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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
P.1 ลักษณะขององค์กร  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อก าเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์อันยาวไกล
ของรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ที่เล็งเห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อนักศึกษา ทั้ง
ในระดับปริญญาตรี โทและเอกรวมทั้งการวิจัยนับเป็นส่วนส าคัญของการสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแบบสหสัมพันธ์วิทยาออกไปสู่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศและของโลกใน
อนาคต ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Education and Research Project) เม่ือปี 2516 ณ ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาได้รับทุนสนับสนุน
จากมูลนิธิฟอร์ด จึงย้ายไปใช้สถานที่ของโรงแรมราชศุภมิตร (โรงแรมปริ้นเซส ณ ปัจจุบัน) ในปี 2521 
ได้รับการสถาปนาเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขตศาลายา ตั้งแต่ปี 2526 
จนถึงปัจจุบัน  โดยในปีงบประมาณ 2549-2550 ส่วนงานได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคาร
ใหมเ่พื่อรองรับภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยรวมทั้งภารกิจอื่น ๆ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาวางศิลาฤกษ์เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 
2549 และพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล” หมายถึง อาคารที่บันดาลให้เกิดการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2550 โดยไดเ้สด็จพระราชด าเนินมาเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเม่ือ
วันที่ 26 มิถุนายน 2552 และในปีงบประมาณ 2557 ส่วนงานได้รับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท 
บ้านปู จ ากัด (มหาชน) และได้จัดตั้งศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)  ขึ้นเพื่อมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเศรษฐกิจ
อาเซียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2555-2559 ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน 21st Century Education และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น 
เลิศในการวิจัย (Research Excellence) 
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ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร Organizational Environment    
(1)  หลักสูตรและบริการ  

ตารางที่ OP-1 หลักสูตรและบริการหลัก 

หลักสูตร 
และบริการหลัก 

นักศึกษา/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของ

ส่วนงาน 

วิธีการจัดหลักสูตร
และบริการหลัก 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตร ี
1). วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2.) วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (สอน นักศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 
(MUIC))  
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 
2). วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
3).วท.ม.สาขาเทคโนโลยีที ่
เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ
ม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อม 
4). วท.ม.สาขาวิชาการจัดการเมือง
น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) 
5). วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  
6). วท.ม.สาขาวิชาการจัดการเมือง
น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
หลักสูตรนานาชาติ 
7). วท.ม. สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  
8).ปร.ด. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  

ลูกค้า 
นักศึกษาระดับ 
ป.ตรี 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาระดับ  
ป.ตร ีMUIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- บัณฑิตประกอบ
อาชีพรับใช้สั งคม 
สร้างชื่ อ เสียงและ
ความยั่งยืนให้ส่วน
งาน  
- องค์ ความรู้ จ าก
การเรียนการสอน
แบบบูรณาการท า
ให้ ส่ วนงานบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจ  
- ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษาจากส่วน
งานท าให้ส่วนงาน
เป็นที่รู้จักและได้รับ
ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก
สังคม  
 

- บรรยายในช้ันเรียน  
- ค้นคว้าด้วยตนเอง  
- อภิปรายรายบุคคล
และรายกลุ่ม  
- เรียนรู้จาก
การศึกษาดูงาน  
- ฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการและใน
ภาคสนาม  
- เรียนรู้จากการท า
วิจัย 



- 3 - 
 

หลักสูตร 
และบริการหลัก 

นักศึกษา/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของ

ส่วนงาน 

วิธีการจัดหลักสูตร
และบริการหลัก 

วิจัยและบริการ  
1). ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
2). ผลงานวิจัยด้านทรัพยากรและ
การอนุรักษ์ 
3). ผลงานวิจัยด้านสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการวิชาการ 
1.) ผลงานโครงการบริการวิชาการ 
2.)  องค์ความรู้จาก 
การฝึกอบรม/โครงการค่ายเยาวชน 
3.) ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
พารามิเตอร์ทางห้องปฏิบัติการ 

ลูกค้า 
- ผู้ว่าจ้าง 
(หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน) 
- ผู้เข้าฝึกอบรม  
- ผู้ให้ทุน  
- ผู้ใช้บริการ 
ตรวจวัดและ
วิเคราะห์
พารามิเตอร์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- คณาจารย์ 
 

- ท า ให้ เกิ ดการ มี
ส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน ในการป้องกัน
แล ะแก้ ไ ขปัญหา
สิ่ งแวดล้อมท าให้
ส่ วนงานสามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ก าหนดไว้ 

- เผยแพร่ผลงานวิจัย
โดยการตีพิมพ์  ใน
วารสารวิชาการ  การ
สัมมนา การประชุม 
วิ ช า ก า ร ทั้ ง ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 
- เป็นท่ีปรึกษาทาง
วิชาการให้กับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน  
- เป็นวิทยากรถ่าย 
ทอดความรู้ผ่าน
กิจกรรม โครงการ
หรือสื่อต่าง ๆ   
- จัดโครงการอบรม/
อบรมเชิงปฏิบัติการ  
- ให้บริการตรวจวัด
และวิเคราะห์
พารามิเตอร์ 
- จัดกิจกรรม/โครง 
การให้นักศึกษา องค์ 
กรต่าง ๆ และสังคม 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  
1).กิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ลูกค้า 
- นักศึกษาระดับ 
ป.ตรี 
- นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน 
-ชุมชนและสังคม 

- นักศึกษาได้รับ
การปลูกฝังความมี
จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมให้ชุมชน
และสังคมเกิดความ
เข้มแข็ง 

- กิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
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 (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 ทีมบริหารได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม โดยให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วน
ร่วมผ่านทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ปัจจุบันส่วนงานมีการ
ด าเนินการตามพันธกิจหลักเพื่อให้ส่วนงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และส่วนงานได้น าเอาสมรรถนะ
หลักมาใช้เป็นปัจจัยผลักดันและส่งเสริมให้ส่วนงานบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดยส่วนงานได้
ถ่ายทอดสู่นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางกระบวนการหลักของส่วนงานตามวิธีการที่ระบุใน
ตารางที ่OP-1 และได้ผลผลิตที่สนองต่อพันธกิจของส่วนงานดังตารางที่ OP-2 
 วิสัยทัศน์     สถาบันชั้นน าแห่งเอเซียด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วย 
    สหสัมพันธ์วิทยาอย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
 คุณค่าหลัก   การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อสังคม และเห็นคุณค่าของบุคลากร 
 พันธกิจ       1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ  
           ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
             2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
 สมรรถนะหลัก เป็นผู้น าด้านการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่การปฏิบัติ   
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ตารางที่ OP-2  กระบวนการหลัก (Key Process) ในแต่ละพันธกิจ   

พันธกิจ 
กระบวนการ

หลัก 
ผลผลิต 

(Key Output) 
ลูกค้า 

(Key Customer) 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

ผู้ส่งมอบ 
(Supplier) 

1.การเรียน
การสอน 
 

การเรียนการ
สอน 

- องค์ความรู้แบบบูรณา
การด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร  

- นักศึกษาระดับ ป.ตรี 
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- ผู้ปกครอง 
- ม.มหิดล 
- ผู้ใช้บัณฑิต  

- โรงเรียน 
- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
- องค์กรภาครัฐและเอกชน  
- วิทยาลัยนานาชาติ 
 ม.มหิดล 

2. วิจัย การวิจัย - ผลงานวิจัย 
 

- ผู้ให้ทุน - คณาจารย์ - ผู้ให้ทุน 

3.บริการ
วิชาการ 

การบริการ
วิชาการ 

- โครงการบริการวิชาการ 
- องค์ความรู้จากโครงการ 
ฝึกอบรม/โครงการค่าย
เยาวชน 
- ผลการตรวจวัดและ 
วิเคราะห์พารามิเตอร์ 

- ผู้ว่าจ้าง 
- ผู้เข้าฝึกอบรม/ผู้เคยผ่านการ
ฝึกอบรม 
- บุคคลกลุ่มเป้าหมายในอนาคต 
- ผู้ให้ทุน 
- ผู้ใช้บริการตรวจวัดและ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ 

- คณาจารย์ 
 

- ผู้ให้ทุน 
- องค์กรร่วมจัด 
 

4.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน 
ธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และ
สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรม/โครงการด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

- อาจารย์ 
- นักศึกษา 
- องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
- ชุมชนและสังคม 

- ม.มหิดล 
- องค์กรร่วมจัด 
- ชุมชนและสังคม 

- ผู้ให้ทุน 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
 ส่วนงานมีบุคลากรทั้งสิ้นรวม 153 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557) และได้จ าแนกบุคลากร
ออกเป็น 4 แบบตามประเภทการจ้าง สายการปฏิบัติงาน  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อ
ใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร วางแผนอัตราก าลัง การก าหนดสวัสดิการ ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะโดยรวมของบุคลากรได้ดังตารางที่ OP-3 – OP-7 โดยส่วนงานจัดให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม 
 ตารางที่  OP-3   การจ าแนกบุคลากรตามประเภทการจ้าง  

ประเภทการจ้าง จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 20 

พนักงานมหาวิทยาลัย 107 
ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ 14 

ลูกจ้างชั่วคราว 12 
รวม 153 

  ตารางที่ OP-4  การจ าแนกประเภทบุคลากรตามสายการปฏิบัติงาน  
สายการปฏิบัติงาน จ านวน (คน) 

สายวิชาการ 53 
สายสนับสนุน 100 

รวม 153 
  ตารางที่ OP-5  การจ าแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 24 

ปริญญาตรี 36 
ปริญญาโท 47 
ปริญญาเอก 46 

รวม 153 
  ตารางที่  OP-6  การจ าแนกบุคลากรตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ปี)  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน งาน (ปี) จ านวน (คน) 
0-5 ปี 46 
6-10 ปี 24 
11-15 ปี 15 
16-20 ปี 24 
21 ปีขึ้นไป 44 

รวม 153 
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  ตารางที่ OP-7  สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์/ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่มบุคลากรตามประเภทการจ้าง  
กลุ่มบุคลากร ผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีและขวัญก าลังใจ 

ข้าราชการ 1. เงินเดือน/เงิน
ประจ าต าแหน่ง/ 
ค่าตอบแทน
พิเศษ 
2. ค่าตอบแทน
นอกเวลา
ราชการ 

1. การลาตามระเบียบราชการ 
2. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
3. สวัสดิการด้านการศึกษาบุตร 
4. การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
6. บ าเหน็จ/บ านาญ 
7. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
8. เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 
9. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 

1. การจัดงาน/โครงการ/กิจกรรมของส่วนงาน 
2. กิจกรรม Faculty Party 
3. การจัดกิจกรรม การศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา 
4. การจัดกิจกรรมของสวัสดิการ 
5. การจัดให้มีห้องนันทนาการ/กิจกรรมจิบน้ าชายามบ่าย/
การรับประทานอาหารกลางวันทุกวันพุธ 
6. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
 

  พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

1. เงินเดือน/
เงินประจ า
ต าแหน่ง 
2. ค่าตอบแทน
นอกเวลา
ราชการ 

1. การลาตามระเบียบข้าราชการ 
2. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
3. สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้ประกันตน “กองทุน
ประกันสังคม” 
4. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
5. การให้ได้รับเงินชดเชย 
6. การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
8. เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 
9. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 

ลูกจ้างประจ า 1. ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน

1. การลาตามระเบียบราชการ 
2. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
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กลุ่มบุคลากร ผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีและขวัญก าลังใจ 

พิเศษ 
2. เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ 
3. ค่าตอบแทน
นอกเวลา
ราชการ 

3. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
4. สิทธิประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (กสจ.) 
5. การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
7. สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม 
8. เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 
9. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 
10. บ าเหน็จ 

ลูกจ้างชั่วคราว 1.ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน
พิเศษ 
2.เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ 
3.ค่าท าการนอก
เวลาราชการ 

1. การลาตามระเบียบราชการ 
2. สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม 
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  โดยข้อก าหนดด้านการศึกษาของคณาจารย์และบุคลากรจะถือเอาข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ใน
ตารางที่ OP-8 เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้การปฏิบัติใดที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อก าหนดต่าง ๆ คณาจารย์และบุคลากรจะใช้ประกาศและแนวทางต่าง ๆ ตามที่ส่วนงานได้ก าหนดไว้
เป็นกรณี ๆ ไปถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดรี่วมกัน (Code of Conduct) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  ส่วนงานให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยมีการก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ของส่วนงาน นอกจากนี้หน่วยทรัพยากรบุคคลยังได้ส ารวจปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพัน ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท า
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส่วนงานเพื่อให้ส่วนงานบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ และ
จากการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงสุดคือด้านความม่ันคงในการท างาน และเม่ือพิจารณาแยกตามสายการปฏิบัติงานพบว่า
บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุดเนื่องจากมีความม่ันคงในการท างาน 
รองลงมาคือมีความก้าวหน้าและมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ในส่วน
ของสายสนับสนุนพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุดในด้านความม่ันคงในการ
ท างาน รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ระดับบุคคลและด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

(4) สินทรัพย์ (Assets) ที่ส าคัญ  
 ตารางที่ OP-8  รายการสินทรัพย์ที่ส าคัญ 

อาคาร ส่วนงานมีอาคารรวม 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 อาคาร 2  อาคาร 3 (อาคารสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม) และอาคาร 4 (อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล) โดยแต่ละอาคารมีการจัดสรรพื้นที่
เพื่อด าเนินการตามพันธกิจดังนี้ 
อาคารนาท ตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1)  ส านักงานคณบดี ห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ  ห้องปฏิบัติ 
งานของอาจารย์  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ห้องประชุม ห้องสวัสดิการ ห้องกีฬา ห้องดนตรี  
อาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล (อาคาร 2)  ห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ  ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์  
ห้องประชุม  สโมสรนักศึกษา 
อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (อาคาร 3)   
งานสารสนเทศ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4)  ห้องเรียน  ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ห้องหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  คลินิกสิ่งแวดล้อม  หอ้งประชุม 
ศูนย์ล าปาง   
ศูนย์บ้านปูนิทัศน์บ้านวังยาว ต าบลแม่กั๊วะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 
- อาคาร 3 ชั้น จ านวน 3 อาคาร 
- อาคารส านักงาน จ านวน 1 อาคาร 
- อาคารบ้านพักรับรอง จ านวน 2 หลัง 
- อาคารเอนกประสงค์ จ านวน 1 อาคาร 
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ในส่วนพื้นที่อ าเภอแม่ทะ ประกอบด้วย 
- อาคารต่าง ๆ จ านวน 10 อาคาร ได้แก่ อาคารส านักงานและสันทนาการ อาคารบ้านพัก  
ห้องโถงรับรองและโรงอาหาร 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนส าหรับระบบการเรียนการสอน 
2. ระบบฐานข้อมูลกลางของส่วนงาน 
3. ระบบการขอใช้อาคาร สถานท่ีออนไลน์ (ระบบการจองห้องเรียน ห้องประชุม) 
4. ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และการออกภาคสนาม   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
อัตราส่วน 1 คน:1 เครื่อง 

(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ตารางที่  OP-9  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน   

การด าเนินงาน กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
การบริหารจัดการ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
- นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
- ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
- การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ห้องปฏิบัติการ - มาตรฐาน ISO 17025 
- มาตรฐาน ISO 14000 

การเรียนการสอน - พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- เกณฑ์รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องก าหนดสารเคมีอันตรายท่ีให้นายจ้างจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 

การวิจัย บริการ
วิชาการและฝึกอบรม 

- จรรยาบรรณและระเบียบการวิจัย 
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
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การด าเนินงาน กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551 

การบริหารการเงิน - ระเบียบการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน  
พ.ศ. 2551 

ด้านสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ 
- นโยบายเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์  ของบุคลากรและนักศึกษาของ ม.มหิดล 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships) 
(1) โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure)  

 
 

รูปที่  OP-1 โครงสร้างบริหารงานของส่วนงาน 
ส่วนงานมีโครงสร้างการบริหารตามแผนผังข้างต้น และมีระบบก ากับดูแลโดยมีผู้บังคับบัญชา 

สูงสุดคือคณบดี  มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาส่วนงานและที่ปรึกษาคณบดีโดยคณบดีและทีมบริหารเพื่อให้
ค าปรึกษาในการด าเนินงานของส่วนงาน นอกจากนี้คณบดีจะแจ้งในที่ประชุมทีมบริหารและที่ประชุม
คณะกรรมการส่วนงานกรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานมีสภา
อาจารย์ท าหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับบุคลากรสายวิชาการชี้แจงหรือให้ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
ที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงาน รวมทั้งรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานจากที่ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์ เนื่องจากส่วนงานไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา การบริหารจัดการจึงมีการมอบหมายหน้าที่
ตามล าดับสายงานแก่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยรองคณบดี เลขานุการส่วนงาน หัวหน้างาน และ
บุคลากรอื่น ๆ ตามล าดับ ส่วนการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานบริการการศึกษา 

งานนโยบายและแผน 

งานบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์

งานกายภาพและบริการ
พื้นฐาน 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้้า  

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์

โครงสร้างการบริหาร 

ส้านักงานคณบด ี
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สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)  จะ
ก ากับดูแลโดยผู้อ านวยการศูนย์ 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ส่วนงานมีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังต่อ นักศึกษา กลุ่มลูกค้าอื่น ๆ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ OP-10  
ตารางที่ OP-10  ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้าอื่น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้เรียน ลูกคา้อื่น ๆ 
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง 

ด้านการเรียนการสอน  
- นักศึกษา ป.ตร ี
- นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- ผู้ปกครอง 
- ม.มหิดล 

- มีการฝึกภาคสนาม การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและ/หรือ การทัศน
ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง 
- เนื้อหารายวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเม่ือส าเร็จการศึกษา 
- อาจารย์มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเน้ือหารายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 
- สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการและการเรียนรู้ 
- ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมภายในส่วนงาน การฝึกภาคสนามและ
การทัศนศึกษา 
- มีกิจกรรมที่ปลูกฝังความตระหนักและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
- มีความสามารถน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานที่รับผิดชอบได้ 
- มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
- มีความสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวการณ์ท่ีกดดันได้ดี 
- มีลักษณะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ด้านการวิจัย 
- ผู้ให้ทุน 
- คณาจารย์ 

- ต้องการให้สรุปแหล่งทุนเพิ่มเติมจากแหล่งเดิมๆ ในแต่ละปี และ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์รับทราบ 
- ควรมีการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าให้แหล่งทุนตามก าหนดเวลา 

ด้านการบริการวิชาการและฝึกอบรม 
- ผู้ว่าจ้าง 
- ผู้เข้าฝึกอบรม 
- ผู้ให้ทุน 
- ผู้ใช้บริการตรวจวัดและ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ 

ควรท าการประชาสัมพันธ์ โครงการให้กว้างขึ้น ไม่จ ากัดแค่ภายใน
มหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนเท่าน้ัน 
- ควรใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับโครงการ
ฝึกอบรมให้มากขึ้นเนื่องจากเดินทางสะดวก และไม่ร้อน 
- ต้องการให้โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
ประเภทพารามิเตอรใ์นการตรวจวัด 
- สนใจที่จะใช้บริการด้านการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ
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ผู้เรียน ลูกคา้อื่น ๆ 
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง 

สิ่งแวดล้อมหากทางส่วนงานเพิ่มการบริการด้านนี้ โดยเสียค่าใช้จ่ายตาม
สมควร 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
ตารางที่ OP-11  บทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบในแต่ละพันธกิจ บทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมอืที่มีต่อส่วนงาน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ด้านการเรียนการสอน 
- โรงเรียน 
- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
- องค์กรภาครัฐและเอกชน 
- วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 

- การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าศึกษาต่อ 
- จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน 
ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
- สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาหรือนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
- ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงาน/ฝึก
ภาคสนาม 
- ส่งมอบทักษะการท างานท่ีเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติจริง 

- นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรก าหนด 
- ข้อก าหนดในตารางที ่OP-9 

ด้านการวิจัย 
- แหล่งทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานภายนอกที่
สนับสนุนนักวิจัยร่วม 
- หน่วยงานภาครัฐทีส่นับสนุน
ข้อมูล 

- สนับสนุนงบประมาณ  
- สนับสนุนนักวิจัยร่วม 
- สนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย 

- สัญญาการรับทุนข้อเสนอ
โครงการ 
- ข้อตกลงการรับทุนวิจัย
ร่วมกัน 
- ข้อตกลงการส่งมอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
- ข้อก าหนดในตาราง OP-9 

ด้านการบริการวิชาการและการ
ฝึกอบรม 
- แหล่งทุนจากหน่วยงาน 
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานทีใ่ห้ผู้เข้าอบรม
ศึกษาดูงาน 

- สนับสนุนด้านงบประมาณ 
- ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีจัด 
โครงการและศึกษาดูงาน 

- ข้อตกลงการท า
โครงการวิจัยบริการวิชาการ 
- มีความร่วมมือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
- ข้อก าหนดในตาราง OP-9 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
- สมาคมศิษยเ์ก่าฯ 
- ม.มหิดล 

- สนับสนุนด้าน 
งบประมาณ 

การท าประโยชน์เพื่อสังคม 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน(Competitive Environment) 

(1) ล าดับในการเทียบ คู่เทียบที่ส่วนงานใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตนเองดังแสดงใน 

ตารางที่ OP-12 และผลการด าเนินงานที่ส าคัญเมื่อเทียบกับคู่เทียบได้แสดงไว้ในหมวด 7 ข้อ 7.1 ข (1) 

ตารางที่ OP-12  คู่เทียบที่ส่วนงานใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

ประเภทการเทียบ คู่เทียบ ประเด็นการเทียบ 
ภายในประเทศ 

การเรียนการสอน  - คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ร้อยละของภาวะการได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การวิจัย  คณะสิ่งแวดล้อม  
ม. เกษตรศาสตร์ 

- จ านวนบุคลากรสายวิชาการประจ าโดยใช้ข้อมูล
จากระบบ CHE QA Online 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกองค์กรโดยใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA 
Online 
- จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจาก
ฐานข้อมูล Scopus 

การบริการวิชาการ
และการฝึกอบรม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

ภายนอกประเทศ 
การเรียน 
การสอน  

Faculty of Environmental 
Studies, Universiti Putra 
ประเทศมาเลเซีย 

- การได้งานท าหรือศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา ป.ตรี 
- จ านวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การวิจัย จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล 
Scopus 

การบริการวิชาการ - จ านวนครั้งการจัดโครงการฝึกอบรมระดับชาติ
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ประเภทการเทียบ คู่เทียบ ประเด็นการเทียบ 
และการฝึกอบรม และนานาชาติ 

- จ านวนใบรับรองที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการบริการระดับนานาชาติ 

การท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  

ปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จเมื่อเทียบกับคู่เทียบ 
1. ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ข้อก าหนดท่ีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงาน

ก่อนส าเร็จการศึกษา  
2. ด้านการวิจัย  นโยบาย ระบบและกลไกด้านการวิจัย ได้แก่ การผลักดันการเพิ่มจ านวนและ

เผยแพร่ผลงาน  การสร้างบรรยากาศการวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
3. ด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการวิจัย 

การบริการวิชาการและการฝึกอบรมของคณาจารย์ท่ีมีมาอย่างยาวนาน 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การทีส่่วนงานได้รับการสนับสนุนด้าน

งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
ตารางที่ OP-13  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเทียบ 

ปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการเทียบ

ทั้งด้านนวัตกรรม ความร่วมมือ 
ปัจจัยภายใน 

ด้านการเรียนการสอน จ านวนบุคลากรสายวิชาการลดลงจากการ
เกษียณอายุ และการเพิ่มขึ้นของบุคลากรรุ่นใหม่
ที่ประสบการณ์ยังน้อย 

ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม/โครงการที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 

สร้างและพัฒนากิจกรรมหรือโครงการใหม่ ๆ ให้
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ปัจจัยภายนอก 
ด้านการเรียนการสอน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 
การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่จ ากัด 

ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่จ ากัด 
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ตารางที่ OP-14  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญพิจารณาตามพันธกิจหลักของส่วนงาน  

ประเภทการ
เทียบ 

คู่เทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจ ากัดซึ่งการได้มา
ซึ่งข้อมูล 

การเทียบภายในประเทศ 
การเรียนการ 
สอน 

- คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- การขอแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
- สืบค้นจากฐานข้อมูลของ 
สกอ. 
 

ระบบการเก็บข้อมูลมี
ความแตกต่างกัน 

การวิจัยและ 
การบริการ
วิชาการและ
การฝึกอบรม 

คณะสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร ์

- การสืบค้นจากจากระบบ 
CHE QA Online ของสกอ. 
- การสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล SCOPUS 
- การขอแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 

ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
SCOPUS ปี 2555-
2557 และระบบ CHE 
QA Online ปี 2556 
ส่วนข้อมูลอื่นๆที่มีการ
ขอแลกเปลี่ยนอย่างเป็น
ทางการอยู่ในระหว่างรอ
การพิจารณาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากคู่เทียบ 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และ
สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- การขอแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
- การสืบค้นข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
(http://www.cheqa.mua.go.th) 

ระบบฐานข้อมูลมีข้อมูล

ไม่ตรงกับข้อมูลที่

ต้องการเปรียบเทียบ 

การเทียบภายนอกประเทศ 
การเรียนการ
สอน 
 
 
 

Faculty of Environmental 
Studies, Universiti Putra 
ประเทศมาเลเซีย 

- การขอแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
- สืบค้นจากฐานข้อมูลของ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  

ระบบการเก็บข้อมูลอาจ
มีความแตกต่างกัน 

การวิจัย/ 
การบริการ

วิชาการและ

Faculty of Environmental 
Studies, Universiti Putra 
ประเทศมาเลเซีย 

- การขอแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
- การสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล SCOPUS 

ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
SCOPUS ปี 2555 -
2557 ส่วนข้อมูลอื่น ๆ  
ที่มีการขอแลกเปลี่ยน
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ประเภทการ
เทียบ 

คู่เทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจ ากัดซึ่งการได้มา
ซึ่งข้อมูล 

การฝึกอบรม อย่างเป็นทางการอยู่ใน
ระหว่างรอการพิจารณา
แลกเปลี่ยนข้อมูลจากคู่
เทียบ 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และ
สิ่งแวดล้อม 

Faculty of Science, 
University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย 

- การขอแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
- สืบค้นจากฐานข้อมูลของ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  

ระบบฐานข้อมูลมีข้อมูล
ไม่ตรงกับข้อมูลที่
ต้องการเปรียบเทียบ 

  ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)   
ตารางที่ OP-15  บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายและการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

การบริหาร
จัดการ 

- การมุ่งม่ันทีจ่ะเป็นสถาบันชั้นน า
แห่งเอเซียและความเป็นสากล 

- ส่วนงานเป็นองค์กรขนาดกลางที่ไม่มีการแบ่งเป็น 
 ภาควิชา ท าให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว 

ด้านการ
เรียนการ
สอน 

- หลักสูตรสาขาสิ่งแวดล้อมที่มี
จ านวนเพิ่มขึ้น 
- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2015 

- มีคณาจารย์ท่ีมีความหลากหลายทางวิชาการ 
- เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคม 
- องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการของตลาด 
- การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เป็นสมรรถนะหลัก
ของส่วนงาน  

ด้านวิจัย 
บริการ
วิชาการและ
การ
ฝึกอบรม 

- งบประมาณในการท าวิจัยมีจ ากัด 
- อาจารย์รุ่นใหม่มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 

- คณาจารย์มีความหลากหลายทางวิชาการ เอื้อต่อการท า
วิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการ 
- มีนโยบาย ระบบและกลไกด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการท่ีชัดเจน สามารถตอบโจทย์ในการขับเคลื่อน
องค์กรให้มีความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
- มีหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการแบ่งงานชัดเจนท่ีช่วย
สนับสนุนและประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ  

ด้าน
ทรัพยากร
บุคคล 

- การบริหารทรัพยากร 
บุคคลให้มีสมรรถนะหลักที่
สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ 

- การมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอน  
วิจัยและบริการวิชาการ 
- บุคลากรทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ 
ส่วนงาน 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 

1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี  

2. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานของส่วนงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

3. ระบบการประเมินคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

4. ระบบการให้ผลตอบแทน รางวัล การยกย่องชมเชย สวัสดิการ 

5.  การจัดการความรู้และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

หมวด 1 การน าองค์กร 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
1.1 ก  วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ 

1.1 ก (1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
ทีมบริหารมีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมผ่านระบบการน า

องค์กร (รูปที่ 1.1) โดยในปีพ.ศ. 2555 ทีมบริหารได้แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุง วิสัยทัศน์  ค่านิยม ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายต่าง ๆ และ
ได้ประกาศใช้วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2556-2560 จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 
2557ทีมบริหารได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายต่าง ๆ แก ่
บุคลากร นักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.1 โดยทุกขั้นตอนมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานหลัก 

 
รูปที่ 1.1  ระบบการน าองค์กรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 

กระบวนการก าหนด และ/หรือ ทบทวนวิสัยทัศน์  
ค่านิยม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อปรับปรุง/ก าหนดทิศทาง

ส่วนงาน 

ถ่ายทอดโดยการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

(ตารางที่ 1.1) 

ทบทวนและก าหนดแผนฏิบัติการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปีละ 1 ครั้ง 

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

การติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

รายงานผลทีมบริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

ด าเนินการโดยทีมบริหาร

บุคลากรและ นักศึกษา โดยมี

รอบด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

ด าเนินการโดย ทีมบริหาร 
งานทุกงาน 

ทีมบริหาร และทีมอ านวยการ  

โดยมีรอบด าเนินการทุก 2 

สัปดาห์ 

 

ทีมบริหาร และงานนโยบาย

และแผน โดยมีรอบด าเนินการ

ปีละ 1 ครั้ง 

ประสานงานหลักโดยงาน

นโยบายและแผนโดยมีรอบ

ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 1.1 วิธีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบและวิธีการถ่ายทอด/ช่องทางการสื่อสาร 

สื่อสารทางเดียว สื่อสารสองทาง 
บุคลากรทุกกลุ่ม ติดประกาศ  

เอกสารเวียน  
เว็บไซต์ e-mail 
รายงานประจ าป ี
PA ส่วนงาน 

การจัดประชุมทีมบริหารพบบุคลากร 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

ทีมบริหาร ตัวแทนสาย
วิชาการและตัวแทนสาย
สนับสนุน 

รายงานประจ าป ี
PA ส่วนงาน 

ประชุมคณะกรรมการส่วนงานเดือนละ 1 ครั้ง 

หัวหน้างาน   ประชุมทีมอ านวยการเดือนละ 2 ครั้ง 

นักศึกษาทุกระดับ ติดประกาศ 
เอกสารเวียน  
เว็บไซต์ 

ปาร์ตี้ไอติม เดือนละ 1 ครั้ง 
งานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ปีละ 1 ครั้ง 
การให้ค าปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ หน่วยกิจการ
นักศึกษา  

ลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ ผู้ให้
ทุ น  ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม 
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท า ง
ห้องปฏิบัติการ 

รายงานประจ าป ี
เว็บไซต์ e-mail 
 

ประชุมหารือตามความเหมาะสม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
แหล่งทุนต่าง ๆ  
คู่ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ที่ เ ป็ น
ทางการ (หน่วยงานที่ มี
การลงนามความร่วมมือ) 

 

ส่วนงานมีการก ากับดูแลองค์กรโดยมีปรึกษาคณบดีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการ
สภาอาจารย์ ในการให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของส่วนงาน และเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  
ค่านิยม ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายต่าง ๆ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ทีมบริหารได้
ก าหนดให้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับส่วนงานและระดับ
บุคคลดังนี ้

1. ระดับส่วนงาน: ติดตามผลข้อตกลง/ตัวชี้วัดที่ก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งาน (PA: Performance Agreement) และตัวชี้วัด (KPI) ในระดับกลยุทธ์ของส่วนงาน โดยก าหนดให้งาน
นโยบายและแผนติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลในที่ประชุมทีมอ านวยการทุก 2 สัปดาห์ หากมี



3 
 

ประเด็นในเชิงนโยบายที่ท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย ทีมบริหารจะประชุมหารือเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

2. ระดับบุคคล: คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ 
ปฏิบัติงานโดยการประสานงานหลักของหน่วยทรัพยากรบุคคลด าเนินการวางระบบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นรายบุคคล 

1.1 ก (2)  การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
ทีมบริหารส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน 

ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและประชุมชี้แจงให้กับบุคลากรทุกกลุ่มได้รับทราบ 
2. การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ส่วนงานจะด าเนินการภายใต้ 

คณะกรรมการ และจะเน้นย้ าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการท างานภายใต้ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานนั้น ๆ สามารถตรวจสอบได้ 

3. วางระบบประเมินผลการบริหารงานโดยให้บุคลากรทุกระดับเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในเดือนกันยายนของทุกปี 

4. มีการรับฟังบุคลากรโดยช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ กล่องรับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
ส าหรับรับข้อร้องเรียนและความคิดเห็นจากบุคลากร 

5. ระบบออนไลน์ในการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้บริหารไปสู่บุคลากร (Meet the Dean online) 
6. การจัดประชุมทีมบริหารพบบุคลากรในเดือนกันยายนของทุกปี 

7. การรายงานผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ทางด้านการเงินในท่ีประชุมทีมอ านวยการและ
คณะกรรมการส่วนงาน 

8. ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการและมีการตรวจสอบการเงินโดยหน่วยตรวจสอบ 
ภายในของ ม.มหิดล 

9. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงในทุกพันธกิจ 
1.1 ก (3) การสร้างสถาบันให้มีความยั่งยืน 
ทีมบริหารได้วางระบบการสร้างความยั่งยืนให้กับส่วนงานโดยก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ใช้

สมรรถนะหลักผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางแผนปฏิบัติการ  มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลเพื่อให้
บุคลากรมีการด าเนินการที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันดังรูปที่ 1.2 
 

สมรรถนะหลัก : เป็นผู้น าด้านการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่การปฏิบัติ 
 
ปัจจัยที่ท าให้ส่วนงานยั่งยืน: การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้รับผิดชอบต่อสังคมและให้ความส าคัญกับ

บุคลากร 
 



4 
 

 
รูปที่ 1.2 ระบบการสร้างความยั่งยืนให้กับส่วนงาน 

 

ในขั้นตอนการท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปีทีมบริหารมีการสอบถามความคิดเห็น
บุคลากรนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานที่ผ่านมาในแต่ปี
และน ามาปรับปรุงระบบการท างานทีส่อดคล้องกันระหว่างความต้องการของนักศึกษาบุคลากร ส่วนงานและ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งเพื่อให้มีบรรยากาศที่ท าให้เกิดความผูกพันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาโดยมี
การด าเนินการที่ส าคัญภายใต้ระบบการสร้างความยั่งยืนให้กับส่วนงานดังนี้ 

ด้านบุคลากร 
- ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมด้านวิชาการ วิจัย ทักษะในการท างานและทักษะในการ

เป็นผู้น าเพื่อวางแผนการสืบทอดต าแหน่งรวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้พัฒนาความรูค้วามสามารถในการสร้างผลงานใหม่ที่โดดเด่น 

- โครงการและกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมของบุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่
ประชาคมอาเซียน 

- การวิเคราะห์และการวางแผนอัตราก าลังบุคลากร 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรท่ีจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งการ 

เรียนรู้โดยมีการมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบและมีอ านาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสมภายใต้การก ากับ
ดูแลของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ตามล าดับ 

- การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายในเวทีประชุมที่เกี่ยวข้อง 

- การยกย่องชมเชย และแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากร นักศึกษาหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล 
ประเภทต่าง ๆ ในเวทีประชุมคณะกรรมการส่วนงาน ประชุมทีมอ านวยการและกิจกรรม Faculty Party 

- มีการจัดระบบสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกระดับ 

พัฒนาและปรับปรุงกลยทุธ์ภายใต้ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วม 
ยุทธศาสตร์ชี้น าการรักษ์สิง่แวดล้อม 

และ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

การก าหนดตัวชี้วัดและเปา้หมายท่ี
ส าคัญในระดับกลยทุธ์ 

วางแผนงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาบุคลากร 

ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมนิผล ตาม
ตัวชี้วัดท่ีก าหนดท้ังในระดบัสว่นงานและระดบั

บุคคลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 
รายงานผลต่อทีมบริหารและ
คณะกรรมการประจ าสว่นงาน  
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ด้านลูกค้า (นักศึกษา) 
- การจัดกิจกรรมปาร์ตี้ไอติม 
- การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงานและกิจกรรม 

Faculty Party 
- การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
- การเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงาน 
- การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และค านึงถึงนักศึกษาที ่

ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ เอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบรรยากาศของการวิจัยและการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุน โดยจัดกิจกรรม Research Talk   การสนับสนุนทุนในการท าวิจัยของบุคลากร 
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในท่ีประชุมทีมอ านวยการเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้าง 

วัฒนธรรมการเรียนรู้ข้ามสายงาน 
- มีกิจกรม Faculty Party ทุกวันพุธแรกของเดือนเพื่อสร้างบรรยากาศให้บุคลากรทุกกลุ่มรวมทั้ง 

นักศึกษาได้พบปะและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 
- สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรมต่าง ๆ

ของส่วนงานเพื่อผลส าเร็จของงานท่ีจะส่งต่อให้กับนักศึกษา ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ทีมบริหารให้การสนับสนุนงบประมาณและการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

สนับสนุนชุมชนหรือสังคม และเป็นต้นแบบในการเป็นองค์กรที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม 
- น าผลการประเมินท้ังในระดับส่วนงานและระดับบุคคลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลและขีด 

ความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
- การส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบริหารและการปฏิบัติงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
- โครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ก.ย. - เม.ย. 57 
- โครงการค่ายผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นท่ี 6 16 - 19 ต.ค. 56 
- กิจกรรม “ร่วมเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่า”  ส่วนงานร่วมกับบริษัทบ้านปู จ ากัด (มหาชน) และชุมชน 

แมท่ะ จังหวัดล าปาง 19 ต.ค. 56 
- โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 20 – 27 ต.ค. 56 
- การประชุมสัมมนาวิชาการ เปิดประตูการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และ กิจกรรมเสวนา 

หัวข้อแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จ. ล าปาง 2 ธ.ค. 56 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 บ้านเพลินวัฒนา 10 ม.ค. 57 
- กิจกรรมวันเด็กมหิดล 2557 11 ม.ค. 57 
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- กิจกรรม  EN Mahidol Job Fair 2014 5 ก.พ. 57 
- กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 13 ก.พ. 57 
- กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม “3Rs Plus น ากลับมาใช้ใหม่ไฉไลกว่าเดิม” 

19 ก.พ. 57 
- กิจกรรมรวมพลัง EN รักษ์สิ่งแวดล้อม 21 ก.พ. 57 
- กิจกรรมเสวนาประเทศไทยสู่สังคมจักรยาน หรือจะเป็นแค่ฝัน 13 มี.ค. 57 
- กิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันน้ าโลก วิกฤตน้ า วิกฤตพลังงาน จับตาสถานการณ์ประเทศไทย 

20 มี.ค. 57 
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นท่ี 25 24 - 31 มี.ค. 57 
- โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรุ่นที่ 7 21 เม.ย. –  

9 พ.ค. 57 
- โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2557 
- โครงการ EN Tube ปีงบประมาณ 2557 
- โครงการส ารวจผลกระทบต่อเนื่องภายหลังกรณีน้ ามันรั่วไหลอ่าวพร้าว จังหวัดระยอง 

ปีงบประมาณ 2557 
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจ าปี 2557  

Raise your voice not the sea level: ยกระดับความคิด แก้วิกฤติน้ าท่วมโลก ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร 5 มิ.ย. 57 

- โครงการ Second Hand Envi-Shop ปีงบประมาณ 2557 
     1 .1 ข การสื่อสารและผลการด าเนินงานขององค์การ 

 1.1 ข (1) การสื่อสาร 

  ทีมบริหารมีวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา รวมท้ังลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับรู้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ การตัดสินใจในเรื่องเชิงนโยบายรวมทั้งผลการ
ด าเนินงานภายในองค์กรดังแสดงในตารางที่ 1.2 นับเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บุคลากรและนักศึกษามีความ
ผูกพัน รักและทุ่มเทให้กับส่วนงาน ท าให้ส่วนงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตารางที่ 1.2 วิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพัน 

กลุ่มบุคลากร/
นักศึกษา 

ประเด็นหรือข้อมูลที่สื่อสารและ
สร้างความผูกพัน 

ความถี่ 

ประชุมคณะกรรมการส่วน
งาน 

ทีมบริหาร หัวหน้า
งาน ตัวแทนสาย
วิชาการ ตัวแทน
สายสนับสนุน 

- ประเด็นเชิงนโยบายระดับส่วนงาน  
- การตัดสินใจประเด็นส าคัญในระดับ
ส่วนงาน  
- การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด 

เดือนละ 
1 ครั้ง 
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วิธีการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพัน 

กลุ่มบุคลากร/
นักศึกษา 

ประเด็นหรือข้อมูลที่สื่อสารและ
สร้างความผูกพัน 

ความถี่ 

- การแสดงความยินดี การยกย่อง
ชมเชย การมอบรางวัลแก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

ประชุมทีมอ านวยการ ทีมบริหาร ผู้ช่วย
รองคณบดี 
หัวหน้างาน 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- การตัดสินใจที่ส าคัญในระดับ
หน่วยงาน 
- การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด 

สัปดาห์
เว้น
สัปดาห์ 

ทีมบริหารพบประชาคม บุคลากรทุกคน สรุปผลการด าเนินงานของทีมบริหารใน
แต่ละปี ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

ปีละ 1 
ครั้ง  

เว็บไซต์ จดหมายเวียน SMS  
e-mail 

บุคลากร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลข่าวสารของส่วนงานในทุก 
พันธกิจ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

ตลอดปี 

สื่อ social media ต่าง ๆ 
ได้แก่ facebook  line  

บุคลากร  ข้อมูลข่าวสารของส่วนงานในทุก 
พันธกิจ  

ตลอดปี 

กล่องรับฟังความความคิด
เห็น 

บุคลากร 
นักศึกษา 

ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดปี 

Meet the Dean online บุคลากร 
นักศึกษา 

ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดปี 

จัดกิจกรรมในโอกาสส าคัญ
ตามประเพณีหรือเทศกาล 
ต่าง ๆ 

บุคลากร 
นักศึกษา 

ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม 
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
 

เทศกาล/
วันส าคัญ
ต่าง ๆ 

Faculty Party 
ปาร์ตี้ไอติม 

บุคลากร 
นักศึกษา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ 
 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

กิจกรรมจิบน้ าชายามบ่าย บุคลากร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ 
 

ทุกวัน
อังคาร 

1.1 ข (2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
 เพื่อให้ม่ันใจว่าการสื่อสารจะส่งผลให้แผนการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและเกิดการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ทีมบริหารได้ก าหนดให้มีการวางระบบดังนี้ 

1. การจัดท า/น าเสนอ Work System และ Work Process ของทุกงานในท่ีประชุมทีมอ านวยการ 
2. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานโดยค านึงถึงกลยุทธ์โดยก าหนดให้งานนโยบายและแผนมี

การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในที่ประชุมทีมอ านวยการทุก 2 สัปดาห์ ดังนี ้
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2.1 ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ตกลงกับมหาวิทยาลัย 
2.2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 

ในกรณีของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทีมบริหารได้มอบหมาย
ให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นไปพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการท างานและน าผลเสนอ
ต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ส่วนงานโดยงานนโยบายและแผนจะท าการรายงาน
สรุปผลต่อทีมบริหาร และคณะกรรมการส่วนงานเพื่อพิจาณารับรองและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบ online ในส่วนกิจกรรมที่ส าคัญทีมบริหารจะก าหนดความรับผิดชอบผ่านทางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคล โดยคณบดีและผู้ประเมินจะมอบหมายภารกิจและจัดท าข้อตกลงร่วมกันกับ
บุคลากรที่ถูกประเมิน โดยมีระบบการประเมินผลตามรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทุก 6 
เดือน) โดยภาระหน้าที่ของบุคลากรรวมทั้งตัวชี้วัดจะมีความสอดคล้องกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงาน 
หน่วยงานและบุคคล  
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     1.2 ก ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 
 1.2 ก (1) ระบบธรรมาภิบาล 
  ทีมบริหารมีแนวทางในการก ากับให้ส่วนงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

- มีระบบการประเมินผลการบริหารงานของทีมบริหารโดยใช้แบบสอบถามตามหลักธรรมาภิ 
บาลสอบถามบุคลากรทุกระดับ และมอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานและรายงานผลการ
ประเมินต่อที่ประชุมทีมบริหารและคณะกรรมการส่วนงานเพื่อทราบ 

- คณบดีได้มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของงานต่าง ๆ 

- คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายคลังฯ ก ากับดูแลงานคลังและพัสดุ และก าหนดให้มีการ
รายงานสถานะการเงินของส่วนงานทุกเดือนผ่านทางคณะกรรมการประจ าส่วนงาน นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบด้านการเงินของส่วนงานเป็นประจ าทุกปี 
และในปี 2557 ส่วนงานมีระบบการตรวจสอบบัญชีสวัสดิการของส่วนงานโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต  

- มีระบบสารสนเทศรายงานสถานะทางการเงินเสนอผู้บริหารทุกเดือน 
- ทีมบริหารจะด าเนินการตามแนวทางระบบการน าองค์กรและระบบการก ากับดูแลองค์กร ใน 

กรณีที่ต้องมีการออกเสียงหรือให้คะแนนในการสรรหาหรือเลือกตั้งในต าแหน่งส าคัญต่าง  ๆ ทั้งระดับมหา 
วิทยาลัยและระดับส่วนงาน ทีมบริหารจะน าเข้าหารือและพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
ทุกครั้ง 

- สร้างความโปร่งใสในการด าเนินการโดยเปิดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลต่าง  ๆ ให้กับ
บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางวิธีการต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.2 และหากมี
ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการค าชี้แจง การแก้ไข หรือปรับปรุงทีมบริหารจะประชุมหารือในเบื้องต้นเพื่อแก้ไข 
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ปรับปรุงหรือพัฒนางานนั้น ๆ กรณีที่เป็นเรื่องเชิงนโยบายจะน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการส่วนงานทุก
ครั้ง 
 1.2 ก (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ทีมบริหารวางระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารโดยก าหนดให้มีระบบการประเมินการ
บริหารงานของทีมบริหารดังแสดงในตารางที่ 1.3 และรูปท่ี 1.3 
 

ตารางที่ 1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมบริหาร 
วิธีการ สิ่งที่ประเมิน 

แบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

ข้อปฏิบัติตามในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  (PA ส่วน
งาน) และติดตามผลต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ 

ตัวชี้วัดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่วนงานและติดตามผลต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ของส่วนงาน 66 ตัวชี้วัดและ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 17 ตัวชี้วัด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของทีม
บริหาร (ในส่วนสมรรถนะและภาระงานด้านการ
บริหารส่วนงาน) 

ต าแหน่งคณบดีประเมินตามข้อตกลงที่ตกลงกับ
อธิการบดีและต าแหน่งรองคณบดีประเมินตาม
ข้อตกลงที่ตกลงกับหัวหน้าส่วนงาน 

 

โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานหลักในการประเมินผลดังกล่าวและน ามาประชุมหารือ
ในทีมอ านวยการ ซึ่งผลการด าเนินการในทุกพันธกิจของส่วนงานทีมบริหารได้น ามาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานต่อไป 

1.2 ข พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
1.2 ข (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบและการ

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ส่วนงานมีการด าเนินการโดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็น

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมรวมทั้ง
ผลกระทบต่อส่วนงาน (ดังแสดงในรูปที่ 1.3) โดยมีการระบุปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากผลผลิตหลัก  
จากนั้นมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อสังคม โดยให้ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลักต่าง ๆ
เป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบ (ตารางที่ 1.4)  และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพ  
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รูปที่ 1.3 แนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบ 

 

ตารางที่ 1.4 การจัดการกับผลการด าเนินงานจากกระบวนการหลักทีอ่าจส่งผลกระทบเชิงลบกับส่วนงาน 
กระบวนหลัก ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนป้องกันและลดผลกระทบ 

การเรียนการสอน การเรียนการสอนอาจไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต 

- ประเมินผลหลักสูตรและรายวิชาใน
หลักสูตร  
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- งานวิจัยไม่ส าเร็จหรือล่าช้ากว่าก าหนด 
- ผลงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เท่าท่ีควร 

- รับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ท าให้กับชุมชนหรือสังคมอาจไม่
ตรงตามความต้องการของชุมชนหรือสังคม
นั้น ท าให้น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เท่าที่ควร 

- ส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง
ของชุมชนและสังคม  
- ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้ง
ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

                1.2 ข (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
ทีมบริหารให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของบุคลากรในส่วนงาน 

โดยมีระบบในการก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าวดังแสดงในรูปที่ 1.4 และได้ก าหนดให้มีแนวทางในการส่งเสริม
ระบบดังกล่าวดังต่อไปนี ้

1. ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานของส่วนงาน 
2. มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในทุกพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
3. มีนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติ 

อย่างมีจริยธรรม 

ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อ

สังคมและส่วน
งาน วิเคราะห์ความ

เส่ียงและจัดท า
แผนป้องกันใน
แต่ละปัจจัย 

ด าเนินการ
ตามแผน 

ติดตาม
ประเมินผล 

รายงานผลต่อ
ทีมบริหารเพื่อ
ปรับปรุงผล

การด าเนินงาน 
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4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
6. มีการสื่อสารกับบุคลากรผ่านทางการประชุมต่าง ๆ ในเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
หากมีการประพฤติที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง ทีมบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงาน 

หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยให้เก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อทีมบริหารเพื่อด าเนินการตาม
กฎระเบียบ และหากพบว่าบุคลากรประพฤติไม่ถูกต้องทีมบริหารจะเชิญบุคลากรท่านนั้นมากล่าวตักเตือน 
หากมีความประพฤติผิดร้ายแรงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส่วนงาน ทีมบริหารจะแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ทั้งน้ีพฤติกรรมและการกระท าดังกล่าวจะถูกน ามาพิจารณาในการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลด้วย 

รูปที่ 1.4 ระบบการก ากับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรม 
 

          1.2 ค ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 1.2 ค (1) ความผาสุกของสังคม 
 ส่วนงานได้ก าหนดให้ประเด็นการชี้น าด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อย่างมีความสุขเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบการสนับสนุนชุมชนและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถสรุปได้ดังแสดงในรูปที่ 1.5 

คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง/คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พิจารณา
ประเมินผลการ
ปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องกับ
จริยธรรม 

เสนอต่อทีมบริหาร/
คณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการ

ปฏิบัติงาน 

ว่ากล่าวตักเตือน/มีผลต่อการ
พิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน/ ด าเนินการตามกฏ

ระเบียบ 
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รูปที่ 1.5 การรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนของส่วนงาน 

 
ส่วนงานมีการก าหนดแผนงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุน 

ชุมชนที่ส าคัญโดยทีมบริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ดังนี้ 

1. โครงการ Low Carbon Faculty เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้ไฟฟ้า น้ า  น้ ามันและกระดาษ  
2. ร้านค้ามือสองเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่าและการเอื้อเฟื้อต่อสังคม 
3. โครงการตลาดนัดสีเขียว (Green market)  
4. โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
5. โครงการการจัดประชุม Green meeting โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็น

ต้นแบบ 
โดยกิจกรรมและโครงการดังกล่าวจะถูกก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการประเมินผล

และปรับปรุงแนวทางการด าเนินการในโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปีงบประมาณจาก
นโยบายดังกล่าวท าให้ในปีที่ผ่านมา ส่วนงานได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเป็นส่วนงานต้นแบบในการ
จัดท าเกณฑ์มาตรฐานส านักงานสีเขียว และการประชุม Green meeting 
          1.2 ค (2) การสนับสนุนชุมชน 
             ส่วนงานค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะหลักและ
คุณค่าหลักของส่วนงาน กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่วนงานได้ก าหนดชุมชนเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมโดยวางแผน
ปฏิบัติการรายปีเพื่อก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับสังคมหรือชุมชนนั้นๆ โดยทีมบริหารจะ
ก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ และด าเนินการในรูปของคณะท างานหรือ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยระบบการสนับสนุนชุมชนสามารถสรุปได้ในรูปที่ 1.6 

ก าหนดชุมชนเป้าหมาย
ในแต่ละกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ก าหนดแผนปฏิบัติการ 

ด าเนินการตามแผน 

ประเมินผลและปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 



13 
 

 
รูปที่ 1.6 ระบบการสนับสนุนชุมชน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดชุมชน
เป้าหมาย 

ก าหนดกิจกรรมที่จะสร้างความยั่งยนืใหก้ับชุมชน/ และ
รวมถึงกิจกรรมที่ชุมชนร้องขอให้ส่วนงานช่วยด าเนินการให้ 

วางแผนงาน 

น าแผนสู่การปฏิบัติ 

ประเมินผลและปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

รายงานผลให้ทีม
บริหารรับทราบ 
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 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
2.1 ก กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
   ส่วนงานได้วางแผนกลยุทธ์ควบคู่ไปกับการวางแผนยุทธศาสตร์เม่ือปี 2556-2557  โดยทีม

บริหารร่วมกับคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อวิเคราะห์ 
SWOT ของส่วนงานจากนั้นได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ เป้าหมายตามพันธกิจและติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ตามขั้นตอนในรูปที่ 2.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 

โดยในปี 2557 ทีมบริหารด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เดิม โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยมีแผนปฏิบัติการท้ังในระยะสั้น (1 ปี) และระยะ
ยาว (2-5 ปี)  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการด าเนินงานซึ่งมีก าหนดตั้งแต่ปี พ.ศ.  

- ทบทวนผลการ
ด าเนินงานงาน/ผล
การประเมินคณุภาพ
ภายใน 
- ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และ
วิสยัทัศน์ 
 - ผลการจัดอันดบั 
มหาวิทยาลัย 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1. นโยบายรัฐบาลช่วง 4 ปี 
(พ.ศ.2554-2557)   
2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559)  
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ  
(พ.ศ.2545-2559)  
4. แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
5. นโยบายคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
6. นโยบายการบริหารของ
อธิการบดีและคณบดี 
7. นโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
8. นโยบายและแผน
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.2540-2559  
9. แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.2555-2559  
 

SWOT analysis 

ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ 

 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน

ให้ความเห็นชอบ 

 
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์   ตัวชี้วัด   แผนปฏิบัติการ แผนการเงิน
และงบประมาณการศึกษา    การวิจัย  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม 

อนุมัติงบประมาณ 

ก ากับ/ติดตามผลการด าเนินงาน ทุก 2 สัปดาห์ 
 

ด าเนินการตามแผนงาน 

รายงานผลการด าเนินงานต่อทีมบริหาร 

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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2556-2560  และเพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ทีมบริหารมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและรายงานผลในที่ประชุมทีมอ านวยการทุก 
2 สัปดาห์  โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานหลัก   

2.1 ก (2) นวัตกรรม 

ส่วนงานไดใ้ห้ความส าคัญที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทีมบริหารได้ใช้ประโยชน์
จากความได้เปรียบและโอกาสในเชิงกลยุทธ์มาพิจารณาเพื่อเป็นสิ่งผลักดันและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้
ความรู้ ความสามารถที่มีก่อให้เกิดผลงานทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ในเชิงสร้างสรรค์และท าให้ความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ประสบผลส าเร็จ ดังตารางที่ 2.1  
ตารางที่ 2.1 ความท้าทายและโอกาสเชิงกลยุทธ์ของส่วนงาน 

ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

โอกาสในเชิงกลยุทธ์และการใช้ประโยชน์ 

1. การมุ่งม่ันท่ี 
จะเป็นสถาบันช้ันน า 
แห่งเอเซียและความ
เป็นสากล 
2. หลักสูตรสาขา
สิ่งแวดล้อมที่มีจ านวน
เพิ่มขึ้น 
3. การเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 
4. งบประมาณมีจ ากัด 
5. อาจารย์รุ่นใหม่มี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

- ส่วนงานเป็นองค์กรขนาดกลางที่ไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา ขั้นตอนการ 
ด าเนินการมีความคล่องตัว ส่วนงานยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
คณบดีมอบหมายให้รองคณบดี/ หัวหน้างาน สามารถพิจารณาตัดสินใจ
ด าเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม 
- คณาจารย์มีความหลากหลายทางวิชาการ เพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการ 
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในด้านการเรียนการสอน สร้างผลงานท่ีโดด
เด่น นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม  
- องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนท าให้ส่วนงานมีโอกาสพัฒนาและเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น 
- คณาจารย์มีความหลากหลายทางวิชาการ เอื้อต่อการท าวิจัยและบริการ 
วิชาการแบบบูรณาการเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีความหลากหลาย ตอบโจทย์การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการและท าให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งในงานวิจัยและบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

 

2.1 ก (3) การวิเคราะห์และการก าหนดกลยุทธ์ 
ทีมบริหารมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยเริ่มจากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของส่วนงาน โดยค านึงถึงพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านที่จะด าเนินการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของ นักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของส่วน
งาน ทีมบริหารมีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและสื่อสารต่อบุคลากรเพื่อทราบและน าไปปฏิบัติร่วมกัน  

ในปี 2555-2556 ทีมบริหารและคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รวบรวม  ตรวจสอบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าเป็นรูปเล่มเพื่อสะดวกต่อการน ามาใช้  ซึ่งข้อมูลและวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ 
แสดงได้ดังตารางที่ 2.2 และเพื่อให้ม่ันใจว่ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสามารถปฏิบัติได้จริง งานนโยบาย
และแผน ได้ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด และทีมบริหาร
ได้ค านึงถึงโอกาสและการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มีการสนับสนุนทั้งด้านนโยบายและงบประมาณที่เหมาะสม
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ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้สร้างผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ โครงการอบรมที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากร การสนับสนุนงบประมาณและเปิดโอกาสในการท าวิจัยของบุคลากรทุกกลุ่ม 

ตารางที่ 2.2 วิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลในการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
ข้อมูล วิธีการที่ได้ข้อมูล 

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าหลัก  ยุทธศาสตร์เดิม 
และผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

รวบรวมข้อมูลเดิมจากเอกสาร ระบบสารสนเทศ
ของส่วนงาน และสอบถามข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆของส่วนงาน 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของส่วนงานที่ผ่าน
มา ประชุมทีมบริหาร ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและ
นักศึกษา 

ส ารวจโดยการประชุมชี้แจงและใช้แบบสอบถาม 

แผนงบประมาณและการเงิน ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน/งานคลังและพัสดุ 
ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการและ
ความคาดหวังของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากงานบริการ
การศึกษา/งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ข้อมูลในโครงร่างองค์กร รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศ
ของส่วนงาน แบบสอบถาม การประชุม  

 

นอกจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน SWOT  ที่ใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์แล้ว ความ
ยั่งยืนของส่วนงานเป็นสิ่งที่ทีมบริหารให้ความส าคัญ โดยการท างานที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน การปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคม และการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายของส่วน
งาน กับความต้องการของนักศึกษา  บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้จากการส ารวจ การวางแผน
งบประมาณและการเงิน รวมท้ังแผนการพัฒนาบุคลากรได้ถูกน ามาพิจารณาและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของส่วนงาน 

2.1 ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสถาบัน 
ระบบงานท่ีส าคัญได้ถูกก าหนดโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ

สมรรถนะหลักของส่วนงานเป็นหลัก นอกจากนีค้วามต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้อมูลในโครงร่างองค์กร ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ของส่วนงานและผลการด าเนินงานใน
ปีท่ีผ่านมาได้น ามาพิจารณาประกอบด้วย  ทีมบริหารได้ก าหนดให้มีการน าเสนอระบบงาน กระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างานของกระบวนการต่าง ๆ ความเชื่อมโยง
ของงานโดยใช้แนวทางของ SIPOC ร่วมกับ PDCA ในที่ประชุมทีมอ านวยการทุกวันอังคารสัปดาห์เว้น
สัปดาห์  โดยระบบงานท่ีส าคัญของส่วนงานมีทั้งสิ้น 4 ระบบ คือการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งาน
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บริการวิชาการและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ถูกก าหนดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการหลักและกระบวน 
การสนับสนุนให้ส่วนงานบรรลุพันธกิจที่วางไว้ ดังแสดงในรูปที่ 2.2  รูปที่ 2.3 และตารางที่ 2.3 โดยส่วนงาน
มีการใช้ทรัพยากรภายนอกในกระบวนสนับสนุนได้แก่ การจราจรและความปลอดภัย (ในส่วนของการว่าจ้าง
บริษัทรักษาความปลอดภัย) การบริหารงานอาคารสถานท่ี (ในส่วนของการว่าจ้างบริษัทท าความสะอาด
อาคาร สถานท่ี) และการบริหารยานพาหนะ (ในส่วนของการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง) 

 

 
รูปที่ 2.2 แนวคิดในการออกแบบระบบงานและกระบวนการท างาน 

 

 
รูปที่ 2.3  ระบบงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 

 
 
 
 

ระบบงาน
และ

กระบวนการ
ท างาน 

แผนยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดท่ีส าคัญและเปา้หมาย  

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ความต้องการ
ความคาดหวังของ
ลูกค้าและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลในโครงร่าง
องค์กร 

สมรรถนะหลักของ
ส่วนงาน 

ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ SWOT 
ของส่วนงาน 
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 ตารางที่ 2.3 กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของส่วนงาน 
กระบวนการหลัก 

1. กระบวนการเรียนการสอน 
2. กระบวนการวิจัย 
3. กระบวนการบริการวิชาการ 
4. กระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการสนับสนุน 
1. ระบบงานคลังและพัสดุ 
1). กระบวนการบริหารงานสวัสดิการ 6). กระบวนการจัดหาพัสดุ 
2). กระบวนการรับและน าส่งเงิน 7). กระบวนการควบคุม 
3). กระบวนการจ่ายเงิน 8). กระบวนการบริหารสัญญา 
4). กระบวนการจัดท ารายงาน 9). กระบวนการบริหารจัดการพื้นท่ี  
5). กระบวนการบริหารงานพัสดุ  
2. ระบบงานด้านการศึกษา 
1). กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3). กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2). กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 4). กระบวนการพัฒนานักศึกษา 
3. ระบบบริหารงานบริหาร 
1). กระบวนการน าเสนอหนังสือ 9). กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2). กระบวนการแจ้งเวียนหนังสือ 10). กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
3). กระบวนการส่งหนังสือออก 11). กระบวนการเงินเดือน ค่าตอบแทน 
4). กระบวนการรับหนังสือเข้า 12). กระบวนการสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
5). กระบวนการจัดการประชุม 13). กระบวนการผลิตสื่อ  
6). กระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลัง 14). กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
7). กระบวนการสรรหาคัดเลือก 15). กระบวนการสร้างเครือข่าย 
8). กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง ลาออก โยกย้าย 16). กระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4. ระบบงานนโยบายและแผน 
1). กระบวนการบริหารนโยบายและแผน 3). กระบวนการจัดการความรู้ 
2). กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 4). กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. ระบบงานสารสนเทศ 
1). กระบวนการจัดท าแผนแม่บท ICT 4). กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
2). กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ICT 5). กระบวนการการแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
3). กระบวนการพัฒนาสื่อผสม 6). กระบวนการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
    2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

    ส่วนงานมีเป้าประสงค์หลักที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560 ดังนี ้
1. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมและ 

ทรัพยากรแบบบูรณาการ น้ าหนักร้อยละ 30 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ น้ าหนักร้อยละ 30 
3. เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร น้ าหนักร้อยละ 30 
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล น้ าหนักร้อยละ 5 
5. เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม น้ าหนักร้อยละ 5 
โดยทีมบริหารได้ก าหนดความส าคัญของเป้าประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับค่าน้ าหนักของ

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ครบทั้ง 5 ด้าน และน ามาวางแผนปฏิบัติการรายปี มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ที่ท ากับมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน มีการติดตามผลและรายงานผลในที่ประชุมทีมอ านวยการทุก 2 สัปดาห์ หาก
พบว่าตัวชี้วัดใดยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทีมบริหารและทีมอ านวยการจะหารือ
และพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน  
 2.1 ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 เพื่อให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในข้อ 2.1 ข (1) ตอบสนองและสอดคล้องกับความท้าทายและโอกาส
เชิงกลยุทธ์ของส่วนงานตามที่ระบุในตารางที่ 2.1  ทีมบริหารได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญและเป้าหมายของ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อน าสู่การปฏิบัติ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มี
การก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนงาน ระดับงาน หน่วยงานจนถึง
ระดับบุคคล โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามรอบ
เวลาที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าส่วนงานจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ดังตารางที่ 2.4 
ตารางที่ 2.4  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

ความส าเร็จ/ความยั่งยืนของส่วนงาน 

เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา
ที่มีความโดดเด่นในการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
แบบบูรณาการ 

- การมุ่งม่ันที่จะเป็น
สถาบันชั้นน าแห่งเอเซีย
และความเป็นสากล 
- หลักสูตรสาขา
สิ่งแวดล้อมที่มีจ านวน
เพิ่มขึ้น 
- การเข้าสู่ประชาคม

การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร
เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรโดยการก าหนด 
กลยุทธ์ที่ค านึงถึงสมรรถนะหลักของส่วนงานและ
การน าแผนสู่การปฏิบัติจะก าหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างและ
ระบบการก ากับดูแลองค์กร รวมท้ังมีการติดตาม
และปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

ความส าเร็จ/ความยั่งยืนของส่วนงาน 

เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บบก า ร
บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพและผลิตผล
งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

เศรษฐกิจอาเซียน 
- งบประมาณมีจ ากัด 
- มีอาจารย์รุ่นใหม่
เพิ่มขึ้น 

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมโดยมีระบบการบริหารงานวิจัยที่
สนับสนุนบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ คิดและท าในสิ่งใหม ่ๆ 

เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 

- สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาสโดย
มีการวางแผนและก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญและมี
การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยมีการส ารวจความพึงพอใจ  
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อมาก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การเพื่อการส่งมอบผลผลิตที่ตรงตามความ
ต้องการ รวมท้ังมีการประเมินผลเพื่อน ามา
ปรับปรุงแผน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรแบบ
ยั่งยืนโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยน 
แปลง ให้การบริหารจัดการรวดเร็วและมีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว บุคลากรมีอ านาจในการ
ตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ตามล าดับความเหมาะสม 
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรท้ังด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานและทักษะด้านการบริหาร 
- ข้อมูลด้านสารสนเทศและการจัดการความรู้ท า
ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องที่ให้ทีมบริหารใช้ในการ
ตัดสินใจ 

เพื่อสร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อสังคม    

- การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีนอกจาก
ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมแล้วยังมุ่งเน้น
โครงการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   
เป็นผู้น าในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร   
- ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานการเป็นผู้
ตรวจสอบและวางมาตรฐานต่าง ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
2.2 ก การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

 2.2 ก (1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ส่วนงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการและทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายทุกปี  โดยแผนดังกล่าวจะ

ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์  แผนด้านงบประมาณ แผนด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถสรุป
กระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติการดังน้ี 

1. ทบทวนโยบายการบริหาร แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส่วนงาน    
2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการท่ีผ่านมา  
3. จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ที่ 

ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
4. วางแผนงบประมาณและก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมรวมท้ังทรัพยากร 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้อมูลสารสนเทศของส่วนงาน 
5. เสนอแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ 

โดยก าหนดตัวชี้วัดพร้อมทั้งเป้าหมาย  ระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละโครงการและกิจกรรม 
 6. ถ่ายทอดแผนและปฏิบัติตามแผนโดยใช้วิธีการสื่อสารตามที่ระบุไว้ในหมวด 1 

7.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงแผนในปี
ต่อไป  

2.2 ก (2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
ส่วนงานมีกระบวนการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติโดยพิจารณาผ่านทางการ 

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ  หลังจากนั้นทางงานนโยบายและแผนจะ
ประสานงานในการจัดส่งแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ให้กับทีมบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย งานนโยบายและแผนได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
รอบเวลา 3 เดือน  6 เดือน 9 เดือน หรือรอบปีงบประมาณ ปีปฏิทินหรือปีการศึกษาขึ้นกับลักษณะของ
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ และมีการรายงานผลต่อที่ประชุมทีมอ านวยการ ทีมบริหารและคณะกรรมการ
ส่วนงาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2.2 ก (3) การจัดสรรทรัพยากร 

ส่วนงานจะด าเนินการวางแผนงบประมาณและแผนบุคลากรไปพร้อมกับการวางแผนปฏิบัติการ
ตามที่ระบุในข้อ 2.2 ก (1)  เพื่อให้ม่ันใจว่าจะมีทรัพยากรด้านการเงินและบุคลากรเหมาะสมต่อการ
ด าเนินการตามแผน ทุกแผนงานจะมีการยื่นเสนอของบประมาณและก าหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินนั้น ส่วนงานจะมุ่งเน้นที่การบรรลุผลในเชิงกล
ยุทธ์เป็นหลัก มีการพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้งบประมาณเพื่อโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
โดยจัดสรรงบประมาณตามน้ าหนักของพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้  พันธกิจด้านการศึกษา ร้อยละ 40  พันธกิจด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการร้อยละ 40 และพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20  
โดยงานนโยบายและแผนจะมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามรอบเวลาของการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ และรายงานผลในท่ีประชุมทีมอ านวยการในรูปของตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ตั้งไว้
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เทียบกับผลการด าเนินงานที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่  รวมทั้ง
มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือนในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร 
 หน่วยทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคลโดยมีการด าเนินการท่ีส าคัญ ดังนี้  
วิเคราะห์ปัจจัยระดับส่วน

งาน 
 วิเคราะห์ปัจจัยระดับ

บุคคล 
 จัดท าแผนกลยุทธ์ด้าน

ทรัพยากรบุคคล 
แผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน สมรรถนะรายบุคคล แผนอัตราก าลัง 
อัตราก าลังที่มีอยู่ ปัจจัยความพึงพอใจ แผนพัฒนาบุคลากร 
สมรรถนะหลักของส่วนงาน  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 โดยในส่วนของการก าหนดบุคลากรลงตามแผนปฏิบัติการนั้น ส่วนงานได้ก าหนดโดยพิจารณาจาก 
ภาระงานหรือบทบาทหน้าที่ของบุคคลากรแต่ละคน อัตราก าลังที่มีอยู่ รวมทั้งสมรรถนะรายบุคคลเพื่อ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงและมีความม่ันใจว่า
แผนการด าเนินงานจะส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยส่วนงานได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจ
ของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มบุคลากรโดยสรุปดังนี ้

กลุ่มบุคลากร กิจกรรมการพัฒนา 
พนักงานและ
ข้าราชการสายวิชาการ 

 การพัฒนาที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของส่วนงานรวมทั้งทักษะทางด้านการ
บริหาร 

 ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
พนักงาน ข้าราชการ 
และลูกจ้างสาย
สนับสนุน 

 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
 การพัฒนาทักษะด้านบริหาร 
 การให้ทุนสนับสนุนในการท าผลงาน การท าวิจัยและการน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 ก (5) ตัววัดผลด าเนินการ 
 ตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญหรือ KPI ที่ใช้ส าหรับติดตามผลส าเร็จของส่วนงานมีดังนี้ 
ตัวชี้วัดด้านการศึกษา 

1. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตทีมี่ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค  

3. จ านวนศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กร  

4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและ

ต่างประเทศ  

5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ  
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ตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. จ านวนการอ้างอิงข้อมูล ผลงานวิจัย  
3. จ านวนผลงานตีพิมพ์  
4. การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
5. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ  

ตัวชี้วัดด้านการชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1. จ านวนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
2. จ านวนกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ไปติดตามตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
1. จ านวนของระบบงานท่ีใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์กร  

ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้  

2. ระดับความสุขในการท างาน  
 และเพื่อให้ม่ันใจว่าแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนงาน ระดับงาน ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคลากร ทีมบริหารได้ก าหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตัวชี้วัดของโครงการ
กิจกรรมตามพันธกิจ ตัวชี้วัดระดับบุคคล ที่สอดคล้องกันทั้งระบบ ซึ่งแผนปฏิบัติการจะครอบคลุมทุกกลยุทธ์ 
โดยมีกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นงานประจ า พัฒนางานประจ าและเชิงรุก และจะก าหนดหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งมีการก ากับติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยมีงานนโยบายและแผน
เป็นผู้ประสานงานหลักในการติดตามผลการด าเนินงานและน าเสนอในท่ีประชุมทีมอ านวยการทุก 2 สัปดาห์ 

 2.2 ก (6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
กรณีที่มีสถานการณ์หรือปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนและเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น

และคล่องตัวในการด าเนินงานต่อไปได้  หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการที่ประสงค์จะเพิ่มเติม  
ปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการสามารถด าเนินการได้โดยเสนอผ่านงานนโยบายและแผนเพื่อน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณเพื่อพิจารณา โดยกระบวนการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการสรุปได้ดังนี ้

1. ผู้รับผิดชอบแสดงความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนแผนต่องานนโยบายและแผน 
2. งานนโยบายและแผนรับเรื่องรวมทั้งรวบรวมข้อมูล เอกสารที่จ าเป็น เช่น หลักการหรือ 

แนวทางของแผนงานใหม่ กิจกรรมหรือโครงการท่ีปรับแล้ว 
3. น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณเพื่อพิจารณา 
4. งานนโยบายและแผนปรับแผนงบประมาณ และในกรณีที่ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย  

ทางงานนโยบายและแผนจะด าเนินการประสานงานกับกองแผนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 
5. แจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้รับผิดชอบได้รับทราบเพื่อด าเนินการ 
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6. งานนโยบายและแผนติดตามผลตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้รับผิดชอบจัดส่ง 
รายงานการประเมินผลที่งานนโยบายและแผนเพื่อเสนอต่อทีมบริหารต่อไป  
2.2 ข การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 ทีมบริหารก าหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในช่วงเวลา 2556-2560 โดยงานนโยบายและแผน
เป็นผู้ประสานงานหลักในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส่วนงานมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมพันธกิจด้านต่าง ๆ และหากผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทีมบริหารโดยรองคณบดีที่ก ากับดูแลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจะน าผลไปประชุม
เพื่อหารือกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในงานนั้นๆเพื่อทบทวนและหาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเทียบเคียงตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงหรือ
สอดคล้องกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทบทวนและเสนอแผนในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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การรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เหมาะสมส าหรับแตล่ะกลุ่ม (ตารางที่ 3.1 และ 

3.2) 

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผล 
และน าเสนอต่อรองคณบดีหรือ
คณะกรรมการที่ก ากับดูแล 

น าข้อสรุปที่ได้ไปด าเนินการ
ปฏิบัติ จัดการ และแก้ไขปัญหา 

ประเมินความพึงพอใจ  ไม่พึง
พอใจ และประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

น าผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลเสนอต่อรอง
คณบดีหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแลทุก 1 ปี 
เพื่อก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับการ

ด าเนินการในครั้งต่อไป 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

3.1 เสียงของลูกค้า 
3.1 ก (1) การรับฟังผู้เรียนและลุกค้ากลุ่มอื่น  
3.1 ก (2) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นในอนาคต 
ส่วนงานมีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม  โดยการน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและ

วิเคราะห์เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการหลักของส่วนงานคือ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวิจัย 
กระบวนการบริการวิชาการและกระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้ นตอนของการ
ด าเนินการโดยสรุปดังรูปที่ 3.1 และ มีวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้าในอดีต ปัจจุบันและอนาคตแต่ละกระบวนการ
ดังแสดงในตารางที่ 3.1 - 3.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3.1  กระบวนการการรับฟังเสียงลูกค้า

แผนยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ สมรรถนะหลัก 

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ

ส่ิงแวดล้อม 



26 
 

ตารางที่ 3.1 การรับฟังเสียงลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันจ าแนกตามกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปัจจุบัน 
ข้อมูล/ประเด็น/สารสนเทศ

ที่รับฟัง 
เครื่องมือ/

วิธีการ/แนวทาง
ที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ลูกค้า 

- นักศึกษาระดับ ป.ตรี 
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การพัฒนานักศึกษา 
- ความคาดหวังในการท างาน
หรือศึกษาต่อ 

- แบบสอบถาม - ปีละ 1 ครั้ง - เพื่อก าหนดเป็นแผนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตร 

งานบริการ
การศึกษา 

กระบวนการด้านการวิจัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความพึงพอใจการ 
ให้บริการประสานงานด้านทุน
วิจัย 
- การถ่ายทอดเสริมสร้าง 
บรรยากาศหรือกระตุ้น
แรงจูงใจส าหรับคณาจารย์ 
- ระดมความคิดเห็นเพื่อ 
พัฒนาเป้าหมายการวิจัยของ
ส่วนงาน 
- การแถลงและรับฟัง 
ข้อคิดเห็นบุคลากร 

- แบบสอบถาม 
 

 
- กิจกรรม  
Research Talk 

 
- กิจกรรมระดม 
ความคิดเห็น 

 
- การน าเสนอ 
ผลการด าเนินงาน 

- ทุก1 ปี 
 
 
- ปีละ 5 -  6 
ครั้ง 
 
- ทุก 3-4 ปี 
 
 
- ทุก 1 ปี 
 

ปรับปรุงการให้บริการและ
พัฒนาทิศทางงานวิจัยของ
ส่วนงานให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกค้า -ความต้องการและความ - แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี - ปรับปรุงแนวทางการ งานวิจัยและ
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กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปัจจุบัน 

ข้อมูล/ประเด็น/สารสนเทศ
ที่รับฟัง 

เครื่องมือ/
วิธีการ/แนวทาง

ที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ให้ทุน คาดหวังของผู้ให้ทุนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

(อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ) 

ควบคุม ก ากับ หรือติดตาม
ให้นักวิจัยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับทุนอย่าง
ถูกต้องและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

บริการวิชาการ 

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 

 
- ความพึงพอใจการให้บริการ
ประสานงานด้าน
โครงการวิจัยบริการวิชาการ
ความคิดเห็นความต้องการ 
และความคาดหวัง 
- การแถลงและรับฟัง 
ข้อคิดเห็นบุคลากร 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
- การน าเสนอ 
ผลการด าเนินงาน 

 
- ทุก 1 ปี 
 
 
 
 
- ทุก 1 ปี 

 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา/ 
ปรับปรุงให้บริการด้านการ
บริการวิชาการและ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ใหม่ ๆ ของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น 

 
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ลูกค้า 
- ผู้ว่าจ้าง (หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน) 
- ผู้ให้ทุน 

 
- ความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ ความผูกพัน ความ
คิดเห็นความต้องการ ความ
คาดหวัง 

 
- แบบสอบถาม 

 
- ทุก 1 ปี 

ปรับปรุงการให้บริการตาม
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง
และผู้ให้ทุน 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- ผู้เข้าฝึกอบรม - ความพึงพอใจ ความ -แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี ปรับปรุงการให้บริการตาม งานวิจัยและ
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กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปัจจุบัน 

ข้อมูล/ประเด็น/สารสนเทศ
ที่รับฟัง 

เครื่องมือ/
วิธีการ/แนวทาง

ที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

ต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้เข้าอบรม 

 
 

 
 

ความต้องการของผู้ว่าจ้าง
และผู้เข้าอบรม 

บริการวิชาการ 

ผู้ใช้บริการตรวจวัดวิเคราะห์ ความพึงพอใจ ความ 
ผูกพัน ความต้องการของผู้
มาใช้บริการ 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี ปรับปรุงการให้บริการตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

กระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
นักศึกษาระดับ ป.ตรี - ประเภทของกิจกรรม 

- ความพึงพอใจ ความไม่พึง 
พอใจ ความต้องการ ความ
คาดหวังต่อกิจกรรม 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี พัฒนากิจกรรม/โครงการให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา 

งานบริการ
การศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ชุมชนและสังคม - ประเภทของกิจกรรม 
- ความพึงพอใจ ความไม่พึง 
พอใจ ความต้องการ ความ
คาดหวังต่อกิจกรรม 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี พัฒนากิจกรรม/โครงการให้
สอดคล้องกับชุมชนและ
สังคม 

งานบริการ
การศึกษา 
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ตารางที่ 3.2 วิธีการรับฟังเสียงลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตจ าแนกตามกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มลูกค้าอนาคต ข้อมูล/ประเด็น/

สารสนเทศที่รับฟัง 
เครื่องมือ/วิธีการ/
แนวทางที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเก็บ
ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ 
ป.ตร ีและบัณฑิตศึกษา 

- ความต้องการที่จะ
ได้รับจากหลักสูตร 
- รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 
- กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนานักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ 
- การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และพัฒนา
สังคม 
 

- จัด Road show 
- กิจกรรมมหิดล
วิชาการ 

- ทุก 1 ปี - ปรับปรุงนโยบายและ
แผนพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 

งานบริการ
การศึกษา 

กระบวนการด้านการวิจัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 

- ความต้องการในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของแหล่งทุนต่าง ๆ  
- ความต้องการด้านการ
ให้ความช่วยเหลือในส่วน

แบบสอบถาม  
 

- ทุก 1 ปี 
 

ปรับปรุงกระบวนการ
ประสานงานด้านทุนวิจัย
และกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
แหล่งทุนต่าง ๆ  

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 



30 
 

กลุ่มลูกค้าอนาคต ข้อมูล/ประเด็น/
สารสนเทศที่รับฟัง 

เครื่องมือ/วิธีการ/
แนวทางที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเก็บ
ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

การประสานงานด้านทุน
วิจัย 

 

ลูกค้า 
ผู้ให้ทุน 

- ความต้องการ/
จุดมุ่งหมายของการให้
ทุนสนับสนุน 
- ข้อจ ากัดของการให้ทุน
สนับสนุน 
- แนวทางการให้การ
สนับสนุนของแหล่งทุน 

แบบสอบถาม 
 

- ทุก 1 ปี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
คณาจารย์ได้รับทราบ
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการย่ืนเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุน 
 

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
ลูกค้า 

บุคคลกลุ่มเป้าหมายในอนาคต 
ความต้องการใน 
การฝึกอบรม 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี ปรับปรุงเนื้อหาโครงการ
บริการวิชาการให้เหมาะสม 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้ให้ทุน - สอบถามรูปแบบ 
ความต้องการ 
- ความพึงพอใจ  
ความต้องการ  
ความคาดหวัง 

จัดประชุม - ทุก 1 ปี พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการรูปแบบใหม่ ๆ  
 

ผู้ให้ทุนกลุ่มใหม่ รูปแบบความ 
ต้องการส าหรับพัฒนา

จัดประชุม 
หน่วยงานท่ีมี

- ทุก 1-2 ปี 
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กลุ่มลูกค้าอนาคต ข้อมูล/ประเด็น/
สารสนเทศที่รับฟัง 

เครื่องมือ/วิธีการ/
แนวทางที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเก็บ
ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการใหม่  ข้อตกลงความร่วมมือ 
กระบวนการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
-ผู้ประสงค์ศึกษาต่อระดับ  
ป.ตรแีละบัณฑิตศึกษา 

- ประเภทของกิจกรรมที่
ต้องการให้จัด 
- ประโยชน์ที่คาดหวัง 
จากกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- Focus Group 

- ทุก 1 ปี พัฒนากิจกรรม/โครงการ งานบริการ
การศึกษา 

ชุมชนและสังคม - ประเภทของกิจกรรม 
- ความพึงพอใจ  
ความไม่พึงพอใจ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง
ต่อกิจกรรม 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี พัฒนากิจกรรม/โครงการ งานบริการ
การศึกษา 
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ตารางที่ 3.3 วิธีการรับฟังเสียงลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีตจ าแนกตามกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์  
กลุ่มลูกค้าอดีต ข้อมูล/ประเด็น/สารสนเทศ

ที่รับฟัง 
เครื่องมือ/

วิธีการ/แนวทาง
ที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ศิษย์เก่าทุกระดับ - ความผูกพันต่อส่วนงาน 

- กิจกรรมที่สนใจจะเข้าร่วม 
- การสนับสนุนภารกิจของ
ส่วนงาน 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่ากับส่วนงาน 

งานบริการ
การศึกษา 

กระบวนการด้านการวิจัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 

- ข้อจ ากัด/ปัญหาในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุน 
- ความต้องการด้านการให้
ความช่วยเหลือในส่วนการ
ประสานงานด้านทุนวิจัย 

แบบสอบถาม 
 

- ทุก 1 ปี ปรับปรุงกระบวนการ
ประสานงานด้านทุนวิจัย
และกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
แหล่งทุนต่าง ๆ 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ลูกค้า 
ผู้ให้ทุน 

- ความต้องการ/จุดมุ่งหมาย
ของการให้ทุนสนับสนุน 
- ข้อจ ากัดของการให้ทุน
สนับสนุน 
- แนวทางการให้การ
สนับสนุนของแหล่งทุน 

แบบสอบถาม 
 

- ทุก 1 ปี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
คณาจารย์ได้รับทราบ
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการย่ืนเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุน 

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
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กลุ่มลูกค้าอดีต ข้อมูล/ประเด็น/สารสนเทศ
ที่รับฟัง 

เครื่องมือ/
วิธีการ/แนวทาง

ที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เคยผ่านการฝึกอบรม ความต้องการในการ 
ฝึกอบรม 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี ปรับปรุงเนื้อหาโครงการ
บริการวิชาการและระบบ
การประสานงาน 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

กระบวนการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ศิษย์เก่าทุกระดับ - ประเภทของกิจกรรม 

- ความสอดคล้องของ 
กิจกรรมกับ Core Value 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี ปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม 

งานบริการ
การศึกษา 

ชุมชนและสังคม - ประเภทของกิจกรรม 
- ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ  
ความต้องการความคาดหวัง 

แบบสอบถาม - ทุก 1 ปี ปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม 

งานบริการ
การศึกษา 
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          3.1 ข การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
3.1 ข  (1) ความพึงพอใจและความผูกพัน 

  ส่วนงานได้ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันแบ่งตามกลุ่มลูกค้าดังแสดงในตารางที่ 
3.4–3.6 จากนั้นมีการรายงานผลตามกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าดังแสดงในรูปที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.4 วิธีการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้าในปัจจุบันจ าแนกตามกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มลูกค้า
ปัจจุบัน 

เครื่องมือ/วิธีการ/
แนวทางที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเก็บ
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
นักศึกษา
ระดับ ป.ตรี 

แบบสอบถาม ปีละ 2 
ครั้ง 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
คะแนน 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปัจจัย
เกื้อหนุน 

งานบริการ
การศึกษา 

นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
กระบวนการด้านการวิจัย 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 

 
แบบสอบถาม 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

      ในปี 2557 พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (หมวด 7 ข้อ 7.2 ก.)  โดยด้านที่พึงพอใจมากที่สุดคือ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ในหัวข้อ การช้ีแจงการ
ขอและรับทุนวิจัยได้  รองลงมาคือด้านความเชื่อม่ันในการ
ให้บริการ ในหัวข้อ มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก   ส่วนท่ีพึงพอใจน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านการอ านวยความ

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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กลุ่มลูกค้า
ปัจจุบัน 

เครื่องมือ/วิธีการ/
แนวทางที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเก็บ
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

สะดวก/แจ้งข้อมูลข่าวสาร ในหัวข้อ ช่วยหาข้อมูลประกอบการ
ขอทุน ซึ่งจะน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ลูกค้า 
ผู้ให้ทุน 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง
)อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ(  

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

ปรับปรุงแนวทางการควบคุม ก ากับ หรือติดตามให้นักวิจัย
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนอย่างถูกต้องและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

กระบวนการด้านบริการวิชาการ 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 

 
แบบสอบถาม 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

ในปี 2557 ส่วนงานได้ปรับปรุงแบบสอบถามใหม่ในรูปแบบ
ออนไลน์ ทั้งน้ีการใช้แบบสอบถามออนไลน์พบปัญหามีผู้ตอบ
กลับน้อย จึงจะน าไปปรับปรุงรูปแบบการสอบถามความพึงพอใจ
ในปีต่อไป 

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

ลูกค้า 
ผู้ให้ทุน 

 
แบบสอบถาม 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

   ในปี 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 88.4 
พบว่าเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน   และความผูกพันของแหล่งทุน
เท่ากับร้อยละ 86.4 พบว่ามากขึ้นเช่นกัน 

ผู้เข้าฝึกอบรม แบบสอบถาม หลังจาก
เสร็จสิ้น
โครงการ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

ในปี 2557 ความพึงพอใจผู้เข้าอบรมค่ายเยาวชนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจสูงสุดยังเป็นด้านกิจกรรมสันทนาการ และการมีนักศึกษาพี่
เลี้ยงดูแลให้ค าแนะน า และประสานงานช่วยเหลือการใช้ชีวิตใน
ค่าย ส่วนความพึงพอใจน้อยท่ีสุดยังเป็นด้านความเหมาะสมของ
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กลุ่มลูกค้า
ปัจจุบัน 

เครื่องมือ/วิธีการ/
แนวทางที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ใน
การเก็บ
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

ที่พัก  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดค่าย ซึ่งเรื่องเหล่านี้
มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มขึ้นของงบประมาณ ความ
ไม่สะดวกในการควบคุมดูแล ความเห็นชอบจากผู้ให้งบประมาณ
สนับสนุน เป็นต้น จึงต้องพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

ผู้ใช้บริการ
ตรวจวัด
วิเคราะห์ 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในปี 2557 พบว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจภาพรวมลดน้อยลง ส่วนงานได้น าปัญหาดังกล่าว
เข้าหารือในที่ประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการแล้ว มีแนวทาง
แก้ปัญหาคือจะสอบถามคณาจารย์ท่ีมีความยินดีให้ค าปรึกษา
ทางโทรศัพท์และรวบรวมรายชื่อไว้เพื่อให้ผู้รับบริการได้ติดต่อ
สอบถามได้สะดวกมากขึ้น 
   ด้านราคาค่าตรวจวัดพารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
ราคาในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว  อย่างไรก็ตามส่วนงานได้มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนค่าตรวจวัดพารามิเตอร์และเปรียบเทียบราคาค่า
ตรวจกับหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งจะน า
ผลลัพธ์จ านวนตัวอย่างและการประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ
เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพื่อหาแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 
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ตารางที่  3.5 วิธีการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้าในอนาคตจ าแนกตามกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มลูกค้าอนาคต เครื่องมือ/วิธีการ/

แนวทางที่ใช้ 
ระยะเวลา/

ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ 
ป.ตรีและบัณฑิตศึกษา 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง ค่าเฉลี่ยระดับ
คะแนน 

ปรับกระบวนการท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

งานบริการ
การศึกษา
หน่วย
ประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการด้านการวิจัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 

 
แบบสอบถาม 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
ร้อยละความพึง
พอใจ 
 

ปรับปรุงกระบวนการ
ประสานงานด้านทุนวิจัย
และการจัดท าข้อมูล
โครงการวิจัยและเผยแพร่
ข้อมูลให้คณาจารย์ได้รับ
ทราบ 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ลูกค้า 
ผู้ให้ทุน 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ร้อยละความพึง
พอใจ 
 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
คณาจารย์ได้รับทราบ
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการย่ืนเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุน 

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
ลูกค้า    ปรับปรุงรูปแบบการจัด งานวิจัยและ
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กลุ่มลูกค้าอนาคต เครื่องมือ/วิธีการ/
แนวทางที่ใช้ 

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคคลกลุ่มเป้าหมายในอนาคต แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละความพึง
พอใจ 
 

โครงการให้เป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้าใน
อนาคต 

บริการวิชาการ 

ผู้ให้ทุน -แบบสอบถาม 
-การสัมภาษณ์ตัว
บุคคล 

ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละความพึง
พอใจ 
 

ปรับปรุงรูปแบบการจัด
โครงการให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ให้ทุน 

 

 

 

ตารางที่  3.6 วิธีการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้าในอดีตจ าแนกตามกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มลูกค้าอดีต เครื่องมือ/วิธีการ/

แนวทางที่ใช้  
ระยะเวลา/

ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการด้านการเรียนการสอน 
ศิษย์เก่าทุกระดับ แบบสอบถาม ปีละ 1-2 ครั้ง วิเคราะห์ทางสถิติใน

เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับส่วน
งาน 

งานบริการการศึกษาและ
สมาคมศิษย์เก่าฯ 

กระบวนการด้านการวิจัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
คณาจารย์ 

 
แบบสอบถาม 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
ร้อยละความพึงพอใจ 
 

ปรับปรุงกระบวนการประสานงานด้าน
ทุนวิจัยและการจัดท าข้อมูล
โครงการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลให้
คณาจารย์ได้รับทราบ 

คณะกรรมการบริหารเงิน
สนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม 
คณะกรรมการวิจัยและ 
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กลุ่มลูกค้าอดีต เครื่องมือ/วิธีการ/
แนวทางที่ใช้  

ระยะเวลา/
ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล 

การน าข้อมูลไปปฏิบัติ/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

ลูกค้า 
ผู้ให้ทุน 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละความพึง
พอใจ  

 

ปรับปรุงแนวทางการควบคุม ก ากับ 
หรือติดตามให้นักวิจัยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับทุนอย่างถูกต้องและ
ตรงตามก าหนดเวลา 

ฝึกอบรม 

กระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ศิษย์เก่าทุกระดับ -การสอบถาม 

-การสัมภาษณ์ 
ทุก 1 ปี  วิเคราะห์ทางสถิติ ความผูกพันและความพร้อมในการร่วม

กิจกรรม 
งานบริการการศึกษา 
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3.1ข (2) ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่เทียบ 
 ในกระบวนการด้านวิจัยและการบริการวิชาการส่วนงานได้คัดเลือกคู่เทียบที่มีการด าเนินงานและการ
ให้บริการในลักษณะที่ใกล้เคียงกันได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Faculty of 
Environmental Studies, Universiti Putra Malaysia โดยกระบวนการคัดเลือกตามรายละเอียดในหมวดที่ 6 ข้อ 
6.1 ก (1) โดยส่วนงานได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขอแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่เทียบทั้งสองแห่งในด้านความพึง
พอใจและเกณฑ์ส าคัญที่ส่วนงานก าหนด ซึ่งในขณะนี้ทาง Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra 
Malaysia ได้แจ้งกลับว่าอยู่ในระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามที่เสนอขอแลกเปลี่ยน ส่วนคณะสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งว่าอยู่ในระหว่างพิจารณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในเบื้องต้นส่วนงานได้
ด าเนินการรวบรวมและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดโดยส่วนงานและมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังน้ี 

วิธีการรวบรวม: เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการและน าเสนอ
ต่อรองคณบดีและคณะกรรมการที่ก ากับดูแล 

การเปรียบเทียบ: มีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย (KPI) ซึ่งขณะนี้รอการตอบ
กลับจากคู่เทียบท้ังสองแห่ง 

ข้อมูลผลการเปรียบเทียบกับเกณฑ์จะมีการน าเสนอต่อรองคณบดี/คณะกรรมการที่ก ากับดูแล ซึ่งหาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะมีการน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อป้องกัน/แก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อไป 

ในกระบวนการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานยังไม่มีการด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

3.1 ข (3) ความไม่พึงพอใจ  

ส่วนงานด าเนินการส ารวจและประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้าในท านองเดียวกับการประเมินใน
หมวด 3 ข้อ 3.1 ข (1) ซึ่งข้อมูลจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
มีการรายงานผลการด าเนินงานตามระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าดังแสดงในรูปที่ 3.1 
 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
      3.2 ก หลักสูตรและบริการรวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น 

3.2 ก (1) หลักสูตรและบริการ  
 ส่วนงานด าเนินการค้นหาความต้องการของนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรโดยวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้า การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ก (1) 
–(2) และ  3.1 ข (1) เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3.2 ก (2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
ส่วนงานโดยความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษามีการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานกับ

สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ด้วยความมุ่งหวังที่สร้างความ
ผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 747 คน ประกอบด้วย
สมาชิกสามัญ 496 คน ยุวสมาชิก 251 คน โดยผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมจะมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 
คราวละ 2 ปี มีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการบริหารสมาคม และเพื่อเป็นการเชื่อมต่อการท างานร่วมกัน
สมาคมจึงก าหนดให้คณบดีด ารงต าแหน่งเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าอีกต าแหน่งหนึ่งด้วย ที่ผ่านมาสมาคมให้
การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงานดังนี้ 

- การเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง   
- การบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
- การมอบทุนการท าวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท  
- การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  
- มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
- การแข่งขันกีฬา EN สัมพันธ์   
- การร่วมงานท าบุญครบรอบ 40 ปีการสถาปนาส่วนงาน 
- พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  
- งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
- พิธีเบิกเนตรพระประจ าส่วนงาน 
โดยที่สมาคมมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะมีระเบียบวาระการ

ประชุมเกี่ยวกับการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานด้วยทุกครั้ง เช่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีจะ
มีการเชิญสมาชิกทุกประเภทเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานและร่วมให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อจะได้น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของปีต่อไป 

ในด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการส่วนงานก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของงานวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน ามา
ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องผ่านการพิจารณาจากรองคณบดี/คณะกรรมการ/หัวหน้างานที่ก ากับดูแล จนเกิดเป็น
นวัตกรรมหรือการบริการรูปแบบใหม่ ๆ รายละเอียดดังรูปท่ี 3.2 
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รูปที่ 3.2 กระบวนการค้นหานวัตกรรม/การบริการ ตามความต้องการของลูกค้า 

ส่วนงานก าหนดให้งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการก าหนดและสร้างแนวทางการ
ให้บริการแบบใหม่/โครงการใหม่/การบริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษเฉพาะของลูกค้าที่
นอกเหนือจากรูปแบบการให้บริการที่มีอยู่เดิมของส่วนงาน รวมถึงมีการพัฒนากระบวนการให้บริการเป็นแบบ 
One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ มีการน าระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับปฏิบัติการมาใช้เพื่อให้ผลการให้บริการมีความ
ถูกต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่วนงานได้รักษามาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนเพิ่มการตรวจ
วิเคราะห์อื่นๆเข้าสู่ระบบ ISO ด้วย   มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามผลจากแบบประเมินให้
เป็นระบบที่ท าให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจที่ดียิ่งขึ้นโดยได้ด าเนินการตาม
แนวทางในรูปท่ี 3.3   

ในปี 2557 ส่วนงานได้ประเมินผลความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าในกลุ่มผู้ให้ทุน (ตารางที่ 
3.4) แล้วน ามาปรับปรุงกระบวนการให้บริการในด้านการประสานงานกับผู้ให้ทุนโดยตรงเป็นระยะตั้งแต่ก่อนเริ่ม
โครงการ ระหว่างการด าเนินการและหลังด าเนินการผู้ประสานงานจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและแจ้งกลับ
ในทันทีทางโทรศัพท์จนผู้ให้ทุนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

 

       กรณี

ที่ข้อ

ร้องเรียนมี

รุนแรง 

ส่งผล   

กระทบต่อ

องค์กร 

สังคมและ

ชุมชนจะ

น าข้อสรุป

ที่ได้แจ้ง

ต่อคณบดี

เพื่อ

พิจารณา

ไม่ได้ 

ได้ 
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สารสนเทศด้านลูกค้า   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด และคู่แข่ง 

วิเคราะห์หา
ความต้องการ 

ก าหนด
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

ปรับพฤติกรรม
การให้บริการ 

ติดตามและ
ประเมินผลและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3.3 แนวทางการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ 

ตารางที่ 3.7 ระบบการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้าน ระบบงาน 
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
วิธีการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การ
เรียน
การสอน 

การเรียน
การสอน 

ลูกค้า 
-นักศึกษาปริญญาตรี 
-นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

- มอบหมายผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อด าเนินการอ านวย
ความสะดวกให้นักศึกษา 
- ประสานงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับ นักศึกษา
ทาง e-mail  
- แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 

การวิจัย วิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 

ลูกค้า 
ผู้ให้ทุน 

- มีบริการด้านฐานข้อมูลสารสนเทศที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถสืบค้นหรือมาใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ 
ได้แก่ เว็บไซต์งานบริการวิชาการ เว็บไซต์ค่ายเยาวชน 
เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ Facebook และ twitter ที่มี
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบแต่ละส่วน  โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ
คู่มือ แบบฟอร์ม แผนงาน แนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติ ผลการ
ด าเนินงาน ระบบสืบค้นข้อมูล กล่องโต้ตอบหรือติดต่อ
โดยตรง และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งด้านการวิจัย วิ จัยบริการ
วิชาการ การฝึกอบรม ค่ายเยาวชน และห้องปฏิบัติการ 

การ
บริการ
วิชาการ 

วิจัยบริการ
วิชาการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณาจารย์ 
ลูกค้า 
ผู้ว่าจ้าง(หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน) 
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ด้าน ระบบงาน 
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
วิธีการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ฝึกอบรม ลูกค้า 
- ผู้เข้าฝึกอบรม 
- ผู้ให้ทุน 
 

- มีผู้รับผิดชอบประสานงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
- มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ มุ่งเน้นการให้
ความส าคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดท า
แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ เพื่อน ามาปรับปรุง
การให้บริการ และมีการให้รางวัลแก่บุคลากรเม่ือส่วนงานมี
รายได้จากการให้บริการตามเป้าหมายท่ีวางไว้ในแต่ละปี 
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและบริการ
วิชาการให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
กว้างขวาง ทั้งทางจดหมายแจ้งประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 
โทรสาร จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการผู้ประสานงาน 
Viral Mail โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ การลงพื้นท่ี
สอบถาม และทาง Social Media ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook 
Twitter 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 

ลูกค้า 
ผู้ใช้บริการตรวจวัด 
และวิเคราะห์
พารามิเตอร์ 

 

3.2.ก (3) การจ าแนกกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
 ด้านการเรียนการสอน 

ด้านการเรียนการสอนและส่วนงานมีการจ าแนกลูกค้าในกระบวนการเรียนการสอนดังแสดงในโครงร่าง
องค์กร โดยการจ าแนกจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์หลักได้แก่หลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางส่วนงานจัดขึ้น
และส่งมอบให้กับลูกค้า 

ในด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการส่วนงานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านวิเคราะห์กลุ่ม
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ดังรูปที่ 3.4 

 
รูปที่ 3.4 กระบวนการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

น าเสนอและอภิปราย
ร่วมกันในท่ีประชุมงานวิจัย 

รายงานสรุปผล 
ในที่ประชุม

คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 



45 
 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของส่วนงานจะเน้นที่กลุ่ม นักศึกษา
ส่วนในกลุ่มบุคลากร ทางส่วนงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความตระหนักด้านการ
รักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดกิจกรรมโดยบุคลากรของส่วนงานที่ส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ชุมชน
และสังคมโดยรอบผู้รับผิดชอบจะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านต่าง ๆ จากนั้นน าเสนอและ
อภิปรายร่วมกันในที่ประชุม ท าให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.8-3.9 
ตารางที่ 3.8 การจ าแนกกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการใช้ข้อมูล 

กระบวนการ การน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
การเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร 
การวิจัย ก าหนดนโยบาย และพัฒนาระบบงานวิจัย 
การบริการวิชาการ ก าหนดนโยบายและพัฒนาระบบงานบริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนากิจกรรมและโครงการ 
 

ตารางที่ 3.9 วิธีใช้ข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามชนิดของข้อมูล 
ชนิดข้อมูล วิธีการด าเนินการ ผลลัพธ์ที่ได้ 

ด้านการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจ 
ความต้องการ 
ความคาดหวัง 
ค ว า ม ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ / ข้ อ
ร้องเรียน 

แบบสอบถาม ตามระบุในหมวด 7 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ความพึงพอใจ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบส รุ ปผล เป รี ยบ เที ยบกั บ

เป้าหมายที่คาดไว้  รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมส่วน
งานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ 

มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้ตรงตาม
ความต้องการ ท าให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าตามตารางที ่3.4 - 3.6 

ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

ผู้รับผิดชอบสรุปผลจากแบบประเมินและ
ข้อ เสนอแนะ แล้ วรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติ 

กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้สรุป
ข้อมูลแหล่งทุนเพิ่มเติมจากแหล่งเดิม ๆ ใน
แต่ละปี และแจ้งเวียนล่วงหน้า ส่วนงานได้
น าข้อมูลนี้มาปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ทุนวิจัย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านทุน
วิจัยจากต่างประเทศ และให้เจ้าหน้าที่คอย
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ชนิดข้อมูล วิธีการด าเนินการ ผลลัพธ์ที่ได้ 
ติดตามข้อมูลแหล่งทุนอย่างใกล้ชิดและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า 

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

ผู้รับผิดชอบสรุปผลความไม่พึงพอใจจาก
แบบสอบถาม รวมถึงข้อร้องเรียนผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ (ตารางที่ 3.10) แล้วรายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติ 

ลูกค้ากลุ่มผู้เข้าอบรมไม่พึงพอใจด้านการ
จัดอาหาร และความเหมาะสมของที่พัก 
ส่วนงานได้น ามาปรับปรุงโดยส ารวจหาที่
พักอื่น ๆ ที่อาจเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ที่มี
คุณภาพมากขึ้น มีการสอบถามความ
ต้องการชนิดอาหารจากเยาวชนเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ส่วนลูกค้ากลุ่มผู้ให้ทุนโครงการฝึกอบรมมี
ความไม่พึงพอใจโดยต้องการให้เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้มีจ านวน
ผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น ส่วนงานได้ปรับปรุง
โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทั้ง
ทางเว็บไซต์ โปสเตอร์  สื่อสังคมออนไลน์ 
ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ท าหนังสือแจ้ง
รวมทั้งโทรศัพท์ติดตามทุกโรงเรียนทั่ว
ประเทศ ผลพบว่าผู้สมัครในปี 2557 ยังมี
จ านวนลดลง  เนื่ อ งจาก มีการ จัดค่ าย
เยาวชนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งจัดใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  ส่วนงานได้พิจารณา
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดค่ายให้มีความ
น่าสนใจเพิ่มข้ึนในปีต่อไป 

 
3.2 ข การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

3.2 ข (1) การจัดการความสัมพันธ์ 
ส่วนงานมีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลจากลูกค้ามาปรับปรุงการด าเนินงานใน

กระบวนการหลักดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.8 – 3.9 
3.2 ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน 

ส่วนงานได้ก าหนดวิธีการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้อ
ร้องเรียนท่ีรุนแรง ส่งผลกระทบต่อองค์กร สังคมและชุมชน 2) ข้อร้องเรียนที่ไม่รุนแรง ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
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สังคมและชุมชน เกิดจากความผิดพลาด/ความบกพร่องจากการให้บริการ โดยมีกระบวนการและวิธีการในการ
จัดการข้อร้องเรียนดังแสดงในรูปที่ 3.5 และตารางที่ 3.10 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.5 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

       กรณีท่ีข้อร้องเรียนมีรุนแรง 

ส่งผล   กระทบต่อองค์กร สังคม

และชุมชนจะน าข้อสรุปท่ีไดแ้จ้ง

ต่อคณบดีเพื่อพิจารณา 
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ตารางที่ 3.10 วิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

ด้าน ผลผลิต กลุ่ม ช่องทางรับข้อร้องเรียน วิธีการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิจัย วิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- คณาจารย์ 
- แหล่งทุน 
 

- กล่องรับความคิดเห็น 
- หนังสือร้องเรียน 
- การเข้าพบผู้บริหาร/
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- เว็บไซต์งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- Facebook ค่ายเยาวชน 
- Twitter ค่ายเยาวชน 
- เว็บไซต์ค่ายเยาวชน 
- เว็บไซต์คลินิก
สิ่งแวดล้อม 
- E-mail เจ้าหน้าที่
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- รับข้อร้องเรียน และรวบรวมข้อมูล 
- จ าแนกประเภทข้อร้องเรียน กลุ่มผู้ร้องเรียน ประเมินระดับในการ
แก้ไขข้อร้องเรียน 
ระดับที่ 1 สามารถแก้ไขได้เลย ยุติปัญหาได้ 
ระดับที่ 2 แก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง 
ระดับที่ 3 แก้ไขได้ภายใน7 วัน 
ระดับที่ 4 แก้ไขได้ภายใน 15 วัน 
ระดับที่ 5 แก้ไขมากกว่า 15 วัน 
ในทุกกรณีจะต้องด าเนินการแก้ไขในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาปัญหา
แล้วแต่กรณี 

- กลั่นกรองเบื้องต้นและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน 
- จัดการข้อร้องเรียน โดยรองคณบดี/คณะกรรมการ 
หัวหน้างานท่ีก ากับดูแล ท าการวิเคราะห์ ตัดสินและแก้ไขปัญหา
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นเหตุเร่งด่วน รุนแรง ส่งผลกระทบต่อ
องค์กร สังคมและชุมชน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยังคณบดี 

บริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณาจารย์ 

ลูกค้า 
ผู้ว่าจ้าง (หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน) 

 ห้องปฏิบัติการ 
 
 

 

ลูกค้า 
ผู้ใช้บริการตรวจวัด
และวิเคราะห์
พารามิเตอร์ 

 เพื่อพิจารณาด าเนินการแก้ไขติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียน จะ
มีการสอบถามข้อมูลจากผู้ร้องเรียนถึงประสิทธิภาพในการแก้ไข
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนว่าสามารถแก้ไขได้ 
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ด้าน ผลผลิต กลุ่ม ช่องทางรับข้อร้องเรียน วิธีการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตามระดับท่ีประเมินไว้หรือไม่  
- บันทึกและจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ในการปรับปรุง 
และจัดการข้อร้องเรียน ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานที่ใน
ประชุมส่วนงานเพื่อก าหนดเป็นแนวทางและป้องกันไม่ให้เกิดข้อ
ร้องเรียนหรือผลกระทบด้านลบอีก 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อลดข้อบกพร่องและเพื่อก าหนดมาตรการ
ในการป้องกันส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะมีเอกสารการ
จัดการข้อร้องเรียนและทะเบียนคุมบันทึกข้อร้องเรียน (รหัส
หมายเลข QP-408, FM-408-01และ FM-408-02) ในการควบคุม
ขั้นตอนปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
4.1 ก การวัดผลการด าเนินการ 

4.1 ก (1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
 ส่วนงานมีระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับส่วนงาน สู่ระดับงาน หน่วยงานและระดับ

บุคคลตามล าดับ โดยการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ ซึ่ง
มีการก าหนดตัวชี้วัดก ากับแผนกลยุทธ์ (ตามที่ระบุในหมวด 2) และตัวชี้วัดก ากับโครงการหรือกิจกรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติการของแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งตัวชี้วัดที่ก ากับทั้งสองระดับต้องสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบทั้ง
ส่วนงาน และมีการจัดท า KPI Dictionary เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการน าไปปฏิบัติและเพื่อให้ม่ันใจ
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยงานนโยบายและแผนมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และทุก 1 ปี และสรุปผลรายงานต่อทีมอ านวยการ ทีมบริหาร และ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อใช้เป็นตัวตรวจสอบตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลด าเนินการกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร  

ระบบสารสนเทศส่วนงานใช้เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านข้อมูลและวิธีการประมวลผลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของทีมบริหารจากข้อมูลการ
วิเคราะห์แนวโน้ม การเปรียบเทียบการด าเนินการของคู่เทียบ  และผลเปรียบเทียบการด าเนินการของปี
ปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมเก็บในระบบสารสนเทศ 5 ระบบหลักได้แก่ 

1. ระบบสารสนเทศการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา กิจกกรมของนักศึกษา ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลการออกภาคสนาม ข้อมูลวิทยานิพนธ์และ Senior Project ข้อมูลผลการเรียน 
ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลโครงการกิจกรรม ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลอาจารย์ และประเมินผลโดยใช้สถิติ
เชิงปริมาณ ทั้งน้ีผู้รับผิดชอบจะรวบรวมและน าเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสู่ระบบ CHE-QA ระหว่างเดือนมิ.ย.
ถึงเดือน ก.ค.ของทุกปี มีการน าเสนอข้อมูลสรุปและสถิติต่าง ๆ ในรูปแบบของตารางและกราฟ ซึ่งต้องผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามล าดับ 

 2. ระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วยข้อมูลโครงการวิจัย  
โครงการฝึกอบรม การบริการวิชาการและการสนับสนุนด้านงานวิจัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บอยู่ใน
ฐานข้อมูลระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ระบบฐานข้อมูล CHE-QA ของ สมศ. สกอ. และฐานข้อมูล
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (MU-QD) ใน 3 ลักษณะ คือข้อมูลที่บันทึกในรูปแบบ MS-Excel  ฐานข้อมูล
งานวิจัยและบริการวิชาการของส่วนงาน และฐานข้อมูลระบบ CHE-QA โดยข้อมูลที่จะบันทึกและเผยแพร่ใน
ระบบจะต้องผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณ ผ่านการน าเสนอและเห็นชอบจากที่ประชุมงานวิจัย
และบริการวิชาการเพื่อน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. ระบบสารสนเทศหน่วยทรัพยากรบุคคล หน่วยทรัพยากรบุคคลใช้ระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการน าเข้าข้อมูลโปรไฟล์ของบุคลากร การปรับต าแหน่ง การรับรางวัล วุฒิการศึกษา 
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ข้อมูลเงินเดือน ส่วนข้อมูลของบุคลากรด้านงานวิจัยและบริการวิชาการและงานบริการการศึกษาจะใช้ระบบ
สารสนเทศที่ส่วนงานจัดท าขึ้นมาเอง โดยมีประเภทของข้อมูลสารสนเทศดังนี้คือ ข้อมูลภาระงานประจ า 
กลุ่มข้อมูลภาระงานสอน ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement-PA) ข้อมูลการ
ฝึกอบรม ข้อมูลผลงานวิจัย และข้อมูลผลงานและรางวัลที่ได้รับต่าง ๆ ส าหรับสายสนับสนุนจะเป็นข้อมูล
ประเภทเดียวกันยกเว้นข้อมูลภาระงานสอน ข้อมูลจะถูกน ามาวิเคราะห์แบบ Crosstab เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนต าแหนง่และการเกลี่ยภาระงาน ข้อมูลเหล่านี้จะ
มีการเก็บและประมวลผลทุกเดือน และมีการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคลากรแต่ละคน โดย
ผลการด าเนินงานจะน าเสนอต่อที่ประชุมทีมอ านวยการ ที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานทุกเดือน ยกเว้นการประเมินผลปฏิบัติงานซึ่งจะผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานและใช้ในการวางแผนอัตราก าลังของส่วนงาน
ซึ่งมีการทบทวนและวิเคราะห์ทุกปีโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ และทีมบริหาร  

4. ระบบสารสนเทศงานคลังและพัสดุ มีการน าเข้าข้อมูลประจ าวันดังต่อไปนี้ 
- ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 
- ข้อมูลเงินรายได้ 
- การจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปีและระหว่างปีงบประมาณ 
- แผนงบประมาณประจ าปี 
- ข้อมูลการขอจัดซื้อ ซ่อมแซมพัสดุ/ครุภัณฑ์นอกเหนือจากแผนจัดซื้อประจ าปี 
- การขอจัดซ้ือจัดจ้างของอาจารย์และนักศึกษาผ่านหน่วยพัสดุ 

ข้อมูลดังกล่าวจะบันทึกในระบบ ERP ทุกวัน การประมวลข้อมูลจะเป็นไปตามการ
ประมวลผลการเงินตามระเบียบด้านการเงินของมหาวิทยาลัย  ทางงานคลังและพัสดุจะน าข้อมูลจากระบบ 
ERP มาจัดท าเป็นสารสนเทศของงานคลังและพัสดุ เพื่อรายงานรายรับ-รายจ่าย สภาพคล่อง ลูกหนี้-เจ้าหนี้
ประจ าเดือน และรายงานรายรับ-รายจ่ายของโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร และรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณทุกสิ้นปีงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานทุกเดือนเพื่อรับทราบและ
พิจารณาร่วมกัน นอกจากนี้ทางงานคลังและพัสดุได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศสรุปรายงานสถานะ
การเงินเพื่อให้ทีมบริหารรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

5. ระบบสารสนเทศงานนโยบายและแผน เป็นการรวบรวมข้อมูลจากงานต่าง ๆ ภายในส่วน
งาน และน ามาประมวลผลเบื้องต้นแบบ Crosstab และสถิติเชิงปริมาณก่อนเตรียมข้อมูลน าเข้าสู่ระบบ 
CHE-QA และ MUFIS ช่วงเดือน มิ.ย.และเดือน ก.ค.ของทุกปี เพื่อใช้ส าหรับรับการประเมินจาก สมศ. 
สกอ. และ MUQD ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังน ามาวิเคราะห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในแต่ละ
โครงการจากงานคลังและพัสดุ โดยมีการรายงานผลผ่านที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุมทีมอ านวยการ และที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อรับทราบข้อมูลและน าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานร่วมกัน 
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4.1 ก (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 ส่วนงานเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักหรือตัวชี้วัดที่

ส าคัญ (หมวด 2)  โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมากับคู่เทียบในแต่ละด้าน 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของ CHE-QA Online สกอ. และ สมศ. ข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคต  

4.1 ก (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
ส่วนงานมีการรับฟังเสียงของลูกค้าในแต่ละกลุ่มตามที่แบ่งไว้ในโครงร่างองค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ได้แก่การใช้แบบสอบถาม การจัดประชุม Focus Group กิจกรรม Road Show กล่องรับความคิดเห็น 
Facebook และรายงานผลจากการรับฟังเสียงของลูกค้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมทีม
อ านวยการ ทีมบริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานของส่วนงานโดยผ่านหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าของแต่
ละกลุ่ม  

4.1 ก (4) ความคล่องตัวของการวัด 
  กระบวนการที่ส่วนงานใช้เพื่อให้ม่ันใจว่าการวัดผลการด าเนินการในระดับกลยุทธ์และระดับ

ปฏิบัติการสามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ส่วนงานมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการทุก 2 สัปดาห์ผ่านที่ประชุมทีมอ านวยการ การติดตามผลการด าเนินงานตามเชิงกลยุทธ์ผ่าน
การประชุมทีมบริหารทุก 2 สัปดาห์หรือตามความเหมาะสมและมีการายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
ส่วนงานทุก 1 เดือน 

 นอกจากนี้ส่วนงานได้ก าหนดให้แต่ละงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ตามภาระหน้าที่
ของแต่ละงาน และมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง โดยการก าหนดแผนในการแก้ไขปัญหาในกรณีเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของส่วนงาน  

4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
ส่วนงานมีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ที่ส าคัญและตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ท ากับมหาวิทยาลัย (PA ส่วนงาน) โดยงานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงาน
หลักในการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด จากนั้นจึงน าข้อมูลรายงานต่อที่
ประชุมทีมอ านวยการเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์  โดยครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ คือ 

- การเทียบผลการด าเนินการกับเป้าหมายของตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส่วนงาน
ก าหนด 

- ความสอดคล้องของแผนงานกับการใช้งบประมาณ 
- ผลการด าเนินการเมื่อเทียบกับคู่เทียบ  
- ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ท ากับมหาวิทยาลัย (PA ส่วนงาน) 
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          4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
    4.1 ค (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 เนื่องจากส่วนงานมีการให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของบุคลากรและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินการต่าง ๆ โดยการติดตามและทบทวนผลการด าเนินการและถ่ายทอดผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและโดดเด่นเพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และจัดให้มีการน าเสนอผ่านทาง
กิจกรรม Faculty Party  ที่ประชุมทีมอ านวยการ ทีมบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือน าไปใช้ปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกส่วนงาน และการสนับสนุนเพื่อต่อยอด
ผลงานให้เกิดเป็นนวัตกรรมต่อไป  

    4.1 ค (2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
ผลการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการของตัวชี้วัดในประเด็นต่างๆในข้อ 4.1 ข ทีม

บริหารจะน ามาวิเคราะห์และหารือร่วมกันเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต หากพบว่าผลการ
ด าเนินการเรื่องใดมีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทีมบริหารและทีมอ านวยการจะหารือร่วมกัน 
เพื่อปรับกลยุทธ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่ได้
ก าหนดไว้ในประเด็นน้ันๆ อย่างรอบคอบ  

    4.1 ค (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
 ส่วนงานใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการในข้อ 4.1 ข เพื่อปรับปรุงการด าเนินการโดย

พิจารณาตามล าดับความส าคัญ (ค่าน้ าหนัก) ของยุทธศาสตร์ที่ส่วนงานก าหนด ผลการด าเนินการในแต่ละ
ตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละพันธกิจ ผ่านที่ประชุมทีมอ านวยการและทีม
บริหาร เพื่อปรับปรุงตามความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ การปรับแผนปฏิบัติการหรือกระบวนการ
ท างาน การปรับแผนการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม และหากมีการปรับเปลี่ยนในเชิง
นโยบายจะน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.2 ก. ความรู้ขององค์กร 
4.2 ก (1) การจัดการความรู ้
ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ในการด าเนินงานด้านการจัดการ

ความรู้ของส่วนงานโดยมีวิธีการด าเนินงานเพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากร ไปยังบุคลากร
คนอื่น ๆ โดยวิธีการดังนี ้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย พูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหา
ประสบการณ์ และแบ่งปันความรู้ในการจัดการด าเนินการวิจัย (Research Talk) 

2. จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเป้าหมายการวิจัยของส่วนงาน 
3. จัดท าจุลสารข่าวพัฒนาคุณภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร KM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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5. จัดท าจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6. จัดท าหนังสือบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม 
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

เพื่อการค้นหา ทบทวน รวบรวมเผยแพร่ความรู้ที่ใช้ในงานประจ า  และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่
ร่วมกัน (กิจกรรม CoPs) 

8. จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด แนว
ทางการปฏิบตัิงาน และความรูแ้ก่บุคลากรรุ่นต่อไป 

9. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ือง  KM แก่บุคลากรใหม่ 
10. ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ท่ีมีอยู่ในงานประจ ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอด 
11. บันทึกเสียงและภาพกิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อน าความรู้ที่

ได้มาเผยแพร่ 
12. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน เช่นในปี 2557 มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการศูนย์

ล าปาง 
ในส่วนขององค์ความรู้ในเชิงวิชาการหรือความเชี่ยวชาญในการท างานของบุคลากร ส่วนงานมี

การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร นักศึกษา และสังคมหรือบุคคลภายนอก โดยผ่านทางสื่อ
ต่าง ๆ ได้แก่ website  การให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ youtube  วิดีทัศน์  โทรทัศน์  การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และสื่อ social media อื่นๆ ซึ่งองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้เป็น
ฐานข้อมูลความรู้ของส่วนงานทั้งในรูปแบบของเอกสารและระบบสารสนเทศ มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าในกระบวนการทบทวนการวางแผนกลยุทธ์และการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตส าหรับประกอบการตัดสินใจของทีมบริหาร 

4.2 ก (2) การเรียนรู้ระดับองค์กร 
     ส่วนงานสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ส่วนงานพัฒนาสู่การเป็นสถาบัน

แห่งการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมตามที่เสนอในข้อ 4.2 ก (1) และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานภายใต้การด าเนินการดังน้ี 

1.ส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เพื่อร่วมกันก าหนดประเด็นและ
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ พ.ศ. 2556-2560 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ส่วน
งาน โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และในส่วนของการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย งานวิจัยและบริการวิชาการได้ให้ทุน
สนับสนุนการท าวิจัยแก่บุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ โดยการสร้างสรรค์ผลงานจากงานท่ีปฏิบัติเป็นประจ า เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์จริง เกิด
เป็นกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งความรู้ภายในและความรู้ภายนอก ให้เชื่อมโยงสู่ทฤษฎีให้ส าเร็จได้โดย
การท าวิจัย  
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2. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรคนอื่น ๆ ผ่านการจัดอบรมโดยบุคลากรภายในส่วนงานและ
เรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมหรือบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 

3. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล (explicit knowledge) และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและรวบรวมอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
     4.2 ข ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4.2 ข (1) คุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศ  
          4.2 ข (2) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

   งานสารสนเทศเป็นผู้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี  ส่วนงานมี
คณะกรรมการสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่วางนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเพื่อให้ ม่ันใจว่าข้อมูลในระบบสารสนเทศดังกล่าวมีความถูกต้อง 
คณะกรรมการสารสนเทศมีการจัดท าแผนและก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(MIS) ของส่วนงาน โดยมอบหมายให้หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งจะก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูล
ของแต่ละระบบเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Requirement Analysis) ส าหรับขั้นตอนการออกแบบ
และสร้างระบบสารสนเทศ (Design and Implementation) จะมีการพัฒนาโปรแกรมการแจ้งเตือนหากผู้ใช้
ระบบน าเข้าข้อมูลไม่ถูกต้อง (เช่น ข้อมูลเป็นตัวเลข แต่คีย์เป็นตัวอักษร) หรือไม่ครบถ้วน  ส่วนขั้นตอนการ
ทดสอบระบบ (Testing) จะใช้วิธีการ TDM (Test Data Management) มีการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายระบบสารสนเทศองค์กรและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดท าแนวปฏิบัติการ
ส าหรับการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ (Access Control) และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 

หน่วยพัฒนาสื่อผสมมีหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และผลิตมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของส่วนงาน พร้อมทั้งจัดท าแนวปฏิบัติการในการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลและสารสนเทศผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์  

นอกจากนี้งานสารสนเทศยังให้ค าปรึกษาแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการใช้งานหรือ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การใช้งานอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และระบบ
สารสนเทศองค์กร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น  
              4.2 ข (3) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

    งานสารสนเทศโดยหน่วยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท าหน้าที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ผล เครื่องสแกนเอกสาร เครื่อง
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ส ารองข้อมูล เป็นต้น และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น Router, Hub, Switch เป็นต้น มีหน่วยพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่จัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศของส่วนงานและจัดท าคู่มือ
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต รวมท้ังซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศของส่วนงาน  
มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และระบบ
สารสนเทศองค์กรเพื่อลดข้อผิดพลาดในการท างานและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น 

4.2 ข (4) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
        นอกจากนี้หน่วยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายยังมีหน้าที่จัดท าแนวปฏิบัติการเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อความม่ันคงปลอดภัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ และแนว
ปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศภายในส่วนงาน 
มีการประเมินและปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
          โดยมีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉินดังนี ้

1) มีระบบตรวจสอบและประสานงานพร้อมทั้งแจ้งวันและเวลากรณีมีการหยุดชะงักการท างานของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เม่ือกระแสไฟฟ้าดับนานกว่า 6 ชั่วโมง 

2) กรณีมีการดับไฟฟ้า มีมาตรการให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้เม่ือกระแสไฟฟ้า
ปกติ และบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

3) มีการส ารองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ าเสมอ มีระบบกู้ข้อมูลเม่ือเกิด
ข้อผิดพลาด พร้อมทั้งก าหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ
องค์กร 

4) มีระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ส าคัญ 

5) มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

5.1  สภาพแวดล้อมในการท างาน 
5.1 ก  ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

5.1 ก (1)  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
หน่วยทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาข้อมูลจากโครงร่างองค์กร พันธกิจหลักของส่วนงาน การเปิด

หลักสูตรการเรียนการสอน  จ านวนนักศึกษา  และงานวิจัยของส่วนงาน รวมทั้งการให้แต่ละหน่วยงาน
ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกับ
อัตราก าลังที่มีอยู่และเสนอแผนอัตราก าลังให้หน่วยทรัพยากรบุคคลพิจารณาและวิเคราะห์อัตราก าลังใน
ภาพรวมทั้งหมดของส่วนงาน (รูปที่ 5.1) และน ามาจัดท าแผนความต้องการอัตราก าลังของแต่ละปีเสนอต่อทีม
บริหารของส่วนงานเพื่อพิจารณา โดยด าเนินการวางแผนจัดท ากรอบอัตราก าลังพร้อมตั้งงบประมาณการจ้าง
อัตราก าลังให้เพียงพอที่จะรองรับภาระงานของส่วนงานท่ีเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

 
 

รูปที่ 5.1 กระบวนการบริหารจัดการอัตราก าลังบุคลากร 
 

ส่วนงานก าหนดให้มีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรของส่วนงานด้วยการก าหนดให้ 
มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ปีละ 2 รอบ โดยแบ่งสัดส่วนเปน็การประเมินผลงาน 80 
เปอร์เซ็นต์และการประเมินสมรรถนะหลัก 20 เปอร์เซ็นต์  และส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารจะมีการประเมิน
สมรรถนะทางด้านการบริหารร่วมด้วย โดยในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้รับการประเมินจะต้อง
ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จตามข้อตกลงต่อผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
คณบดแีละรองคณบดีทุกฝ่าย จากนั้นส่วนงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา
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สูงสุด (คณบดี) รองคณบดีที่ก ากับดูแลงานทีผู่้รับการประเมินสังกัดอยูแ่ละผู้ที่ผู้รับการประเมินเสนอชื่อ  เพือ่ท า
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามรอบการประเมิน และ
แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบผลการประเมินพร้อมแนวทางการพัฒนาต่อไป  นอกจากนี้ ส่วนงานน าผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีและน าไปด าเนินการการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นโดยการส่งไป
ฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอกหรือส่วนงานจัดการอบรมให้กับบุคลากร เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   

5.1 ก (2)  บุคลากรใหม่ 
หลังจากที่มีการวางแผนอัตราก าลังและทราบความต้องการของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว หน่วย 

ทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการสรรหาบุคลากรโดยมีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรดังแสดงในรูปที่ 5.2 
 

 
 

รูปที่ 5.2 กระบวนการสรรหาบุคลากร 
 

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยและความเหมาะสมกับแผนความความต้องการของส่วนงาน  หน่วยทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการ
สรรหาคัดเลือกบุคคล  บรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณบดี
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุด (คณบดี)  
ผู้บังคับบัญชาสายตรง (รองคณบดี)  และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง   ความรับผิดชอบ และสมรรถนะของต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ
สมัคร  ก าหนดวิธีการสรรหา   วัน  เวลา และสถานที่สอบ จากนั้นจะด าเนินการประกาศรับสมัครไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทาง e-mail ทาง website ของส่วนงาน  การติด
ประกาศ    เม่ือครบก าหนดการรับสมัครจะด าเนินการสอบคัดเลือก  โดยมีการทดสอบ  วิชาความรู้
ความสามารถทั่วไป   วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   และสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความ

พิจารณา
แผน

อัตราก าลัง 
ก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งที่
ต้องการตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและภารกิจของส่วนงาน 

พิจารณาจากบุคลากรภายในที่
ส่วนงานมีอยู่หรือสรรหาจาก

บุคคลภายนอกส่วนงาน  ภายใน
มหาวทยาลัยมหิดลหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเมินผล
กระบวนการในการ
สรรหาบุคลากรเข้ามา

ท างาน 

ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการสรรหา 
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เหมาะสมส าหรับต าแหน่งนั้น ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และ
บุคลิกภาพ   หลังจากนั้นจะประกาศผลการสอบคัดเลือกทาง website  ของส่วนงานและโทรศัพท์แจ้งกับผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวการเข้าปฏิบัติงาน   โดยในการบรรจุ
แต่งตั้งจะด าเนินขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่ง
การบรรจุแต่งตั้งโดยอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อ านาจสั่งบรรจุ  บุคคลที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้จัดท าสัญญาตามแบบสัญญาแนบท้ายและอาจมีข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้าย
สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใดปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลาการจ้าง
ตามสัญญา และส่วนงานประสงค์จะต่อระยะเวลาการจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการน าผลการประเมิน
การปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยการด าเนินการต่อสัญญาจ้างจะพิจารณาในรูปของ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณบดี  

ในการรักษาบุคลากรใหม่ไว้ ส่วนงานมีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ส่วนงานจะพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนตามระดับคุณวุฒิ  

และมีการบวกเพิ่มค่าประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากอัตรา
เงินเดือนปกติที่ได้รับ โดยพิจารณาให้ปีละไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามระดับคุณวุฒิหรือ
ตามต าแหน่ง  

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่   
3. จัดให้มีพี้เลี้ยงคอยดูแลและสอนงานอย่างใกล้ชิด   
4. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและครอบครัวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ โดยในช่วงแรกจะเป็นการประเมิน 

การทดลองการปฏิบัติงาน  3 เดือน หรือ 6 เดือน  และเม่ือผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติงานต่อไปตามระยะเวลาตามสัญญา   และในระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน   ตามรอบปีละ 2 ครั้ง  เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

6. มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และส่วนงานได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนา 
บุคลากร  เพื่อสนับสนุน  พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกประเภทตามความความช านาญ
และเชี่ยวชาญของแต่ละต าแหน่ง   

5.1 ก (3) การท างานให้บรรลุผล 
ทีมบริหารได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก 

ของส่วนงาน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ โดยมี
การวางระบบตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันเพื่อก ากับดูแลตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม มีการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานในการด าเนินการตัวชี้วัดต่าง ๆ ในระดับงาน หน่วยงาน และ
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บุคคล โดยการด าเนินงานของส่วนงานได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานจากพันธกิจและหน้าที่ของส่วนงาน 
และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการเป็นหลัก    
 5.1 ก (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

การเตรียมบุคลากร วิธีการจัดการ 
ขีดความสามารถ วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร 
อัตราก าลัง วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 

สรรหาบุคลากรทดแทนอัตราที่เกษียณ ลาออก  ครบสัญญาจ้าง 
จ านวนบุคลากร 
 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องและความคาดหวัง 
การสร้างความรักความผูกพัน 
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

     5.1 ข บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
 5.1 ข (1)  สภาพแวดล้อมของการท างาน 
 ส่วนงานได้จัดให้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1. สภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไปในที่ท างาน  
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
3. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เพียงพอและเหมาะสม 
4. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่สะดวกและเพียงพอกับความต้องการในการท างาน 

   จากการส ารวจพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่สะดวกและเพียงพอกับความ
ต้องการในการท างานน้อยที่สุด ซึ่งส่วนงานได้ปรับปรุงโดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอขอจัดตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเป็นประจ าทุกปีเพื่อสามารถตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   นอกจากนี้ส่วนงานได้บรรจุประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรไว้ในยุทธศาสตร์
ของส่วนงาน มีการก าหนดกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถติดตามผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่กระบวนการในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนงานสามารถสรุปได้ดังรูปท่ี 5.3 
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รูปที่ 5.3 กระบวนการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

และภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนงานได้
มอบหมายให้งานกายภาพและบริการพื้นฐาน ดูแลและจัดพื้นที่รอบส่วนงานให้เป็นพื้นที่สีเขียวและมีความร่มรื่น  
มีการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม
จุดส าคัญและจุดที่มีความเสี่ยง     มีคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยก ากับดูแลระบบการป้องกันอัคคีภัยและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  มีการให้ความรู้แก่บุคลากรโดยการจัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย นอกจากนี้
ส่วนงานยังได้ว่าจ้างบริษัทท าความสะอาดและบริษัทรักษาความปลอดภัยมาท าหน้าที่ดังกล่าวโดยมีการตั้งผู้
ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทและมีการประชุม
คณะกรรมการทุกเดือนและรายงานผลเสนอต่อรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง และคณบดีตามล าดับ  

นอกจากนี้ส่วนงานยังจัดให้มีห้องสันทนาการซึ่งมีอุปกรณ์  เครื่องกีฬา  ดนตรี     ทางด้านส่งเสริม
คุณธรรมและเสริมสร้างด้านจิตใจได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา   จัดการบรรยายธรรมเป็น
ประจ าเดือนละ 1 ครั้ง  มีห้องพระเพื่อฝึกปฏิบัติธรรม 
 5.1 ข (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายส าหรับบุคลากร 

ส่วนงานมีนโยบายในการบริหารตามหลักธรรมภิบาล  โปรงใส  ตรวจสอบได้  ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ ทุกขั้นตอน มีโครงสร้างและระบบในการก ากับดูแลองค์กร (หมวด 1 และ 2) ท าหน้าที่ในการ
บริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ สว่นงานมีการจัดตั้งหน่วยสวัสดิการ ภายใต้งาน
คลังและพัสดุร่วมกับหน่วยทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรทุกระดับ 
5.2  ความผูกพันของบุคลากร  

5.2 ก ผลการปฏิบัติการของบุคลากร 

ก าหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ด้าน
สภาพแวดล้อมใน

การท างาน 

จัดท าแผนปฏิบัติ
การด้าน

สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

ปฏิบัติตามแผน ติดตามและ
ประเมินผล 

พัฒนาระบบ
การจัดการ

สภาพแวดล้อม
ให้ดีขึ้น 
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  5.2 ก (1) องค์ประกอบของความผูกพัน 
 หน่วยทรัพยากรบุคคลมีการส ารวจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรโดยมีการ
ด าเนินการตามกระบวนการในการสร้างความผูกพันของบุคลากรดังแสดงในรูปที่ 5.4  
 

 
รูปที่ 5.4 กระบวนการสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร 

5.2 ก (2) วัฒนธรรมองค์กร  
       ส่วนงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมของส่วนงานท่ีท าให้เกิดการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง ในประเด็น 

ต่าง ๆ ของส่วนงานท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมในการสื่อสาร
ดังรูปที่ 5.5 

 
รูปที่ 5.5 กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสาร 

 

นอกจากนี้ทีมบริหารเห็นความส าคัญของการสื่อสารของบุคลากรในการท างานร่วมกัน มีการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงาน มีการจัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การถ่ายทอดความรู้และผลการด าเนินงานข้ามสายงานผ่านทางการสื่อสารทั้งแบบทางเดียวและสองทาง 

ก าหนดปัจจัยและ
ส ารวจผลของปัจจัย
ต่อความผูกพันของ

บุคลากร ประเมินระดับ
ความผูกพันและ
วิเคราะห์ผลระดับ
ความส าคัญของ
ปัจจัยต่างๆ  

วางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อสร้าง
และเพิ่มความผูกพัน

ของบุคลากร   

ปฏิบัติตาม
แผน 

ติดตามและประเมินผล
กระบวนการสร้างความ

ผูกพัน และผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานในทุกด้าน 

 (หมวด 7) 

ประเด็น
หรือข้อมูล

ที่จะ
สื่อสาร 

ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการจะสื่อสาร 

ก าหนด
วิธีการ
สื่อสาร 

(หมวด 1) 

ด าเนินการ
สื่อสาร 

ประเมินผ
ลและ

ปรับปรุง
ผลการ
ด าเนินงา
น (หมวด 

6) 
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ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างวัฒนธรรมในการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับส่วนงาน  มีการมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงานและทีมอ านวยการ เพื่อให้บุคลากรมีความรักและผูกพันกับส่วนงานและเพื่อน
ร่วมงาน 

5.2 ก (3) การจัดการผลการด าเนินการ 
      ส่วนงานมีกระบวนการจัดการผลการด าเนินการของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันและส่งผลดีต่อการด าเนินงานของส่วนงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังรูปท่ี 5.6 

 
รูปที่ 5.6 กระบวนการจัดการผลการด าเนินการของบุคลากร 

หน่วยทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 6 เดือน โดยมีขั้นตอน
ดังแสดงในรูปที่ 5.7  บุคลากรที่ เป็นผู้รับการประเมินสามารถเสนอผู้ประเมินได้จ านวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมกับผู้ประเมินที่เป็นผู้บังคับบัญชา และมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี ท าหน้าที่กลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานก่อนน าผลการประเมินแจ้งให้กับผู้รับการประเมินรับทราบ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานจะน าไป
พิจารณาให้ค่าตอบแทนการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีให้กับบุคลากรและเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรต่อไป 

กระบวนการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบุคลากร 

การสื่อสารผลการ
ประเมินต่อ

บุคลากรรายบุคคล 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

ปฏิบัติตามแผน
และประเมินผล 

สร้างวัฒนธรรมในการ
ยกย่อง ชมเชย การให้

ผลตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ 
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รูปที่ 5.7 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.2 ข การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

    5.2 ข (1) การประเมินความผูกพัน 
 หน่วยทรัพยากรบุคคล  ได้ก าหนดปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรและด าเนินการ
ประเมินความผูกพัน ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรทุกประเภท โดยใช้แบบสอบถามอย่างเป็น
ทางการปีละ 1 ครั้ง  โดยปัจจัยที่ใช้ส ารวจความผูกพันมี 3 ด้านคือ ความรู้สึก การคงอยู่ และบรรทัดฐานทาง
สังคม ส่วนปัจจัยท่ีใช้ส าหรับการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้แก่ ลักษณะของงาน ความก้าวหน้า 
เงินเดือน เทคนิคการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบายการบริหารงาน สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และความม่ันคงในการท างาน โดยหน่วยทรัพยากรบุคคลประเมินโดยใช้แบบสอบถามอย่างเป็นทางการ
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินได้แสดงไว้ในหมวด 7 ข้อ 7.3 
 5.2 ข (2) ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของสถาบัน 

จากกระบวนการสร้างความผูกพันของบุคลากร  ส่วนงานได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในระดับส่วน
งานและระดับบุคคลและน าผลการประเมินความผูกพันและผลการประเมินรายบุคคลมาวางแผนพัฒนาบุคลากร
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เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและพัฒนาความรู้ความสามารถในแต่ละสายงาน รวมทั้งการ
สร้างความสามัคคีของบุคลากรในส่วนงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยส่วนงานมีแผนการพัฒนา
บุคลากรทั้งในระดับส่วนงานและระดับรายบุคคล เพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้

- การประชุม สัมมนา การศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
- การสนับสนุนให้ทุน เช่น ทุนวิจัย  ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานการวิจัย  สนับสนุน     

ค่าลงทะเบียนในการอบรมหรือสัมมนา  
- เสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคีภายในส่วนงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

          5.2 ค การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
5.2 ค (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

    ส่วนงานมีการวางระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนที่สามารถแสดงได้ 
ดังรูปที่ 5.8 

 
รูปที่ 5.8 ระบบการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากร 

 

หน่วยทรัพยากรบุคคลด าเนินการในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายปีที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานและ
ขีดความสามารถและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรให้มีความม่ันคงในหน้าที่การงาน โดยแผนพัฒนา
บุคลากร (ตาราง 5.1) ได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี ้

- สมรรถนะหลักของส่วนงาน  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  
- ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส่วนงาน  
- แนวปฏิบัติของส่วนงานท่ีเน้นให้บุคลากรมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  

 - พันธกิจหลักของส่วนงาน  

ก าหนดประเด็นท่ีควร
พัฒนาและเรียนรู้ของ

บุคลากร 

แนวทางหรือวิธีการ
ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของบุคลากร 

วางแผนพัฒนาและ
ด าเนินการตามแผน 

ประเมินผลการ
พัฒนาและการ

เรียนรู้ของบุคลากร 

ปรับปรุงระบบการ
พัฒนาและการเรียนรู้

ของบุคลากร 
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 - ความต้องการด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร 
- การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร 

ตารางที่ 5.1 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2557 
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 5.2 ค (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

ส่วนงานมีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนาโดยมีตัวชี้วัด
การประเมินในระดับกระบวนการและระดับบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีงานนโยบายและแผน  
หน่วยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ประสานงานหลักในการติดตามผลการด าเนินงานตามระบบประเมินผลดังนี้ 

- ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) ที่เสนอต่อ 
อธิการบดีและทีมบริหารของมหาวิทยาลัย 

- ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน  
- ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5.2 ค (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ส่วนงานโดยหน่วยทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ของบุคลากร ดังรูปที่ 5.9 

 
รูปที่ 5.9 กระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

นอกจากนี ้ หน่วยทรัพยากรบุคคลได้มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารและผู้น าในระดับ
ต่าง ๆ ของส่วนงานโดยสนับสนุนให้ผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้น าได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับ 
ต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารระดับต้น (MU-SUP) ส าหรับหัวหน้างาน  ผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนานัก
บริหารมหาวิทยาลัย (MU-EDP) หรือหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (AMP) จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก   

ก าหนดเส้นทางของ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากรแต่
ละประเภท/ต าแหน่ง 

ก าหนดแผนในการคัดเลือก
บุคลากรที่มีศักยภาพที่จะ

พัฒนา 

พัฒนาบุคลากรตาม
แผนที่ก าหนด 

ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ประเมินผลระบบการ
พัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของ

บุคลากร 
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 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน 
6.1 ก การออกแบบหลักสูตร การบริการและกระบวนการ 

6.1 ก (1) แนวคิดในการออกแบบ 
   ส่วนงานมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนให้การเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นการออกแบบหลักสูตร
และบริการที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนจึงมีแนวคิดที่ใช้การเชื่อมโยงและการบูรณาการทฤษฎีและองค์ความรู้
ต่างๆน าสู่การปฏิบัติ  ผู้เรียนสามารถน าไปคิด วิเคราะห์จากการฝึกปฏิบัติในภาคสนาม เห็นสภาพปัญหา
และสถานการณ์จริง  นอกจากข้อมูลดังกล่าวแนวคิดในการออกแบบกระบวนการท างานต่าง ๆ ที่เป็น
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ส่วนงานใช้แนวทางของ  SIPOC ร่วมกับ PDCA ซึ่งข้อมูล
ส าคัญที่ใช้พิจารณาในการออกแบบกระบวนการท างานของส่วนงานสรุปได้ ดังนี ้

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญและเป้าหมาย  
- สมรรถนะหลักของส่วนงาน  
- ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 

เกี่ยวข้องกับกระบวนการน้ัน ๆ 
- ข้อมูลในโครงร่างองค์กร  
- ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ของส่วนงาน 
- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในปีท่ีผ่านมา 
โดยแต่ละงานได้น าเสนอกระบวนการท างานท่ีรับผิดชอบต่อที่ประชุมทีมอ านวยการทุก  

สัปดาห์เพื่อให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของกระบวนการท างานและเข้าใจถึงความส าคัญในการท างานแบบ
บูรณาการข้ามสายงานที่มีการส่งต่อผลงานให้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  ทีมบริหารและที่ประชุม
ทีมอ านวยการพิจาณาร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และพันธกิจหลักของส่วนงานได้ดีขึ้น เม่ือกระบวนการต่าง ๆ ได้รับความเห็นชอบจากทีม
บริหารและที่ประชุมอ านวยการ แต่ละงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโดยมีการแสดงถึงกระบวนการหลัก 
กระบวนการสนับสนุน ข้อก าหนดส าคัญที่เป็นมาตรฐานและข้อก าหนดเฉพาะส าหรับกระบวนการนั้นๆ
รวมท้ังขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการโดยละเอียด เพื่อถือปฏิบัติร่วมกันทั้งส่วนงาน มีการติดตาม
ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการท างานโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ก าหนด 

6.1 ก (2) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการและกระบวนการท างาน 
ส่วนงานมีวิธีการก าหนดข้อก าหนดของหลักสูตร บริการและกระบวนการท างานโดยการพิจารณา

จากข้อมูลที่ใช้ในข้ันตอนการออกแบบ รวมท้ังยังพิจารณาถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์หรือมาตรฐาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ และน ามาเป็นข้อก าหนดส าหรับการด าเนินงานของกระบวนการ 
นั้น ๆ  ซึ่งข้อก าหนดของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของส่วนงานสรุปได้ดังแสดงในตาราง 
ที่ 6.1 – 6.2 
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ตารางที่ 6.1 ข้อก าหนดของกระบวนหลัก  
กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ 

กระบวนการหลัก 
1). กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม 

- พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  
2548 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 
ปริญญาตร ีพ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2556 

2). กระบวนการวิจัย - จรรยาบรรณและระเบียบการวิจัย 
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย  
พ.ศ. 2551 

3). กระบวนการบริการวิชาการ 

4). กระบวนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการมีความสมบูรณ์มากขึ้น ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา 

 
ตารางที่ 6.2 ข้อก าหนดของกระบวนสนับสนุน 

กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ 
กระบวนการสนับสนุน 

1. ระบบงานคลังและพัสดุ 
1). กระบวนการบริหารงานสวัสดิการ - ความถูกต้อง ตรงเวลา  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 

2). กระบวนการรับและ 
น าส่งเงิน 

- ความถูกต้อง ตรงเวลา  
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน 
พ.ศ. 2551 

3). กระบวนการจ่ายเงิน - ความถูกต้อง ตรงเวลา  
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กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ 
กระบวนการสนับสนุน 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน 
พ.ศ. 2551 

4). กระบวนการจัดท ารายงาน - ความถูกต้อง ตรงเวลา  
5). กระบวนการบริหารงานพัสดุ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ 
6). กระบวนการจัดหาพัสดุ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ 
7). กระบวนการควบคุม - หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยก าหนด 
8). กระบวนการบริหารสัญญา - หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยก าหนด 
9). กระบวนการบริหารจัดการพื้นท่ี  - นโยบายคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการ 

พื้นที่และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ี  
2. ระบบงานด้านการศึกษา 
1). กระบวนการพัฒนาหลักสูตร - ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2). กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา - นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนด 
3). กระบวนการจัดการเรียนการสอน - ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด 
4). กระบวนการพัฒนานักศึกษา - เก่งดี มีสุข คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3. ระบบบริหารงานบริหาร 
1). กระบวนการน าเสนอหนังสือ - ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 
2). กระบวนการแจ้งเวียนหนังสือ - ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 
3). กระบวนการส่งหนังสือออก - ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 
4). กระบวนการรับหนังสือเข้า - ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 
5). กระบวนการจัดการประชุม - วาระการประชุมชัดเจน เอกสารถูกต้อง พร้อมและตรวจสอบได้  
6). กระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลัง - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
- สมรรถนะของบุคลากร  ภาระงานปัจจุบัน 

7). กระบวนการสรรหาคัดเลือก - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

8). กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง ลาออก 
โยกย้าย 

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ 
กระบวนการสนับสนุน 

9). กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2555 

10). กระบวนการพัฒนาบุคลากร - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

11). กระบวนการเงินเดือน 
ค่าตอบแทน 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

12). กระบวนการสวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

13). กระบวนการผลิตสื่อ  - ใช้งานง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง  
14). กระบวนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

- ข้อมูลครบถ้วน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

15). กระบวนการสร้างเครือข่าย - ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน 
16). กระบวนการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน  

4. งานนโยบายและแผน 
1). กระบวนการบริหาร 
นโยบายและแผน 

- มีแผนและงบประมาณที่พร้อมสนับสนุนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์  
- บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้แผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 

2). กระบวนการพัฒนาคุณภาพ - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และพัฒนาการของส่วนงาน ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3). กระบวนการจัดการความรู้ - รวบรวมความรู้ตามประเด็นท่ีก าหนดมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ สามารถเผยแพร่ได้ 

4). กระบวนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

- มีการประเมิน วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกพันธ
กิจของการด าเนินงาน 

5. งานสารสนเทศ 
1). กระบวนการจัดท าแผนแม่บท ICT - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะฯ แผนแม่บทไอซีทีของมหาวิทยาลัย 

2). กระบวนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ICT 

- วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านไอซีที มีการประเมิน 

3). กระบวนการพัฒนาสื่อผสม - ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความพึงพอใจ 

4). กระบวนการพัฒนา E-Learning - ความเสถียรของระบบ สื่อประกอบการจัดท า 
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กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ 
กระบวนการสนับสนุน 

5). กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ 

- ความสวยงาม ความถูกต้อง  
- เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

6). กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ 

- ความถูกต้อง ความรวดเร็ว 

7). กระบวนการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- ระเบียบพัสดุ  

8). กระบวนการการแก้ปัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- ความพึงพอใจ ความรวดเร็ว 

9). กระบวนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

- ความพร้อมในการใช้งาน  
- ความสะอาด 

10). กระบวนการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศองค์กร 

- ระบบพร้อมใช้งาน รายงานมีความถูกต้อง ความพึงพอใจ 

11). กระบวนการการฝึกอบรม 
ด้าน ICT 

- ความพึงพอใจ  

12). กระบวนการยืม/คืน GPS และ
แผนที่ 

- ความพร้อมใช้งาน จ านวนอุปกรณ์ในการให้บริการ 

6. ระบบบริหารงานกายภาพและบริการพื้นฐาน 
1). กระบวนการบริหารงาน
ยานพาหนะ 

- ความพึงพอใจ ความปลอดภัย ความสะอาด ความคุ้มค่า 

2). กระบวนการบริหารงานอาคาร
สถานท่ี 

- ความพร้อมใช้งาน  ความสะอาด ความคุ้มค่า สะดวกปลอดภัย 
รักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน 

3). กระบวนการจราจรความปลอดภัย - ความคล่องตัวในการใช้ถนน ความปลอดภัย 
4). กระบวนการช่างซ่อมบ ารุงรักษา - ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความพึงพอใจ ประหยัด คุ้มค่า 
5). กระบวนการงานภูมิทัศน์ - ความสวยงาม ความน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย ประหยัด 
6). กระบวนการบริหารงานโสตฯ - ความรวดเร็ว ความคุ้มค่า พร้อมใช้งาน ความพึงพอใจ 
7. ระบบงานการด้านการวิจัย 
1). กระบวนการประชาสัมพันธ์จุลสาร 
Online 

- กรอบระยะเวลาที่ก าหนด การน าไปใช้ประโยชน์ 

2). กระบวนการประสานงานด้านทุน
วิจัย 

- กรอบระยะเวลาที่ก าหนด การน าไปใช้ประโยชน์ ความถูกต้อง 
 

3). กระบวนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

- กรอบระยะเวลาที่ก าหนด ความคุ้มค่า  
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กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ 
กระบวนการสนับสนุน 

4). กระบวนการให้บริการยืมคืน
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

- กรอบระยะเวลาที่ก าหนด ความคุ้มค่า 

5). กระบวนการเบิกจ่ายเงินโครงการ - กรอบระยะเวลาที่ก าหนด ความรวดเร็ว ความถูกต้อง 
6). กระบวนการติดตามการน าไปใช้
ประโยชน์ 

- ความคุ้มค่า 

7). กระบวนการบริการตรวจภาษา
ส าหรับบทความที่จะต้องตีพิมพ์ 

- ความถูกต้อง ความรวดเร็ว การน าไปใช้ประโยชน์ 

8). กระบวนการจัดท าวารสารวิชาการ - กรอบระยะเวลาที่ก าหนด การน าไปใช้ประโยชน์ 
9). กระบวนการให้บริการเบิกวัสดุ-
สารเคมี 

- การน าไปใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า 
 

8. ระบบงานด้านการบริการวิชาการ 
1). กระบวนการประสานงานด้านทุน
วิจัยประเภทบริการวิชาการ 

- กรอบระยะเวลาที่ก าหนด การน าไปใช้ประโยชน์ 

2). กระบวนการให้บริการตรวจวัด
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- กรอบระยะเวลาที่ก าหนด การน าไปใช้ประโยชน์  

3). กระบวนการวิเคราะห์ตาม 
Standard Method 

- ความถูกต้อง การยอมรับตามมาตรฐานสากล 

4). กระบวนการด าเนินงานจัด
โครงการฝึกอบรม 

- การน าไปใช้ประโยชน์  

 

  6.1 ข การจัดการกระบวนการ 
 6.1 ข (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนงานมีการมอบหมายหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของแต่ละกระบวนการ 

และมีตัวชี้วัดก ากับตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และ
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้แปลงสู่การปฏิบัติได้จริง งานนโยบายและแผนมีการท าแผนปฏิบัติการ
รายปีและมีระบบการติดตามผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 6 เดือนหรือปีละ 1 ครั้ง ตามรอบเวลาของ
กระบวนการนั้น ๆ  มีการจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประจ าปีและเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ
ร่วมกัน 
  6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน 
 ส่วนงานใช้แนวทางในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนเช่นเดียวกับแนวทางที่ใช้ในการก าหนด
กระบวนการหลักของส่วนงาน โดยกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของส่วนงานได้แก่ กระบวนด้านการเงิน
และพัสดุ กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการด้านกายภาพและบริการพื้นฐาน ซึ่งจากการจัดท า
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ระบบงานและกระบวนการท างานของแต่ละงาน และน าเสนอต่อที่ประชุมทีมอ านวยการ ท าให้งานต่าง ๆ 
เข้าใจและเห็นความส าคัญของการท างานที่เชื่อมโยงกัน มีการพัฒนาและปรับปรุง work system และ work 
process ของกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอื้อต่อผลส าเร็จของกระบวนการหลักที่สามารถท าให้ส่วนงาน
บรรลุวิสัยทัศน์ ตอบสนองต่อนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อท าให้ม่ันใจได้ว่าการ
ด าเนินงานบรรลผุลส าเร็จจึงมีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในทุกระดับ 
 6.1 ข (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการและกระบวนการ 

หลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนงานมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และก ากับโดยคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษา  ส่วนงานมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
เวลาที่ทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนด โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยมีกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

  

 
 

รูปที่ 6.1  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

ในปี 2557  ส่วนงานมีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรับผิดชอบด าเนินการ โดยใช้ตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ.
ก าหนด ซึ่งข้ันตอนการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีดังนี้ 

1. หน่วยพัฒนาคุณภาพ จัดท าแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร โดยใช้ตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด ตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน  

  2. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เพื่อซักซ้อมท าความเข้าใจร่วมกัน และพิจารณาขั้นตอนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรอีก
ครั้ง 
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  3. จัดส่งข้อมูลตัวชี้วัด และแผนการตรวจประเมิน ให้กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร เพื่อตรวจประเมินหลักสูตรของตนเองใน
เบื้องต้น 
  4. ภายหลังการตรวจประเมิน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ได้จัดท า “ร่าง” รายงานการตรวจประเมินคุณภาพฯ จัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ ประธานหลักสูตร 
และผู้บริหาร  ทุกท่านได้พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติม เม่ือแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งรายงานผลการ
ตรวจประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ให้แก่กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป และเพื่อให้ม่ันใจได้ว่า
กระบวนการต่าง ๆ ในระดับส่วนงานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้ตามที่วางไว้  งานนโยบายและแผนจะ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมทีมอ านวยการทุก  2 สัปดาห์เพื่อรับทราบร่วมกัน กรณีที่
การด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน ทีมบริหารและทีมอ านวยการจะน าเข้ามาหารือในที่ประชุมเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงร่วมกัน 

นอกจากนี้ ส่วนงานได้น าผลลัพธ์ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันในด้านวิจัยและ
บริการวิชาการของกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่ก าหนดเม่ือเทียบกับคู่เทียบ
(ตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร) ซึ่งได้แก่ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกส่วนงาน 
จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานในปี 2556 มาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการท างานในปี 2557 ดังนี ้

1. ผลลัพธ์ด้านจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยขององค์กรคู่เทียบสูงกว่าส่วนงานมาก จึงน ามา 
ปรับปรุงโดยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลด้านทุนวิจัยต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดค่ายเยาวชนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น 
3. ผลลัพธ์จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ขององค์กรคู่เทียบมีจ านวนสูงกว่าส่วนงาน จึงน ามาเพิ่มการประชาสัมพันธ์และติดตามการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้คณาจารย์รับทราบผ่านทางอีเมล 

4. การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมโดยมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์  
โปสเตอร์  สื่อสังคมออนไลน์ ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ท าหนังสือแจ้งรวมทั้งโทรศัพท์ติดตามทุกโรงเรียน
ทั่วประเทศ  

5. น าผลประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์พารามิเตอร์  
โดยให้เจ้าหน้าทีเ่พิ่มการดูแลให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น  

6. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลกระบวนการจัดการทุนวิจัย น ามาเพิ่มการจัดสรรเงินทุนวิจัยจากเงิน 
รายได้ส่วนงาน รวมทั้งประกาศการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้มีโอกาสท าผลงานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน นอกจากนี้ยังเพิ่มการสร้างบรรยากาศการวิจัยโดยจัดกิจกรรม Research Talk 
มากขึ้นจากในปี 2556 ซึ่งจัด 3 ครั้ง ได้เพิ่มขึ้นเป็น 5 ครั้งในปี 2557 

7. การจัดอบรม การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Professional Routine to Research) ส าหรับ 
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บุคลากรสายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยมีระบบ peer review ตามข้อก าหนด และวางแผนพัฒนาวารสารให้เข้าสู่ฐาน 
TCI ต่อไปในอีก 2 ปีข้างหน้า 

8. ผลลัพธ์ด้านจ านวนผลงานตีพิมพ์และจ านวนการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus เม่ือเปรียบ 
เทียบกบัคู่เทียบพบว่าส่วนงานมีจ านวนต่ ากว่า จึงน าไปพัฒนาระบบจูงใจการผลิตผลงานตีพิมพ์ให้เพิ่มมาก
ขึ้น โดยวางแผนปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ที่มุ่งเน้นผู้ตีพิมพ์ผลงานหน้าใหม่ให้หันมา
ผลิตผลงาน นอกจากนี้ยังน าโปรแกรม SciVal ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการวิเคราะห์จัดกลุ่มผลงานและ
จ านวนการอ้างอิงในปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนทิศทางในการผลิตผลงานตีพิมพ์ในอนาคต 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
          6.2 ก การควบคุมต้นทุน 
ในแต่ละปีงบประมาณงานนโยบายและแผนจะด าเนินการแจ้งงานต่าง ๆ โดยใช้หนังสือเวียนให้แต่ละงาน
เสนอแผนการด าเนินงานรวมทั้งตั้งงบประมาณที่ต้องการใช้จ่ายตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรวบรวมข้อมูล
เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และตัวชี้วัดของส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนพิจารณา
อนุมัติ  พร้อมกันนี้ทางงานคลังและพัสดุจะพิจารณาวางแผนประมาณการรายรับ รายจ่ายของส่วนงานให้
สมดุลกัน และส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ส่วนงานมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการท างานตามแผนครอบคลุมทุกงานโดยให้แต่ละงานมีการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบรวมทั้งแผนป้องกันและเพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ส่วนงานมีแนวทางดังน้ี 

1. การก าหนดให้มีการรายงานสถานะภาพการเงินของส่วนงานต่อคณะกรรรมการประจ า
ส่วนงานทุกเดือน 

2. งานคลังและพัสดุจะด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ  ERP ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบ 
ภาพรวมของข้อมูลสถานะการเงินของส่วนงานและสามารถรายงานให้ทีมบริหารทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการการเงินของส่วนงานได้ 

3. มีการจัดท าแผนงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (5 ปี) มีการ
ปรับแผนงานในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

4. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการ 
ท างาน 

5. มีการจัดท าระบบสารสนเทศของส่วนงานเพื่อรายงานสถานะการเงินเสนอต่อผู้บริหาร 
6. มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรน้ า ไฟฟ้า น้ ามันและกระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย 

ก าหนดเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายท่ีส าคัญในระดับกลยุทธ์ 
7. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนงานอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจากแผนงานที่วาง 

ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และมีการทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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8. มีการจัดเตรียมงบประมาณนอกเหนือจากการวางแผนตามรอบปีงบประมาณตามปกติ  
โดยงานนโยบายและแผนจะตั้งงบประมาณเพื่อรองรับกรณีที่ส่วนงานมีโครงการหรือกิจกรรมที่
นอกเหนือจากแผนและเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ KPI ของส่วนงาน และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณเพื่อพิจารณาร่วมกัน 
  9. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าตรวจวัดพารามิเตอร์ทางห้องปฏิบัติการ และเปรียบเทียบราคาค่า
ตรวจกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อวางแผนการปรับปรุงราคาให้เหมาะสม 

6.2 ข การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
      ส่วนงานมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการ
ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งมอบผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และความ
ต้องการในการด าเนินงานทุกกระบวนการจะเริ่มต้นท่ีกระบวนการการรับฟังเสียงของนักศึกษา บุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาก าหนดการด าเนินงานและการให้บริการ 

โดยส่วนงานก าหนดระบบคุณภาพในภาพรวมของส่วนงานและกระจายลงไปสู่การปฏิบัติใน 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ส่งมอบปัจจัยน าเข้า (Input) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
ก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการตามที่ก าหนดไว้จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดความผิดพลาด เป็นการสร้างความม่ันใจแก่นักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาด ก็จะมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน มีการประเมินความเสี่ยงและ
แผนการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการหลักครอบคลุมทุกพันธกิจ  โดยมีรองคณบดีที่ก ากับดูแล
รับผิดชอบจัดการและควบคุมความเสี่ยงไมใ่ห้เกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีคณะกรรมการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงก ากับดูแลและให้ความคิดเห็นเพื่อการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการ
บริหารจัดการผู้ส่งมอบที่ส าคัญในกระบวนหลักของส่วนงานดังตารางที่ 6.3 
 

ตารางที่ 6.3 การวิเคราะห์คัดเลือกผู้ส่งมอบที่ส าคัญของกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ 
กระบวนการ ผู้ส่งมอบทีส่ าคัญ กระบวนการวิเคราะห์คัดเลือก 
วิ จั ย แ ล ะ
บริการวิชาการ 

1. ผู้ให้ทุน 
2. องค์กรร่วมจัด 
 

- ตรวจสอบข้อมูลของแหล่งทุนก่อนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
- มีการประชุมร่วมกับผู้ให้ทุนเพื่อคัดเลือกองค์กรร่วมจัด  
- มีขั้นตอนการคัดเลือกผู้ส่งมอบเพื่อเปรียบเทียบราคา คุณภาพ 
และข้อเสนออื่นๆ และน าข้อมูลมาอภิปรายคัดเลือกและสรุปผลในที่
ประชุมคณะกรรมการแต่ละโครงการ (ตามระเบียบพัสดุ) 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะใช้กระบวนการคัดเลือกตามเกณฑ์
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
- มีการประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบโดยใช้แบบสอบถาม
ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ แล้วน าประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบมาปรับปรุงแนวทางในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
รายอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นทางเลือก  
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          6.2 ค การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
   6.2 ค (1) ความปลอดภัย  
       ด้านความปลอดภัยมีงานที่รับผิดชอบหลักคืองานกายภาพและบริการพื้นฐาน มีการ
เตรียมพร้อมด้านบุคลากรและให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความปลอดภัย โดยมี
คณะกรรมการก ากับดูแลคือ  คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  คณะกรรมการความปลอดภัยทางอา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการวางแนวทางด้านความปลอดภัย มีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ของส่วนงาน  การจัดท าคู่มือความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการ   การจัดท าวิดิ
ทัศน์เรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และมีระบบ LAB PASS ที่
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะต้องสอบวัดความรู้ให้ผ่าน 100 % ถึงจะได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้  การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดหาอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัยที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในส่วนงาน  มีการดูแลรักษาสถานที่ให้มีความ
ปลอดภัย จัดท าสัญลักษณ์แสดงพื้นที่อันตรายให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด   มีการจัดหาอุปกรณ์ใน
การดับเพลิงอย่างพอเพียงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 นอกจากนี้ส่วนงานยังได้มีการใช้ทรัพยากรภายนอกในกระบวนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในสถานท่ี ชีวิตและทรัพย์สินของส่วนงาน ได้แก่ ระบบการจราจรและความปลอดภัยโดยการ
ว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย การบริหารงานอาคารสถานที่ในส่วนของการว่าจ้างบริษัทท าความสะอาด
อาคารสถานท่ี และการบริหารยานพาหนะในส่วนของการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง   

6.2 ค (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
 ส่วนงานมีการเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่ส าคัญและให้ผู้รับบริการเกิดความม่ันใจ
ว่ากระบวนการของส่วนงานมีความพร้อมต่อการรับการเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโดยค านึงถึงการ
ป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของการด าเนินการและการท าให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเป็นส าคัญซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการท างาน  กรณีมีสถานการณ์ท่ีต้อง 
ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีหรือเกิดความผิดพลาดในการด าเนินการ รองคณบดีที่ก ากับดูแลสามารถเป็น
ผู้ตัดสินใจในระดับต้นในการแก้ปัญหาได้ทันทีและน าเหตุการณ์ดังกล่าวเสนอต่อทีมผู้บริหารเพื่อรับทราบ
และพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและ
แจ้งให้บุคลากรรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันผ่านวิธีการสื่อสารท่ีระบุในหมวด 1 และ 2 
  ในภาวะฉุกเฉิน มีการระบุหน้าที่ของบุคลากรชัดเจน มีแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นและวิเคราะห์สาเหตุเพื่อน าไปสู่การป้องกันอย่างถาวร รวมถึงมีแผนการฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  มีแผนฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี  มีแผนการซ้อมหนีไฟเป็นประจ าทุกปี  มีการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้
และวิธีการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในส่วนงานให้กับบุคลากร 
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2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในส่วนของอาคารสถานท่ี  ส่วนงานมี 
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันน้ าท่วม มีการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนจัดการความเสี่ยงครอบคลุม
ทุกพันธกิจ มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินรวมทั้งมีการซักซ้อมแผนและติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
ด าเนินการดังนี ้

2.1) มีระบบส ารองกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าดับฉุกเฉินและมีแผนการตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2.2) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ 
2.3) ติดตั้งอุปกรณ์ Eye Wash และ Shower อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อน และควันใน

อาคารและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
2.4) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าแต่ละอาคาร และรับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ตลอด 24 ชั่วโมง  
6.2 ง การจัดการนวัตกรรม 

       เนื่องจากส่วนงานมีคณาจารย์ที่มีความหลากหลายทางวิชาการ เพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณา
การความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ตามที่ระบุในหมวด 2 ข้อ 2.1 ก(2) ที่ส่วนงานใช้
ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้  เพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่โดด
เด่น พัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนท าให้ส่วนงานมีโอกาสพัฒนาและเป็นที่รู้จักต่อสังคมมากขึ้น ทีมบริหารได้มองเห็น
โอกาสดังกล่าวจึงวางระบบการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งในรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรและ
นักศึกษาในการท าวิจัยและการเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีกิจกรรมหรือโครงการที่
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกส่วนงาน  ระหว่างบุคลากรและ
นักศึกษา มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น
ผ่านทางเวทีการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน กิจกรรม Faculty Party และที่ประชุมทีมอ านวยการ 
ตามความเหมาะสม   

 งานวิจัยและบริการวิชาการได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสาร Environmental and Natural 
Resources Journal (ENNRJ) ของส่วนงาน ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพดี
ที่สุดใน 3 และในปีพ.ศ. 2557 นี้ วารสารยังได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลกลางส าหรับรวบรวมผลงานการตีพิมพ์และการอ้างอิงจากวารสารของประเทศสมาชิกอาเซียน       
ซึ่งฐาน ACI ก าลังพัฒนาเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น SCOPUS ISI ได้
ต่อไป ซึ่ งนับเป็นโอกาสที่ท าให้ส่วนงานได้รับการยอมรับและเป็นที่ รู้ จักมากขึ้นในฐานะผู้ผลิต
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ ยังรวมไปถึงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของส่วนงาน 
(ENRIC 2014) โดยนับเป็นคร้ังแรกที่ส่วนงานได้น าวารสาร ENNRJ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมและ
เปิดโอกาสให้บทความที่มาน าเสนอที่มีคุณภาพและผ่านการเกณฑ์การพิจารณาตามขั้นตอนของวารสาร
สามารถลงตีพิมพ์ในวารสาร ENNRJ ฉบับถัดไปได้ จึงท าให้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากขึ้น โดยผลจาก
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แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน พบว่า ต้องการเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้มีโอกาสในการตีพิมพ์ลงวารสาร 
ENNRJ ถึงร้อยละ 29.73 และเนื่องจากประเด็นทางสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นที่สนใจของสังคม ซึ่งนับเป็นโอกาส
ทางกลยุทธ์ที่ส่วนงานมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อม ทีมบริหารจึงผลักดันให้ห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากลและได้น าระบบ ISO/IEC 17025 มาใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ลูกค้ามีความ
ม่ันใจในการใช้บริการการวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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หมวด 7 ผลลัพธ  

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานกระบวนการ  

7.1 ก.ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานกระบวนการ  

ตารางที่ 7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานกระบวนการท่ีมุงเนนผูเรียนปงบประมาณ 2555-2557  

ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ โครงการ 1 - - 

2 การนํางานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 6 - - 

3 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติอยูในระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ - 90.20 - 

4 ผลการประเมินหลักสูตรอยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ - 100.00 - 

5 รอยละของหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามผลการประเมิน รอยละ - 100.00 - 

6 รอยละของรายวิชาท้ังหมดมีผลการประเมินดานการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการและการมีสวนรวมของนักศึกษาอยูในระดับดี 

รอยละ - - 98.03 

7 รอยละของหลักสูตรท่ีมีผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการบูร

ณาการอยูในระดับดี 

รอยละ - - 100.00 

8 รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร

กําหนด 

รอยละ - 55.30 - 

9 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ - 88.99 - 

10 รอยละของบัณฑิตท่ีศึกษาตอท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รอยละ - 31.80 - 

11 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติ

และนานาชาติ 

เร่ือง/ป - 10  6 

12 จํานวนผลงานของนักศึกษาท่ีทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน หรือ

สังคม 

เร่ือง/ป - - 3 

13 จํานวนการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อประโยชนตอชุมชน

หรือสังคม 

กิจกรรม/

ป 

- - 7 

14 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตภายหลังทํางาน 2 ปอยูใน

ระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ - 87.80  - 

15 รอยละของผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับดี รอยละ - - 87.00 

16 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ศักยภาพและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 

โครงการ

/กิจกรรม 

- 14  - 

17 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการ - - 21 
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ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

ศักยภาพ และทักษะของนักศึกษา /กิจกรรม 

18 จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค คน/ป 7 5  13 

19 จํานวนศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค คน/ป - 7 45 

20 รอยละศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลในระดับประเทศ/ภูมิภาคหรือดํารง

ตําแหนงเปนผูนําองคกร 

รอยละ - 30.00 - 

21 รอยละของบุคลากรท่ีเกี่ยวของทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา

ศักยภาพและทักษะในดานการศึกษาเพื่อใหมีมาตรฐานระดับ

สากล 

รอยละ 88.00 63.00 - 

22 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและทักษะ

ของบุคลากรท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา 

โครงการ

/กิจกรรม 

- 5 - 

23 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

และทักษะของบุคลากร 

 - - 16 

24 จํานวนผลงานของบุคลากรท่ีมาจากโครงการหรือกิจกรรมดาน

การศึกษา 

เร่ือง - - 9 

25 รอยละของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนด รอยละ - 100 - 

26 รอยละของอาจารยท่ีมีการแลกเปลี่ยนดานการเรียนการสอนกับ

มหาวิทยาลัยในระดับประเทศและตางประเทศ 

รอยละ - 16.98  11.32 

27 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพของอาจารยใน

ดานการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการศึกษา 

โครงการ

/กิจกรรม 

- 5 - 

28 รอยละของอาจารยท่ีมีความกาวหนาทางสายวิชาการ รอยละ - 2.04  5.6 

29 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร โครงการ

/กิจกรรม 

- 4 - 

30 จํานวนเครือขายความรวมมือทางการศึกษาท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

เครือขาย - 11 - 

31 จํานวนโครงการภายใตเครือขายความรวมมือทางการศึกษาท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ   

โครงการ

/กิจกรรม 

- 6 - 

32 จํานวนของรายวิชาท่ีมีการจัดทํา e-learning รายวิชา 6 4 - 

33 จํานวนสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู ช้ิน - 1 - 

34 จํานวนระบบสารสนเทศท่ีใชในการสนับสนุนการศึกษาและ

กระบวนการเรียนรู 

ระบบ - 9 - 

35 จํานวนระบบสารสนเทศหรือสื่อท่ีใชในการสนับสนุนการศึกษา ระบบ - - 3 

36 รอยละของผูใชระบบสารสนเทศหรือสื่อท่ีใชในการสนับสนุน รอยละ - - 80 
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ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

การศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

37 รอยละของผูเรียนมีระดับความพึงพอใจในปจจัยสนับสนุนดาน

การเรียนการสอนอยูในระดับดี 

รอยละ - - 88.37 

 

7.1 ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

7.1 ข (1) ประสิทธภิาพและประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน  

ประสิทธิภาพกระบวนการทํางานตามแผนยุทธศาสตร 
 

 
 

   รูปที่ 7.1    ผลลัพธการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 
 

ดานการเรียนการสอน 
 

 
รูปที่ 7.2  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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รูปที่  7.3 จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับรางวัล 

 

กระบวนการดานการวิจัยและบริการวิชาการ 

 กระบวนการวิจัยและกระบวนการบริการวิชาการสวนงานมีการติดตามผลตามตัวช้ีวัดกระบวนการ 

เพื่อประเมินและนําไปพัฒนาการดําเนินการของกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ (หมวด 6 ขอ 6.1.ข(2)) ดังรูป

ท่ี 7.4 

 

 

 

 

 
 

รูปที่   7.4  ผลลัพธตัวช้ีวัดกระบวนการจัดการทุนวิจัย 
 

ป 2556 ผลลัพธพบวาจํานวนอาจารยท่ีย่ืนสมัครขอรับทุนมีจํานวนลดลงเน่ืองจากการจัดสรรทุนจาก

แหลงทุนมีลดลง แตสัดสวนเงินทุนท่ีไดรับตอจํานวนอาจารยมีเพิ่มข้ึน   ดังน้ันในป 2557 ไดนําขอมูลดังกลาว

มาวางแผนการเพิ่มจํานวนเงินทุนจากเงินรายไดสวนงาน เพื่อใหคณาจารยไดมีโอกาสรับทุนเพิ่มมากข้ึน  จาก

เดิม 350,000 บาท เพิ่มเปน 400,000 บาท และเพิ่มทุนโครงการวิจัยจากงานประจําสําหรับบุคลากรฝาย

สนับสนุน จํานวน 100,000 บาท  นอกจากน้ียังไดเพิ่มกระบวนการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการทํางาน

วิจัย ไดแก การเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยโดยจัดกิจกรรม Research Talk มากข้ึนจากในป 2556 ซ่ึงจัด 3 

คร้ัง ไดเพิ่มข้ึนเปน 5 คร้ังในป 2557 ผลพบวามีผูเขารวมกิจกรรมจากท้ังภายในและภายนอกคณะจากเดิม

รวม 67 คน เพิ่มเปน 239 คน  มีการมอบหมายเจาหนาท่ีดูแลเกี่ยวกับการหาแหลงทุนจากภายนอกประเทศ

โดยเฉพาะและประชาสัมพันธใหคณาจารยรับทราบ รวมท้ังชวยประสานงานการย่ืนขอทุน 

ในป 2557 ผลลัพธพบวาจํานวนอาจารยท่ีย่ืนสมัครขอรับทุนมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 21 เพิ่ม

เปนรอยละ 35 แสดงใหเห็นวามีคณาจารยสนใจการทําโครงการวิจัยเพิ่มมากข้ึน แตสัดสวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับ

ตอจํานวนอาจารยมีลดลงอาจเน่ืองมาจากมีการใหจํานวนทุนลดลง นอกจากน้ียังมีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน

จากตางประเทศจํานวน 1 ทุน  เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป 2556 ซ่ึงไมเคยมีการไดรับทุนจากตางประเทศ

มากอน 
 

บาท 
จํานวน

ทุน 
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รูปที่ 7.5  ผลลัพธตัวช้ีวัดกระบวนการเผยแพรผลงาน 

ในป 2556 พบวามีการตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติเพิ่มมากข้ึน แตสัดสวนการเปนผูเขียนหลัก

หรือ Corresponding author ลดลง จึงยังใชระบบสรางแรงจูงใจในการทําผลงาน ไดแก การใหเงินรางวัล

ผลงานตีพิมพท่ีมีคุณภาพในระดับนานาชาติ สูงสุด 50,000 บาท การใหบริการตรวจภาษาอังกฤษโดย

ผูเช่ียวชาญทางภาษากอนสงตีพิมพ การใหความรูดานการคัดเลือกวารสารเพื่อลงตีพิมพผานทางจุลสาร

ออนไลนและบอรดประชาสัมพันธ รวมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบใหความชวยเหลือกับคณาจารยผูสนใจการ

ตีพิมพ  นอกจากน้ียังยกยองชมเชยผูท่ีทําผลงานไดมากท่ีสุดประจําปทางบอรดประชาสัมพันธ และยังพัฒนา

คุณภาพของวารสาร Environment and Natural Resources Journal ของสวนงานจนสามารถเขาสูฐาน 

ASEAN Citation Index (ACI) ซ่ึงเปนฐานขอมูลระดับนานาชาติเพื่อเปนอีกหน่ึงทางเลือกในการตีพิมพ

เพิ่มข้ึนดวย  นอกจากน้ียังไดมีการจัดอบรม การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Professional Routine to 

Research) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนท้ังภายในและภายนอกสวนงาน เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสาย

สนับสนุนไดมีโอกาสในการตีพิมพผลงานวิจัย โดยมีผูเขารับการอบรมจํานวน 19 คน มีความพึงพอใจของผู

เขารับการอบรมรอยละ 94.2 และสามารถทําใหเกิดการตีพิมพผลงานไดจํานวนท้ังหมด 6 บทความลงใน

วารสารการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (JPR2R) ของสวนงาน 

ผลการดําเนินการดังกลาวพบวาในป 2557 แมจํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติจะลดลงแต

สัดสวนการเปนผูเขียนหลักหรือ Corresponding author เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงในฐานขอมูล 

ISI Web of Science ป 2556 มีเพียง 8 เร่ือง ในป 2557 เพิ่มข้ึนเปน 11 เร่ือง  ผูบริหารไดพิจารณาขอมูล

สรุปวิเคราะหผลงานตีพิมพของคณาจารย ป 2553-2557 และวางแผนการปรับนโยบายสงเสริมการตีพิมพใน

ป 2558 ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยไดออกประกาศการใหคาตอบแทนฉบับใหมท่ีมุงเนนจูงใจใหนักวิจัยท่ีไมเคย

ทําผลงานมากอนสนใจทําผลงานเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน

ผลงาน 

รอยละ 
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รูปที่ 7.6  ผลลัพธตัวช้ีวัดกระบวนการจัดการโครงการฝกอบรม 
 

เน่ืองจากผูใหทุนมีความคิดเห็นวาควรทําการประชาสัมพันธใหกวางข้ึนเพื่อใหมีจํานวนผูสมัคร

เพิ่มข้ึน รวมท้ังขอมูลจากแบบสอบถามผูสมัครสวนใหญทราบขาวจากโรงเรียนหรือครูเปนผูแจงใหทราบถึง

รอยละ 77  สวนงานจึงไดปรับปรุงโดยเพิ่มการประชาสัมพันธกับทางโรงเรียน โดยหลังจากสงจดหมายและ

โปสเตอรประชาสัมพันธแลวยังจัดใหมีเจาหนาท่ีโทรศัพทติดตามสอบถามทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ นอกจากน้ี

ยังมีการประชาสัมพันธทุกชองทางท้ังทางเว็บไซต  สื่อสังคมออนไลน ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน ผลพบวา

ผูสมัครในป 2557 ยังมีจํานวนลดลง เน่ืองจากมีการจัดคายเยาวชนเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน รวมท้ังจัดใน

ชวงเวลาใกลเคียงกัน  สวนงานไดพิจารณาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดคายใหมีความนาสนใจเพิ่มข้ึนในป

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.7 ผลลัพธการเปรียบเทียบกับคูเทียบ 
หมายเหตุ 1) ใชคําสืบคน คือ “Faculty of Environment, Kasetsart University” และ “Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra 

Malaysia” 

    2) เนื่องจากในป 2555 คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนคณะใหมที่เกิดจากการรวมภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยสิ่งแวดลอม ซึ่งไมพบจํานวนการอางอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพยอนหลัง 5 ป ดังนั้นจึงสืบคนจากขอมูลกอนรวมเปน

คณะใหม  คําสืบคนคือ “College of Environment, Kasetsart University OR Department of Environmental Science, Faculty of Science, 

Kasetsart University” 

จํานวนผูสมัครตอผูไดรับคดัเลือก

เปาหมาย 2557 5.0

2555 10.4

2556 7.9

2557 6.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

จํานวนการอางอิงเฉล่ียของผลงานตีพมิพย อนหลัง 

5 ปี จากฐานขอมูล Scopus 

สวนงาน 2.57

ม.เกษตรศาสตร 3.11

Universiti Putra 3.56

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

จํานวนผลงานตีพมิพระดบันานาชาติ ปีปฏิทิน 

2557 จากฐานขอมูล Scopus

สวนงาน 16

ม.เกษตรศาสตร 8

Universiti Putra 32
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ภายในองคกร ภายนอกองคกร จํานวนเงินรวม

สวนงาน

ม.เกษตรศาสตร

 
รูปที่ 7.8 ผลลัพธการเปรียบเทียบกับคูเทียบในดานจํานวนเงินสนับสนุนของงานวิจัย ปงบประมาณ 2556 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

สดัสวนโครงการบรกิารวชิาการที่
นํามาใชพฒันาการเรยีนการสอน

และการวจิยั

สวนงาน

ม.เกษตรศาสตร

 
รูปที่ 7.9 ผลลัพธการเปรียบเทียบกับคูเทียบ ในดานสัดสวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยปงบประมาณ 2556  
 

 

 
รูปที่ 7.10 โปรแกรม SciVal แสดงสัดสวนกลุมดานท่ีสวนงานมุงเนนในการตีพิมพผลงาน และการ

เปรียบเทียบจํานวนผลงานตีพิมพกับมหาวิทยาลัยอื่นในสาขาดานสิ่งแวดลอม 
 

จํา
น

วน
เงิ

น
 (บ

าท
) 



88 

 

ผลลัพธดานจํานวนผลงานตีพิมพและจํานวนการอางอิงจากฐานขอมูล Scopus นําไปพัฒนาระบบ

จูงใจการผลิตผลงานตีพิมพใหเพิ่มมากข้ึน โดยวางแผนปรับปรุงรางประกาศการจายคาตอบแทนผลงาน

ตีพิมพใหมุงเนนผูตีพิมพผลงานหนาใหมใหหันมาผลิตผลงาน นอกจากน้ียังนําโปรแกรม SciVal ของ

มหาวิทยาลัยมาใชในการวิเคราะหจัดกลุมผลงานและจํานวนการอางอิงในปท่ีผานมา เพื่อวางแผนทิศทางใน

การผลิตผลงานตีพิมพในอนาคต 

นอกจากน้ีสวนงานไดดําเนินการติดตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการสรางความเปนเลิศ

ทางวิจัย การบริการวิชาการ และการฝกอบรมซ่ึงในป 2555-2557 ไดผลลัพธดังตารางท่ี 7.2 
 

ตารางที่ 7.2 ผลลัพธดานการสรางความเปนเลิศทางวิจัย การบริการวิชาการ และการฝกอบรม 

ปงบประมาณ 2555-2557 

ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 จํานวนโครงการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีมีความ

รวมมือกับองคกรภายนอก 

โครงการ 5 - - 

2 จํานวนผลงานท่ีเปนนวัตกรรม ผลงาน 3 - - 

3 จํานวนเงินทุนวิจัยและคาตอบแทนผลงานตีพิมพท่ีมาจาก

รายไดสวนงาน 

บาท - 653,000.00 - 

4 รอยละของงบประมาณท่ีจัดสรรไวสําหรับการทําวิจัยและ

เปนคาตอบแทนผลงานตีพิมพไดถูกใชไปตามแผน 

รอยละ - - 77.00 

5 จํานวนคร้ังท่ีมีการจัด Research  talk คร้ัง - 3 4 

6 จํานวนกลุมวิจัยท่ีเกิดข้ึนตามทิศทางนโยบายของคณะ กลุม - - - 

7 จํานวนกลุมวิจัยท่ีเกิดข้ึนตามทิศทางนโยบายของคณะ

และสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ 

 - - - 

8 รอยละของบุคลากรสนับสนุนดานการวิจัยท่ีไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 

รอยละ - 92.00 - 

9 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนดานการวิจัยท่ีไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 

รอยละ - - 92.30 

10 รอยละของบุคลากรท่ีทําวิจัยหรือไดรับทุนสนับสนุนการ

ทําวิจัย 

รอยละ - 25.00 22.60 

11 หองปฏิบัติการไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน  

ใบรับรอง - 1 1 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ - 93.70 88.00 

13 จํานวนเครือขายการวิจัยหรือการบริการวิชาการ เครือขาย - 12 - 

14 จํานวนเครือขายการวิจัยหรือการบริการวิชาการของ

ศูนยวิจัย 

เครือขาย - - 19 
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ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

15 จํานวนผลงานทางวิชาการของศูนยวิจัย เร่ือง - - 13 

16 ไดรับใบรับรองท่ีหนวยงานไดรับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการบริการ (ระดับชาติ/นานาชาติ) 

ใบรับรอง - 1 2 

17 จํานวนการอางอิงขอมูลผลงานวิจัย คร้ัง/เร่ือง - 1.29 1.20 

18 จํานวนผลงานตีพิมพ เร่ือง 47 40 36 

19 การอางอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพยอนหลัง 5 ป คร้ัง/เร่ือง 2.36 2.57 2.56 

20 จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน

ท้ังในและตางประเทศ 

โครงการ - 5 6 

21 จํานวนผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิดรายได หรือผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 

เร่ือง - 4 - 

22 จํานวนโครงการวิจัย/โครงการฝกอบรม และ/หรือโครงการ

บริการวิชาการ 

โครงการ - 53 - 

23 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานการฝกอบรม และ/หรือ

การบริการวิชาการท่ีสอดคลองและตอบสนองตอความ

ตองการของสังคม 

โครงการ - - 63 

ตัวอยางแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสวนงานไดแก การเปนตนแบบดานสํานักงานสีเขียว ( Green 

Office) การเขาสูฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ของ Environmental and Natural Resources Journal 

การไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร การไดรับ

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001 เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรดานการสรางความ

เปนเลิศดานการวิจัย การบริการวิชาการและการฝกอบรม และยุทธศาสตรดานการช้ีนําการรักษสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยในดานของการสรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการ

วิชาการรวมท้ังยุทธศาสตรดานความกลมกลืนในความหลากหลาย 

               7.1 ข (2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

 
 

รูปที่ 7.11 การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินดานระบบสารสนเทศ 
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รูปที่ 7.12 ผลการดําเนินงานดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินดานระบบกายภาพ 

และบริการพื้นฐาน 
 

ตารางที่ 7.3 ผลลัพธการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 จํานวนของระบบการบริหารจัดการท่ีใชสารสนเทศเปน

เคร่ืองมือในการดําเนินงาน  

ระบบ - 9 - 

2 จํานวนของระบบงานท่ีใชระบบสารสนเทศในการบริหาร

จัดการและการดําเนินงานขององคกร 

ระบบ - - 7 

3 รอยละความพึงพอใจของผูใชระบบอยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ - 0 - 

4 รอยละของผูใชระบบท่ีมีความเขาใจและสามารถใชงาน

ระบบอยูในระดับดี 

รอยละ - - 100 

5 รอยละของผูใชระบบมีความพึงพอใจในระบบอยูในระดับดี  - - 77.14 

6 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานความปลอดภัยและสราง

บรรยากาศ 

ความสุขในการทํางาน 

โครงการ/

กิจกรรม 

- 7 - 

7 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานความปลอดภัย โครงการ/

กิจกรรม 

- - 1 

8 สถิติอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยท่ีเกิดจากการทํางาน คร้ัง - 0 - 

9 จํานวนคร้ังท่ีเกิดอุบัติเหตุในองคกร คร้ัง - - 0 
 

          7.1 ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

           สวนงานมีการจัดการหวงโซอุปทานโดยการคัดเลือกผูสงมอบท่ีเหมาะสมดังหมวดท่ี 6 ตารางท่ี 6.2 

โดยผูประสานงานคัดเลือกและตรวจสอบขอมูลแหลงทุนท่ีนาเช่ือถือกอนทําการประชาสัมพันธ และมีการ

คัดเลือกผูสงมอบดานการบริการวิชาการโดยการประชุมรวมกับผูใหทุน ผลลัพธพบวาผูรับบริการมีความพึง

พอใจท่ีเกี่ยวของกับผูสงมอบในดานการศึกษาดูงานป 2557 มีเพิ่มมากข้ึน และดานการจัดคายและอาหาร

เทากับปกอน (รูปท่ี 7.17) 
 

ระ
ดั

บ
ค

วา
ม

เสี่
ยง
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

 7.2 ก ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

    7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

                  ดานการเรียนการสอน 

  
 

 
 

 
 

รูปที่ 7.13 ผลลัพธความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร 
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ดานการวิจัยและการบริการวิชาการ 

งานวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของคณาจารยในดานการ

ประสานงานดานการวิจัยและบริการวิชาการดังแสดงในรูปท่ี 7.14-7.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2 ก (2) ความผูกพันของลูกคา 

 
 

รูปที่ 7.14 ผลลัพธความพึงพอใจของคณาจารยในดานการประสานงานดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 7.15 ผลลัพธความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรมและความผูกพันของผูใหทุนโครงการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 7.16 ผลลัพธความพึงพอใจของผูรับบริการตรวจวัดวิเคราะหพารามิเตอร 

รอยละความพงึพอใจผูรับบริการ

ดานวิจัย

เป าหมาย 2557 80

2555 86.9

2556 93.7

2557 87.4
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คาเฉล่ียรอยละความพงึพอใจผูรับบริการตรวจวัด

วิเคราะหพารามิเตอร

เป าหมาย 2557 80

2555 86.9

2556 93.7

2557 88
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รอยละความพงึพอใจของผูเข า

ฝึกอบรม

เปาหมาย 2557 80

2555 89

2556 90

2557 91
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รอยละความพงึ

พอใจของผูใหทุน

โครงการฝึกอบรม

รอยละความผูกพนั

ของผูใหทุน

โครงการฝึกอบรม

เปาหมาย 2557 80 80

2555 0 0

2556 85 85

2557 88.4 86.4
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รอยละความพงึพอใจผูรับบริการ

วิจัยบริการวิชาการ

เปาหมาย 2557 80

2555 88.1

2556 93.4

2557 85
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รูปที่ 7.17  ผลลัพธความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรมดานผูสงมอบท่ีสําคัญ 
 

7.2 ก (2) ความผูกพันของผูเรียนและลกูคากลุมอื่น 

                  -ไมมีการรายงานผล- (เน่ืองจากอยูระหวางดําเนินการ) 
 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

      7.3 ก ผลลัพธดานบุคลากร 

          7.3 ก (1) ดานอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

 
 

รูปที่ 7.18 อัตรากําลังของบุคลากรแยกตามประเภท 
 

 
 

รูปที่ 7.19 จํานวนบุคลากรท้ังหมด 
 

คาเฉล่ียรอยละความพงึ

พอใจดานที่พกั

คาเฉล่ียรอยละความพงึ

พอใจดานสถานที่จัด

คาย

คาเฉล่ียรอยละความพงึ

พอใจดานการจัดอาหาร

เปาหมาย 2557 80 80 80

2555 84 92.6 95.2

2556 85.8 95.2 91.6

2557 82.6 95.2 91.6
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รูปที่ 7.20 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 

 7.3 ก (2) ดานบรรยากาศการทํางาน 

 
 

รูปที่ 7.21 คะแนนความสุขของบุคลากรคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรเทียบกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
รูปที่ 7.22 คาคะแนนระดับความสุขในการทํางาน 
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  7.3 ก (3) ดานความความผูกพันของบุคลากร  

 
 

    รูปที่ 7.23 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีตอคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

   ปงบประมาณ 2557 

สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละดานแสดงขอมูลในรูปที่ 7.23 ซึ่งเม่ือ

พิจารณาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร พบวา 

บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง   และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

ท่ีมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความม่ันคงในการทํางานและดานท่ีมีระดับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.24 ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอสวนงาน 

เม่ือพิจารณาระดับความผูกพันของบุคลากรคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร พบวา บุคลากร

สวนใหญมีความความผูกพันอยูในระดับสูง  ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีระดับความผูกพันท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือความรูสึกผูกพันตอสวนงาน และดานท่ีมีระดับความความผูกพันท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดาน

การคงอยูกับสวนงาน 
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ตารางที่ 7.4 ผลลัพธดานความสุขและความผูกพันของบุคลากรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสวนงาน 

ปงบประมาณ 2555-2557 

ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานความ

ปลอดภัยและสรางบรรยากาศ 

ความสุขในการทํางาน 

โครงการ/กิจกรรม - 7 - 

2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสราง

บรรยากาศความสุขขององคกร 

โครงการ/กิจกรรม - - 4 

3 ระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรอยู

ในระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ - 64.10 - 

4 ระดับความสุขในการทํางาน  ระดับ - - 6.76 
 

       7.3 ก (4) ดานการพัฒนาบุคลากร 

 

 
 

รูปที่ 7.25 การพัฒนาบุคลากร ประจําป 2557 

 

นอกจากน้ีสวนงานยังใหความสําคัญกับบุคลากร โดยกําหนดตัวช้ีวัดในแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวมและบริหารจัดการองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรูอยางมีความสุขดังตารางท่ี 7.4 และตารางท่ี 7.5 
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 ตารางที่ 7.5 ผลลัพธดานการรวมมือของบุคลากรปงบประมาณ 2555-2557 

ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 กิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางวัฒนธรรมองคกร กิจกรรม 18 - - 

2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในระบบการบริหารงานของ

องคกรอยูในระดับดีถึงดีมาก 

ระดับ - 78.60 - 

3 รอยละของบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในระบบการบริหารงาน

ขององคกรอยูในระดับดี 

รอยละ - - 70.02 

4 รอยละของบุคลากรท่ีไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในการบริหาร 

รอยละ - 50.91 1.96 

5 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรในการบริหารจัดการองคกร 

โครงการ/

กิจกรรม 

- 5 48 

6 รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการ รอยละ - 81.64 - 

7 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมของ

บุคลากร  นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียสูประชาคม

อาเซียน 

โครงการ/

กิจกรรม 

- 3 16 

8 จํานวนผลผลิตหรือผลลัพธท่ีเตรียมความพรอมของบุคลากร  

นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียสูประชาคมอาเซียน 

เร่ือง/ช้ิน - 2 - 

9 จํานวนผลงานท่ีไดจากโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความ

พรอมของบุคลากร นักศึกษา หรือผูมีสวนไดสวนเสียสู

ประชาคมอาเซียน 

เร่ือง/ช้ิน - - 21 

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและธรรมาภิบาล   

 7.4 ก ผลลัพธดานการนําองคกร ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบสังคม 

 7.4 ก (1) การนําองคกร  

ตารางที่ 7.6 ผลลัพธดานการนําองคกร 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 กิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางวัฒนธรรมองคกร กิจกรรม 18 - - 

2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในระบบการบริหารงานของ

องคกรอยูในระดับดีถึงดีมาก 

ระดับ - 78.60 - 
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ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

3 รอยละของบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในระบบการบริหารงาน

ขององคกรอยูในระดับดี 

รอยละ - - 70.02 

4 รอยละของผลการดําเนินงานท่ีสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตร รอยละ - 90.17  

5 รอยละของผลการดําเนินงานท่ีสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ - - 95.31 

6 รอยละของแผนงานท่ีปฏิบัติตามแผน รอยละ - 87.72 78.18 

7 รอยละของงบประมาณท่ีใชดําเนินงานตามแผน รอยละ - 68.60 67.93 
 

 

7.4 ก (2) ธรรมาภิบาล 

  ในการบริหารจัดการโดยทีมบริหารจะเนนความเทาเทียมและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 

เห็นถึงความสําคัญของการมีระบบการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพบนระบบบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ซ่ึงจากผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรตอการ

บริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลในปงบประมาณ 2555-2557 แสดงไดดังน้ี 

 
 

รูปที่ 7.26 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

จากรูปท่ี 7.26 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอระบบบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล ระหวางปงบประมาณ 2555 -2557 ซ่ึงในปงบประมาณ 2555 ระดับความคิดเห็นมากหรือเห็นดวย มี

คาเฉลี่ย 3.69 คิดเปนรอยละ 73.80 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 แสดงถึงผูตอบแบบประเมินมีความ

คิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน และในปงบประมาณ 2556 ระดับความคิดเห็นมากหรือเห็นดวย มีคาเฉลี่ย 

3.93 คิดเปนรอยละ 78.60 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 แสดงถึงผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น

เปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนปงบประมาณ 2557 ระดับความคิดเห็นมากหรือเห็นดวย มีคาเฉลี่ย 3.51 คิด

เปนรอยละ 70.29 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 แสดงถึงผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3.69 

3.93 
3.51 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 
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           7.4 ก (3) กฎหมาย  ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน   

สวนงานไดดําเนินการตามพันธกิจตาง ๆ ภายใต กฎ ระเบียบและขอบังคับตามท่ีระบุในตารางท่ี 

OP-12 โดยไมมีรายงานผลการดําเนินงานท่ีขัดตอกฎ ระเบียบและขอบังคับดังกลาว 

 งานคลังและพัสดุ ไดดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมีการดําเนินการจัดทํา

รายงานสถานะทางการเงิน เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน เปนประจําทุกเดือน ซ่ึง

ไมเกิดความลาชา หรือขอผิดพลาดใด ๆ จากรายงานดังกลาว และในป 2557 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ของสวนงานไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ดังตารางท่ี 7.8 
 

ตารางที่ 7.7 จํานวนใบรับรองมาตรฐาน 

ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 ไดรับใบรับรองท่ีหนวยงานไดรับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการบริการ (ระดับชาติ/นานาชาติ) 

ใบรับรอง - 1 2 

2 หองปฏิบัติการไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน  

ใบรับรอง - 1 1 

 

7.4 ก (4) จริยธรรม  

 สวนงาน ไดมุงเนนพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการดานสิ่งแวดลอม 

และทรัพยากร ตลอดจน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ใหมีศักยภาพในการวางแผน และ

บริหารจัดการงานดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน รวมถึง มีความสามารถในการพัฒนา

ทางความคิด การวิเคราะห และการสังเคราะห กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม โดยผานกระบวนการ

เรียนรูอยางบูรณาการท้ังภาคทฤษฎี และการฝกปฏิบัติ สอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงท้ังมิติทางดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี  

7.4 ก (5) สังคม 

   ตารางที่ 7.8 จํานวนโครงการท่ีเปนประโยชนตอผูดอยโอกาส ชุมชน/สังคม และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน

ป 2557 

จํานวนโครงการท่ีไดรับการยกยองและมีความตอเน่ืองวาเปนประโยชนตอ

ผูดอยโอกาส ชุมชน/สังคม และประเทศชาติ (มุงเนนกิจกรรมท่ีสรางความ

เขมแข็งตอชุมชน) 

10 20 
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ตารางที่ 7.9 ผลลัพธดานการมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม 

ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 จํานวนโครงการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีมีความรวมมือ

กับองคกรภายนอก 

โครงการ 5 - - 

2 จํานวนผลงานท่ีเปนนวัตกรรม ผลงาน 3 - - 

3 จํานวนกลุมวิจัยท่ีเกิดข้ึนตามทิศทางนโยบายของคณะ และ

สอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ 

 - - - 

4 จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท้ัง

ในและตางประเทศ 

โครงการ - 5 6 

5 จํานวนผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิดรายได หรือผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 

เร่ือง - 4 - 

6 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานการฝกอบรม และ/หรือการ

บริการวิชาการท่ีสอดคลองและตอบสนองตอความตองการ

ของสังคม 

โครงการ - - 63 

7 จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการภายใตความรวมมือกับสังคมหรือ

หนวยงานภายนอก 

กิจกรรม 12 - - 

8 จํานวนกิจกรรมรวมทุกเครือขาย กิจกรรม - 4 - 

9 ผลงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เร่ือง - 4 - 

10 จํานวนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลงานและสามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

กิจกรรม - - 2 

11 จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมดานการรักษสิ่งแวดลอม คน - 1,271 2,318 

12 จํานวนกิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรม - 9 30 

13 รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมมีความตระหนักอยูใน

ระดับดี 

รอยละ - - 87.43 

14 การติดตามตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการแกไขสิ่งแวดลอม คร้ัง/

เร่ือง 

- 51 - 

15 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีไปติดตามตรวจสอบและ

เสนอแนะวิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม/

โครงการ 

- - 58 

16 จํานวนรายงานการตรวจสอบสิ่งแวดลอม เร่ือง/

ฉบับ 

- 135 - 

17 จํานวนรายงานของกิจกรรมหรือโครงการ เร่ือง/

ฉบับ 

- - 58 

18 รอยละของปญหาสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการแกไข รอยละ - 80.00  
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ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

19 รอยละของประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการบริหารจัดการ รอยละ - - 100 

20 จํานวนเร่ืองท่ีมาขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําดานสิ่งแวดลอม เร่ือง - 12 7 

21 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ - 93.70  - 

22 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี รอยละ - - 0 
 

นอกจากน้ี  สวนงานยังไดมีโครงการ Second Hand Envi-shop  จัดข้ึนดวยความรวมมือกัน 

ระหวาง คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  องคกรธุรกิจเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อลดปริมาณขยะ  และสนับสนุนการใชทรัพยากรอยางคุมคา ท้ังน้ี รายไดจากการจําหนาย 

ไดนําไปใชเพื่อสาธารณประโยชน และชวยเหลือสังคม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากร 
 

7.4 ข ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

   
 

รูปที่  7.27  เปรียบเทียบผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ปงบประมาณ 2555-2557 

เม่ือเปรียบเทียบดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ในปงบประมาณ 2557 มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามเปาหมาย

หรือเทียบเทา จํานวน 50 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 64 ตัวช้ีวัด คิดเปนระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายหรือเทียบเทาตามแผนยุทธศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) รอยละ 95.31 ซ่ึงจากการเปรียบเทียบขอมูลท่ีผานมาแสดงใหเห็นวา 

สวนงานมีการนําแผนสูการปฏิบัติและมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน ท้ังน้ี ผลการ

ประเมินในปงบประมาณ 2557  ไดนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและการตลาด  

      7.5 ก ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและตลาด 

  7.5 ก (1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 
  

     

รูปที่ 7.28 ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของสวนงาน 

 

รูปที่ 7.29 อัตราสวนสภาพคลอง 
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รูปที่ 7.30 เปรียบเทียบรายรับ-รายจายประจําปงบประมาณ 2554-2557 

 

 

รูปที่ 7.31 จํานวนเงินทุนการศึกษาประจําปการศึกษา 2554-2557 

ตารางที่ 7.10 ผลลัพธดานงบประมาณและการเงิน 

ที่ ขอตกลง/ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

1 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการอบรมเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการงานคลังและพัสดุ 

คน - 21 10 

2 จํานวนโครงการ/รายงานติดตามหรือคาดการณเร่ืองการ

คลังและพัสดุ 

โครงการ/

ฉบับ 

- 2 /3  12 

3 จํานวนความผิดพลาดของรายงานสถานะทางการเงิน คร้ัง - - 0 

4 จํานวนคร้ังท่ีออกรายงานสถานะทางการเงินลาชา คร้ัง - - 0 
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7.5 ก (2) ผลการดําเนินการดานการตลาด 

 

รูปที่  7.32  ผลลัพธดานการใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน ปงบประมาณ 2555-2557 
 

 
 

รูปท่ี  7.33 เปรียบเทียบแผนและผลการใชงบประมาณเงินแผนดิน ปงบประมาณ 2555-2557 
 

 
 

รูปที่  7.34 เปรียบเทียบแผนและผลการใชงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2555-2557 
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