหนดผู้รบัผดิชอบทีช่ดัเจน รวมทัง้มกีารก ากบัตดิตามประเมนิผล (หมวด 4 และ 
7) โดยคณะกรรมการวเิคราะห์และประเมนิผลการปฏบิตังิานตามนโยบายและยุทธศาสตรส์่วนงาน ที่มงีาน
นโยบายและแผนเป็นผูป้ระสานงานหลกั 

2.2 ก (6) การปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร 
   กรณีทีม่สีถานการณ์หรอืปจัจยัทีท่ าใหส้่วนงานไม่สามารถปฏบิตัไิดต้ามแผน ทางงานนโยบายและ
แผนจะประสานงานกบัผู้ที่เกี่ยวข้องและตดิตามถึงสาเหตุของอุปสรรคดงักล่าว จากนัน้จะรายงานต่อรอง
คณบดีที่ก ากับดูแลแผนนัน้ ๆ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบรหิารความเสี่ยง เพื่อปรกึษาในทีม
ผูบ้รหิารต่อไป โดยมกีระบวนการสรปุไดด้งันี้ 

1. รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทีท่ าใหไ้มส่ามารถด าเนินการตามแผนได ้
2. หารอืกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการปรบัแผน ก่อนน าเสนอทมีบรหิาร 
3. ถ่ายทอดแผนใหก้บัผูร้บัผดิชอบและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ปฏบิตัติามแผน 
5. ประเมนิผลและรายงานผลต่อคณะกรรมการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม 

นโยบายและยทุธศาสตรส์่วนงาน และทมีบรหิารตามล าดบั 
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2.2 ข การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 งานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานหลกัในการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร
ตามตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ ์ ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัทีร่ะบุในหมวด 2 ขอ้ 2.2 ก.(5) เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายและผล
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (หมวด 4) จากนั ้นงานนโยบายและแผนจะสรุปผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดรายงานต่อทมีบรหิารและทีป่ระชุมคณะกรรมการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามนโยบายและยทุธศาสตรส์่วนงาน หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ทมีบรหิารโดย
รองคณบดทีีก่ ากบัดแูลตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งจะน าผลไปประชุมเพื่อหารอืกบัหวัหน้างานและผูป้ฏบิตังิานในงาน
นัน้ ๆ เพื่อทบทวนและหาแนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรงุผลการด าเนินงานในปีถดัไป (หมวด 6)  
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วธิกีารรบัฟงัเสยีงของลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีใหเ้หมาะสมส าหรบัแต่ละกลุ่ม

น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์ สรปุผล 
และน าเสนอต่อรองคณบดหีรอื
คณะกรรมการทีก่ ากบัดแูล

น าขอ้สรปุทีไ่ดไ้ปด าเนินการ
ปฏบิตั ิจดัการ และแกไ้ข

ปญัหา

วดัผลส าเรจ็ ความพงึพอใจ
และประเมนิผลการ

ด าเนินงาน

น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละสรปุผลเสนอ
ต่อรองคณบดหีรอืคณะกรรมการทีก่ ากบัดแูล
ทุก 1 ปี เพื่อก าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัิ
ส าหรบัการด าเนินการในครัง้ต่อไป

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

3.1 เสียงของลูกค้า 
3.1 ก (1-2) การรบัฟงัลกูคา้ในปจัจบุนัและการรบัฟงัลกูคา้ในอนาคต 
ส่วนงานมกีระบวนการรบัฟงัเสยีงของลกูคา้ในแต่ละกลุ่มตามทีแ่บ่งไวใ้นโครงร่างองคก์ร โดยส่วนงาน

มกีารน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวเิคราะห์เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการหลกัของส่วนงานคอื กระบวนการ
เรยีนการสอน กระบวนการวิจยั กระบวนการบรกิารวชิาการและกระบวนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยมขีัน้ตอนของการด าเนินการโดยสรุปดงันี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
รปูท่ี 3.1  กระบวนการการรบัฟังเสียงลกูค้า 

และมวีธิกีารรบัฟงัเสยีงของลกูคา้ในปจัจบุนัและอนาคตแต่ละกระบวนการดงัแสดงในตารางที ่3.1 และ 
ตารางที ่3.2

ทมีบรหิาร 
วางนโยบาย แนวทาง กลยุทธ ์(หมวด 1 และ หมวด 2) 

ดา้นการเรยีน

การสอน 
ดา้นการวจิยั ดา้นการบรกิาร

วชิาการ 
ดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม

และสิง่แวดลอ้ม 



26 
 

ตารางท่ี 3.1 การรบัฟงัเสยีงลกูคา้/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในปจัจบุนัจ าแนกตามกลุ่มลูกคา้และผลติภณัฑ ์
กลุ่มลกูค้า/ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ในปัจจบุนั 
ข้อมลู/ประเดน็/สารสนเทศ

ท่ีรบัฟัง 
เครื่องมือ/

วิธีการ/แนวทาง
ท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ลกูค้า 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

 การจดัการเรยีนการสอน 
 การพฒันานกัศกึษา 
 ความคาดหวงัในการ 
ท างานหรอืศกึษาต่อ 

 แบบสอบถาม  ปีละ 1 ครัง้  เพื่อก าหนดเป็น
แผนพฒันากระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนและ
พฒันาหลกัสตูร 

งานบรกิาร
การศกึษา 

กระบวนการด้านการวิจยั 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณาจารย ์
 ความพงึพอใจการ 
ใหบ้รกิารประสานงานดา้นทุน
วจิยั 
 ความตอ้งการ และปญัหา  
อุปสรรคการน าผลงานวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์ของคณาจารย ์ 
 การถ่ายทอดเสรมิสรา้ง 
บรรยากาศหรอืกระตุน้
แรงจงูใจส าหรบัคณาจารย ์
 ระดมความคดิเหน็เพื่อ 
พฒันาเป้าหมายการวจิยัของ
ส่วนงาน 

 แบบสอบถาม 
 
 
 แบบสอบถาม 

 
 

 กจิกรรม  
Research Talk 

 
 กจิกรรมระดม 
ความคดิเหน็ 

 

 ทุก 6 เดอืน 
 
 
 ทุก 2 ปี 
 
 
 ปีละ 5-6  
ครัง้ 
 
 ทุก 3-4 ปี 
 
 

 ปรบัปรงุการใหบ้รกิาร
และพฒันาทศิทางงานวจิยั
ของส่วนงานใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนไดม้ากขึน้ 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 
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กลุ่มลกูค้า/ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ในปัจจบุนั 

ข้อมลู/ประเดน็/สารสนเทศ
ท่ีรบัฟัง 

เครื่องมือ/
วิธีการ/แนวทาง

ท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

 การแถลงและรบัฟงั 
ขอ้คดิเหน็บุคลากร 

 การน าเสนอ 
ผลการด าเนินงาน 

 ทุก 1 ปี 

 แหล่งทุน  ความตอ้งการและความ 
คาดหวงัของแหล่งทุนภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลยั 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี อยูใ่นระหว่างด าเนินการ งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณาจารย ์

 
 ความพงึพอใจการ 
ใหบ้รกิารประสานงานดา้น
โครงการวจิยับรกิารวชิาการ 
 ความคดิเหน็ความ 
ตอ้งการ และความคาดหวงั 
 การแถลงและรบัฟงั 
ขอ้คดิเหน็บุคลากร 

 
 แบบสอบถาม 
 
 
 แบบสอบถาม 
 
 การน าเสนอ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ทุก 1 ปี 
 
 
 ทุก 1 ปี 
 
 ทุก 1 ปี 

 
 เพื่อน าไปสู่การพฒันา/ 
ปรบัปรงุใหบ้รกิารดา้นการ
บรกิารวชิาการและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ใหม ่ ๆ ของลกูคา้และผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยีทีม่แีนวโน้ม
เพิม่มากขึน้ 

 
งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

ลกูค้า 

 ผูว้่าจา้ง(หน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน) 

 
 ความคดิเหน็ความ 
ตอ้งการ ความคาดหวงั 

 
 แบบสอบถาม 

 
 ทุก 1 ปี 

 
อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

 ผูเ้ขา้ฝึกอบรม  ความพงึพอใจ ความ 
ตอ้งการ และความคาดหวงั

 แบบสอบถาม 
 

 ทุก 1 ปี 
 

 ปรบัปรงุการใหบ้รกิาร
ตามความตอ้งการของผู้

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 
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กลุ่มลกูค้า/ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ในปัจจบุนั 

ข้อมลู/ประเดน็/สารสนเทศ
ท่ีรบัฟัง 

เครื่องมือ/
วิธีการ/แนวทาง

ท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

ของผูเ้ขา้อบรม 
 กลุ่มลกูคา้/ผูม้สี่วนได้ 
ส่วนเสยี โดยการเพิม่ค าถาม
เกีย่วกบัความไมพ่งึพอใจ 
และความผกูพนั 

 
 แบบสอบถาม 

 
 ทุก  1 ปี 

ว่าจา้งและผูเ้ขา้อบรม 

 ผูใ้ชบ้รกิารตรวจวดัวเิคราะห ์  ความพงึพอใจ ความ 
ผกูพนั ความตอ้งการของผู้
มาใชบ้รกิาร 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี  ปรบัปรงุการใหบ้รกิาร
ตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

กระบวนการด้านการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  ประเภทของกจิกรรม 
  ความพงึพอใจ ความไมพ่งึ 
พอใจ ความตอ้งการ ความ
คาดหวงัต่อกจิกรรม 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี  พฒันากจิกรรม/โครงการ
ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัศกึษา 

งานบรกิาร
การศกึษา  นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

 ชุมชนและสงัคม  ประเภทของกจิกรรม 
 ความพงึพอใจ ความไมพ่งึ 
พอใจ ความตอ้งการ ความ
คาดหวงัต่อกจิกรรม 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี  พฒันากจิกรรม/โครงการ
ใหส้อดคลอ้งกบัชุมชนและ
สงัคม 

งานบรกิาร
การศกึษา 
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ตารางท่ี 3.2  วธิกีารรบัฟงัเสยีงลกูคา้/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในอนาคตจ าแนกตามกลุ่มลกูคา้และผลติภณัฑ ์
กลุ่มลกูค้าอนาคต ข้อมลู/ประเดน็/

สารสนเทศท่ีรบัฟัง 
เคร่ืองมือ/วิธีการ/
แนวทางท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเกบ็
ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ผูต้อ้งการศกึษาต่อในระดบัปรญิญา
ตร ี

 ความตอ้งการทีจ่ะ
ไดร้บัจากหลกัสตูร  
 รปูแบบของการ
จดัการเรยีนการสอน 
 กจิกรรมเพื่อ 
พฒันานกัศกึษาในดา้น
วชิาการ/สงัคม/การ
ปรบัตวัใชช้วีติรว่มกบั
ผูอ้ื่น 
 น าความรูค้วามไป
พฒันาทอ้งถิน่ตนเอง/น า
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 จดัโครงการ road   
show 
 จดักจิกรรมในงาน
มหดิลวชิาการ 

 ทุก 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรบัปรงุนโยบายและ
แผนการพฒันากระบวนการ
ดา้นการเรยีนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบรกิาร
การศกึษา 
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กลุ่มลกูค้าอนาคต ข้อมลู/ประเดน็/
สารสนเทศท่ีรบัฟัง 

เคร่ืองมือ/วิธีการ/
แนวทางท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเกบ็
ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

ผูต้อ้งการศกึษาต่อในระดบั
บณัฑติศกึษา 

 ความตอ้งการ 
ทีจ่ะไดร้บัจากหลกัสตูร  
 รปูแบบของ 

การจดัการเรยีนการสอน 
 สิง่อ านวยความ
สะดวกและสนบัสนุน
การเรยีนการสอน 
 กจิกรรมเพื่อพฒันา
ผูเ้รยีน 

 MU Higher  
Fair 2013 
 จดัโครงการ road   
show 
 

 ทุก 1 ปี  ปรบัปรงุนโยบายและ
แผนการพฒันากระบวนการ
ดา้นการเรยีนการสอน 

งานบรกิาร
การศกึษา 
 
 

กระบวนการด้านการวิจยั 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณาจารย ์
 ความตอ้งการใน

การรบัทราบขอ้มลู
ขา่วสารของแหล่งทุน
ต่าง ๆ  
 ความตอ้งการดา้น

การใหค้วามช่วยเหลอืใน

 แบบสอบถาม  
 

  ทุก 1 ปี 
 

 ปรบัปรงุกระบวนการ
ประสานงานดา้นทุนวจิยั
และกระบวนการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารของ
แหล่งทุนต่าง ๆ  

 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

 



31 
 

กลุ่มลกูค้าอนาคต ข้อมลู/ประเดน็/
สารสนเทศท่ีรบัฟัง 

เคร่ืองมือ/วิธีการ/
แนวทางท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเกบ็
ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

ส่วนการประสานงาน
ดา้นทุนวจิยั 

 

 แหล่งทุน   ความตอ้งการ/
จดุมุง่หมายของการให้
ทุนสนับสนุน 

 ขอ้จ ากดัของการใหทุ้น
สนบัสนุน 

 แนวทางการใหก้าร
สนบัสนุนของแหล่งทุน 

 แบบสอบถาม 
 การสมัภาษณ์ตวั
บุคคล  
 

 ทุก 1 ปี  การประชาสมัพนัธข์อ้มลู
ใหค้ณาจารยไ์ดร้บัทราบ
เกีย่วกบัการเขยีนขอ้เสนอ
โครงการยื่นเสนอขอรบัการ
สนบัสนุนจากแหล่งทุน 

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
ลกูค้า 

 บุคคลกลุ่มเป้าหมายในอนาคต 
 ความตอ้งการใน 
การฝึกอบรม 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี   ปรบัปรงุเนื้อหาโครงการ
บรกิารวชิาการใหเ้หมาะสม 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

 ผูใ้หทุ้น  สอบถามรปูแบบ 
ความตอ้งการ 
 ความพงึพอใจ  
ความตอ้งการ  
ความคาดหวงั 

 จดัประชุม  ทุกปี 
ก่อนเริม่ 
โครงการ 
 ทุก 1 ปี 

 พฒันาโครงการบรกิาร
วชิาการรปูแบบใหม ่ๆ  
 



32 
 

กลุ่มลกูค้าอนาคต ข้อมลู/ประเดน็/
สารสนเทศท่ีรบัฟัง 

เคร่ืองมือ/วิธีการ/
แนวทางท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเกบ็
ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

 ผูใ้หทุ้นกลุ่มใหม่  รปูแบบความ 
ตอ้งการส าหรบัพฒันา
โครงการใหม ่ 

 จดัประชุม 
หน่วยงานทีม่ ี
ขอ้ตกลงความรว่มมอื 

 ทุก 1-2  
ปี 

กระบวนการด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 

 ผูต้อ้งการศกึษาต่อระดบัปรญิญา
ตร ี

 ผูต้อ้งการศกึษาต่อระดบั
บณัฑติศกึษา 

 ประเภทของกจิกรรม
ทีต่อ้งการใหจ้ดั 
 ประโยชน์ทีค่าดหวงั 
จากกจิกรรม 

 แบบสอบถาม 
 Focus Group 

 ทุก 1 ปี  พฒันากจิกรรม/โครงการ งานบรกิาร
การศกึษา 

 ชุมชนและสงัคม  ประเภทของกจิกรรม 
  ความพงึพอใจ  
ความไมพ่งึพอใจ ความ
ตอ้งการ ความคาดหวงั
ต่อกจิกรรม 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี  พฒันากจิกรรม/โครงการ งานบรกิาร
การศกึษา 
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ตารางท่ี 3.3 วธิกีารรบัฟงัเสยีงลกูคา้/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในอดตีจ าแนกตามกลุ่มลกูคา้และผลติภณัฑ ์ 
กลุ่มลกูค้าอดีต ข้อมลู/ประเดน็/สารสนเทศ

ท่ีรบัฟัง 
เครื่องมือ/

วิธีการ/แนวทาง
ท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ศษิยเ์ก่าระดบัปรญิญาตร ี   ความผกูพนัทีม่ต่ีอส่วนงาน  แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี  กจิกรรมทีส่่งเสรมิ

ความสมัพนัธร์ะหว่างศษิย์
เก่าและส่วนงาน 

งานบรกิาร
การศกึษา ศษิยเ์ก่าระดบับณัฑติศกึษา   กจิกรรมทีม่คีวามสนใจเขา้

รว่ม 
 การสนับสนุนภารกจิของ
ส่วนงาน 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี 

กระบวนการด้านการวิจยั 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณาจารย ์
  ขอ้จ ากดั/ปญัหาในการ
เขยีนขอ้เสนอโครงการเพื่อ
ขอรบัการสนับสนุน 
 ความตอ้งการดา้นการให้
ความช่วยเหลอืในส่วนการ
ประสานงานดา้นทุนวจิยั 

  แบบสอบถาม 
 

  ทุก 1 ปี  ปรบัปรงุกระบวนการ
ประสานงานดา้นทุนวจิยั
และกระบวนการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารของ
แหล่งทุนต่าง ๆ 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

 แหล่งทุน  ความตอ้งการ/จดุมุง่หมาย
ของการใหทุ้นสนับสนุน 
 ขอ้จ ากดัของการใหทุ้น
สนบัสนุน 
 แนวทางการใหก้าร

  แบบสอบถาม 
  การสมัภาษณ์
ตวับุคคล  

(อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ) 

  ทุก 1 ปี  การประชาสมัพนัธข์อ้มลู
ใหค้ณาจารยไ์ดร้บัทราบ
เกีย่วกบัการเขยีนขอ้เสนอ
โครงการยื่นเสนอขอรบัการ
สนบัสนุนจากแหล่งทุน 



34 
 

กลุ่มลกูค้าอดีต ข้อมลู/ประเดน็/สารสนเทศ
ท่ีรบัฟัง 

เครื่องมือ/
วิธีการ/แนวทาง

ท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

สนบัสนุนของแหล่งทุน 
กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 

 ผูเ้คยผ่านการฝึกอบรม  ความตอ้งการในการ 
ฝึกอบรม 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี   ปรบัปรงุเนื้อหาโครงการ
บรกิารวชิาการและระบบ
การประสานงาน 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

กระบวนการด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 

 ศษิยเ์ก่าระดบัปรญิญาตร ี  ประเภทของกจิกรรม 
 ความสอดคลอ้งของ 
กจิกรรมกบั Core Value 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี  ปรบัปรงุและพฒันา
กจิกรรม/โครงการ 

งานบรกิาร
การศกึษา  ศษิยเ์ก่าระดบับณัฑติศกึษา 

 ชุมชนและสงัคม  ประเภทของกจิกรรม 
  ความพงึพอใจ ไมพ่งึพอใจ  
ความตอ้งการความคาดหวงั 

 แบบสอบถาม  ทุก 1 ปี  ปรบัปรงุและพฒันา
กจิกรรม/โครงการ 

งานบรกิาร
การศกึษา 
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3.1 ข การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของลกูคา้ 
3.1 ข  (1) ความพงึพอใจและความผกูพนั 
ส่วนงานไดก้ าหนดผูร้บัผดิชอบใหด้ าเนินการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัแบ่งตามกลุ่มลกูคา้ดงัแสดงในตารางที่  

3.4 – ตารางที ่3.6 จากนัน้มกีารรายงานผลตามกระบวนการรบัฟงัเสยีงของลกูคา้ดงัแสดงในรปูที ่3.1 
 

ตารางท่ี 3.4 วธิกีารประเมนิความพงึพอใจ ความผกูพนัของลกูคา้ในปจัจบุนัจ าแนกตามกลุ่มลกูคา้และผลติภณัฑ ์
กลุ่มลกูค้าปัจจบุนั เคร่ืองมือ/วิธีการ/

แนวทางท่ีใช้ 
ระยะเวลา/

ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

วิธีการ
วิเคราะหข้์อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี   แบบสอบถาม  ปีละ 2 ครัง้   ค่าเฉลีย่ระดบั

คะแนน 
  พฒันาและปรบัปรงุ
กระบวนการจดัการเรยีน
การสอนและปจัจยัเกือ้หนุน 

งานบรกิาร
การศกึษา นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

กระบวนการด้านการวิจยั 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย ์

 
 แบบสอบถาม 

 
 ปีละ 1 ครัง้ 

 
 รอ้ยละความ
พงึพอใจ 

 ปรบัปรงุกระบวนการ
ประสานงานดา้นทุนวจิยั
และการจดัท าขอ้มลูโครง 
การวจิยัและเผยแพรข่อ้มลู
ใหค้ณาจารยไ์ดร้บัทราบ 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

แหล่งทุน  แบบสอบถาม  ปีละ 1 ครัง้  รอ้ยละความ
พงึพอใจ 

 ปรบัปรงุแนวทางการ
ควบคุม ก ากบั หรอืตดิตาม
ใหน้กัวจิยัปฏบิตัติาม
เงือ่นไขการรบัทุนอย่าง
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กลุ่มลกูค้าปัจจบุนั เคร่ืองมือ/วิธีการ/
แนวทางท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

วิธีการ
วิเคราะหข้์อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

ถูกตอ้ง และตรงตาม
ก าหนดเวลา 

กระบวนการด้านบริการวิชาการ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย ์

 
 แบบสอบถาม 

 
 ปีละ 1 ครัง้ 

 
 รอ้ยละความ
พงึพอใจ 

 ปรบัปรงุกระบวนการ
ประสานงานดา้นทุนวจิยั
แบบบรกิารวชิาการ 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

ลกูค้า 
ผูว้่าจา้ง)หน่วยงานภาครฐัและเอกชน) 

 
 แบบสอบถาม 

 
 ปีละ 1 ครัง้ 

 
 รอ้ยละความ
พงึพอใจ 

 ปรบัปรงุรปูแบบการจดั
โครงการใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูว้่าจา้ง 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรม  แบบสอบถาม  หลงัจากเสรจ็
สิน้โครงการ 

 รอ้ยละความ
พงึพอใจ 

 ปรบัปรงุรปูแบบการจดั
โครงการใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูเ้ขา้
ฝึกอบรม 

ผูใ้ชบ้รกิารตรวจวดัวเิคราะห ์  แบบสอบถาม  ปีละ 1 ครัง้  รอ้ยละความ
พงึพอใจ 

 ปรบัปรงุกระบวนการ
ใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห์
พารามเิตอรด์า้นสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี  3.5 วธิกีารประเมนิความพงึพอใจ ความผกูพนัของลกูคา้ในอนาคตจ าแนกตามกลุ่มลกูคา้และผลติภณัฑ์ 
กลุ่มลกูค้าอนาคต เคร่ืองมือ/วิธีการ/

แนวทางท่ีใช้ 
ระยะเวลา/

ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

วิธีการ
วิเคราะหข้์อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ผูต้อ้งการศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี  แบบสอบถาม  ปีละ 1 ครัง้  ค่าเฉลีย่

ระดบัคะแนน 
 ปรบักระบวนการทีใ่ช้
น าเสนอหลกัสตูรต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

งานบรกิาร
การศกึษา ผูต้อ้งการศกึษาต่อระดบั

บณัฑติศกึษา 

 กระบวนการด้านการวิจยั 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย ์

 
  แบบสอบถาม 

 
 ปีละ 1 ครัง้ 

 
  รอ้ยละความ
พงึพอใจ 
 

 ปรบัปรงุกระบวนการ
ประสานงานดา้นทุนวจิยั
และการจดัท าขอ้มลู
โครงการวจิยัและเผยแพร่
ขอ้มลูใหค้ณาจารยไ์ดร้บั
ทราบ 

งานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ 

แหล่งทุน  แบบสอบถาม  ปีละ 1 ครัง้   รอ้ยละความ
พงึพอใจ 
 

 การประชาสมัพนัธข์อ้มลู
ใหค้ณาจารยไ์ดร้บัทราบ
เกีย่วกบัการเขยีนขอ้เสนอ
โครงการยื่นเสนอขอรบัการ
สนบัสนุนจากแหล่งทุน 

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
ลกูค้า      ปรบัปรงุรปูแบบการจดั งานวจิยัและ
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กลุ่มลกูค้าอนาคต เคร่ืองมือ/วิธีการ/
แนวทางท่ีใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เกบ็ข้อมลู 

วิธีการ
วิเคราะหข้์อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

บุคคลกลุ่มเป้าหมายในอนาคต  แบบสอบถาม  ปีละ 1 ครัง้  รอ้ยละความ
พงึพอใจ 
 

โครงการใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ใน
อนาคต 

บรกิารวชิาการ 

ผูใ้หทุ้น  แบบสอบถาม 
 การสมัภาษณ์ตวั
บุคคล 

 ปีละ 1 ครัง้   รอ้ยละความ
พงึพอใจ 
 

 ปรบัปรงุรปูแบบการจดั
โครงการใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูใ้หทุ้น 

 

 

ตารางท่ี  3.6 วธิกีารประเมนิความพงึพอใจ ความผกูพนัของลกูคา้ในอดตีจ าแนกตามกลุ่มลกูคา้และผลติภณัฑ์ 
กลุ่มลกูค้าอดีต เครื่องมือ/

วิธีการ/แนวทาง
ท่ีใช้  

ระยะเวลา/ความถ่ี
ในการเกบ็ข้อมลู 

วิธีการวิเคราะห์
ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ศษิยเ์ก่าระดบัปรญิญาตร ี  แบบสอบถาม  ปีละ 1-2 ครัง้  วเิคราะหเ์ชงิสถติิ

และเชงิคุณภาพ 
 แนวทางการจดั
กจิกรรมทีส่รา้งความ
ผกูพนัระหว่างศษิยเ์ก่า
และส่วนงาน 

งานบรกิารการศกึษาและ
สมาคมศษิยเ์ก่า 

ศษิยเ์ก่าระดบับณัฑติศกึษา  แบบสอบถาม   ปีละ 1-2 ครัง้  วเิคราะหเ์ชงิสถติิ
และเชงิคุณภาพ 

 แนวทางการจดั
กจิกรรมทีส่รา้งความ
ผกูพนัระหว่างศษิยเ์ก่า
และส่วนงาน 

งานบรกิารการศกึษาและ
สมาคมศษิยเ์ก่า 
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กลุ่มลกูค้าอดีต เครื่องมือ/
วิธีการ/แนวทาง

ท่ีใช้  

ระยะเวลา/ความถ่ี
ในการเกบ็ข้อมลู 

วิธีการวิเคราะห์
ข้อมลู 

การน าข้อมลูไปปฏิบติั/
ปรบัปรงุ 

ผูร้บัผิดชอบ 

 กระบวนการด้านการวิจยั 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย ์

 
 แบบสอบถาม 

 
 ปีละ 1 ครัง้ 

 
 รอ้ยละความพงึ
พอใจ 
 

 ปรบัปรงุกระบวนการ
ประสานงานดา้นทุนวจิยั
และการจดัท าขอ้มลู
โครงการวจิยัและเผยแพร่
ขอ้มลูใหค้ณาจารยไ์ดร้บั
ทราบ 

คณะกรรมการบรหิารเงนิ
สนบัสนุนการวจิยัและ
บรกิารวชิาการแก่สงัคม 
คณะกรรมการวจิยัและ 
ฝึกอบรม 

แหล่งทุน  แบบสอบถาม  ปีละ 1 ครัง้  รอ้ยละความพงึ
พอใจ  

 

 ปรบัปรงุแนวทางการ
ควบคุม ก ากบั หรอื
ตดิตามใหน้กัวจิยัปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขการรบัทุน
อยา่งถูกตอ้งและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

กระบวนการด้านการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 
ศษิยเ์ก่าระดบัปรญิญาตร ี  การสอบถาม 

 การสมัภาษณ์ 
 ทุก 1 ปี   วเิคราะหเ์ชงิสถติิ

และเชงิพรรณา 
 ความผกูพนัและความ
พรอ้มในการรว่มกจิกรรม 

งานบรกิารการศกึษา 

ศษิยเ์ก่าระดบับณัฑติศกึษา  การสอบถาม 
 การสมัภาษณ์ 

 ทุก 1 ปี   วเิคราะหเ์ชงิสถติิ
และเชงิพรรณา 

 ความผกูพนัและความ
พรอ้มในการรว่มกจิกรรม 
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3.1 ข (2) ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบกบัคู่เทยีบ 
ในกระบวนการด้านการเรยีนการสอน ส่วนงานยงัไม่มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ 

นักศึกษา จากหน่วยงานที่เป็นคู่เทยีบในประเด็นของการเรยีนการสอน แต่จะมกีารศึกษาข้อมูลเปรยีบเทยีบ
คะแนนสูงสุด-ต ่าสุดในการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีของ สอท ปีการศกึษา 2554-2556 
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น  และหลักสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรกีบัหลกัสูตรระดบั
ปรญิญาตรขีองส่วนงานเพื่อจะได้น ามาด าเนินการพฒันาการประชาสมัพนัธ์และการก าหนดคุณสมบตัิการรบั
สมคัรบุคคลเขา้ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาของหลกัสตูร 
 ในกระบวนการดา้นการวจิยัและการบรกิารวชิาการ ส่วนงานอยู่ระหว่างการด าเนินการในการรวบรวม
และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
เปรยีบเทยีบกบัคู่เทยีบหรอืสถาบนัการศกึษาอื่น ๆ ซึ่งมกีารด าเนินงานและการใหบ้รกิารในลกัษณะที่ใกลเ้คยีง
กนั ซึง่ในเบือ้งต้นส่วนงานไดด้ าเนินการรวบรวมและใชส้ารสนเทศเกี่ยวกบัความพงึพอใจของลูกค้าและผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสยีมาเปรยีบเทยีบกับเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส่วนงานและมหาวทิยาลยั โดยมกีารรวบรวมขอ้มูลความพงึ
พอใจของลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดงันี้ 

วธิกีารรวบรวม: เกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูโดยเจา้หน้าทีง่านวจิยัและบรกิารวชิาการและน าเสนอ
ต่อรองคณบดแีละคณะกรรมการทีก่ ากบัดแูล 

การเปรยีบเทยีบ: มกีารเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยมหาวทิยาลยั (KPI) ซึง่ขณะน้ี 
ยงัไมม่กีารเปรยีบเทยีบกบัคู่เทยีบ 

ขอ้มลูผลการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑจ์ะมกีารน าเสนอต่อรองคณบด/ีคณะกรรมการทีก่ ากบัดูแล ซึง่หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะมกีารน าเข้าสู่กระบวนการวเิคราะห์สาเหตุเพื่อป้องกนั/แก้ไข
ปญัหาดงักล่าว และพฒันาปรบัปรงุเพื่อเพิม่ความพงึพอใจต่อไป 

  ในกระบวนการดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม ส่วนงานยงัไม่มกีารด าเนินการประเมนิ
ความพงึพอใจของนกัศกึษาจากหน่วยงานทีเ่ป็นคู่เทยีบ 

3.1 ข (3) ความไมพ่งึพอใจ  

ส่วนงานมแีผนที่จะด าเนินการส ารวจและประเมนิความไม่พึงพอใจของลูกค้าในท านองเดยีวกบัการ
ประเมนิในหมวด 3 ขอ้ 3.1 ข (1) ซึ่งขอ้มูลจะถูกรวบรวมและวเิคราะห์เพื่อด าเนินการปรบัปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง มกีารรายงานผลการด าเนินงานตามระบบการรบัฟงัเสยีงของลูกค้าดงัแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งใน
ปจัจบุนัทางส่วนงานอยูร่ะหว่างการก าหนดปจัจยัทีเ่หมาะสมในการประเมนิดงักล่าว 
3.2 ความผกูพนัของลูกค้า 

3.2 ก (1-2) ผลติภณัฑแ์ละการสนบัสนุนลกูคา้ 
ส่วนงานโดยความรบัผดิชอบของงานบรกิารการศกึษามกีารสรา้งสายสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างส่วนงานกบั

สมาคมศษิยเ์ก่าคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2545 ดว้ยความมุ่งหวงัทีส่รา้งความ
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ผกูพนัระหว่างศษิยเ์ก่ากบัศษิยป์จัจบุนั คณาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ ปจัจบุนัมสีมาชกิทัง้สิน้ 747 คน ประกอบดว้ย
สมาชกิสามญั 496 คน ยวุสมาชกิ 251 คน โดยผูท้ีด่ ารงต าแหน่งนายกสมาคมจะมวีาระในการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี มกีารบรหิารงานภายใตค้ณะกรรมการบรหิารสมาคม และเพื่อเป็นการเชื่อมต่อการท างานรว่มกนั
สมาคมจงึก าหนดใหค้ณบดดี ารงต าแหน่งเลขาธกิารสมาคมศษิยเ์ก่าอกีต าแหน่งหนึ่งดว้ย ทีผ่่านมาสมาคมให้
การสนับสนุนและเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ของส่วนงานดงันี้ 

 การเป็นวทิยากรและอาจารยพ์เิศษถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บัรุ่นน้อง   
 การมอบทุนการศกึษาใหก้บันกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 
 การมอบทุนการท าวจิยัใหก้บันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  
 การจดัการแขง่ขนักอลฟ์การกุศล  
 สนบัสนุนงบประมาณกจิกรรมของสโมสรนกัศกึษา 
 สนบัสนุนงบประมาณการแขง่ขนักฬีา EN สมัพนัธ ์  
 การรว่มกจิกรรมวนัครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาส่วนงาน 
 พธิมีทุติาจติผูเ้กษยีณอายุราชการ  
 งานปฐมนิเทศและปจัฉิมนิเทศนกัศกึษา  
 พธิเีบกิเนตรพระประจ าส่วนงาน 
โดยทีส่มาคมมกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่จะมรีะเบยีบวาระการ

ประชุมเกี่ยวกบัการทบทวนและตดิตามผลการด าเนินงานดว้ยทุกครัง้ เช่น ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีจะ
มกีารเชญิสมาชกิทุกประเภทเขา้ร่วมประชุมเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานและร่วมให้ขอ้เสนอแนะและความ
คดิเหน็ต่อคณะกรรมการบรหิารสมาคมเพื่อจะไดน้ าขอ้เสนอแนะเหล่านัน้ไปพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานของปี
ต่อไป 

ในด้านการวจิยัและด้านบรกิารวชิาการส่วนงานก าหนดให้เจา้หน้าที่ของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ
เป็นผู้รบัผิดชอบในการวเิคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการรบัฟงัเสียงลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย แล้วน ามา
ประชุมร่วมกบัผูเ้กี่ยวขอ้งผ่านการพจิารณาจากรองคณบด/ีคณะกรรมการ/หวัหน้างานที่ก ากบัดูแล จนเกดิเป็น
นวตักรรมหรอืการบรกิารรปูแบบใหม ่ๆ รายละเอยีดดงัรปูที ่3.2 
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รปูท่ี 3.2 กระบวนการคน้หานวตักรรม/การบรกิาร ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

ส่วนงานก าหนดใหง้านวจิยัและบรกิารวชิาการเป็นผูข้บัเคลื่อนหลกัในการก าหนดและสรา้งแนวทางการ
ให้บรกิารแบบใหม่/โครงการใหม่/การบรกิารที่เพิม่ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษเฉพาะของลูกค้าที่
นอกเหนือจากรปูแบบการให้บรกิารทีม่อียู่เดมิของส่วนงาน รวมถงึมกีารพฒันากระบวนการใหบ้รกิารเป็นแบบ 
One Stop Service เพื่อลดขัน้ตอนในการปฏิบัติงานและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ การน าระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดบัปฏบิตักิารมาใช้เพื่อให้ผลการให้บรกิารมคีวามถูกต้อง
เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานให้เป็นระบบท าใหลู้กคา้และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีที่มาใช้บรกิารเกิดความประทบัใจที่ด ีโดยจะท าการประเมนิผลการด าเนินงานหลงัจากการน าระบบ
ดังกล่าวมาใช้ว่าลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจอย่างไร และต้องการให้
ด าเนินการในส่วนใดเพิม่เตมิ ซึ่งจะเขา้สู่ระบบการรบัฟงัเสยีงของลูกคา้และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี การด าเนินการ
ดงักล่าวจะส่งผลให้ทราบถึงปจัจยัที่มผีลต่อความผูกพนัของลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ซึ่งท าให้ส่วนงาน
สามารถประเมนิผลและหาแนวทางเพื่อก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร (รปูที ่3.3) ได ้ 

ไมไ่ด ้ ได ้
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สารสนเทศดา้นลกูคา้
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
ตลาด และคู่แขง่

วเิคราะหห์า
ความตอ้งการ

ก าหนด
มาตรฐานการ
ใหบ้รกิาร

ปรบัพฤตกิรรม
การใหบ้รกิาร

ตดิตามและ
ประเมนิผลและ

ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รปูท่ี 3.3 แนวทางการก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

ตารางท่ี 3.7 ระบบการสนับสนุนลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

ด้าน ระบบงาน 
ลกูค้า/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
วิธีการสนับสนุนลกูค้าและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

การเรยีนการ
สอน 

การเรยีน
การสอน 

ลกูค้า 

 นกัศกึษา 
ปรญิญาตร ี
 นกัศกึษา 
บณัฑติศกึษา 

1. มกีารมอบหมายผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อช่วย
ด าเนินงานดา้นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
นกัศกึษาและผูท้ีส่นใจเขา้ศกึษา 
2. มีการส่งข้อมูล ข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ให้กับ
นกัศกึษาทาง e-mail 
3. แจง้ผลการเรยีนให้ผู้ปกครองนักศกึษาปรญิญาตรี
ทราบ 

การวจิยั วจิยั ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

  คณาจารย ์
  แหล่งทุน 

1. มบีรกิารด้านฐานข้อมูลสารสนเทศที่ลูกค้าและผู้มี  
ส่วนไดส้่วนเสยีสามารถสบืคน้หรอืมาใช้ประโยชน์จาก
บริการต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์งานบริการวิชาการ 
เว็บ ไซต์ค่ าย เยาวชน  เว็บ ไซต์ห้ อ งปฏิบัติก าร 
Facebook และ twitter ที่มผีู้รบัผิดชอบดูแลระบบแต่
ละส่วน  โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ แบบฟอร์ม 
แผนงาน แนวทาง ขัน้ตอนปฏบิตัิ ผลการด าเนินงาน 
ระบบสืบค้นข้อมูล กล่องโต้ตอบหรอืติดต่อโดยตรง 

การบรกิาร
วชิาการ 

วจิยั
บรกิาร
วชิาการ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

  คณาจารย ์
ลกูค้า 

 ผูว้่าจา้ง (หน่วย 
งานภาครฐั และ



44 
 

ด้าน ระบบงาน 
ลกูค้า/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
วิธีการสนับสนุนลกูค้าและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

เอกชน) และข้อมูลอื่นๆ ทัง้ด้านการวิจยั วจิยับรกิารวชิาการ 
การฝึกอบรม ค่ายเยาวชน และหอ้งปฏบิตักิาร 
2. มผีู้รบัผดิชอบประสานงานด้านต่างๆ อย่างชดัเจน 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 
3. มกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นการให้
ความส าคญักบัลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี โดยการ
จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ เพื่อ
น ามาปรบัปรุงการให้บรกิาร และมีการให้รางวัลแก่
บุคลากรเมื่อส่วนงานมีรายได้จาการให้บริการตาม
เป้าหมายทีว่างไวใ้นแต่ละปี 
4. มกีารประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูเกีย่วกบัการวจิยัและ
บรกิารวชิาการใหก้บักลุ่มลูกคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
อยา่งกวา้งขวาง ทัง้ทางจดหมายแจง้ประชาสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์โทรสาร จลุสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการผู้
ประสานงาน Viral Mail โปสเตอร ์สื่อสิง่พมิพ ์สื่อ
โทรทศัน์ การลงพืน้ทีส่อบถาม และทาง Social Media 
ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์Facebook Twitter 

ฝึกอบรม ลกูค้า 

 ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
 ผูเ้คยผ่านการ
ฝึกอบรม (ลกูคา้ใน
อดตี) 
 บุคคล
กลุ่มเป้าหมาย 
(ลกูคา้ในอนาคต) 
 ผูใ้หทุ้น 
 ผูใ้หทุ้นกลุ่มใหม ่
(ลกูคา้ในอนาคต) 

หอ้ง 
ปฏบิตักิาร 

ลกูค้า 

 ผูใ้ช ้
บรกิาร 
ตรวจวดัและวเิคราะห์
พารามเิตอร ์

 

3.2.ก (3-4) การจ าแนกลกูคา้และการใชข้อ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้ 
 ดา้นการเรยีนการสอนและส่วนงานมกีารจ าแนกลูกคา้ในกระบวนการเรยีนการสอนดงัแสดงในโครงร่าง
องค์กร โดยการจ าแนกจะพจิารณาจากผลติภณัฑห์ลกัได้แก่หลกัสูตรและกจิกรรมต่าง ๆ ทีท่างส่วนงานจดัขึน้
และส่งมอบใหก้บัลกูคา้ 

ในดา้นการวจิยัและด้านบรกิารวชิาการส่วนงานมอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบงานแต่ละด้านวเิคราะห์กลุ่ม
ลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีส่ าคญั ทัง้ในกลุ่มอดตีและอนาคต ดงัรปูที ่3.4 

 
รปูท่ี 3.4 กระบวนการจ าแนกกลุ่มลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

ผูร้บัผดิชอบวเิคราะห์
กลุ่มลกูคา้/ผูม้สี่วนได้

ส่วนเสยี

น าเสนอและอภปิราย
รว่มกนัในทีป่ระชุมงานวจิยั

รายงานสรปุผล
ในทีป่ระชุม

คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน
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ดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมในกระบวนการหลกัของส่วนงานจะเน้นที่กลุ่ม นักศกึษา
ส่วนในกลุ่มบุคลากร ทางส่วนงานได้มกีารจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝงัให้บุคลากรมคีวามตระหนักด้านการ
รกัษ์สิง่แวดลอ้มรวมทัง้การจดักจิกรรมโดยบุคลากรของส่วนงานทีส่่งมอบใหก้บัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีได้แก่ชุมชน
และสงัคมโดยรอบผู้รบัผดิชอบจะวเิคราะห์ขอ้มูลลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีด้านต่าง ๆ จากนัน้น าเสนอและ
อภปิรายรว่มกนัในทีป่ระชุม ท าใหเ้กดิการปรบัปรงุพฒันาการด าเนินงาน รายละเอยีดดงัตารางที ่3.8-3.9 
ตารางท่ี 3.8 การจ าแนกกลุ่มลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและการใชข้อ้มลู 

กระบวนการ การน าไปใช้ปรบัปรงุและพฒันา 
การเรยีนการสอน ปรบัปรงุหลกัสตูร 
การวจิยั ก าหนดนโยบาย และพฒันาระบบงานวจิยั 
การบรกิารวชิาการ ก าหนดนโยบายและพฒันาระบบงานบรกิารวชิาการ 
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม พฒันากจิกรรมและโครงการ 
 

ตารางท่ี 3.9 วธิใีชข้อ้มลูลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีตามชนิดของขอ้มลู 
ชนิดข้อมลู วิธีการด าเนินการ ผลลพัธท่ี์ได้ 

ด้านการเรียนการสอน 
ความพงึพอใจ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ผู้รบัผิดชอบจัดเก็บ

ขอ้มลูพรอ้มด าเนินการวเิคราะหผ์ล 
ปรญิญาตร ีค่าเฉลีย่ 4.57 
ปรญิญาโท ค่าเฉลีย่ 4.11 

ความต้องการ 
ความคาดหวงั 

นักศึกษาใหม่  มีการเก็บข้อมูลจากนักศึกษา
ปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2556 จ านวน 125 คน ประเมินความ
คาดหวงั 3 ด้าน ด้านการเรยีนการสอน ด้านการ
พฒันาคุณลกัษณะของผู้เรยีน ดา้นการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน 

ค่าเฉลีย่ 4.40 

ค ว า ม ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ / ข้ อ
รอ้งเรยีน 

มีการจดักล่องรบัฟงัความคิดเห็นไว้บรเิวณหน้า
ห้องงานบรกิารการศึกษา ถ้ามีการร้องเรยีนจะมี
การน ามาพิจารณา แก้ไข ตามล าดับ เช่น ระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างาน รองคณบดีฝ่าย
วชิาการ และคณบด ี

ขอ้รอ้งเรยีนไดร้บัการแกไ้ข 

ด้านการวิจยัและบริการวิชาการ 
ความพงึพอใจ ผูร้บัผดิชอบสรุปผลเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีค่าด

ไว้ รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
และทีป่ระชุมส่วนงานเพื่อหาแนวทางปฏบิตั ิ

มีการปรบัปรุงการด าเนินงานให้
ตรงตามความต้องการ ท าให้
รกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 
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3.2 ข การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
3.2 ข (1) การจดัการความสมัพนัธ์ 
ส่วนงานมกีารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้โดยใชข้อ้มลูจากลกูคา้มาปรบัปรงุการด าเนินงานใน

กระบวนการหลกัดงัรายละเอยีดตามตารางที ่3.8 
3.2 ข (2) การจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน 
ส่วนงานไดก้ าหนดวธิกีารจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเป็น 2 ประเภท คอื 1) ขอ้

รอ้งเรยีนทีรุ่นแรง ส่งผลกระทบต่อองคก์ร สงัคมและชุมชน 2) ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่มรุ่นแรง ไมส่่งผลกระทบต่อองคก์ร 
สงัคมและชุมชน เกดิจากความผดิพลาด/ความบกพรอ่งจากการใหบ้รกิาร โดยมกีระบวนการและวธิกีารในการ
จดัการขอ้รอ้งเรยีนดงัแสดงในรปูที ่3.5 และตารางที ่3.10 ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูท่ี 3.5 กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน

       กรณีทีข่อ้รอ้งเรยีนมรีนุแรง ส่งผล   

กระทบต่อองคก์ร สงัคมและชมุชนจะน า

ขอ้สรปุทีไ่ดแ้จง้ต่อคณบดเีพื่อพจิารณา 
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ตารางท่ี 3.10 วธิกีารจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัจากลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและปรบัปรงุการด าเนินงาน  

ด้าน ผลผลิต กลุ่ม ช่องทางรบัข้อร้องเรียน วิธีการสนับสนุนลกูค้าและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

การเรยีนการสอน การเรยีน
การสอน 

 นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
 นกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา 

 กล่องรบัความคดิเหน็ 
 การแจง้โดยตรงกบัรอง
คณบดฝีา่ยวชิาการ /หน้างาน 

 การจดักล่องรบัฟงัความคดิเหน็ไวบ้รเิวณหน้าหอ้ง
งานบรกิารการศกึษา ถา้มกีารรอ้งเรยีนจะมกีาร
น ามาพจิารณา แกไ้ข ตามล าดบั เช่น ระดบัผูป้ฏบิตั ิ
งาน ระดบัหวัหน้างาน รองคณบดฝีา่ยวชิาการ และ
คณบด ี

การวจิยั วจิยั ผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสีย 

 คณาจารย ์
 แหล่งทุน 
 

 กล่องรบัความคดิเหน็ 
 หนงัสอืรอ้งเรยีน 
 การเขา้พบผูบ้รหิาร/

ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 โทรศพัท ์
 โทรสาร 
 เวบ็ไซตง์านวจิยัและ

บรกิารวชิาการ 
 Facebook ค่ายเยาวชน 
 Twitter ค่ายเยาวชน 
 เวบ็ไซตค์่ายเยาวชน 
 เวบ็ไซตค์ลนิิกสิง่แวดลอ้ม 
 E-mail เจา้หน้าทีง่านวจิยั

และบรกิารวชิาการ 

 รบัขอ้รอ้งเรยีน และรวบรวมขอ้มลู 
 จ าแนกประเภทขอ้รอ้งเรยีน กลุ่มผู้ 
รอ้งเรยีน ประเมนิระดบัในการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน 
ระดบัที ่1 สามารถแกไ้ขไดเ้ลย ยตุปิญัหาได ้
ระดบัที ่2 แกไ้ขไดภ้ายใน 24 ชัว่โมง 
ระดบัที ่3 แกไ้ขไดภ้ายใน7 วนั 
ระดบัที ่4 แกไ้ขไดภ้ายใน 15 วนั 
ระดบัที ่5 แกไ้ขมากกว่า 15 วนั 
ในทุกกรณีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขในเบือ้งตน้เพื่อ 

บรรเทาปญัหาแลว้แต่กรณี 
 กลัน่กรองเบือ้งตน้และตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ โดย 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิจากผูร้อ้งเรยีนและผูถู้ก
รอ้งเรยีน 
 จดัการขอ้รอ้งเรยีน โดยรองคณบด/ีคณะกรรมการ 
หวัหน้างานทีก่ ากบัดแูล ท าการวเิคราะห ์ตดัสนิและ

การบรกิารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรกิาร
วชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสีย 

 คณาจารย ์
ลกูคา้ 
 ผูว้่าจา้ง 
(หน่วยงานภาครฐั 
และเอกชน) 
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ด้าน ผลผลิต กลุ่ม ช่องทางรบัข้อร้องเรียน วิธีการสนับสนุนลกูค้าและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 

แกไ้ขปญัหารว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง กรณเีป็นเหตุ
เรง่ด่วน รนุแรง ส่งผลกระทบต่อองคก์ร สงัคมและ
ชุมชน ขอ้รอ้งเรยีนจะถูกส่งต่อไปยงัคณบด ี

 หอ้งปฏบิตัิ
การ 
 
 

 

ลกูค้า 

 ผูใ้ชบ้รกิาร
ตรวจวดัและ
วเิคราะห์
พารามเิตอร ์

 เพื่อพจิารณาด าเนินการแกไ้ขตดิตามผลการจดัการ
ขอ้รอ้งเรยีน จะมกีารสอบถามขอ้มลูจากผูร้อ้งเรยีน
ถงึประสทิธภิาพในการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในการ
ปรบัปรงุ  
 สรปุผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนว่าสามารถแกไ้ขได้ 
ตามระดบัทีป่ระเมนิไวห้รอืไม ่ 
 บนัทกึและจดัเกบ็เป็นองคค์วามรูใ้นการปรบัปรงุ 
และจดัการขอ้รอ้งเรยีน ประชุมผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและ
รายงานทีใ่นประชุมส่วนงานเพื่อก าหนดเป็นแนวทาง
และป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้รอ้งเรยีนหรอืผลกระทบดา้น
ลบอกี 
 วเิคราะหค์วามเสีย่งเพื่อลดขอ้บกพรอ่งและเพื่อ 
ก าหนดมาตรการในการป้องกนัส าหรบัหอ้ง ปฏบิตั ิ
การวทิยาศาสตรจ์ะมเีอกสารการจดัการขอ้รอ้งเรยีน
และทะเบยีนคุมบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน (รหสัหมายเลข 
QP-408, FM-408-01 และ FM-408-02) ในการควบ 
คุมขัน้ตอนปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
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หมวด 4 

การวดั การวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู้ 
 

4.1 การวดั การวิเคราะหแ์ละการปรบัปรงุผลการด าเนินการขององคก์ร 

 4.1  ก. การวดัผลด าเนินการ 

 4.1 ก (1) ตวัวดัผลการด าเนินการ 

    หลงัจากที่ส่วนงานมยีุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการแล้ว (หมวด 2) ทีม
บรหิารมกีารวางระบบในการวดัผลการด าเนินการดงันี้ 

1. ก าหนดตวัชีว้ดัในระดบักลยทุธ ์และคดัเลอืกตวัชีว้ดัทีส่ าคญัทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของ 

มหาวทิยาลยัและยทุธศาสตรข์องส่วนงาน (หมวด 2 ขอ้ 2.2 ก (5)) เป็นตวัวดัผลการด าเนินการ (ตารางที ่4.1) 
2. ก าหนดตวัชีว้ดัของโครงการหรอืกจิกรรมภายใตแ้ผนปฏบิตักิารของแต่ละกลยทุธแ์ละ 

ถ่ายทอดเป็นแผนการปฏบิตังิานของรายบุคคลเพื่อใหต้วัชีว้ดัสอดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบทัว่ทัง้ส่วนงาน 

3. ก าหนดผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดัในแต่ละพนัธกจิ และตดิตามผลโดยงานนโยบายและแผนทุก  
3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืนหรอืทุก 1 ปี หรอืตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละกจิกรรม

หรอืโครงการนัน้ ๆ รวมทัง้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคลที่สอดคล้องกบัแผนปฏบิตักิาร แผนกล
ยทุธแ์ละยทุธศาสตรข์องส่วนงาน  

4. สรปุและรายงานผลต่อทมีบรหิาร คณะกรรมการส่วนงานและการประชุมทมีปฏบิตักิาร 

5. ทมีบรหิารน าผลการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน (หมวด 4) มาปรบัปรงุกระบวนการ 

ด าเนินงาน (โครงรา่งองคก์ร หมวด 3 และ หมวด 6) ของส่วนงาน 

 ส่วนงานใชร้ะบบสารสนเทศในการเกบ็ขอ้มลูทีเ่กดิรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืนทัง้นี้ขึน้อยูก่บั
ความตอ้งการปรบัขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจบุนัของแต่ละโมดลูในระบบสารสนเทศทีส่นบัสนุนยทุธศาสตรข์องส่วนงาน  
(หมวด 2 ขอ้ 2.1 ข) จ านวน 5 ระบบไดแ้ก่  

1. ระบบสารสน เทศหน่วยการเจ้าห น้ าที่  ห น่ วยการเจ้าห น้ าที่ มีก ารใช้ระบบ  ERP ของ
มหาวทิยาลยัมหดิลและน าเขา้ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ ขอ้มูลโปรไฟล์ของบุคลากร การแก้ไขขอ้มูลโปรไฟล์ การปรบั
ต าแหน่ง การรบัรางวลั วุฒกิารศกึษา ขอ้มูลเงนิเดอืน และใชร้ะบบสารสนเทศหน่วยการเจา้หน้าทีข่องส่วนงาน
เก็บขอ้มูลงานวจิยัและบรกิารวชิาการและงานบรกิารการศกึษา โดยมเีก็บน าขอ้มลูมาวเิคราะห์แบบ Crosstab 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูสารสนเทศทีใ่ชใ้นการประเมนิเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ประเมนิการเลื่อนต าแหน่ง และการเกลีย่
ภาระงาน โดยมกีลุ่มของขอ้มลูสารสนเทศดงันี้ กลุ่มขอ้มลูภาระงานประจ า กลุ่มขอ้มลูภาระงานสอน กลุ่มขอ้มลู
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Agreement-PA)  กลุ่มขอ้มลูการฝึกอบรม กลุ่มขอ้มลูผลงานวจิยั 
และกลุ่มขอ้มูลผลงานและรางวลัที่ได้รบัต่าง ๆ ของสายวชิาการ ส าหรบัสายสนับสนุนจะเป็นกลุ่มขอ้มูลเดยีว
ยกเวน้ขอ้มูลภาระงานสอนที่ไม่ได้น ามาวเิคราะห์ ขอ้มลูเหล่านี้จะมกีารเกบ็และประมวลผลเป็นสารสนเทศของ
หน่วยประจ าทุกเดอืน หรอืเป็นรายวนัเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงของขอ้มลูของแต่ละบุคลากรในส่วนงานจากระบบ
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ขอ้มลูของแต่ละหน่วยงานทีม่กีารเปลีย่นแปลง ในการวเิคราะหแ์ละสรุปผลลพัธจ์ะผ่านกระบวนการดงัต่อไปนี้ 1)
กระบวนการประเมนิผลปฏบิตังิาน 2) กระบวนการบรหิารจดัการดา้นบุคลากร 3) กระบวนการพฒันาบุคลากร
ของสายสนบัสนุนและสายวชิาการ 4) กระบวนการวเิคราะหอ์ตัราก าลงัเพื่อวางแผนจดัหาบุคลากรทดแทน โดย
ผลลพัธซ์ึ่งเป็นสารสนเทศของหน่วยการเจา้หน้าที่ถูกน าเขา้สู่การพจิารณาในระดบัการประชุมทมีบรหิาร และ
รายงานการตดิตามผลสรุปตามแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานในแต่ละกระบวนการผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานทุกเดอืน ยกเวน้ผลลพัธข์องกระบวนการประเมนิผลปฏบิตังิานซึง่จะผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (หมวด 7 ข้อ 7.1) นอกจากนี้
สารสนเทศจากกระบวนการทัง้ 4 กระบวนการถูกน ามาเปรยีบเทยีบกบัผลลพัธ์การวเิคราะห์ที่ได้กบัแผนยุทธ์
ศาสตร ์ผ่านแผนกลยุทธท์ีก่ าหนดขึน้ (หมวด 2 ขอ้ 2.1 ข (1)) เพื่อใชใ้นการวางแผนอตัราก าลงัของส่วนงานซึง่
มกีารทบทวนและวเิคราะห์ทุกปีโดยรองคณบดฝี่ายบรหิารและทมีผู้บรหิาร จากนัน้น าเสนอเพื่อพจิารณาและ
รบัรองในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามล าดบั 

2. ระบบสารสนเทศงานวจิยัและบรกิารวชิาการ การเกบ็ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จากโครงการการวจิยั โครงการ
ฝึกอบรม การบรกิารวชิาการ และโครงการสนบัสนุนดา้นวจิยัของส่วนงาน จะถูกจดัเกบ็อยูใ่นฐานขอ้มลูงานวจิยั
ของมหาวทิยาลยั ระบบฐานขอ้มลู CHE-QA ของ สมศ.และสกอ. และฐานขอ้มลูคุณภาพของมหาวทิยาลัย MU-
QD ซึ่งพบว่าในแต่ละฐานข้อมูลมกีารน าเข้าข้อมูลในลกัษณะเดียวกัน ดงันัน้การเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจงึม ี2 
ลกัษณะจากการด าเนินการของกระบวนการดงัต่อไปนี้ กระบวนการจดัการทุนวจิยั กระบวนการเสรมิสร้าง
บรรยากาศการวจิยั กระบวนการเผยแพร่ผลงาน กระบวนการจดัการฐานขอ้มูลงานวจิยัและการติดตามการ
ด าเนินงานศูนยว์จิยั กระบวนการสนับสนุนปฏบิตัิการเพื่อการวจิยั กระบวนการสนับสนุนการบรกิารวชิาการ 
กระบวนการจดัการทุนวจิยับรกิารวชิาการ กระบวนการจดัการโครงการฝึกอบรม และกระบวนการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน ข้อมูลในลกัษณะแรกข้อมูลถูกบันทึกอยู่รูปแบบ MS-Excel ซึ่งพร้อมน าไปใช้ และอีกลกัษณะหนึ่ง 
ขอ้มลูถูกจดัเกบ็ในฐานขอ้มลูงานวจิยัและบรกิารวชิาการเอง ในการปรบัปรงุขอ้มลูทีใ่หเ้ป็นปจัจุบนัของขอ้มลู 2 
ลกัษณะน้ีต้องผ่านการน าเสนอต่อทีป่ระชุมงานวจิยัและบรกิารวชิาทุกสปัดาหก่์อนทีน่ าไปปรบัปรงุและบนัทกึลง
ฐานขอ้มูลจงึอนุมตัใิห้เผยแพร่ขอ้มูลได้    ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใช้วธิกีารทัง้การท า Crosstab และสถติเิชงิ
ปรมิาณ เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูออกมาเป็นสารสนเทศทีใ่นรปูแบบตารางและกราฟเพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มลูในแต่ละซี
รยีแ์ละน าไปใช้ในการสนับสนุนการตดัสนิใจของผู้บรหิารหน่วยงานและหน่วยงานอื่น ๆ (หมวด 7 ขอ้ 7.1 ก.) 
เพื่อดงึขอ้มลูดา้นวจิยัไปใช ้ส าหรบัการปรบัปรุงขอ้มลูมกีารด าเนินการทุกสปัดาห์หลงัประชุมหน่วยงาน หรอืมี
การน าเขา้ขอ้มลูดา้นผลงานวจิยัสู่ระบบ CHE-QA และ MU-FIS ในช่วงเดอืนมถุินายนและเดอืนกรกฎาคมทุกปี 

3. ระบบสารสนเทศการศึกษา ข้อมูลที่เกดิขึน้จากกระบวนการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการ
เรยีนการสอน และกระบวนการพฒันาศกึษาซึ่งเป็น 3 กระบวนหลกัที่ต้องใชข้อ้มลูจากนักศกึษาและผูป้กครอง 
อาจารย์ และผู้ใช้บณัฑติ ผ่านวธิกีารวิเคราะห์ของแต่ละกระบวนการ ได้แก่ ข้อมูลโปรไฟล์นักศึกษา ข้อมูล
รายวชิาสอน ข้อมูลการออกภาคสนาม ข้อมูลโปรไฟล์อาจารย์ผู้สอน ข้อมูลหลกัสูตร แผนการเรยีนการสอน 
ขอ้มลูวทิยานิพนธ ์ขอ้มลูผลการเรยีน ขอ้มลูทุนการศกึษา ขอ้มลูโครงการกจิกรรม ขอ้มลูศษิยเ์ก่า ผูร้บัผดิชอบ
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วชิา ประมวลการสอน และข้อมูลผู้สอน แล้วน ามาวเิคราะห์แบบ Crosstab และประเมินผลโดยใช้สถิติเชิง
ปรมิาณเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลสารสนเทศของงานบรกิารการศกึษา และใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท ารายงานผลการ
ปฏบิตังิาน การจดัท ารายงาน ม.อ.ค. ที่ต้องส่งไปยงับณัฑติวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั การจดัท ารายงานภาระ
งานสอนของผูส้อน การจดัท ารายงานสถานะภาพของนักศึกษา ซึ่งมกีารปรบัปรุงขอ้มูลในระบบขอ้มูลของงาน
บรกิารการศกึษาทุกเดอืน และยงัต้องน าเข้าขอ้มูลสู่ระบบ CHE-QA และ MU-FIS ในช่วงเดอืนมถุินายนและ
เดอืนกรกฎาคมของทุกปี รูปแบบของการน าเสนอผลลพัธ์ของแต่ละกระบวนการหลกัอยู่ในรูปแบบของตาราง
เปรยีบเทยีบและกราฟ ซึง่ต้องผ่านทีป่ระชุมก ากบัดูแลในแต่ละกระบวนการก่อนเผยแพรข่อ้มลู และผลสรปุทีไ่ด้
ในแต่ละวงประชุมจะถูกน าเสนอผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อน าเสนอผลความก้าวหน้าในแต่
ละช่วงของรอบปีงบประมาณ (หมวด 7 ข้อ 7.1, 7.2 ก(1), และ ก(2)) เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามแผนกล
ยทุธต่์อไป 

4. ระบบสารสนเทศการคลงัและวสัดุ ข้อมูลที่มคีวามเคลื่อนไหวด้านการเบกิ-จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ประจ าวนั งานคลงัและพสัดุมขีอ้มลูน าเขา้ประจ าวนัดงัต่อไปนี้  

 ขอ้มลูโครงการ / กจิกรรมประจ าปีงบประมาณ  
 ขอ้มลูเงนิรายได ้ 
 การจดัหาครภุณัฑป์ระจ าปี 
 การจดัหาครภุณัฑร์ะหว่างปีงบประมาณ  
 แผนงบประมาณประจ าปี 
 ขอ้มลูการขอจดัซือ้พสัดุ/ครภุณัฑเ์พื่อซ่อมแซมนอกเหนือจากแผนจดัซือ้ประจ าปี 
 การขอจดัซือ้จดัจา้งของอาจารยแ์ละนกัศกึษาผ่านหน่วยพสัดุ 

ขอ้มูลทัง้หมดขา้งต้นต้องผ่านกระบวนการหลกั 2 กระบวนการได้แก่ กระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง และ
กระบวนการเบกิจ่าย/รบัเงนิ และยงัต้องน ารายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเงนิจากกระบวนการทัง้ 2 นี้มา
ปรบัปรุงในระบบ ERP ทุกวนั รวมทัง้ฐานข้อมูลครุภณัฑ์ที่ต้องปรบัปรุงเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของรายการ
ครุภณัฑ์ การประมวลข้อมูลจะเป็นไปตามการประมวลผลการเงนิตามระเบยีบด้านการเงนิของมหาวทิยาลยั 
และน าข้อมูลสารสนเทศจาก ERP มาท าเป็นสารสนเทศของงานคลงัและพสัดุ เพื่อน ามาจดัท ารายงานสรุป
รายรบั-รายจา่ย รายงานสภาพคล่อง รายงานลูกหนี้-เจา้หนี้ ประจ าเดอืน และจดัท ารายงานรายรบั-รายจ่ายของ
โครงการ / กจิกรรม / หลกัสตูร และรายงานการใชจ้่ายงบประมาณทุกสิน้ปีงบประมาณ ผลวเิคราะหก์ารเงนิจาก
รายงานจะน าเสนอเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานทุกเดอืนเพื่อตดิตามความเคลื่อนไหว (หมวด 7 
ขอ้ 7.5) 

5. ระบบสารสนเทศงานแผนและคุณภาพ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในส่วนงานจากระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ (โครงร่างองคก์ร) จะถูกน ามารวบรวมไวท้ีง่านแผนและคุณภาพทัง้การใชร้ะบบสารสนเทศดงึ
ขอ้มลูและไฟลข์อ้มลูทีเ่ผยแพรผ่่านกระบวนการรวบรวมขอ้มลูทุก ๆ 3 เดอืนและน ามาประมวลผลเบือ้งต้นแบบ 
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Crosstab และสถติเิชงิปรมิาณก่อนเตรยีมขอ้มลูที่น าเขา้สู่ระบบ CHE-QA และ MUFIS ช่วงเดอืนมถุินายนและ
เดือนกรกฎาคมของทุกปี  เพื่ อ ใช้ส าหรับการประเมินจากหน่วยงาน สมศ. สกอ. และ MUQD ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล นอกจากนี้ขอ้มูลที่ไดจ้ากหน่วยงานภายในยงัถูกน ามาวเิคราะห์เพื่อตดิตามความก้าวหน้า
ในการปฏบิตังิานตามแผนกลยทุธแ์ละเปรยีบเทียบกบัแผนงบประมาณและขอ้มลูเบกิจา่ยงบประมาณทีใ่ชใ้นแต่
ละโครงการจากงานการคลงัและพสัดุ (หมวด 2 ขอ้ 2.1) โดยมกีารรายงานผลผ่านทีป่ระชุมทมีบรหิาร ทีป่ระชุม
ทีมปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขในกรณีที่เกิดปญัหา และรายงานสรุปผลผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการส่วนงานเพื่อรบัทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวในแต่ละเดอืนและน าไปสู่การพฒันากระบวนการ
ท างานในหมวด 6  (หมวด 7 ขอ้ 7.4 ข) 

ระบบสารสนเทศของส่วนงานมปีระเมนิผลการท างานของระบบสารสนเทศโดยอาศยัการแจง้ปญัหา
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากขัน้ตอนการท างานของโมดูลในระบบสารสนเทศ และความต้องการใหมข่องผูใ้ชง้าน (MIS) 
หรอืจากความต้องการของทมีผู้บรหิาร (EIS: Excusive Information System) ผ่านกระบวนพฒันาระบบแบบ 
SDLC เพื่อจดัท าออกเป็นข้อก าหนดความต้องการของระบบสารสนเทศใหม่ (TOR) โดยงานสารสนเทศซึ่งมี
เนื้อหาที่เป็นขอ้มูลหลกัได้แก่ แผนการท างานของแต่ละช่วงเวลา ผลการวเิคราะห์กระบวนการเพื่อน ามาสรา้ง
เป็นระบบ ขอ้มูลที่จดัเก็บจากการท างานและขอ้มูลผลลพัธข์องแต่ละกระบวนการ เหตุผลและทางเลอืกของใช้
เทคโนโลยทีี่น ามาใช้ รูปแบบการแสดงผลและรูปแบบรายงานผล การก าหนดการรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลและความมัน่คงในการใชง้านระบบสารสนเทศ และงบประมาณที่ใชใ้นการพฒันา จากนัน้งานสารสนเทศ
น าเสนอรายงาน TOR ฉบบัร่างต่อที่ประชุมประจ าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ขอให้มกีารปรบัปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หากประชุมมมีตเิหน็ชอบ งานสารสนเทศต้องเริม่ด าเนินการปฏบิตัติามแผนทีร่ะบุไวใ้น TOR ฉบบั
สมบรูณ์และน าเสนอต่อทีป่ระชุมทมีอ านวยการทุก 2 อาทติยเ์พื่อน าเสนอความก้าวหน้าการปฏบิตังิาน สภาพ
ปญัหาและการแกไ้ข และรบัฟงัความคดิเหน็จากทีป่ระชุมทมีอ านวยการเพื่อปรบัปรงุแผนการปฏบิตังิานของแต่
ละช่วงใน TOR เมื่อส่งมอบระบบสารสนเทศตาม TOR และส่งมอบระบบแลว้ จงึน าเขา้ที่ประชุมกรรมการคณะ
เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรบัทราบและรบัความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อน าไปใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาระบบ
สารสนเทศในวงรอบการพฒันาถดัไป 

ตารางท่ี 4.1 ตวัชีว้ดัหลกัทีส่ าคญัในการวดัผลการด าเนินการ 
ตวัช้ีวดั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ความถี่ในการเกบ็ข้อมลู ผลลพัธ์ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 
1. รอ้ยละของผูใ้ช้
บณัฑติมคีวามพงึพอใจ
อยูใ่นระดบัด ี

งานบรกิารการศกึษา  ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ขอ้ 7.1 

2. จ านวนนกัศกึษาที่
ไดร้บัรางวลัใน

งานบรกิารการศกึษา  ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ขอ้ 7.2 
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ตวัช้ีวดั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ความถี่ในการเกบ็ข้อมลู ผลลพัธ์ 
ระดบัประเทศหรอื
ภมูภิาค 
3. จ านวนศษิยเ์ก่าที่
ไดร้บัรางวลัใน
ระดบัประเทศ ภมูภิาค 
หรอืด ารงต าแหน่ง
ผูบ้รหิารองคก์ร 

งานบรกิารการศกึษา  ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ขอ้ 7.2 

4. รอ้ยละของอาจารยท์ีม่ ี
การแลกเปลีย่นดา้นการ
เรยีนการสอนกบั
มหาวทิยาลยัใน
ระดบัประเทศและ
ต่างประเทศ 

งานบรกิารการศกึษา  ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ขอ้ 7.3 

5. รอ้ยละของอาจารยท์ีม่ ี
ความกา้วหน้าทางสาย
วชิาการ 

หน่วยทรพัยากรบุคคล  ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ขอ้ 7.3 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจยั การบริการวิชาการ และการฝึกอบรม 
1. หอ้งปฏบิตักิารไดร้บั
การรบัรองคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 ควบคุมคุณภาพตลอดปี  หมวด 7 ขอ้ 7.1 

2. จ านวนการอา้งองิ
ขอ้มลู ผลงานวจิยั 

งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 ทุก 3 เดอืน  หมวด 7 ขอ้ 7.1 

3. จ านวนผลงานตพีมิพ์ งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 ทุก 3 เดอืน  หมวด 7 ขอ้ 7.1 

4. การอา้งองิเฉลีย่ของ
ผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 5 
ปี 

งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 ทุก 3 เดอืน  หมวด 7 ขอ้ 7.1 

5. จ านวนโครงการวจิยัที่
ไดร้บัการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนทัง้ในและ

งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 ทุก 3 เดอืน  หมวด 7 ขอ้ 7.1 
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ตวัช้ีวดั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ความถี่ในการเกบ็ข้อมลู ผลลพัธ์ 
ต่างประเทศ 
6. จ านวนผลงานวจิยัที่
ก่อใหเ้กดิรายได ้หรอื
ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ 
สงัคม หรอืนโยบาย 

งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 ทุก 3 เดอืน  หมวด 7 ขอ้ 7.1 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ช้ีน าการรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
1. จ านวนกจิกรรมที่
ก่อใหเ้กดิผลงานและ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ 

งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 ทุก 3 เดอืน  หมวด 7 ขอ้ 7.1 
และ 7.4 

2. จ านวนกจิกรรมรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 

หน่วยประชาสมัพนัธ์  ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ขอ้ 7.4 

3. จ านวนกจิกรรมหรอื
โครงการทีไ่ปตดิตาม
ตรวจสอบและเสนอแนะ
วธิกีารบรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้ม 

งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

 ทุก 3 เดอืน  หมวด 7 ขอ้ 7.4 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รแบบมีส่วนร่วม 
1. จ านวนของระบบงาน
ทีใ่ชร้ะบบสารสนเทศใน
การบรหิารจดัการและ
การด าเนินงานของ
องคก์ร 

งานนโยบายและแผน 
งานสารสนเทศ 

 ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ข้อ 7.1 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 บริหารจดัการให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
1. จ านวนโครงการหรอื
กจิกรรมทีพ่ฒันาการ
เรยีนรู ้

หน่วยทรพัยากรบุคคล  ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ขอ้ 7.3 

2. ระดบัความสุขในการ
ท างาน 

หน่วยทรพัยากรบุคคล  ปีละ 1 ครัง้  หมวด 7 ขอ้ 7.3  
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4.1 ก (2) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ  
ส่วนงานมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้ว ัดที่ก าหนดและสอดคล้องกันทัง้ส่วนงานและ

สอดคล้องกบัตวัชี้วดัของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั โดยส่วนงานได้ก าหนดตวัชี้วดัที่ส าคญัโดยพิจารณาจาก
ปจัจยัต่างๆตามทีร่ะบุในโครงรา่งองคก์ร หมวด 1 และหมวด หมวด 2 โดยเปรยีบเทยีบขอ้มลูผลการด าเนินงาน
ย้อนหลงั ผลการด าเนินงานในปจัจุบนั และคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตกับคู่เทียบโดยจะเน้นที่
กระบวนการหลกัของส่วนงานเพื่อให้ส่วนงานบรรลุวสิยัทศัน์และพนัธกิจ ปจัจุบนัส่วนงานได้รวบรวมข้อมูล
เปรยีบเทยีบจากระบบ CHEQA Online, ขอ้มูลจาก สกอ. และ สมศ. และอยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวม
ขอ้มลูขององคก์รต่าง ๆ ทีม่กีารด าเนินการกระบวนการหลกัใกลเ้คยีงกบัส่วนงาน 

4.1 ก (3) ขอ้มลูลกูคา้ 
ส่วนงานมชี่องทางการรบัฟงัเสยีงของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มตามทีแ่บ่งไวใ้นโครงร่างองคก์ร ไดแ้ก่การใช้

แบบสอบถาม  การจดัประชุม  Focus Group กจิกรรม Road Show  กล่องรบัความคดิเหน็  Facebook เป็นต้น 
(หมวด 3 ตารางที่  3.1-3.2) ทัง้นี้ ผู้ เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละกลุ่มจะรวบรวมและน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง  หรอืทมีบรหิาร เพื่อน าไปสู่การพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการท างานต่อไป  

4.1 ก (4) ความคล่องตวัของการวดั 
รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัทีต่รงเวลาและเชื่อถอืไดข้องส่วนงานนัน้ ขอ้มลูการด าเนินงาน

ต่าง ๆ มาจากระบบสารสนเทศองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ มรีะบบแจง้เตอืนหากผูเ้กีย่วขอ้งไมน่ าขอ้มลูเขา้ระบบ
ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดไว ้ พรอ้มกนัน้ีงานสารสนเทศและงานนโยบายและแผน รว่มกนัจดัท าแผนการจดัการ
ความเสีย่ง กรณเีกดิความผดิพลาดขึน้จากการใชง้านระบบสารสนเทศองคก์ร และท าใหก้ารรายงานผลตาม
ตวัชีว้ดัผดิพลาด รวมทัง้การก าหนดใหแ้ต่ละงานมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งในดา้นอื่นๆตามภาระหน้าทีข่องงาน
นัน้ๆและหาแนวทางในการป้องกนัไมใ่หเ้หตุการณ์ความเสีย่งนัน้เกดิขึน้  มกีารก าหนดแผนในการแกไ้ขปญัหา
ในกรณเีกดิเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิและส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของส่วนงาน โดยทางทมีบรหิารก าหนดให้
มกีารตดิตามผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบและหากมผีลการด าเนินการในตวัชีว้ดัใดไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
จะมกีารหารอืในทมีบรหิาร ทีป่ระชุมทมีปฏบิตักิาร หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (ในเรือ่งเชงิ
นโยบาย) เป็นกรณ ีๆ ไป 

4.1 ข. การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ 
 ส่วนงานมกีารวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการตามตวัชีว้ดัทีส่ าคญั (ตารางที ่ 4.1) อยา่งต่อเนื่อง 
ตามทีร่ะบุในโครงรา่งองคก์ร หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 6 โดยมกีารวางระบบทบทวนผลการด าเนินการที่
ค านึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการเกบ็ขอ้มลู และมชี่วงเวลาในการเกบ็ขอ้มลูทีช่ดัเจน 
2. ผูร้บัผดิชอบมกีารรายงานผลตามรอบเวลา โดยมงีานนโยบายและแผนเป็นผู้ 

ประสานงาน และรายงานต่อทมีบรหิารเพื่อพจิารณา 
3. กรณทีีเ่ป็นตวัชีว้ดัส าคญั ส่วนงานจะมเีวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการด าเนินงานผ่าน 
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ทางกจิกรรม faculty party ประชุมทมีปฏบิตักิาร  การเสวนาก่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
(morning talk) 

4. การวเิคราะหผ์ลการด าเนินการจะครอบคลุมถงึประเดน็ต่างๆดงันี้ 
 การเทยีบกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีส่่วนงานก าหนด  
 ความสอดคลอ้งของแผนงานกบัการใชง้บประมาณ  
 ผลการด าเนินการเมือ่เทยีบกบัคู่เทยีบ (อยูร่ะหว่างการด าเนินการ) 

ซึง่ทีผ่่านมาส่วนงานมกีารทบทวนและวเิคราะหผ์ลการด าเนินการในเรือ่งต่อไปนี้ 
1. ความพงึพอใจของ นกัศกึษาต่อกระบวนการเรยีนการสอน 
2. ความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากร 
3. การวเิคราะหข์ดีความสามารถและอตัราก าลงัของบุคลากร 
4. การทบทวนผลการใชจ้า่ยงบประมาณกบัแผนการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ 
5. การวเิคราะหร์ายรบั รายจา่ย 

4.1 ค. การปรบัปรุงผลการด าเนินการ 
4.1 ค (1) การแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 

 ส่วนงานมวีธิใีนการปรบัปรงุผลการด าเนินการตามทีร่ะบุไวใ้นโครงร่างองคก์ร ขอ้ 2 ก (5) ซึง่กจิกรรม
การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นวธิหีนึ่งทีท่างส่วนงานเลอืกใชใ้นการปรบัปรุงผลการด าเนินการ  ทมีบรหิารไดศ้กึษา
รายงานตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั และมมีตวิ่า ในปี พ.ศ. 2556 โครงการ/กจิกรรมทีโ่ดดเด่นของส่วน
งาน ไดแ้ก่ กจิกรรม Low Carbon Faculty และโครงการ EN Happy เนื่องจากผลการด าเนินงานของกจิกรรม 
Low Carbon Faculty ตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานกบัมหาวทิยาลยั (ECO Index) ส่วนงานมอีตัราการลดใช้
พลงังานและกระดาษอยา่งต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัหน่วยงานภายในต่างๆ มหีน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัเขา้มาศกึษาดงูานทีส่่วนงาน ส าหรบัโครงการ EN Happy เป็นโครงการทีส่่วนงานไดร้บั
รางวลัจากหน่วยงานภายในและภายนอก ซึง่สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานกบัมหาวทิยาลยั 
(คะแนนเฉลีย่ happiness) โดยคะแนนเฉลีย่ happiness ของส่วนงานเท่ากบั 6.44 ตดิอนัดบั 1 ใน 5 หน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยัมหดิล 

4.1 ค (2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
ส่วนงานมกีารวางเป้าหมายในการด าเนินการ โดยก าหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมายของตวัชีว้ดัตามกล

ยทุธท์ีว่างไวต่้อเนื่อง 5 ปี และมกีารตดิตาม ทบทวนและวเิคราะหผ์ลการด าเนินการ เพื่อน ามาปรบัปรงุ
กระบวนการหรอืปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินงาน เพื่อใหง้านส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

4.1 ค (3) การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่องและการสรา้งนวตักรรม 
ทมีบรหิารมกีารตดิตามประเมนิผลการด าเนินการทัง้ในระดบัส่วนงาน และระดบับุคคล โดยหาก

ตวัชีว้ดัใดมผีลการด าเนินการทีด่ ีคณบดแีละทมีบรหิารจะส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั
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โดยมกีจิกรรม faculty party และทีป่ระชุมทมีปฏบิตักิารเป็นเวทใีนการเผยแพรเ่รื่องดงักล่าว และสนบัสนุนให้
เกดิการท าวจิยั (KM หรอื R2R) โดยบุคลากรของส่วนงานเพื่อใหเ้กดิการน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์และ
เผยแพรใ่หค้นอื่นทัง้ในและนอกส่วนงานไดร้บัทราบ 
4.2 การจดัการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 ก. การจดัการขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัการความรู ้
4.2 ก. (1-2) คุณลกัษณะ  ขอ้มลูและสารสนเทศพรอ้มใชง้าน 
ส่วนงานก าหนดใหง้านสารสนเทศเป็นผูก้ ากบัดูแลและรบัผดิชอบในการจดัการขอ้มลูและสารสนเทศ

ของส่วนงานให้มคีวามแม่นย า ถูกต้องและเชื่อถือได้ พรอ้มในการใช้งาน ทนักาล ปลอดภยัและเป็นความลบั 
โดยดูแลการเชื่อมต่อขอ้มลูและสารสนเทศผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตให้พรอ้มใชง้านและ
ปลอดภยัจากการคุกคามในรปูแบบต่าง ๆ พฒันาและดูแลระบบสารสนเทศองคก์ร พฒันาเวบ็ไซต์และสื่อสงัคม
ออนไลน์ของส่วนงาน ส ารองขอ้มูลและสารสนเทศตามวนัและเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏบิตักิาร และก าหนด
สทิธใินการเข้าถงึข้อมูลและสารสนเทศอย่างเหมาะสมส าหรบัผู้ใช้งาน ได้แก่ คณาจารย ์เจา้หน้าที่ นักศึกษา 
และบุคคลภายนอก ซึง่มกีารตรวจสอบทุกวนัโดยเจา้หน้าทีง่านสารสนเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูใ้ชง้านมกีารปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของงานสารสนเทศอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทัง้นี้หากพบว่ามกีารปฏบิตัทิี่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม หวัหน้างานสารสนเทศจะต้องรายงานต่อรองคณบดฝี่ายบรหิารและกจิกรรมพเิศษเพื่อรบัทราบ และ
ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

งานสารสนเทศมกีารประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศองค์กรและเว็บไซต์ เพื่อ
น ามาปรบัปรงุกระบวนการท างานและการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
   ส่วนงานมขีอ้มลูและสารสนเทศส าหรบัใหบ้รกิารผูใ้ชง้าน ดงัแสดงในตารางที ่4.2 
ตารางท่ี 4.2  ขอ้มลูและสารสนเทศของส่วนงาน 
ข้อมลูและสารสนเทศ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ผูใ้ช้งาน ระยะเวลาการ

ให้บริการ 
ระบบสารสนเทศสาร
บรรณ 

หน่วยสารบรรณ  คณาจารย ์
 เจา้หน้าทีข่องส่วน

งาน 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ทรพัยากรบุคคล 

หน่วยทรพัยากรบุคคล  คณาจารย ์
 เจา้หน้าทีข่องส่วน

งาน 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

ระบบสารสนเทศบรกิาร
การศกึษา 

งานบรกิารการศกึษา  คณาจารย ์
 เจา้หน้าทีง่านบรกิาร

การศกึษา 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 
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ข้อมลูและสารสนเทศ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ผูใ้ช้งาน ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ระบบ Course Syllabus 
Online 

งานบรกิารการศกึษา  คณาจารย ์
 นกัศกึษาทุกชัน้ปี 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

ระบบประเมินการเรียน
การสอนออนไลน์ 

งานบรกิารการศกึษา  นกัศกึษาระดบั 
บณัฑติศกึษา 

ช่วงเวลาการประเมนิ 

ขอ้มลูศษิยเ์ก่าออนไลน์ งานบรกิารการศกึษา  เจา้หน้าทีง่านบรกิาร  
การศกึษา 
   นกัศกึษาทุกชัน้ปี 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

ระบบ E-learning งานสารสนเทศ 
งานบรกิารการศกึษา 

   คณาจารย ์
   นกัศกึษาทุกชัน้ปี 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

ระบบสารสนเทศพัสดุ
ครภุณัฑ ์

หน่วยพสัดุ    คณาจารย ์
   เจา้หน้าทีห่น่วยพสัดุ 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
งานวจิยั 

หน่วยบริหารงานวิจัย
และบรกิารวชิาการ 

   คณาจารย ์
 หน่วยบรหิาร  
งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการ 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

ระบบสารสนเทศคลินิก
สิง่แวดลอ้ม 

หน่วยห้องปฏิบัติการ
และคลนิิกสิง่แวดลอ้ม 

   ผูข้อใชบ้รกิารคลนิิก 
สิง่แวดลอ้ม เจา้หน้าที่
หน่วยหอ้งปฏบิตักิาร
และคลนิิกสิง่แวดลอ้ม 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

ระบบจองหอ้งออนไลน์ หน่วยอาคารและสถานที ่   คณาจารย ์
  เจา้หน้าทีข่อง 
ส่วนงาน 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

เวบ็ไซต ์ งานสารสนเทศ   คณาจารย ์
  เจา้หน้าทีข่อง 
 ส่วนงาน 
 นกัศกึษา 
 บุคคลภายนอก 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 
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ข้อมลูและสารสนเทศ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ผูใ้ช้งาน ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

สื่อสงัคมออนไลน์ 
( Facebook, Youtube, 
Twitter) 

งานสารสนเทศ  คณาจารย ์
 เจา้หน้าทีข่องส่วนงาน 
  นกัศกึษา 
  บุคคลภายนอก 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 

MU-ERP 
(ระบบของมหาวทิยาลยั) 

งานคลงัและพสัดุ 
หน่วยทรพัยากรบุคคล 
ห น่ ว ย แ ผ น แ ล ะ
งบประมาณ 

 เจา้หน้าทีง่านคลงั
และพสัดุ 
 เจา้หน้าทีห่น่วย
ทรพัยากรบุคคล 
 เจา้หน้าทีห่น่วยแผน
และงบประมาณ 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 
หรอืตามที่มหาวทิยาลยั
ก าหนด 

MU-SIS 
(ระบบของมหาวทิยาลยั) 

หน่วยสารบรรณ  เจา้หน้าทีห่น่วย 
สารบรรณ 

24 ชัว่โมง / 7 วนั 
หรอืตามที่มหาวทิยาลยั
ก าหนด 

4.2 ก. (3) การจดัการความรู ้
ส่วนงานมคีณะกรรมการบรหิารจดัการความรูเ้ป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู ้

มหีน้าทีใ่นการวางนโยบายและแนวทางการจดัการความรู ้ส่งเสรมิสนับสนุนในการจดัท าโครงการและกจิกรรม
ต่าง ๆ ดา้นการจดัการความรู ้รวมทัง้รวบรวมและน าองคค์วามรูไ้ปจดัพมิพแ์ละเผยแพรบ่นเวบ็ไซตแ์ละสื่อสงัคม
ออนไลน์ 
   องค์ประกอบการจดัการความรู้ของส่วนงานประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ ด้านบุคลากร ด้าน
เทคโนโลย ีและดา้นกระบวนการ โดยมุง่เน้นการเป็นชุมชนนักปฏบิตั ิ(Community of Practice) เพื่อพฒันาไปสู่
การเรยีนรูท้ ัง้องคก์ร (Organization Learning) 
  ดา้นบุคลากร ส่วนงานมคีณะกรรมการพฒันาบุคลากรเป็นผู้รบัผดิชอบในการพฒันาคณาจารย ์และ
เจ้าหน้าที่ ทัง้นี้ส่วนงานมุ่งเน้นการเรยีนรู้ด้านกระบวนการและระบบคุณภาพ โดยอาศยัการด าเนินงานตาม
วงรอบ PDCA นอกจากนี้ส่วนงานมคีณะท างานโครงการ "EN HAPPY" มวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนใหบุ้คลากร
ท างานอยา่งมคีวามสุข ตามแนวคดิความสุข 8 ประการ (Happy 8)  
  ด้านเทคโนโลย ีงานสารสนเทศได้พฒันาเวบ็ไซต์เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้เพื่อให้
คณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และบุคคลภายนอกไดเ้ขา้มาแลกเปลีย่น ถ่ายทอดองคค์วามรูซ้ึง่กนัและกนั โดย
ในระยะแรกนัน้มเีฉพาะองคค์วามรูด้า้นคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ เช่น คู่มอืการใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ 
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การติดตัง้และใช้งานเครื่องพมิพ์ผล การใช้งานระบบสารสนเทศองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ส่วนงานยงัมกีาร
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประชาสมัพนัธ์ส่วนงานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยมคีณะท างานเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารคณะผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Network) เป็นผู้รบัผดิชอบในการวางนโยบายและ
ประสานงานในการสื่อสารขอ้มลูต่าง ๆ ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์อกีทางหนึ่งดว้ย 
 ด้านกระบวนการ ส่วนงานได้ขับเคลื่อนการจดัการความรู้ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการ Faculty Party กจิกรรม Morning Talk โครงการ Research Talk กจิกรรมจบิน ้าชายามบ่าย โครงการ
ส่งเสรมิพระพุทธศาสนา กิจกรรมปาร์ตี้ไอติม โครงการบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม เป็นต้น เพื่อให้
คณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนักศกึษามอีงคค์วามรูเ้พิม่ขึน้ และแลกเปลีย่นองคค์วามรูท้ีต่นมกีบัผูอ้ื่น ทัง้นี้ส่วนงาน
ให้ความส าคญัด้านกระบวนการเป็นอย่างมาก ทัง้นี้คณะกรรมการบรหิารจดัการความรู้จะประเมนิผลการจดั
โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ 2 ครัง้ต่อปี เพื่อปรบัปรุงการจดัโครงการและกจิกรรมใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรม์ากยิง่ขึน้ 

ตารางท่ี 4.3 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีส่่วนงานด าเนินการและ/หรอืเขา้รว่มเพื่อรวบรวมขอ้มลูและถ่ายทอด 
ความรูข้องบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม ความถี่ในการจดั 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการ Faculty Party  ทุกวนัพุธตน้เดอืน  คณาจารย ์ 

 บุคลากร  
 นกัศกึษา 

กจิกรรม Morning Talk  ก่อนเริม่การประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน 

 คณาจารย ์ 
 บุคลากร  
 นกัศกึษา 

โครงการ Research Talk  ทุก 2 เดอืนต่อครัง้  คณาจารย ์
กจิกรรมจบิน ้าชายามบ่าย  ทุกวนัองัคาร 

 
 คณาจารย ์
  บุคลากร 

โครงการส่งเสรมิ 
พระพุทธศาสนา 

 ทุกวนัพุธสิน้เดอืน  คณาจารย ์
  บุคลากร  
 นกัศกึษา 

กจิกรรมปารต์ีไ้อตมิ  ตามความเหมาะสม  คณาจารย ์ 
 นกัศกึษา 
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โครงการ/กิจกรรม ความถี่ในการจดั 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
เครอืขา่ย MU HR  ตามก าหนดของมหาวทิยาลยั  บุคลากร 
เครอืขา่ย MU KM  ตามก าหนดของมหาวทิยาลยั  บุคลากร 
 
 

4.2 ข. การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.2 ข. (1) คุณลกัษณะของฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์

 ส่วนงานมคีณะกรรมการสารสนเทศเป็นผู้รบัผดิชอบ มหีน้าที่วางนโยบายและจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย การพฒันาระบบสารสนเทศองค์กร การพัฒนาสื่อเพื่อการเรยีนรู้ การ
พฒันา E-learning และการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยงานสารสนเทศ
ด าเนินการจดัหาครุภณัฑ์ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ายตามแผนการจดัซื้อครุภณัฑ์ประจ าปี ซึ่งก าหนดใน
แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหีน่วยระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ายท าหน้าทีก่ าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะของเครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องพมิพผ์ล เครื่องสแกน
เอกสาร เครื่องส ารองข้อมูล เป็นต้น และอุปกรณ์ระบบเครอืข่าย เช่น Router, Hub, Switch เป็นต้นมหีน่วย
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท าหน้าที่จดัหาและพฒันาซอฟต์แวรแ์ละระบบสารสนเทศองค์กร ก าหนดสทิธใิน
การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศอย่างเหมาะสมส าหรบัผู้ใช้งานและจดัท าคู่มอืการใช้งานระบบคอมพิวเตอร ์
เครอืขา่ยและอนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้ซอฟตแ์วรแ์ละระบบสารสนเทศองคก์ร ซึง่ไดม้กีารด าเนินงานโดยสรปุดงันี้ 

1) จดัหาครภุณัฑร์ะบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย ไดแ้ก่ เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่่าย และอุปกรณ์ระบบ
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ที่มคีวามทนัสมยั มรีะบบป้องกนัการสูญเสยีขอ้มูลหรอืการหยุดการท างานของระบบ
อตัโนมตั ิ

2) มรีะบบส ารองไฟฟ้า ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรท์ี่
ส าคญั 

3) ปรบัปรุงให้มหี้องส าหรบัติดตัง้เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
โดยเฉพาะ ซึง่ภายในหอ้งจดัใหม้รีะบบปรบัอากาศโดยปรบัอุณหภมูแิละความชืน้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมอยา่ง
น้อย 2 ระบบ โดยสลบัเวลาการท างานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและเพื่อรองรบัหากระบบใดระบบหนึ่งช ารุดหรอื
ขดัขอ้ง พรอ้มทัง้ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิไวภ้ายในหอ้ง 

4) จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัคณาจารย ์และเจา้หน้าที ่ในอตัราส่วน 1:1 เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการ
ท างาน มเีครื่องส ารองไฟฟ้า มรีะบบป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์และมเีจา้หน้าที่สนับสนุนและแก้ปญัหาการใช้
งานระบบคอมพวิเตอร ์เครอืขา่ยและอนิเตอรเ์น็ต ซอฟตแ์วรแ์ละระบบสารสนเทศองคก์ร 

5) มหีอ้งคอมพวิเตอรส์ าหรบันกัศกึษาโดยเฉพาะ  
6) มกีารจดัฝึกอบรมใหค้วามรูก้ารใชง้านระบบคอมพวิเตอร ์เครอืขา่ยและอนิเตอรเ์น็ต ซอฟต์แวรแ์ละ

ระบบสารสนเทศองคก์รเพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการท างานและปรบัปรงุระบบการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ 
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7) ส่วนงานใช้ระบบตามที่มหาวทิยาลยัจดัไว้ให้ร่วมกนัเป็นส่วนกลาง ได้แก่ ระบบความปลอดภยัใน
การใช้งานเครอืข่ายคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั เช่น ระบบ Proxy เพื่อใช้งานระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 
ระบบ VPN ส าหรบับุคลากรของส่วนงานในการเขา้ถงึระบบสารสนเทศจากภายนอกไดอ้ยา่งปลอดภยั ระบบ E-
mail ส าหรบับุคลากรทุกคน และระบบสารสนเทศส่วนกลาง เช่น ERP เป็นตน้ 

นอกจากนี้งานสารสนเทศยงัให้ค าปรกึษาแก่คณาจารย์ เจา้หน้าที่ และนักศึกษา ในการใช้งานหรอื
แก้ไขปญัหาเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ เครอืข่ายและอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศองค์กร 
รวมทัง้มกีารประเมนิความพงึพอใจการใหบ้รกิารของงานสารสนเทศ เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการท างานใหม้ี
ประสทิธภิาพและตอบสนองผูใ้ชง้านใหด้ยีิง่ขึน้ 

4.2 ข. (2) ความพรอ้มใชง้านในภาวะฉุกเฉิน 
 งานสารสนเทศไดจ้ดัท าแผนจดัการความเสีย่งเพื่อเตรยีมพรอ้มในภาวะฉุกเฉินโดยดงันี้ 

1) การหยดุชะงกัการท างานของระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรเ์มื่อกระแสไฟฟ้าดบันานกว่า 6 ชัว่โมง มี
ระบบตรวจสอบและประสานงานพรอ้มทัง้แจง้วนัและเวลา 

2)  กรณมีกีารดบัไฟฟ้า มมีาตรการใหร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรก์ลบัมาใชง้านไดเ้มือ่ 
กระแสไฟฟ้าปกต ิและบ ารงุรกัษาระบบส ารองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

3) มกีารส ารองขอ้มลูในเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยอยา่งสม ่าเสมอ มรีะบบกู้ขอ้มลูเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาด 
พรอ้มทัง้ก าหนดสทิธใินการเขา้ถงึการใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่่ายและระบบสารสนเทศองคก์ร 

 4) มรีะบบส ารองไฟฟ้าส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ที่
ส าคญั 

 5) มแีผนปฏบิตักิารเมือ่เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
 ทัง้นี้งานสารสนเทศจะท าการประเมนิและปรบัปรุงแผนการจดัการความเสี่ยงปีละ 1 ครัง้ เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งรปูแบบใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
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หมวด 5  การมุ่งเน้นบคุลากร 
 

5.1  สภาพแวดล้อมของบุคลากร   
5.1 ก  ขดีความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร 
5.1 ก (1)  ขดีความสามารถและอตัราก าลงั  
ส่วนงานก าหนดให้งานบรหิารโดยหน่วยทรพัยากรบุคคลท าหน้าที่ด าเนินการประเมนิความต้องการ

ด้านขดีความสามารถและอัตราก าลงัของบุคลากร โดยได้ก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงานเป็นหลัก และมี
คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานท าหน้าที่ประเมนิผลงานตามที่บุคลากรท าขอ้ตกลงกบัผู้บงัคบับญัชา
โดยกระบวนการในเรือ่งดงักล่าวแสดงไดใ้นรปูที ่5.1  

 

 
 

รปูท่ี 5.1 กระบวนการประเมนิดา้นขดีความสามารถของบุคลากร  
 

กระบวนการบรหิารจดัการอตัราก าลงัของบุคลากร หน่วยทรพัยากรบุคคลไดพ้จิารณาขอ้มลูจากโครง
ร่างองค์กร พนัธกิจหลกัของส่วนงาน การเปิดหลกัสูตรการเรยีนการสอน  และจ านวนนักศกึษา  สาขาวชิาที่
สอดคล้องกบัการเปิดการเรยีนการสอน และงานวจิยัของส่วนงาน รวมทัง้การให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการ
วเิคราะหแ์ละประเมนิขดีความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบกบัอตัราก าลงั

วเิคราะหแ์ละก าหนด
ขดีความสามารถของ
บุคลากรตามประเภท
ต าแหน่งและหน้าที่
ความรบัผดิชอบ

วดัและประเมนิขดี
ความสามารถบุคลากร

โดยระบบการ
ประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานรายบุคคล

วางแผนพฒันา
บุคลากรเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพและ

ความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน

ประเมนิผลการพฒันา
ขดีความสามารถของ

บุคลากร

ประเมนิผลแนวทางที่
ใชใ้นการบรหิาร

จดัการขดี
ความสามารถของ

บุคลากร
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ทีม่อียู่และเสนอแผนอตัราก าลงัให้หน่วยทรพัยากรบุคคลพจิารณาและวเิคราะห์อตัราก าลงัในภาพรวมทัง้หมด
ของส่วนงานและน ามาจดัท าแผนความต้องการอัตราก าลงัของแต่ละปี (รูปที่ 5.1) เสนอต่อทีมบรหิารและ
มหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาตามล าดบัโดยในขัน้ตอนการวางแผนอตัราก าลงัสามารถสรุปไดด้งัรปูที ่5.3 
 

 
 

รปูท่ี 5.2 กระบวนการบรหิารจดัการอตัราก าลงับุคลากร 
 

 

  

วเิคราะหง์านและ
ความตอ้งการ
อตัราก าลงัของ

สว่นงาน

ก าหนดจ านวนและ
กลุ่มอตัราก าลงัที่
สว่นงานตอ้งการ

วางแผนอตัราก าลงั
บุคลากรเสนอต่อทมี

บรหิารและ
มหาวทิยาลยัตามล าดบั

กระบวนการรบั
สมคัร คดัเลอืก   
บรรจุบุคลากร

การประเมนิผลแนว
ทางการบรหิาร
จดัการอตัราก าลงั
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รปูท่ี 5.3 กระบวนการวางแผนอตัราก าลงั 

 5.1 ก (1)  บุคลากรใหม ่   
หลังจากที่มีการวางแผนอัตราก าลังและทราบความต้องการของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว หน่วย

ทรพัยากรบุคคลจะด าเนินการสรรหาบุคลากรโดยมกีระบวนการในการสรรหาบุคลากรดงัแสดงในรปูที ่5.4 
 

 
 

รปูท่ี 5.4 กระบวนการสรรหาบุคลากร 
การสรรหาคดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้เป็นพนักงานมหาวทิยาลยั ตามกรอบอตัราก าลงัทีไ่ด้รบัจดัสรรจาก

มหาวทิยาลยัและความเหมาะสมกบัแผนความความตอ้งการของส่วนงาน  หน่วยทรพัยากรบุคคลจะด าเนินการ

พจิารณาแผน
อตัราก าลงั

ก าหนดคุณสมบตัขิองต าแหน่งทีต่้องการ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและภารกจิ

ของสว่นงาน

พจิารณาจากบุคลากรภายในทีส่ว่นงานมอียู่
หรอืสรรหาจากบุคคลภายนอกสว่นงาน  
ภายในมหาวทยาลยัมหดิลหรอืภายนอก

มหาวทิยาลยัมหดิล

ประเมนิผลกระบวนการใน
การสรรหาบุคลากรเขา้มา

ท างาน

ปรบัปรุงและพฒันา
กระบวนการสรรหา
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สรรหาคดัเลอืกบุคคล  บรรจุและแต่งตัง้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของประกาศมหาวทิยาลยัมหดิลโดยคณบดี
จะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาชัน้สูง  
ผู้บังคบับัญชาสายตรง หัวหน้างาน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยทรพัยากรบุคคล ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ  เพื่อ
ก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   ความรบัผดิชอบ และสมรรถนะของต าแหน่ง ความรู ้
ทักษะ คุณสมบัติทัว่ไปของผู้มีสิทธิสมคัร  ก าหนดวิธีการสรรหา วัน  เวลา และสถานที่สอบ จากนั ้นจะ
ด าเนินการประกาศรบัสมคัรไปยงัหน่วยงานต่างๆทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมหดิลทาง e-mail ทาง 
website ของส่วนงาน  การติดประกาศ  เมื่อครบก าหนดการรบัสมคัรจะด าเนินการสอบคดัเลอืก  โดยมกีาร
ทดสอบ  วชิาความรูค้วามสามารถทัว่ไป   วชิาความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง   และสอบสมัภาษณ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมส าหรบัต าแหน่งนัน้ ๆ เช่น สมรรถนะ ทศันคติ ความสนใจ การแสดงออก มนุษย
สมัพนัธแ์ละบุคลกิภาพหลงัจากนัน้จะประกาศผลการสอบคดัเลอืกทาง website  ของส่วนงานและโทรศพัท์แจง้
กับผู้ที่ได้รบัการคดัเลือกโดยตรงและให้ผู้ผ่านการสอบคดัเลือกมารายงานตัวการเข้าปฏิบัติงาน   เพื่อเริม่
ปฏบิตังิานและบรรจุแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลยัต่อไป โดยในการบรรจุแต่งตัง้จะด าเนินขออนุมตับิรรจุและ
แต่งตัง้ผู้ที่มคีุณสมบตัิตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลพนักงานมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 1551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   เสนอให้ผู้มอี านาจลงนามในค าสัง่การบรรจุแต่งตัง้โดยอธกิารบดหีรอืผู้ที่
อธกิารบดมีอบหมายเป็นผู้อ านาจสัง่บรรจุ  บุคคลที่ได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวทิยาลยั  ให้
จัดท าสัญญาตามแบบสัญญาแนบท้าย และอาจมีข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาการเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยั  การก าหนดระยะเวลาในการจดัท าสญัญา สญัญาแรกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปี โดย
ก าหนดวนัสิ้นสุดสญัญาเป็นวนัที่  30  กันยายน  และสญัญาระยะที่สองให้มกี าหนดระยะเวลาการจ้างได้ 1 
ประเภท  สญัญาทีม่รีะยะเวลาการจา้งจนถงึวนัครบเกษยีณอายุงาน ใหก้ าหนดวนัสิน้สุดเป็นวนัที ่ 30 กนัยายน
ของปีที่มอีายุครบเกษียณอายุงาน   หรอืสญัญาที่มกี าหนดระยะเวลาจะเป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างหวัหน้า
ส่วนงานกบัพนักงานมหาวทิยาลยัและให้ก าหนดวนัสิ้นสุดสญัญาเป็นวนัที่  30 กนัยายนของปีที่ครบก าหนด
ระยะเวลาตามสญัญา เมื่อพนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดปฏบิตังิานครบก าหนดระยะเวลาการจา้งตามสญัญา  กรณี
ส่วนงานประสงคจ์ะต่อระยะเวลาการจา้งให้กบัพนักงานมหาวทิยาลยัจะมกีารน าผลการประเมนิการปฏบิตังิาน
มาประกอบการพจิารณาดว้ย โดยการด าเนินการต่อสญัญาจา้งจะพจิารณาในรปูของคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดย
คณบด ี

ในการรกัษาบุคลากรใหมไ่ว ้ส่วนงานมกีารด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
1. การบรรจแุต่งตัง้พนกังานมหาวทิยาลยัใหม ่ส่วนงานจะพจิารณาใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามระดบัคุณวุฒ ิ 

และมกีารบวกเพิ่มค่าประสบการณ์การท างานที่ตรงกบัต าแหน่งและลกัษณะงานที่ปฏิบตัิเพิ่มขึ้นจากอตัรา
เงนิเดอืนปกตทิี่ได้รบั โดยพจิารณาให้ปีละไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราเงนิเดอืนแรกบรรจุตามระดบัคุณวุฒิหรอื
ตามต าแหน่ง  

2. จดัใหม้กีารปฐมนิเทศใหก้บับุคลากรใหม ่  
3. จดัใหม้พีีเ้ลีย้งคอยดแูลและสอนงานอยา่งใกลช้ดิ   
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4. จดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ทัง้ของตนเองและครอบครวั  ตลอดระยะเวลาการปฏบิตังิาน 
 ทีส่่วนงาน  

5. มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานในรปูของคณะกรรมการ โดยในช่วงแรกจะเป็นการประเมนิ 
การทดลองการปฏิบัติงาน  3 เดือน หรือ 6 เดือน  และเมื่อผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน พนักงาน
มหาวทิยาลยัจะปฏบิตังิานต่อไปตามระยะเวลาตามสญัญา   และในระหว่างการปฏบิตังิานจะมกีารประเมนิผล
การปฏบิตังิาน   ตามรอบปีละ 1 ครัง้  เพื่อประเมนิประสทิธภิาพ สมรรถนะ และศกัยภาพในการปฏบิตังิาน  

6. มกีารจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรประจ าปี  และส่วนงานไดก้ าหนดใหม้คีณะกรรมการพฒันา 
บุคลากร  เพื่อสนับสนุน  พฒันาศกัยภาพและเพิม่พูนความรูใ้หก้บับุคลากรทุกประเภทตามความความช านาญ
และเชีย่วชาญของแต่ละต าแหน่ง   

5.1 ก (3)  การท างานใหบ้รรลุผล  
ทมีบรหิารไดม้กีารก าหนดนโยบายในการบรหิารงาน ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ สมรรถนะหลกั 

ของส่วนงาน และจดัท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนกลยุทธ ์และมกีารแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตักิาร โดยมี
การวางระบบตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกนัเพื่อก ากบัดแูลตัง้แต่แผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ ์โครงการ/กจิกรรม มกีาร
มอบหมายหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละงานในการด าเนินการตวัชี้วดัต่าง ๆ ในระดบังาน หน่วยงาน และ
บุคคล โดยการด าเนินงานของส่วนงานไดม้กีารจดัโครงสรา้งการบรหิารงานจากพนัธกจิและหน้าทีข่องส่วนงาน 
และการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ารบับรกิารเป็นหลกั  ดงัแสดงในรปูที ่OP-1 

กลุ่มวิชา  ท าหน้าที่ทางด้านการเรยีนการสอนและวิจยั บุคลากรที่สงักัดในส่วนนี้คือบุคลากรสาย
วชิาการ   ส านกังานคณบด ี ท าหน้าทีใ่นการสนบัสนุนภารกจิหลกัและภารกจิสนบัสนุนต่าง ๆ ของส่วนงาน 
บุคลากรทีส่งักดัอยูใ่นส่วนน้ีคอืบุคลากรสายสนบัสนุน  

ศูนยว์จิยั จ านวน 4  ศูนย ์ท าหน้าทีส่นบัสนุนภารกจิทางดา้นงานวจิยัและงานบรกิารวชิาการ 
ของส่วนงานเป็นหลกั    

จากการจดัโครงสรา้งและการบรหิารบุคลากรส่วนงานได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ในประเดน็
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ดงันี้ 

 ภารกิจของส่วนงานบรรลผุล ส่วนงานมกีารก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์มกีารก าหนดตวัชีว้ดั
และเป้าหมายและมรีะบบตดิตามผลการด าเนินงานทีช่ดัเจน (หมวด 1   4 และ 7) 

 การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลกั ส่วนงานมกีารน าสมรรถนะหลกัของส่วนงาน 
มาก าหนดและวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานทัง้ในระดบัส่วนงาน ระดบังาน 

หน่วยงานและระดบัรายบุคคล โดยมตีวัชี้วดัและระบบการประเมนิผลการด าเนินงานมาก ากบัดูแล  (โครงร่าง
องคก์ร หมวด 1 และ 2) 

 หนุนเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธรุกิจ/กิจการ ส่วนงานก าหนดใหก้จิกรรมหรอืโครงการต่าง ๆ 
ที่มสี่วนร่วมจากนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มกีารด าเนินการรบัฟงัความคดิเห็นของนักศึกษาในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน (หมวด 3)  เช่น การวางแผนยุทธศาสตร ์ โครงการหรอืกจิกรรมที่มสี่วนร่วมในการ
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รบัผดิชอบต่อสงัคม  มกีารจดัตัง้หน่วยกจิการนกัศกึษา เพื่อประสานงานและกจิกรรมของส่วนงานกบันักศกึษา 
การบรหิารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ โดยจดัท าเป็นแผนกลยทุธภ์ายใตพ้นัธกจิหลกัของส่วนงาน 

 มีผลการด าเนินงานท่ีเหนือความคาดหมาย ส่วนงานเน้นและให้ความส าคญักบับุคลากรทุก
ระดบัโดยก าหนดให้มแีผนกลยุทธ์ในการปฏิบตัิงาน (หมวด 1) ควบคู่ไปกับแผนพฒันาบุคลากร มกีารจดั
สวสัดกิารใหก้บับุคลากรเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร (โครงรา่งองคก์ร)  

 ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ ส่วนงานมีการน าข้อมูลความ
ไดเ้ปรยีบและความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์(โครงร่างองคก์ร) มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและ
แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน (หมวด 1 และ 2) มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้ว ัดและรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

 5.1 ก (4) การจดัการการเปลีย่นแปลงดา้นบุคลากร 

      ตารางท่ี 5.1  วธิกีารจดัการการเปลีย่นแปลงดา้นบุคลากร 
การเปล่ียนแปลงด้านบคุลากร วิธีการจดัการ 

ขดีความสามารถ การวเิคราะหแ์ละวางแผนพฒันาบุคลากร 
อตัราก าลงั การวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงั 

วางระบบการสรรหาในเชงิรกุ 
การเปลีย่นแปลงดา้นจ านวนบุคลากร 
(การเพิม่หรอืลดลงของบุคลากร) 

การปฐมนิเทศส าหรบับุคลากร 
การส ารวจความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ ความ
ตอ้งและความคาดหวงัของบุคลากร 
การสรา้งความรกัความผกูพนัระหว่างบุคลากร 
การจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 

5.1 ข บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
 5.1 ข (1)  สภาพแวดลอ้มการท างาน 
 ส่วนงานไดบ้รรจปุระเดน็การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานของบุคลากรไวใ้นยุทธศาสตรข์องส่วนงาน 
และมกีารก าหนดกลยุทธ์ แผนการปฏบิตังิานและตวัชี้วดัเพื่อใหส้ามารถตดิตามผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่ง
กระบวนการในการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานของส่วนงานสามารถสรุปไดด้งัรปูที ่5.5 
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รปูท่ี 5.5 กระบวนการจดัการกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้อย่างมคีวามสุข ส่วนงานได้
มอบหมายใหง้านกายภาพและบรกิารพืน้ฐานดูแลและจดัพื้นทีร่อบส่วนงานใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวและมคีวามร่มรื่น  
มกีารให้บรกิารดา้นระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม มกีารตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดตาม
จุดส าคญัและจุดที่มคีวามเสี่ยง     มคีณะกรรมการป้องกันอคัคีภยัก ากบัดูแลระบบการป้องกนัอัคคีภยัและ
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั  จดัอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัเป็นประจ าทุกเดอืน นอกจากนี้เพื่อใหส้่วนงานมี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ด ีสะอาดและปลอดภยัยิง่ขึ้นส่วนงานจงึมนีโยบายในการว่าจา้งบรษิัทท าความ
สะอาดและบรษิทัรกัษาความปลอดภยัมาท าหน้าทีด่งักล่าวโดยมกีารตัง้ผูค้วบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรบั
พสัดุเพื่อตรวจประเมนิผลการปฏบิตังิานของบรษิทัและมกีารประชุมคณะกรรมการทุกเดอืนและรายงานผลเสนอ
ต่อรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง และคณบดีตามล าดบั นอกจากนี้ส่วนงานยงัจดัให้มหี้องสนัทนาการซึ่งมอุีปกรณ์  
เครื่องกีฬา  ดนตรี     ทางด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างด้านจิตใจได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา   จดัการบรรยายธรรมเป็นประจ าเดอืนละ 1 ครัง้  มหีอ้งปฏบิตัธิรรมเพื่อฝึกปฏบิตัธิรรมส าหรบั
บุคลากร  โดยส่วนงานมกีารประเมนิผลความพงึพอใจของบุคลากรในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการท างาน  
 สุขภาพ  
 ความปลอดภยัและสวสัดภิาพในการท างาน 
 ความสุขในการท างาน 
 การจดัสวสัดกิารใหก้บับุคลากร  

 

ก าหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธด์า้น
สภาพแวดลอ้มใน

การท างาน

จดัท าแผนปฏบิตักิาร
ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน

ปฏบิตัติามแผนตดิตามและ
ประเมนิผล

พฒันาระบบการ
จดัการสภาพแวดลอ้ม

ใหด้ขีึน้
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 5.1 ข (2)  นโยบาย การบรหิาร และสทิธปิระโยชน์ 
ส่วนงานมนีโยบายในการบรหิารตามหลกัธรรมภบิาล  โปรงใส  ตรวจสอบได ้  ด าเนินการตาม

กฎระเบยีบ ทุกขัน้ตอน มโีครงสรา้งและระบบในการก ากบัดแูลองคก์ร (หมวด 1) ท าหน้าทีใ่นการบรหิารงาน
และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนงานมกีารจดัตัง้หน่วยสวสัดกิาร ภายใตง้านคลงัและพสัดุ 
โดยท าหน้าทีด่แูลสวสัดกิารใหก้บับุคลากร นอกเหนือจากสวสัดกิารทีท่างราชการและมหาวทิยาลยัจดัให้ และ
หน่วยทรพัยากรบุคคล  ท าหน้าทีด่ าเนินการดแูลจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ใหก้บับุคลากรของส่วนงานทุก
ระดบัตัง้แต่บุคลากรเริม่ไดร้บัการบรรจแุต่งตัง้จนกระทัง่บุคลากรลาออก เกษยีณ หรอืสิน้สุดสญัญาจา้งตาม
สวสัดกิารทีร่ะบุในโครงรา่งองคก์ร 
5.2  ความผกูพนัของบคุลากร  

5.2 ก ผลการปฏบิตังิานของบุคลากร 
 5.2 ก (1) องคป์ระกอบของความผกูพนั 
  หน่วยทรพัยากรบุคคลมกีารส ารวจปจัจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อความผกูพนัของบุคลากร (โครงร่างองคก์ร) 
โดยมกีารด าเนินการตามกระบวนการในการสรา้งความผกูพนัของบุคลากรดงัแสดงในรปูที ่5.6  
 

 
 

รปูท่ี 5.6 กระบวนการสรา้งความผกูพนัใหก้บับุคลากร 
ส่วนงานโดยหน่วยทรพัยากรบุคคลไดก้ าหนดแผนการด าเนินการในการสรา้งและเพิม่ความผกูพนัใหก้บั

บุคลากร โดยพจิารณาจากพนัธกจิ วสิยัทศัน์ และแผนการด าเนินงานของส่วนงาน รวมทัง้สมรรถนะหลกัของ
ส่วนงานมาเป็นตัวก าหนดปจัจยัในการวดัระดบัความผูกพันของบุคลากร (โครงร่างองค์กร) ที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน โดยปจัจุบันอยู่ในช่วงการวางแผนและก าหนดแนวทางเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

ก าหนดปจัจยัและส ารวจ
ผลของปจัจยัต่อความ
ผกูพนัของบุคลากร 

(ตาราง OP-9 โครงรา่ง
องคก์ร)

ประเมนิระดบัความ
ผกูพนัและวเิคราะหผ์ล
ระดบัความส าคญัของ
ปจัจยัต่าง ๆ  (หมวด 7

ขอ้ 7.3)

วางแผนการด าเนินงานเพื่อ
สรา้งและเพิม่ความผกูพนั

ของบุคลากร
ปฏบิตัติามแผน

ตดิตามและประเมนิผล
กระบวนการสรา้งความ

ผกูพนั  (หมวด 7 ขอ้  7.3) 
และผลการปฏบิตังิานของ

ส่วนงานในทกุดา้น
(หมวด 7)
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5.2 ก (2) วฒันธรรมองคก์ร  
ส่วนงานมกีารส่งเสรมิวฒันธรรมของส่วนงานที่ท าให้เกิดการสื่อสารกนัอย่างทัว่ถงึ ในประเดน็ต่าง ๆ

ของส่วนงานทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมกีระบวนการในการสร้างวฒันธรรมในการสื่อสารดงัรปูที ่
5.7 

 
 

 
 

รปูท่ี 5.7 กระบวนการสรา้งวฒันธรรมการสื่อสาร 
นอกจากนี้ทมีบรหิารเหน็ความส าคญัของการสื่อสารของบุคลากรในการท างานร่วมกนั มกีารเปิดโอกาส

ให้บุคลากรทุกระดบัได้ร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆของส่วนงาน มกีารจดักจิกรรมทีท่ าให้เกดิการแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ การถ่ายทอดความรูแ้ละผลการด าเนินงานขา้มสายงานผ่านทางการสื่อสารทัง้แบบทางเดยีวและสองทาง 
(หมวด 1 ขอ้ 1.1 ข (1)) สรา้งวฒันธรรมในการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มผีลการปฏบิตัิงานที่ด ีสรา้งชื่อเสยีง
ให้กบัส่วนงาน  มกีารมอบรางวลัและการประกาศเกยีรตคิุณในที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงานและการประชุม
ทมีปฏบิตักิาร เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรกัและผกูพนักบัส่วนงานและเพื่อนรว่มงาน 

5.2 ก (3) การจดัการผลการปฏบิตังิาน 
ส่วนงานมีกระบวนการจดัการผลการปฏบิตัิงานของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เกดิความผกูพนัและส่งผลดต่ีอการด าเนินงานของส่วนงาน ซึง่สามารถสรปุไดด้งัรปูที ่5.8 

ประเดน็หรอื
ขอ้มลูทีจ่ะสือ่สาร

ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่
ตอ้งการจะสือ่สาร

ก าหนดวธิกีาร
สือ่สาร (หมวด 1)

ด าเนินการสือ่สาร

ประเมนิผลและ
ปรบัปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
(หมวด 6)
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รปูท่ี 5.8 กระบวนการจดัการผลการด าเนินงานของบุคลากร 
ส่วนงานภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยทรพัยากรบุคคลจะด าเนินการประเมนิผลการ 

ปฏิบตัิงานของบุคลากรทุก 6 เดือนโดยมขีัน้ตอนดงัแสดงในรูปที่ 5.9  ซึ่งการประเมนิผลจะประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานประจ า  ประเมนิสมรรถนะหลกั (Core competency) และส าหรบับุคลากรทีด่ ารงต าแหน่งบรหิารทุก
ประเภทจะด าเนินการประเมนิสมรรถนะทางการบรหิาร (Managerial competency) โดยหน่วยทรพัยากรบุคคล
จะก ากบัดูแลใหบุ้คลากรทุกประเภทให้ไดร้บัค่าตอบแทนตามคุณวุฒแิละตามกฎระเบยีบของทางราชการ มกีาร
ให้ค่าตอบแทนในการเลื่อนเงนิเดอืนประจ าปีให้บุคลากรที่มคีุณสมบตัิครบตามหลกัเกณฑ์การเลื่อนเงนิเดอืน
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยงัได้มีการพิจารณาให้บวกเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ตรงกบัต าแหน่ง 

กระบวนการ
ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานบคุลากร

การสือ่สารผลการ
ประเมินตอ่
บคุลากร
รายบคุคล

จดัท าแผนพฒันา
บคุลากร

ปฏิบตัิตามแผน
และประเมินผล

สร้างวฒันธรรมใน
การยกยอ่ง ชมเชย 
การให้ผลตอบแทน
ในรูปแบบตา่ง ๆ
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รปูท่ี 5.9 กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

เพื่อใหก้ารจดัการผลการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของส่วนงาน  
เมื่อการประเมนิผลเสรจ็สิ้นส่วนงานโดยหน่วยทรพัยากรบุคคลได้มกีารด าเนินการเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
ความก้าวหน้าในแต่ละวชิาชพีและพฒันาความรูค้วามสามารถในแต่ละสายงาน รวมทัง้การสรา้งความสามคัคี
ของบุคลากรในส่วนงานทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน  โดยส่วนงานมแีผนการพฒันาบุคลากรทัง้ในระดบั
ส่วนงานและระดบัรายบุคคล เพื่อใหเ้กดิผลการด าเนินงานทีด่ใีนรปูแบบต่าง ๆ ดงันี้ 

 การประชุม สมัมนา การลาศกึษา ลาฝึกอบรม  ศกึษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  
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 การสนบัสนุนใหทุ้น เช่น ใหทุ้นวจิยั  ทุนสนบัสนุนการน าเสนอผลงานการวจิยั  สนบัสนุน     
ค่าลงทะเบยีนในการอบรมหรอืสมัมนา  

 เสรมิสรา้งความผกูพนั ความสามคัคภีายในส่วนงาน จดัใหม้หีอ้งกจิกรรมนนัทนาการ และการจดั 
กจิกรรมร่วมกนั ได้แก่ กจิกรรม Faculty Party โครงการ EN HAPPY   งานวนัปีใหม่  งานวนัสงกรานต์  งาน
ท าบุญวนัสถาปนาคณะ  การเลี้ยงอาหารกลางวนัทุกวนัพุธ  กจิกรรมจบิน ้าชายามบ่ายทุกวนัองัคาร  จดังาน
สมัมนาบุคลากรประจ าปี  เป็นตน้   

5.2 ข การประเมนิความผกูพนัของบุคลากร 
 5.2 ข (1) การประเมนิความผกูพนั 
   หน่วยทรพัยากรบุคคล  ไดก้ าหนดปจัจยัทีจ่ะส่งผลต่อความผกูพนัของบุคลากรในรปูที ่5.6  
(หมวด 5 ขอ้ 5.1 ก (1)) และด าเนินการประเมนิความผูกพนั ความต้องการและความคาดหวงัของบุคลากรทุก
ประเภท โดยใช้แบบสอบถามอย่างเป็นทางการปีละ 1 ครัง้  โดยตวัวดัที่ใช้ในการประเมนิความผูกพันและ
ความส าคญัของแต่ละตวัวดัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของบุคลากร ได้แสดงไว้ในตารางที่ OP-9 และ OP-10 ใน
โครงรา่งองคก์รตามล าดบั  
 5.2 ข (2) ความเชื่อมโยงกบัผลลพัธท์างธุรกจิ/กจิการ 

 จากกระบวนการสร้างความผูกพันของบุคลากรในหมวด 5 ข้อ 5.2 ก (1) รูปที่ 5.6 ส่วนงาน ได้
พจิารณาถงึผลการปฏบิตังิานในระดบัส่วนงานและระดับบุคคลดงัแสดงในหมวด 5 ขอ้ 5.2 ก (3) รปูที ่5.8 และ 
5.9 และน าผลการประเมนิความผูกพนัและผลการประเมนิรายบุคคลมาวางแผนพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรมคีวามก้าวหน้าในวชิาชีพและพฒันาความรู้ความสามารถในแต่ละสายงาน รวมทัง้การสร้างความ
สามคัคขีองบุคลากรในส่วนงานทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน  โดยส่วนงานมแีผนการพฒันาบุคลากรทัง้ใน
ระดบัส่วนงานและระดบัรายบุคคล เพื่อใหเ้กดิผลการด าเนินงานทีด่ใีนรปูแบบต่าง ๆ (หมวด 7) ดงันี้ 

 การประชุม สมัมนา การลาศกึษา ลาฝึกอบรม  ศกึษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

 การสนบัสนุนใหทุ้น เช่น ใหทุ้นวจิยั  ทุนสนบัสนุนการน าเสนอผลงานการวจิยั  สนบัสนุน     
ค่าลงทะเบยีนในการอบรมหรอืสมัมนา  

 เสรมิสรา้งความผกูพนั ความสามคัคภีายในส่วนงาน จดัใหม้หีอ้งกจิกรรมนันทนาการ  
และการจดักจิกรรมรว่มกนั ไดแ้ก่ กจิกรรม Faculty Party โครงการ ENHAPPY   งานวนัปีใหม ่  งานวนั
สงกรานต ์  งานท าบุญวนัสถาปนาคณะ  การเลีย้งอาหารกลางวนัทุกวนัพุธ  กจิกรรมจบิน ้าชายามบ่ายทุกวนั
องัคาร  จดังานสมัมนาบุคลากรประจ าปี  เป็นตน้   

5.2 ค การพฒันาบุคลากรและผูน้ า 
5.1 ค (1) ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
ส่วนงานมกีารวางระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันาบุคลากรตามกระบวนทีส่ามารถแสดงไดด้งัรปูที ่5.10 
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รปูท่ี 5.10 ระบบการพฒันาและการเรยีนรูข้องบุคลากร 

หน่วยทรพัยากรบุคคล  ด าเนินการในดา้นการพฒันาบุคลากร  จดัท าแผนพฒันาบุคลากรเป็นรายปี ที่
ครอบคลุมทัง้บุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนบัสนุน และผูบ้รหิาร  โดยพจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ดงันี้ 

 สมรรถนะหลกัของส่วนงาน  ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ และการบรรลุผลส าเรจ็ของแผนปฏบิตักิาร
ไดน้ ามาเป็นขอ้มลูในการก าหนดประเดน็และแนวทางหรอืวธิกีารทีค่วรพฒันาและเรยีนรูข้องบุคลากร 

 ผลการด าเนินงานของส่วนงานในภาพรวม โดยมกีารก าหนดตวัชี้วดัการปฏบิตัิงานรายบุคคลที่
สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัในระดบักลยทุธข์องส่วนงาน  

 ดา้นจรยิธรรม ส่วนงานโดยทมีบรหิารได้น ามาเป็นแนวทางปฏบิตัทิี่เป็นวฒันธรรมของส่วนงานที่
เน้นใหบุ้คลากรมจีรยิธรรมและคุณธรรมในการปฏบิตังิาน (หมวด 1 ขอ้ 1.1 ก (2)) 

 พนัธกจิหลกัของส่วนงานคอืกระบวนการเรยีนการสอนและกระบวนการด้านการวจิยัและบรกิาร
วชิาการ ส่วนงานมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกระบวนการหลกัดงักล่าว (หมวด 7 ขอ้ 7.1) ตามตวัชีว้ดัที่
ก าหนดโดยมีการก าหนดผู้รบัผิดชอบหลกัของตัวชี้วดัและมีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมทีม
ปฏิบัติการและเชื่อมโยงไปยงับุคลากรที่รบัผิดชอบกระบวนการนัน้  ๆ เพื่อน ามาจดัท าแผนในการพัฒนา
บุคลากรต่อไป 

 ความตอ้งการดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา ส่วนงานมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาบุคลากรเพื่อ 
วางแผนและก าหนดกจิกรรมต่าง ๆ ใหก้บับุคลากรทุกระดบั โดยพจิารณาจากต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน มแีผน
ในการจดัส่งบุคลากรเพื่อเขา้รบัการอบรมในโครงการต่าง ๆ ทัง้ทีส่่วนงานเสนอและทีบุ่คลากรสนใจและเสนอขอ
เขา้รบัการอบรมเป็นรายบุคคล  

ก าหนด
ประเดน็ทีค่วร
พฒันาและ
เรยีนรูข้อง
บุคลากร

แนวทางหรอืวธิกีารใน
การพฒันาและสง่เสรมิ
การเรยีนรูข้องบุคลากร

วางแผนพฒันา
และด าเนินการ

ตามแผน

ประเมนิผลการ
พฒันาและการ

เรยีนรูข้องบุคลากร

ปรบัปรุงระบบการพฒันา
และการเรยีนรูข้อง

บุคลากร
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 การถ่ายโอนความรูจ้ากบุคลากรทีล่าออกหรอืเกษยีณอาย ุส่วนงานมคีณะกรรมการจดัการความรูท้ี ่
ผลกัดนัให้ส่วนงานมกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มกีารสมัภาษณ์บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในทุก  ๆ ปีและ
จดัท าเป็นบนัทกึไวใ้นรปูแบบของหนงัสอืบนัทกึขมุความรู ้ซดี ีวดีทีศัน์ เพื่อเป็นประโยชน์กบับุคลากรรุ่นต่อไป 

 ส่วนงานมกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดใ้ชค้วามรูแ้ละทกัษะใหม ่ๆ ทีไ่ดจ้ากการอบรมมาพฒันา 
กระบวนการปฏบิตังิานและบุคลากรทีไ่ดร้บัการอบรมจะมกีารถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดร้บัใหก้บับุคลากรอื่น ๆ ทราบ 
 5.2 ค (2) ประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
 จากรปูที ่5.10 หมวด 5 ขอ้ 5.2 ค (1) ส่วนงานมแีนวทางการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาโดยมตีวัชีว้ดัการประเมนิในระดบักระบวนการและระดบับุคคลทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ โดยมกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามระบบประเมนิผลดงันี้ 

 ผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) ทีเ่สนอต่ออธกิารบด ี
และทมีบรหิารของมหาวทิยาลยั ตดิตามผลโดยมงีานนโยบายและแผนเป็นผูป้ระสานงานหลกั 

 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรข์องส่วนงาน ตดิตามผลโดยมงีานนโยบายและแผนเป็น 
ผูป้ระสานงานหลกั 

 ผลการปฏบิตังิานของบุคลากรโดยมหีน่วยทรพัยากรบุคคลเป็นผูป้ระสานงานหลกั 
5.2 ค (3) ความกา้วหน้าในอาชพีการงาน 
ส่วนงานโดยหน่วยทรพัยากรบุคคลมกีระบวนการในการพฒันาความก้าวหน้าในอาชพีการงานของ

บุคลากร ดงัรปูที ่5.11 โดยการประเมนิผลดงักล่าวจะประเมนิผลการด าเนินงานของบุคลากรและของส่วนงานที่
ระบุในหมวด 5 ขอ้ 5.2 ค (1) และ (2) โดยมกีระบวนการพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชพีของบุคลากรดงัรปูที ่
5.11 
 

 
รปูท่ี 5.11 กระบวนการพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชพี 

ก าหนดเสน้ทางของ
ความกา้วหน้าในสาย
อาชพีของบุคลากร
แตล่ะประเภท/

ต าแหน่ง

ก าหนดแผนในการ
คดัเลอืกบุคลากรทีม่ ี
ศกัยภาพทีจ่ะพฒันา

พฒันาบุคลากร
ตามแผนที่
ก าหนด

ประเมนิผลการ
พฒันาบุคลากรเพือ่
เขา้สู่ต าแหน่งที่

สงูขึน้

ประเมนิผลระบบ
การพฒันา

ความกา้วหน้าใน
สายอาชพีของ

บุคลากร
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นอกจากนี้หน่วยทรพัยากรบุคคลได้มกีารวางแผนการสบืทอดต าแหน่งของผู้บรหิารและผู้น าในระดบั
ต่าง ๆ ของส่วนงาน โดยสนบัสนุนใหผู้ม้ศีกัยภาพในการเป็นผูน้ าไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบั 
ต่าง ๆ เช่น ผู้บรหิารระดบัต้น (MU-SUP) ส าหรบัหวัหน้างาน  ผู้บรหิารระดบักลาง หลกัสูตรการพฒันานัก
บรหิารมหาวทิยาลยั (MU-EDP) หรอืหลกัสูตรการพฒันานักบรหิารระดบัสูง (AMP) จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก   
 

 



78 
 

หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบติัการ 
 
6.1 ระบบงาน 

6.1 ก การออกแบบระบบงาน 
6.1 ก (1) แนวคดิในการออกแบบ 

   ทีมบรหิารของส่วนงาน มกีระบวนการในการออกแบบระบบงานโดยใช้แนวทางของ  SIPOC 
ร่วมกบั PDCA และพจิารณาขอ้มูลจากแผนยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ ตวัชี้วดัที่ส าคญัและเป้าหมาย สมรรถนะ
หลกัของส่วนงานความต้องการความคาดหวงัของลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ข้อมูลในโครงร่างองค์กร 
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ของส่วนงานและผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาน ามาพิจารณา
ประกอบ เพื่อให้ระบบงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และพนัธกจิหลกัของส่วนงานและต่อลูกค้าและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกกลุ่ม  สรา้งความส าเรจ็และความยัง่ยนืใหก้บัส่วนงาน  ซึง่แนวคดิในการออกแบบระบบงานของ
ส่วนงานแสดงไดด้งัรปูที ่6.1 และระบบงานของส่วนงานแสดงไดด้งัรปูที ่6.2 
 
 

 
รปูท่ี 6.1 แนวคดิในการออกแบบระบบงานและกระบวนการท างาน 

จากแนวคดิดงักล่าว ส่วนงานไดอ้อกแบบระบบงานโดยใชว้ธิ ีSIPOC Model และวงรอบ PDCA   
โดยระบบงานของส่วนงานแสดงไดด้งัรปูที ่ 6.2 

 
 
 

การออกแบบ
ระบบงาน/
กระบวนการ

ท างาน

แผนยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์ตวัชีว้ดัที่
ส าคญัและเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานที่

ผ่านมา

ความตอ้งการ
ความคาดหวงั

ของลกูคา้และผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี

ขอ้มลูในโครงร่าง
องคก์ร

สมรรถนะหลกั
ของส่วนงาน

ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะห ์

SWOT ของส่วน
งาน
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รปูท่ี 6.2  ระบบงานของคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

จากระบบงานดงัรปูที ่6.2 ส่วนงานมสีมรรถนะหลกัทีม่คีวามช านาญดา้นการบูรณาการความรูด้า้น 
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรและน าสู่การปฏบิตัจิรงิ ท าให้ส่วนงานก าหนดให้กระบวนการที่ต้องใช้สมรรถนะ
ดงักล่าวเป็นกระบวนการหลกัที่จะผลกัดนัให้ส่วนงานประสบผลส าเรจ็ โดยมตีวัชีว้ดัที่เป็น KPI คอยก ากบั
และตดิตามผลการด าเนินการทัง้ 4 กระบวนการหลกั ส่วนกระบวนการสนบัสนุนรวม  63 กระบวนการ และ
จากการวิเคราะห์ต้นทุนด้านงบประมาณและทรพัยากรบุคคล ส่วนงานมีการใช้ทรพัยากรภายนอกใน
กระบวนการจราจรและความปลอดภยั (ในส่วนของการว่าจา้งบรษิัทรกัษาความปลอดภยั) กระบวนการ
บรหิารงานอาคารสถานที่ (ในส่วนของการว่าจา้งบรษิทัท าความสะอาดอาคาร สถานที่) และกระบวนการ
บรหิารยานพาหนะ (ในส่วนของการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง) กระบวนการหลกัและกระบวนการสนับสนุนของ
ส่วนงานแสดงไดด้งัตารางที ่6.1 



80 

ตารางท่ี 6.1 กระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนุนของส่วนงาน 
กระบวนการหลกั 

1. กระบวนการเรยีนการสอน 
2. กระบวนการวจิยั 
3. กระบวนการบรกิารวชิาการ 
4. กระบวนการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

กระบวนการสนับสนุน 
1. ระบบงานคลงัและพสัดุ 
1). กระบวนการบรหิารงานสวสัดกิาร 6). กระบวนการจดัหาพสัดุ 
2). กระบวนการรบัและน าส่งเงนิ 7). กระบวนการควบคุม 
3). กระบวนการจ่ายเงนิ 8). กระบวนการบรหิารสญัญา 
4). กระบวนการจดัท ารายงาน 9). กระบวนการบรหิารจดัการพืน้ที ่ 
5). กระบวนการบรหิารงานพสัดุ  
2. ระบบงานด้านการศึกษา 
1). กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 3). กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
2). กระบวนการคดัเลอืกนกัศกึษา 4). กระบวนการพฒันานกัศกึษา 
3. ระบบบริหารงานบริหาร 
1). กระบวนการน าเสนอหนังสอื 9). กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
2). กระบวนการแจง้เวยีนหนงัสอื 10). กระบวนการพฒันาบุคลากร 
3). กระบวนการส่งหนงัสอืออก 11). กระบวนการเงนิเดอืน ค่าตอบแทน 
4). กระบวนการรบัหนงัสอืเขา้ 12). กระบวนการสวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์ 
5). กระบวนการจดัการประชุม 13). กระบวนการผลติสื่อ  
6). กระบวนการวเิคราะหอ์ตัราก าลงั 14). กระบวนการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ 
7). กระบวนการสรรหาคดัเลอืก 15). กระบวนการสรา้งเครอืขา่ย 
8). กระบวนการบรรจ ุแต่งตัง้ ลาออก โยกยา้ย 16). กระบวนการความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
4. ระบบงานนโยบายและแผน 
1). กระบวนการบรหิารนโยบายและแผน 3). กระบวนการจดัการความรู ้
2). กระบวนการพฒันาคุณภาพ 4). กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
5. ระบบงานสารสนเทศ 
1). กระบวนการจดัท าแผนแมบ่ท ICT 7). กระบวนการจดัหาระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย 
2). กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง ICT 8). กระบวนการการแกป้ญัหาระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย 
3). กระบวนการพฒันาสื่อผสม 9). กระบวนการขอใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์
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กระบวนการสนับสนุน 
4). กระบวนการการพฒันา E-Learning 10). กระบวนการการพฒันาระบบสารสนเทศองคก์ร 
5). กระบวนการพฒันาและปรบัปรงุเวบ็ไซต์ 11). กระบวนการการฝึกอบรมดา้น ICT 
6). กระบวนการเผยแพร่ขอ้มลูทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

12). กระบวนการยมื/คนื GPS และแผนที ่

6.ระบบบริหารงานกายภาพและบริการพื้นฐาน 
1). กระบวนการบรหิารงานยานพาหนะ 4). กระบวนการช่างซ่อมบ ารงุรกัษา 
2). กระบวนการบรหิารงานอาคารสถานที่ 5). กระบวนการงานภูมทิศัน์ 
3). กระบวนการจราจรความปลอดภยั 6). กระบวนการบรหิารงานโสตฯ 
7. ระบบงานการด้านการวิจยั 
1). กระบวนการประชาสมัพนัธ,์ จลุสาร Online 5). กระบวนการเบกิจ่ายเงนิโครงการ 
2). กระบวนการประสานงานดา้นทุนวจิยั 6). กระบวนการตดิตามการน าไปใชป้ระโยชน์ 
3). กระบวนการขอใชห้อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ 7). กระบวนการบรกิารตรวจภาษาส าหรบับทความที่

จะตอ้งตพีมิพ์ 
4). กระบวนการใหบ้รกิารยมืคนือุปกรณ์
วทิยาศาสตร ์

8). กระบวนการใหบ้รกิารเบกิวสัดุ-สารเคม ี

8. ระบบงานด้านการบริการวิชาการ 
1). กระบวนการประสานงานดา้นทุนวจิยัประเภท
บรกิารวชิาการ 

3). กระบวนการวเิคราะหต์าม Standard Method 

2). กระบวนการใหบ้รกิารตรวจวดัวเิคราะห์
พารามเิตอรด์า้น 

 

 

ตวัอย่างการจดัการนวตักรรมของกระบวนการวิจยั 
ส่วนงานมกีารตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานตามรอบเวลาทีก่ าหนด โดยผ่านการประชุมใน

ระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ทีป่ระชุมคณะท างาน ประชุมงานวจิยัและบรกิารวชิาการทุกสปัดาห ์ประชุมทมีปฏบิตักิาร 
ทมีบรหิาร และทีป่ระชุมส่วนงาน เพื่อช่วยทบทวน/ปรบัปรงุกระบวนท างานและกลยทุธเ์พื่อบรรลุผลการ
ปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้เกดิเป็นแนวทางปฏบิตัแิบบใหมท่ี่ทนักบัความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ และ
เป็นไปตามทศิทางการด าเนินงานและยุทธศาสตรข์องส่วนงาน นอกจากนี้ ส่วนงานมกีารแต่งตัง้คณะ 
กรรมการบรหิารจดัการความรูก้ารจดั Faculty Party เพื่อก าหนดกจิกรรมการเผยแพร ่รวบรวมขอ้มลูความรู ้
กระบวนการปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีผ่่านการปรบัปรุงจากขอ้เสนอแนะ น ามาถ่ายทอดผ่านหนงัสอืขมุความรูห้รอื
กจิกรรมการเผยแพรอ่ื่น ๆ เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนไดท้ราบและน าไปปรบัใชเ้หมาะสม และเป็นการกระตุน้ให้
เกดิการพฒันาตนเองและงานอยูเ่สมอตวัอยา่งการการจดัการนวตักรรมของกระบวนการวจิยัและ
กระบวนการบรกิารวชิาการแสดงไดด้งัตารางที ่6.2  
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ตารางท่ี 6.2 นวตักรรมและโอกาสเชงิกลยทุธ ์
ระบบ นวตักรรม โอกาสเชิงกลยทุธ์ 
วจิยั  การน าเทคนิค ZOPP มาใชใ้นการ 

ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์
วจิยัเชงิพืน้ทีข่องชุมชน 

 ไดข้อ้มลูความตอ้งการของชุมชนทีม่าจาก 
กระบวนการทีน่่าเชื่อถอื สามารถน าผลทีไ่ดไ้ปผลกัดนั
ให้มกีารท างานวจิยัที่ตรงเป้าหมายและเกดิประโยชน์
แก่ชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 

บรกิาร
วชิาการ 

 การน าระบบ ISO 17025 มาใช้ใน
หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

 เพิ่มศักยภาพให้เป็นห้องปฏิบัติการชัน้น าด้าน
สิง่แวดลอ้ม แขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

 

6.1 ก (2) ขอ้ก าหนดของระบบงาน 
ส่วนงานมีวิธีการก าหนดข้อก าหนดของระบบงาน โดยการพิจารณาจากนโยบายทีมบริหาร 

วสิยัทศัน์  กลยุทธ ์รวมทัง้การส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของกระบวนการต่างๆ
มาวเิคราะห์เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันากระบวนการนัน้ๆ และน ามาเป็นขอ้ก าหนดส าคญัของระบบงาน
ของส่วนงานเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงในเชิงนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติที่ส่งผลท าให้ผลลัพธ์ใน
กระบวนการนัน้ๆมปีระสทิธภิาพและท าให้ระบบงานของส่วนงานบรรลุผลส าเรจ็ ข้อก าหนดที่ส าคญัของ
ระบบงานและกระบวนการหลกัของส่วนงานไดแ้ก่ 

1. บรรลุวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายตวัชีว้ดัทีส่ าคญั (KPI) ในระดบักลยุทธ์ และกระบวนการ
ท างาน 

2. ใชท้รพัยากรและงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ 
3. รบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 
4. บุคลากรเกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิาน สรา้งความยัง่ยนืใหส้่วนงาน 
5. มกีารบรูณาการในการท างานรว่มกนัและกระบวนการท างานมกีารเชื่อมโยงกนั 
6. สนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัใหล้กูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
7. มกีารน าผลการประเมนิมาพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการท างานและระบบงาน 
6.1 ข การจดัการระบบงาน 
6.1 ข (1) การน าระบบงานไปปฏบิตั ิ
ระบบงานของส่วนงานแสดงไดด้งัรปูที ่6.2 และตารางที ่6.1 โดยทีส่่วนงานมกีารมอบหมาย 

หน้าที่ใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของแต่ละกระบวนการและมตีวัชีว้ดัก ากบัตัง้แต่ระดบับุคคล ระดบั
กจิกรรมหรอืโครงการทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ์และกระบวนการต่างๆของส่วนงาน มกีารตดิตาม
ผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 6 เดือนหรอืทุกปี ขึ้นกับลกัษณะงานของกระบวนการนัน้  ๆ และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานต่อทมีบรหิารเพื่อรบัทราบและปรบัปรุงกรณีทีก่ารด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

6.1 ข (2) การควบคุมตน้ทุน 
ส่วนงานโดยงานนโยบายและแผนรว่มกบังานคลงัและพสัดุจะด าเนินการแจง้โดยใช ้
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หนังสือเวียนให้แต่ละงานเสนอแผนการด าเนินงานรวมทัง้งบประมาณที่ต้องการใช้จ่ายของแต่ละ
ปีงบประมาณ จากนัน้จะมคีณะกรรมการวเิคราะห์ วางแผนและบรหิารงบประมาณ พจิารณาความเหมาะสม
ของแผนงานและแผนการใชจ้่ายเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพก่อนการอนุมตัแิละส่งแผนงบประมาณประจ าปีใหก้บั
ทางมหาวทิยาลยั  มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งของกระบวนการท างานตามแผนครอบคลุมทุกงานโดยให้
แต่ละงานมกีารประเมนิความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ โอกาสที่จะเกดิ ผลกระทบรวมทัง้แผนป้องกนัและเพื่อเป็น
การควบคุมต้นทุนของส่วนงานในระดบันโยบายหรอืภาพรวมของส่วนงานในการด าเนินการตามแผน ส่วน
งานมแีนวทางดงันี้ 

1. การก าหนดใหม้กีารรายงานสถานะภาพการเงนิของส่วนงานต่อคณะกรรรมการประจ าส่วนงาน
ทุกเดอืน 

2. มกีารจดัท าแผนงานและแผนงบประมาณทัง้ในระยะสัน้ (1 ปี) และระยะยาว (5 ปี) และมกีารปรบั
แผนในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็นเรง่ด่วน เพื่อใหก้ารใชจ้า่ยงบประมาณมปีระสทิธภิาพ 

3. มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งในทุกพนัธกจิ 
4. ลดตน้ทุนในการท างานโดยก าหนดนโยบาย Green Policy  

ส่วนการควบคุมตน้ทุนในระดบัปฏบิตักิาร หรอืกระบวนการท างาน ส่วนงานมกีารด าเนินการดงันี้ 
1. มแีผนป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ โดยมกีารตดิตามแผนและผล ทุก 6 เดอืนในการจดัการ

ความเสีย่งครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
2. ใชท้รพัยากรน ้า ไฟฟ้า น ้ามนัและกระดาษอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

 6.1 ค การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 
 ส่วนงานมแีผนการจดัการความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุกงาน โดยค านึงถงึอุบตัภิยัหรอื

เหตุรา้ยที่อาจเกดิขึน้และบรรจุไว้ในแผนป้องกนัและการจดัการความเสี่ยงของส่วนงาน มผีู้รบัผดิชอบคอื 
คณะกรรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัคณะกรรมการความปลอดภยัทางอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ระดบัส่วนงาน และหวัหน้าหน่วยหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ดงัตารางที ่6.3  

ตารางท่ี 6.3 ระบบการเตรยีมความพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน 
ระบบการเตรียม
ความพร้อม 

ความปลอดภยั ภาวะฉุกเฉิน 

ผูร้บัผดิชอบ  คณะกรรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
 คณะกรรมการความปลอดภยัทางอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มระดบัส่วนงาน 
 หวัหน้าหน่วยหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

การป้องกนั  การจัดอบรมและซักซ้อมความรู้ความ
เข้าใจในการแก้ไขปญัหาด้านความ
ปลอดภยั 

 การจัดท าคู่มือความปลอดภัยการใช้
หอ้งปฏบิตักิาร 

 การจัด ฝึ กอบ รมความปลอดภัย ใน

 การจดัอบรมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
อคัคภียั ทุกเดอืน  

 การส ารองข้อมูลส าคัญลงฐานข้อมูล
ทุก สปัดาห ์

 จัดเตรียมระบบส ารองด้านไฟฟ้า 
น ้าประปา  
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ระบบการเตรียม
ความพร้อม 

ความปลอดภยั ภาวะฉุกเฉิน 

หอ้งปฏบิตักิาร 
การจดัการ  ปฏบิตัติามคู่มอืความปลอดภยั  ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติในภาวะ

ฉุกเฉิน 
ความต่อเนื่องของ
การด าเนินงาน 

 มีทีมตรวจสอบความเสียหาย และการ
เฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง 

 การปิดระบบ 
 การจัด เตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน

ส ารอง 
ก า รท า ให้ คื น สู่
สภาพเดมิ 

 มีทีมแผนการบริห ารจัดการอาคาร
สถานที ่

 มอบหมายให้บุ ค ลากรทุ ก ระดับ
รว่มกนัรบัผดิชอบในแต่ละพืน้ที ่

 

ความปลอดภยั 
   ส่วนงานมรีะบบการบรหิารจดัการด้านการรกัษาความปลอดภยัโดยบุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมใน
แต่ละภารกจิดา้นความปลอดภยัตลอดจนมกีารอบรมบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการแกไ้ขปญัหาดา้น
ความปลอดภยัเชงิป้องกนัอย่างเป็นระบบและอย่างถูกต้องทมีบรหิารไดม้อบหมายใหค้ณะท างานดา้นความ
ปลอดภยัและชวีอนามยัของส่วนงานมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัที่จ าเป็น
ส าหรบับุคลากรทีป่ฏบิตังิานอยู่ภายในส่วนงานมกีารดูแลรกัษาสถานทีใ่หม้คีวามปลอดภยั จดัท าสญัลกัษณ์
แสดงพื้นที่อนัตรายให้สามารถสงัเกตเหน็ได้อย่างเด่นชดัมกีารจดัหาอุปกรณ์ในการดบัเพลงิอย่างพอเพยีง
และพรอ้มใชง้านตลอดเวลามวีธิปีฏบิตังิานและวธิปีฏบิตัใินภาวะฉุกเฉินโดยมกีารระบุหน้าทีข่องบุคลากรว่า
มหีน้าทีอ่ยา่งไรเมือ่มเีหตุฉุกเฉินเกดิขึน้มแีบบฟอรม์รายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึ้นภายในส่วนงานเพื่อใหเ้กดิการ
รายงานและวเิคราะห์สาเหตุทีเ่กดิขึน้น าไปสู่การป้องกนัอย่างถาวรรวมถงึการวางแผนการฝึกอบรมทัง้ทาง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัโิดยจดัหาวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและมคีวามช านาญในการรบัมอืกบั
ภาวะฉุกเฉินที่จะเกดิขึน้และได้มกีารวางแผนฝึกซ้อมเพื่อเพิม่ความช านาญโดยได้มกีารวางแผนฝึกซ้อมไว้
อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปีมแีผนการซ้อมหนีไฟเป็นประจ าทุกปีเพื่อสรา้งให้บุคลากรมแีนวคดิและตระหนักใน
เรื่องความปลอดภยัเผยแพร่แนวคดิความรู้และวธิกีารแก้ไขปญัหาเมื่อเกิดสถานการณ์จรงิด้านความไม่
ปลอดภยัขึน้ภายในส่วนงานอย่างสม ่าเสมอ 
 ดา้นหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ส่วนงานมกีารจดัท าคู่มอืความปลอดภยั วดีทิศัน์เรือ่งกฎระเบยีบ
และความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏบิตัิการวทิยาศาสตร์ และมรีะบบ LAB PASS ที่ผู้ต้องการใช้บรกิาร
ห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์จะต้องผ่านการดูวีดิทศัน์และสอบวดัความรู้ให้ผ่าน 100 % ถึงจะได้รบัการ
อนุญาตใหเ้ขา้ใชห้อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรไ์ด ้ 
การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 
  ส่วนงานมกีารเตรยีมพรอ้มรองรบัภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ส่วนงานสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และเฝ้าระวงัไม่ให้เกิดเหตุการณ์รา้ยแรงที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่ส าคญัและให้ผู้รบับรกิารเกิด
ความมัน่ใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมคีวามพร้อมต่อการรบัการเกิดภยัพิบตัิและภาวะฉุกเฉินโดย
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ค านึงถงึการป้องกนั การจดัการความต่อเน่ืองของการด าเนินการและการท าให้คนืสู่สภาพเดมิโดยเรว็ที่สุด
เป็นส าคญัซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

1) ความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิจากระบบงาน: กรณรีะบบงานมสีถานการณ์ทีต่อ้งไดร้บัการ 
แกไ้ขอย่างทนัท่วงทหีรอืเกดิความผดิพลาดในระบบงานส่วนงานด าเนินการโดยมรีองคณบดฝีา่ยต่างๆก ากบั
ดูแลและเป็นผู้ตดัสนิใจในระดบัต้นในการแก้ปญัหาเพื่อให้ทนัท่วงทแีละน าเหตุการณ์ดงักล่าวเสนอต่อทมี
ผูบ้รหิารเพื่อรบัทราบและท าการแจง้ใหบุ้คลากรรบัทราบเพื่อน าไปปฏบิตัหิากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวซ ้าอกี 

2) การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินและภยัพบิตัใินส่วนของสถานที่เพื่อใหส้ามารถด าเนินภารกจิ 
ไปไดอ้ยา่งต่อเนื่องโดยส่วนงานมกีารด าเนินการดงันี้ 

2.1) มรีะบบส ารองกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าดบัฉุกเฉินมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ให้พรอ้มใช้
งานอยูเ่สมอ 

2.2) ตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิตามจดุต่างๆทีม่องเหน็งา่ยเพื่อเตรยีมพรอ้มกรณีทีเ่กดิอคัคภียั 
2.3) ตดิตัง้อุปกรณ์ Eye Wash และ Shower ในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 
2.4) ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพื่อป้องกนัการโจรกรรมและป้องกนัเหตุรา้ยทีจ่ะอาจเกดิขึน้ภายใน

บรเิวณส่วนงานและโดยรอบ 
2.5) ติดหมายเลขโทรศพัท์ของหน่วยงานรกัษาความปลอดภยัและสถานพยาบาลภายใน

บรเิวณรอบส่วนงานไวท้ีเ่จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของแต่ละอาคาร 
2.6) มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย ดูแลและรบัแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินทัง้กลางวันและ 

กลางคนื รวมถงึดูแลการเปิด-ปิดลฟิทใ์นช่วงวนัหยดุเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการเพื่อเตรยีมพรอ้มกรณี
ทีล่ฟิทม์เีหตุขดัขอ้ง 
6.2 กระบวนการท างาน 

6.2 ก การออกแบบกระบวนการท างาน 
  6.2 ก (1) แนวคดิในการออกแบบ และ 6.2 ก (2) ขอ้ก าหนดของกระบวนการท างาน 
  ส่วนงานมแีนวคดิในการออกแบบกระบวนการท างานและการก าหนดขอ้ก าหนดของ 

กระบวนการท างานเช่นเดยีวกบัระบบงานในข้อ 6.1 ก (1) และ (2) โดยกระบวนการท างานแสดงได้ดงั
ตารางที ่6.1 ส่วนขอ้ก าหนดของกระบวนการท างานแสดงไดด้งัตารางที ่6.4 

ตารางท่ี 6.4 ขอ้ก าหนดของกระบวนการท างาน 
กระบวนการสนับสุน ข้อก าหนดของกระบวนการ 

1. ระบบงานคลงัและพสัดุ 
1). กระบวนการบรหิารงานสวสัดกิาร ความถูกตอ้ง และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัว่าดว้ยการ

จดัสวสัดกิารเพิม่เตมิภายในมหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ.2557 

2). กระบวนการรบัและน าส่งเงนิ ความถูกตอ้ง และประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่ง 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การ
เบกิเงนิ การจา่ยเงนิ และการควบคุมดแูลการ
จา่ยเงนิ พ.ศ.2551 
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กระบวนการสนับสุน ข้อก าหนดของกระบวนการ 
3). กระบวนการจ่ายเงนิ ความถูกตอ้ง และประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่ง 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การ
เบกิเงนิ การจา่ยเงนิ และการควบคุมดแูลการ
จา่ยเงนิ พ.ศ.2551 

4). กระบวนการจดัท ารายงาน ความถูกตอ้ง ความล่าชา้  
5). กระบวนการบรหิารงานพสัดุ ส่วนงานด าเนินการตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการพสัดุ 
6). กระบวนการจดัหาพสัดุ ส่วนงานด าเนินการตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการพสัดุ 
7). กระบวนการควบคุม ส่วนงานด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ

พสัดุมหาวทิยาลยัก าหนด 
8). กระบวนการบรหิารสญัญา ส่วนงานด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ

พสัดุมหาวทิยาลยัก าหนด 
9). กระบวนการบรหิารจดัการพืน้ที ่ ส่วนงานมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการ

พืน้ที ่เพื่อบรหิารจดัการพืน้ทีแ่ละก าหนดแนว
ทางการบรหิารจดัการพืน้ที ่ 

2. ระบบงานด้านการศึกษา 
1). กระบวนการพฒันาหลกัสตูร เป็นไปตามมาตรฐาน TQF 
2). กระบวนการคดัเลอืกนกัศกึษา ไดน้กัศกึษาทีม่คีุณสมบตัติามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
3). กระบวนการจดัการเรยีนการสอน มคีุณภาพตามระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่ าหนด 
4). กระบวนการพฒันานกัศกึษา เก่งด ีมสีุข 
3. ระบบบริหารงานบริหาร 
1). กระบวนการน าเสนอหนังสอื ถูกตอ้ง รวดเรว็ 
2). กระบวนการแจง้เวยีนหนงัสอื ถูกตอ้ง รวดเรว็ 

3). กระบวนการส่งหนงัสอืออก ถูกตอ้ง รวดเรว็ 

4). กระบวนการรบัหนงัสอืเขา้ ถูกตอ้ง รวดเรว็ 

5). กระบวนการจดัการประชุม มคีวามชดัเจนในวาระการประชุม ตรวจสอบได้ 
6). กระบวนการวเิคราะหอ์ตัราก าลงั ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการบรหิารงาน

บุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 
7). กระบวนการสรรหาคดัเลอืก ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิลเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคล การบรรจแุละ
แต่งตัง้ และการทดลองปฏบิตังิานของพนกังาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2556 

8). กระบวนการบรรจ ุแต่งตัง้ ลาออก โยกยา้ย ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิลเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละ
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กระบวนการสนับสุน ข้อก าหนดของกระบวนการ 
วธิกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคล การบรรจแุละ
แต่งตัง้ และการทดลองปฏบิตังิานของพนกังาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 

9). กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานใน
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2555 

10). กระบวนการพฒันาบุคลากร ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 

11). กระบวนการเงนิเดอืน ค่าตอบแทน ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการบรหิารงาน
บุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 

12). กระบวนการสวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการบรหิารงาน
บุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 

13). กระบวนการผลติสื่อ  ใชง้านง่าย รวดเรว็ ถูกตอ้ง  
14). กระบวนการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ ขอ้มลูครบถว้น มคีวามถูกต้อง รวดเรว็ 
15). กระบวนการสรา้งเครอืขา่ย ตรวจสอบขอ้มลูมคีวามถูกต้อง  ชดัเจน 
16). กระบวนการความรว่มมอืระหว่างประเทศ ตรวจสอบขอ้มลูมคีวามถูกต้อง ชดัเจน  
4. ระบบงานนโยบายและแผน 
1). กระบวนการบรหิารนโยบายและแผน มแีผนและงบประมาณทีพ่รอ้มสนบัสนุนการ

ด าเนินงานตามตวัชีว้ดัของยทุธศาสตร ์บุคลากรและ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดร้บัรูแ้ผนยทุธศาสตรข์องส่วน
งาน 

2). กระบวนการพฒันาคุณภาพ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพทีเ่หมาะสม
สอดคลอ้งกบัภารกจิและพฒันาการของส่วนงาน 
ด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

3). กระบวนการจดัการความรู ้ รวบรวมความรูต้ามประเดน็ทีก่ าหนดมาพฒันาและ
จดัเกบ็อย่างเป็นระบบ สามารถเผยแพรไ่ด้ 

4). กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง มกีารประเมนิ วเิคราะห ์และระบุความเสีย่งที่
ครอบคลุมในทุกพนัธกจิของการด าเนินงาน 

5. ระบบงานสารสนเทศ 
1). กระบวนการจดัท าแผนแมบ่ท ICT สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรค์ณะฯ, แผนแมบ่ทไอซทีี

ของมหาวทิยาลยั 

2). กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง ICT วเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่งดา้นไอซที ีมกีาร

ประเมนิ 
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กระบวนการสนับสุน ข้อก าหนดของกระบวนการ 
3). กระบวนการพฒันาสื่อผสม ความรวดเรว็ ความถูกตอ้ง ความพงึพอใจ 

4). กระบวนการการพฒันา E-Learning ความเสถยีรของระบบ สื่อประกอบการจดัท า 

5). กระบวนการพฒันาและปรบัปรงุเวบ็ไซต์ ความสวยงาม ความถูกตอ้ง เกณฑก์ารประเมนิ

เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

6). กระบวนการเผยแพร่ขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ ความถูกตอ้ง ความรวดเรว็ 

7). กระบวนการจดัหาระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย 

ระเบยีบพสัดุ งบประมาณ คุณสมบตัขิองฮารด์แวร์ 

8). กระบวนการการแกป้ญัหาระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย 

ความพงึพอใจ ความรวดเรว็ 

9). กระบวนการขอใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ ความพรอ้มในการใชง้าน ความสะอาด 

10). กระบวนการการพฒันาระบบสารสนเทศองคก์ร ระบบพรอ้มใชง้าน รายงานมคีวามถูกตอ้ง ความพงึ

พอใจ 

11). กระบวนการการฝึกอบรมดา้น ICT ความพงึพอใจ จ านวนผูอ้บรม 

12). กระบวนการยมื/คนื GPS และแผนที ่ ความพรอ้มใชง้าน จ านวนอุปกรณ์ในการใหบ้รกิาร 

6. ระบบบริหารงานกายภาพและบริการพื้นฐาน 

1). กระบวนการบรหิารงานยานพาหนะ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั รอบระยะเวลา ความ
คุม้ค่า  

2). กระบวนการบรหิารงานอาคารสถานที่ ความพรอ้มส าหรบัการใชง้าน ความสะอาด ความ
คุม้ค่า 

3). กระบวนการจราจรความปลอดภยั ความคล่องตวัในการใชถ้นน ความปลอดภยั 

4). กระบวนการช่างซ่อมบ ารงุรกัษา ความรวดเรว็ ความถูกตอ้ง ความพงึพอใจ 

5). กระบวนการงานภูมทิศัน์ การดแูล ความสวยงาม ความน่าอยู่ 

6). กระบวนการบรหิารงานโสตฯ รอบระยะเวลา ความรวดเรว็ ความคุม้ค่า 

7. ระบบงานการด้านการวิจยั 
1). กระบวนการประชาสมัพนัธ,์ จลุสาร Online กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด การน าไปใชป้ระโยชน์ 
2). กระบวนการประสานงานดา้นทุนวจิยั กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด การน าไปใชป้ระโยชน์ 

ความถูกตอ้ง 
3). กระบวนการขอใชห้อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ความคุม้ค่า 
4). กระบวนการใหบ้รกิารยมืคนือุปกรณ์
วทิยาศาสตร ์

กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ความคุม้ค่า 

5). กระบวนการเบกิจ่ายเงนิโครงการ กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ความรวดเรว็ ความ
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กระบวนการสนับสุน ข้อก าหนดของกระบวนการ 
ถูกตอ้ง 

6). กระบวนการตดิตามการน าไปใชป้ระโยชน์ ความคุม้ค่า 
7). กระบวนการบรกิารตรวจภาษาส าหรบับทความที่
จะตอ้งตพีมิพ ์

ความถูกตอ้ง ความรวดเรว็ การน าไปใชป้ระโยชน์ 

8). กระบวนการใหบ้รกิารเบกิวสัดุ-สารเคม ี การน าไปใชป้ระโยชน์ ความคุม้ค่า 
8. ระบบงานด้านการบริการวิชาการ 
1). กระบวนการประสานงานดา้นทุนวจิยัประเภท
บรกิารวชิาการ 

กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด การน าไปใชป้ระโยชน์ 

2). กระบวนการใหบ้รกิารตรวจวดัวเิคราะห์
พารามเิตอรด์า้นสิง่แวดลอ้ม 

กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด การน าไปใชป้ระโยชน์ 
ความถูกตอ้ง 

3). กระบวนการวเิคราะหต์าม Standard Method ความถูกตอ้ง การยอมรบัตามมาตรฐานสากล 
4). กระบวนการด าเนินงานจดัโครงการฝึกอบรม การน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

6.2 ข การจดัการกระบวนการท างาน 
6.2 ข (1) การน ากระบวนการท างานทีส่ าคญัไปปฏบิตั ิ
จากแนวคดิและระบบงานของส่วนงานในรปูที ่1 และ 2 ส่วนงานโดยทมีบรหิารมกีาร 

ก าหนดตัวชี้ว ัดของการด าเนินงานของส่วนงานในทุกระดับ ตัง้แต่ระดับบุคคล กลยุทธ์ ระบบงาน 
กระบวนการท างานและแผนปฏบิตักิาร โดยให้ตวัชี้วดัมคีวามสอดคล้องกนัตามล าดบั และเพื่อให้มัน่ใจว่า
การด าเนินงานส าเรจ็ ได้มกีารก าหนดเป้าหมายและมกีารติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองทุก 3 
เดอืน 6 เดอืนหรอื 1 ปี ขึน้กบัลกัษณะงานนัน้ ๆ จากนัน้จะมกีารพจิาณาผลการด าเนินงานเพื่อน ามาพฒันา
หรอืปรบัปรงุโดยทมีบรหิารไดม้กีารก าหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละกระบวนการท างานทีช่ดัเจน 

6.2 ข (2) การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
   ส่วนงานมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการด าเนินงานทุกขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการ
ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และความ
ต้องการในการด าเนินงานทุกกระบวนการจะเริม่ต้นที่กระบวนการการรบัฟงัเสยีงของลูกค้าและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีเพื่อน ามาก าหนดการด าเนินงานและการใหบ้รกิารเพื่อส่งมอบไปถงึมอืลกูคา้ 

 โดยส่วนงานก าหนดระบบคุณภาพในภาพรวมของส่วนงานและกระจายลงไปสู่การปฏบิตัใินส่วน
งานที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ส่งมอบปจัจยัน าเข้า (Input) และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดย
ก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิานใหผู้ป้ฏบิตัดิ าเนินการตามทีก่ าหนดไวอ้ยา่งคงเสน้คงวาจากนัน้จงึเขา้
สู่ข ัน้ตอนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพื่อตรวจตดิตามการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกดิความผิดพลาด เป็นการสรา้งความมัน่ใจแก่ลูกค้าถงึคุณภาพของสนิค้า
และบรกิารที่ได้รบั ซึ่งหากเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืความต้องการของลูกคา้/กฎระเบยีบมาตรฐานเปลีย่นแปลง
ไป กจ็ะมกีารปรบัปรงุคุณภาพ (Quality Improvement) โดยยดึหลกัการการแบ่งปนัขอ้มลูและการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้องทัง้หมดทัง้หน่วยงานภายในและภายนอก ( Information Integration and 



90 

Linkage) ก่อใหเ้กดิการรบัทราบขอ้มลูขา่วสารรว่มกนั ท าใหส้ามารถด าเนินการปฏบิตั ิปรบัปรงุกระบวนการ
ท างาน และพฒันางานไดอ้ยา่งต่อเนื่องและเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ส่วนงานมกีระบวนการวเิคราะห์คดัเลอืกผู้ส่งมอบที่ส าคญั เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่
ก าหนด นอกจากนี้ ยงัมกีารบรหิารจดัการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน โดยก าหนดให้มกีารประเมนิความ
เสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน มรีองคณบดทีีก่ ากบัดูแลรบัผดิชอบจดัการและควบคุมความเสีย่ง
ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้และมคีณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสี่ยงก ากบัดูแลและให้ความคดิเห็น
เพื่อการบรหิารความเสี่ยงมปีระสทิธภิาพ ตวัอย่างการบรหิารจดัการผู้ส่งมอบที่ส าคญัในกระบวนการวจิยั
และกระบวนการบรกิารวชิาการแสดงไดด้งัตารางที ่6.5 
ตารางท่ี 6.5 การบรหิารจดัการกบัผูส้่งมอบทีส่ าคญั 
ระบบงาน ผูส่้งมอบท่ีส าคญั กระบวนการวิเคราะหค์ดัเลือก 

วจิยั 1. แหล่งทุน 
2. บรษิทัขายวสัดุ 
สารเคมคีรภุณัฑ์
วทิยาศาสตร ์

 บุคลากรที่ได้รบัมอบหมายตรวจสอบข้อมูลของแหล่งทุนที่
น่าเชื่อถอื ก่อนประชาสมัพนัธข์า่วสารใหน้กัวจิยัรบัทราบ 
 โครงการฝึกอบรมจะมีขัน้ตอนการคัดเลือกโดยเปรยีบเทียบ
ราคา คุณภาพ และขอ้เสนออื่นๆ ระหว่างรา้นค้า 2-3 แหล่ง และ
น าข้ อ มู ล ม าอภิ ป รายคัด เลือ ก แล ะส รุป ผ ล ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการแต่ละโครงการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะใช้กระบวนการคัดเลือกตาม
เกณฑม์าตรฐาน ISO 17025 
 มกีารประเมนิผลการด าเนินการของผูส้่งมอบจากระดบัความพงึ
พอใจของแบบสอบถามในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งจากผูร้บับรกิาร 
 บุคลากรที่ได้รบัมอบหมายตดิต่อโดยตรงกบัผู้ส่งมอบเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทาง โดยหากส่วนงานพบการ
ด าเนินงานที่ไม่ดี จะติดต่อแจ้งให้แก้ไขปรบัปรุงและสอบถาม
สาเหตุเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากนัน้จะรายงานผลให้ที่
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ 

บรกิารวชิาการ 1. แหล่งทุน 
2. รา้นคา้เสือ้ หมวก 
กระเป๋า อาหาร 

3. บรษิทัขายวสัดุ 
สารเคมคีรภุณัฑ์
วทิยาศาสตร ์

  6.2 ข (3) การปรบัปรงุกระบวนการ 
ส่วนงานมีการปรบัปรุงระบบงานและกระบวนการท างานในภาพรวมตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรขอ้ 2 ค. ในเรื่องของการปรบัปรุงผลการด าเนินการ โดยในแต่ละกระบวนการหลกัและกระบวนการ
สนบัสนุนจะใชว้ธิกีารของ SIPOC และ PDCA ควบคุมและตดิตามผลการด าเนินการเพื่อน ามาพฒันาต่อไป 
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หมวด 7 ผลลพัธ ์ 
 

7.1 ผลลพัธด้์านผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ  
7.1 ก.ผลลพัธด้์านผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการท่ีมุ่งเน้นลกูค้า 

ตารางท่ี 7.1.1  ผลลพัธด์า้นผลติภณัฑข์องกระบวนการหลกัของส่วนงาน 
กระบวนการ ผลผลิต ลกูค้า ตวัช้ีวดั (หน่วยนับ) เป้าหมาย ผลลพัธ์ 

54 55 56 54 55 56 
การเรยีนการสอน 1.องค์ความรู้ด้าน

สิ่ ง แ วด ล้ อ ม แล ะ
ทรพัยากรจากการ
เรยีนการสอน 

นกัศกึษาระดบั ป.ตร ี
และบณัฑติศกึษา 
 
 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ (ระดบั) - 4.00 4.00 - 4.00 4.40 
รอ้ยละของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง/
สรา้งชื่อเสยีงในระดบัคณะ ระดบั
มหาวทิยาลยั ระดบัประเทศ และระดบั
นานาชาต ิ(รอ้ยละ) 

10 - - 11.95 - - 

จ านวนนกัศกึษาและศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัรางวลั
ระดบัชาต/ินานาชาต ิหรอืเป็นผูน้ าสงูสุด
ขององคก์ร (คน) 

- 30 8 - 47 12 

รอ้ยละของอาจารยท์ีม่กีารแลกเปลีย่นดา้น
การเรยีนการสอนกบัมหาวทิยาลยัใน
ระดบัประเทศและต่างประเทศ (รอ้ยละ) 

- - 5 - - 16.98 

รอ้ยละของอาจารยป์รญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า (รอ้ยละ) 

- - 80 - 77.08 79.25 

รอ้ยละของศาสตราจารยร์วมกบัรอง
ศาสตราจารย ์(รอ้ยละ) 

- - 30 - 27.08 25.00 
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กระบวนการ ผลผลิต ลกูค้า ตวัช้ีวดั (หน่วยนับ) เป้าหมาย ผลลพัธ์ 
54 55 56 54 55 56 

การวจิยั 1. ผลงานวจิยัดา้น
เทคโนโลยี
สิง่แวดลอ้ม 
2. ผลงานวจิยัดา้น
ทรพัยากรและการ
อนุรกัษ์ 
3. ผลงานวจิยัดา้น
สารสนเทศ
สิง่แวดลอ้ม 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 คณาจารย ์
 แหล่งทุน 

จ านวนการอา้งองิขอ้มลู ผลงานวจิยั (ครัง้/
เรือ่ง) 

- - 1.19 1.02 1.20 1.29 

จ านวนผลงานตพีมิพ ์(เรือ่ง) 32 37 27 47 30 47 
การอา้งองิเฉลีย่ของผลงานตพีมิพย์อ้นหลงั 
5 ปี (ครัง้/เรือ่ง) 

- - 2.36 2.39 2.36 2.57 

จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัการสนับสนุน
จากภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ 
(โครงการ) 

- - 5 - 2 5 

จ านวนผลงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิรายไดห้รอื
ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ สงัคม หรอืนโยบาย 
(เรือ่ง) 

1 1 5 
 

 

2 
 

 

2 4 

การบรกิารวชิาการ 1. ผลงานโครงการ
บรกิารวชิาการ 
2. องคค์วามรูจ้าก
โครงการฝึกอบรม/
โครงการค่าย
เยาวชน 
3. ผลการตรวจวดั 

ผูว้่าจา้ง (หน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชน) 
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม (ใน
อดตีและในอนาคต) 
ผูใ้หทุ้น (อดตี 
ปจัจบุนัและอนาคต) 
ผูใ้ชบ้รกิาร 

หอ้งปฏบิตักิารไดร้บัการรบัรองคุณภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน (ใบรบัรอง) 

- - 1 - - 1 

จ านวนกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิผลงานและ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ (กจิกรรม) 

- - 5 - - 22 

การตดิตามตรวจสอบและเสนอแนะวธิกีาร
แกไ้ขสิง่แวดลอ้ม (ครัง้/เรือ่ง) 

- - 5 - - 51 
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กระบวนการ ผลผลิต ลกูค้า ตวัช้ีวดั (หน่วยนับ) เป้าหมาย ผลลพัธ์ 
54 55 56 54 55 56 

 วเิคราะห์
พารามเิตอรท์าง
หอ้งปฏบิตักิาร 

        

การท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้ม 
 

1. กจิกรรม/
โครงการทีจ่ดั
เพื่อบรรลุพนัธ
กจิของส่วนงาน 

 
 
 

นกัศกึษาระดบั ป.
ตรแีละบณัฑติศกึษา
องคก์รภาครฐั 
และเอกชนใน
ระดบัประเทศและ
นานาชาตชิุมชน
และสงัคม 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตรด์า้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
สิง่แวดลอ้มและภมูปิญัญาทอ้งถิน่
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2553-2555 
(โครงการ/กจิกรรม) 

- 15 - - 43 - 

จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการยกยอ่งและมคีวาม
ต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาต ิ
(มุง่เน้นกจิกรรมทีส่รา้งความเขม้แขง็ต่อชุมชน) 
(โครงการ) 

- - 10 - 17 12 
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7.1 ข. ผลลพัธด้์านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบติังาน 
7.1 ข (1) ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 

           กระบวนการดา้นการเรยีนการสอน 
 

 
รปูท่ี 7.1.1 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 

 
รปูท่ี 7.1.2   จ านวนนกัศกึษาและศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัรางวลั 

 

 
รปูท่ี 7.1.3 หอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัรองคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
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กระบวนการดา้นการวจิยัและบรกิารวชิาการ 
 ในกระบวนการวิจัยและกระบวนการบริการวิชาการส่วนงานมีการติดตามผลตามตัวชี้ว ัด
กระบวนการ เพื่อประเมนิและน าไปพฒันาการด าเนินการของกระบวนการสนับสนุนที่ส าคญั (หมวด 6 ขอ้ 
6.1.ข(2)) ดงัรปูที ่7.1.4 -7.1.6  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.1.4 ผลลัพธ์ตัวชี้ว ัดกระบวนการจดัการทุนวิจยั  น าไปพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
บรรยากาศการวจิยั  

พบว่าในปี 2556 อาจารยท์ีย่ ืน่สมคัรขอรบัทุนมจี านวนลดลงเนื่องจากการจดัสรรทุนจากแหล่งทุนมี
ลดลง แต่สดัส่วนเงนิทุนทีไ่ดร้บัต่อจ านวนอาจารยม์เีพิม่ขึน้ จงึน ามาวางแผนการเพิม่จ านวนเงนิทุนจากเงนิ
รายไดส้่วนงานในปี 2557 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 7.1.5 ผลลพัธต์วัชี้วดักระบวนการเผยแพร่ผลงาน น าไปพฒันากระบวนการสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงาน  

 โดยเพิม่การมุ่งเน้นการตพีมิพ์ในระดบันานาชาต ิการให้บรกิารตรวจภาษาองักฤษก่อนส่งตพีมิพ์
และมกีารพฒันาคุณภาพของวารสารส่วนงาน พบว่าในปี 2556 มจี านวนผลงานตพีมิพ์ระดบันานาชาติ
เพิม่ขึน้  

จ ำนวนฐำนขอ้มลูทีเ่ป็นที่
ยอมรบัทีว่ำรสำรสำมำรถ

เขำ้สู่ระบบได้

จ ำนวนผลงำนวจิยัทีม่ี
หลกัฐำนกำรน ำไปใช้

ประโยชน์
เป้ำหมำย 2556 1 4

2554 1 1

2555 1 1

2556 3 5
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corresponding author

จ ำนวนผลงำนตพีมิพ์
ระดบันำนำชำติ

เป้ำหมำย 2556 69 22
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รปูท่ี 7.1.6 ผลลพัธ์ตวัชี้วดักระบวนการจดัการฐานขอ้มูลงานวจิยัและการตดิตามการด าเนินงานศูนย์วจิยั 
น าไปพฒันากระบวนการเสรมิสรา้งบรรยากาศการวจิยั และปรบัปรงุระบบการตดิตามผลการด าเนินงาน 
 

7.1 ข (2) การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 
             การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินดา้นระบบสารสนเทศ 

 
รปูท่ี 7.1.7 การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินดา้นระบบสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 

รอ้ยละควำมพงึพอใจกำรเขำ้ใชบ้รกิำร
ฐำนขอ้มลู

รอ้ยละกำรปรบัปรุงขอ้มลูตำม
ก ำหนดเวลำ

รอ้ยละจ ำนวนศนูยว์จิยัทีส่่งรำยงำนตำม
ก ำหนด

เป้ำหมำย 2556 80 75 75

2554 0 0 50

2555 85.6 0 25

2556 73 100 50
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การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินดา้นระบบกายภาพและบรกิารพืน้ฐาน 

 
รปูท่ี 7.1.8 การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินดา้นระบบกายภาพและบรกิารพืน้ฐาน 

 
7.1 ค. ผลลพัธด้์านการน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั 

 
รปูท่ี 7.1.9 ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

ยุทธศาสตร ์1 ยุทธศาสตร ์2 ยุทธศาสตร ์3 ยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์5

จ านวนตวัชีว้ดั 23 15 14 13 8

บรรลุเป้าหมาย 19 12 14 11 6
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รปูท่ี 7.1.10 เปรยีบเทยีบผลลพัธด์า้นการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัิ ปีงบประมาณ 2554 – 2556 

 

เมื่อเปรยีบเทยีบดา้นการน ากลยุทธไ์ปฏบิตั ิในปีงบประมาณ 2556 มตีวัชีว้ดัที่บรรลุตามเป้าหมาย
จ านวน  62 ตวัชีว้ดั จากจ านวนทัง้หมด 73 ตวัชีว้ดั (แผนยุทธศาสตรปี์ 2556-2560 ก่อนปรบัปรุง) คดิเป็น
ตวัชีว้ดัทีบ่รรลุเป้าหมาย รอ้ยละ  84.93 และเมื่อเปรยีบเทยีบการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใ์นปี 2554 
และปี 2555 มกีารด าเนินทีบ่รรลุตามตวัชีว้ดัทีด่กีว่าปี 2554  แมว้่าจะมกีารด าเนินงานทีบ่รรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วดัที่ต ่ากว่าปี 2555 เนื่องจากเป็นการเปรยีบเทียบผลลพัธ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 
2553-2555  และจากการตดิตามผลปฏบิตัิงานตามแผนปีงบประมาณ 2556 ภายหลงัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานส่วนงานได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์เพื่อให้สอดคล้องกบับรบิทที่เปลี่ยนแปลงและน าไปจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2557 ต่อไป  

 
7.2 ผลลพัธด้์านการมุ่งเน้นลกูค้า 
 7.2 ก (1) ความพงึพอใจของลกูคา้ 

ดา้นการเรยีนการสอน 
ตารางท่ี 7.2.1 ความพงึพอใจนกัศกึษาทีม่ต่ีอหลกัสตูร ปีการศกึษา 2553 

 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

รอ้ยละ 76.92 92.31 84.93
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ตารางท่ี 7.2.2 ความพงึพอใจนกัศกึษาทีม่ต่ีอหลกัสตูร ปีการศกึษา 2554 

 
 

ตารางท่ี 7.2.3 ความพงึพอใจนกัศกึษาทีม่ต่ีอหลกัสตูร ปีการศกึษา 2555 
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ดา้นการวจิยัและการบรกิารวชิาการ 
งานวจิยัและบรกิารวชิาการไดด้ าเนินการประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้ในกระบวนการวจิยัและ

กระบวนการวชิาการดงัแสดงในรปูที ่7.2.1– 7.2.3  
 
 7.2 ก (2) ความผกูพนัของลกูคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 

รปูท่ี 7.2.1 ผลลพัธ์ตวัชี้วดักระบวนการสนับสนุนปฏบิตักิารเพื่อการวจิยั และผลลพัธ์ตวัชี้วดักระบวนการ
สนบัสนุนการบรกิารวชิาการ  

จากผลดังกล่าวส่วนงานน าไปพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การจดัโครงการและบริการ  และ
กระบวนการพฒันามาตรฐานการบรกิาร พบว่าในปี 2556 ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจเพิม่ขึน้ โดยส่วนใหญ่
มคีวามพงึพอใจเพิม่ขึน้จากระดบัดเีป็นดมีาก แต่จ านวนตวัอย่างส่งตรวจวเิคราะหม์ลีดน้อยลง พบว่าการส่ง
ตวัอยา่งตรวจจากคณาจารยภ์ายในส่วนงานมลีดลงเนื่องจากแหล่งทุนวจิยัมน้ีอยลง  
 

 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 7.2.2 ผลลพัธต์วัชีว้ดักระบวนการจดัการทุนวจิยับรกิารวชิาการ  

สดัส่วนเงนิทุนวจิยัทีไ่ดร้บั
ต่อจ ำนวนอำจำรย ์(บำท)

เป้ำหมำย 2556 288,462

2554 385,992

2555 352,361

2556 478,493
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จากผลดงักล่าวส่วนงานน าไปพฒันากระบวนการเสรมิสรา้งบรรยากาศการวจิยัหลายกจิกรรม 
พบว่าในปี 2556 มจี านวนเงนิทุนต่อจ านวนอาจารยแ์ละความพงึพอใจการประสานงานเพิม่มากขึน้ แต่มกีาร
ส่งรายงานตรงเวลาลดน้อยลง ซึง่จะไดม้กีารจดัท าระบบการแจง้เตอืนการจดัส่งรายงานแก่คณาจารยต่์อไป 
 
                                                                  
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 7.2.3 ผลลพัธต์วัชีว้ดักระบวนการจดัการโครงการฝึกอบรม 
จากผลดงักล่าวส่วนงานน าไปพฒันากระบวนการวเิคราะหก์ารจดัโครงการและบรกิาร  ผลในปี 

2556 พบว่าผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจมากขึน้ แต่มสีดัส่วนผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการต่อจ านวนผูไ้ดร้บั
คดัเลอืกลดน้อยลง น าไปปรบัปรงุระบบการประชาสมัพนัธใ์นหลายช่องทางต่อไป 
 

7.3 ผลลพัธด้์านการมุ่งเน้นบคุลากร 
7.3 ก ผลลพัธด์า้นบุคลากร 

   7.3 ก (1) ขดีความสามารถและอตัราก าลงัของบุคลากร 
  

 
รปูท่ี  7.3.1 จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัต าแหน่งทีสู่งขึน้ 
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  รปูท่ี  7.3.2  ความสามารถของบุคลากร และอตัราก าลงัของบุคลากร 
   

7.3 ก (2) บรรยากาศการท างาน 
 ตารางท่ี 7.3.1 ค่าคะแนนระดบัความสุขในการท างาน 

ข้อตกลงตาม KPI   ใน PA ส่วนงาน 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

คะแนนเฉลีย่ Happiness  6.40 6.50 
 

7.3 ก (3) การท าใหบุ้คลากรมคีวามผกูพนั  
ตารางท่ี 7.3.2 ความผกูพนั ความตอ้งการ และความคาดหวงัของบุคลากร 
ล าดบั รายการประเมิน ระดบัความต้องการ/ความ

คาดหวงั 

ระดบัสภาพความเป็น

จริง 

ค่าเฉล่ีย การแปรผล ค่าเฉล่ีย การแปรผล 

1 ดา้นการบรหิารจดัการ 4.43* มากทีสุ่ด 3.83*** มาก 
2 ด้ านก ายภ าพ  สิ่ งอ าน วยความ

สะดวก 
4.36** มากทีสุ่ด 3.91* มาก 

3 ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา
และเพื่อนรว่มงาน 

4. 18 มาก 3.88** มาก 

4 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 4.28 มากทีสุ่ด 3.75 มาก 
5 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า 4.30*** มากทีสุ่ด 3.68 มาก 

หมายเหตุ : * อนัดบัที ่1, ** อนัดบัที ่2, *** อนัดบัที ่3 
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รปูท่ี 7.3.3 ขอ้มลูความผูกพนัของบุคลากรทีม่ต่ีอคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตรจ์ าแนกบุคลากรตาม
ประเภทการจา้ง 
 

7.3 ก (4) การพฒันาบุคลากร 
   

 
รปูท่ี 7.3.4   สรปุการพฒันาบุคลากร ปี 2555 - 2556 (รอ้ยละ) 

 

7.4 ผลลพัธด้์านการน าองคก์รและการก ากบัดแูลองคก์ร   
 7.4 ก ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ร การก ากบัดแูลองคก์รและความรบัผดิชอบสงัคมในวงกวา้ง 
 7.4 ก (1) การน าองคก์ร  
 ส่วนงานมกีารก าหนดปจัจยัทีจ่ะท าใหบุ้คลากรเกดิความผกูพนั แต่ยงัไม่มกีารวดัระดบัความ
ผกูพนัของบุคลากร 
  7.4 ก (2) การก ากบัดแูลองคก์ร ผลลพัธด์า้นความโปรง่ใสในการก ากบัองคก์ร การตรวจสอบ
ภายใน 
  ดา้นความโปรง่ใส ส่วนงานไดร้บัการด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตังิานดา้นงานคลงัและพสัดุ 
จากศูนยต์รวจสอบภายใน ของมหาวทิยาลยัมหดิล โดยทางศูนยจ์ะเป็นผูก้ าหนดระยะเวลาในการเขา้
ตรวจสอบ 

ข้ำรำชกำร
พนง.มหำ
วิทยำลยั

พม.(เงินรำยได้) ลกูจ้ำงประจ ำ ลกูจ้ำงชัว่ครำว

ค.คำดหวงั 4.27 4.40 4.18 4.57 4.21

ค.เป็นจริง 4.02 4.07 4.11 4.40 4.00
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ปีงบประมำณ 2555 ปีงบประมำณ 2556
3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

 7.4 ก (3) กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั   
ส่วนงานได้ด าเนินการตามพนัธกจิต่าง ๆ ภายใต้ กฎ ระเบยีบและข้อบงัคบัตามที่ ระบุในตารางที ่

OP-12 โดยไมม่รีายงานผลการด าเนินงานทีข่ดัต่อกฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัดงักล่าว 
 งานคลงัและพสัดุ ได้ด าเนินการตามกฎระเบยีบที่มหาวทิยาลยัก าหนด และมกีารด าเนินการจดัท า
รายงานสถานะทางการเงนิ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เป็นประจ าทุกเดอืน ซึ่ง
ไมเ่กดิความล่าชา้ หรอืขอ้ผดิพลาดใด ๆ จากรายงานดงักล่าว 

7.4 ก (4) จรยิธรรม ผลการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล   
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ไดมุ้ง่เน้นถงึความส าคญัของการมรีะบบบรหิารงานทีด่แีละมี

ประสทิธภิาพบนระบบบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล  ซึ่งเป็นการบรหิารงานที่เน้นการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดบั มคีวามโปรง่ใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ซึง่จากผลการส ารวจความคดิเหน็ของบุคลากร
ภายในคณะ สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบการบรหิารงานบนหลักธรรมาภิบาล ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2555 - 2556 ดงันี้ 
 

ระดบัความคิดเหน็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 7.4.1 แสดงการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบุคลากร คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตรต่์อระบบ
บรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล 

จากแผนภูมิที่ 7.4.1 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตรต่์อระบบบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล ระหว่างปีงบประมาณ 2555 และ ปีงบประมาณ 
2556  

ปีงบประมาณ 2555 ระดบัความคดิเหน็มากหรอืเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่ 3.69 คดิเป็นรอ้ยละ 73.80 และ
มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.76 แสดงถงึผูต้อบแบบประเมนิมคีวามคดิเหน็เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

ปีงบประมาณ 2556 ระดบัความคดิเหน็มากหรอืเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่ 3.93 คดิเป็นรอ้ยละ 78.60 และ
มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.78 แสดงถงึผูต้อบแบบประเมนิมคีวามคดิเหน็เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

จากการเปรยีบเทียบข้อมูลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ ได้
บรหิารงานบนหลกัการของธรรมาภบิาลอย่างแท้จรงิ และมกีารพฒันาระบบบรหิารจดัการที่ด ีดงัตวัเลขที่

3.69 

3.93 
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เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ทัง้นี้ ผลการประเมนิที่ได้รบัในปีงบประมาณ 2556 จะน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงและพัฒนาระบบบรหิารให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิต่์อ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์ต่อไป 
7.4 ก (5) สงัคม  
ตารางที ่7.4.1  จ านวนโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูด้อ้ยโอกาส ชุมชน/สงัคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2556 

1 จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการยกยอ่งและมคีวามต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์
ต่อผูด้อ้ยโอกาส ชุมชน/สงัคมและประเทศชาต ิ (มุง่เน้นกจิกรรมทีส่รา้ง
ความเขม้แขง็ต่อชุมชน) 

10 12 

 

7.5 ผลลพัธด้์านการเงินและตลาด  
    7.5 ก ผลลพัธด้์านการเงินและตลาด 
  7.5 ก (1) ผลการด าเนินการด้านการเงิน 
  

 

รปูท่ี  7.5.1 แสดงรายรบั-รายจ่ายจากเงนิรายไดส้่วนงาน 

 

รปูท่ี  7.5.2 ผลลพัธด์า้นการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผน ปี 2553-2556 

2554 2555 2556

รายรบั 46,283,000.00 34,352,062.98 53,856,434.61

รายจ่าย 34,614,030.80 23,649,391.56 32,112,962.89
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รปูท่ี 7.5.3 เปรยีบเทยีบแผนและผลการใชง้บประมาณเงนิแผ่นดนิและงบประมาณเงนิรายไดปี้ 2553-2556 
 
 
 

งบประมำณ
ปี 2553

งบประมำณ
ปี 2554

งบประมำณ
ปี 2555

งบประมำณ
ปี 2556

แผน 46.12 69.47 59.15 65.17

ผล 58.72 69.80 57.73 65.63
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