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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ส่วนที่  1  บทน า : โครงร่างองค์กร   -1- 
ส่วนที่  2  รายงานผลการด าเนินการ  
หมวด  1   การน าองค์กร  
              1.1 การน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 1 
              1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 7 
หมวด  2   กลยุทธ์  
              2.1  การจัดท ากลยุทธ์ 13 
              2.2  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 20 
หมวด  3   ลูกค้า  
              3.1  เสียงของลูกค้า 23 
              3.2  ความผูกพันของลูกค้า 29 
หมวด  4   การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
               4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 35 
               4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 38 
หมวด  5   บุคลากร  
               5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 41 
               5.2 ความผูกพันของบุคลากร 47 
หมวด  6   ระบบปฏิบัติการ  
               6.1 กระบวนการท างาน 52 
               6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 55 
หมวด  7   ผลลัพธ์  
              7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 60 
              7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 67 
              7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 78 
              7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 81 
              7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด 86 
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สารบัญตาราง 
ตาราง หน้า 
โครงร่างองค์กร  
ตารางที่ OP-1 หลักสูตรและบริการหลัก -1- 
ตารางที่ OP-2 การจ าแนกประเภทบุคลากรตามสายการปฏิบัติงาน -2- 
ตารางที่ OP-3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน -4- 
ตารางที่ OP-4 ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้าอ่ืน ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -6- 
ตารางที่ OP-5 บทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ -6- 
ตารางที่ OP-6 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน -7- 
ตารางที่ OP-7 คู่เทียบที่คณะใช้เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน -8- 
ตารางที่ OP-8 บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายและการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ -9- 
หมวด 1 การน าองค์การ  
ตารางที่ 1.1 วิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 1 
ตารางที่ 1.2 การด าเนินการเพ่ือสร้างความยั่งยืน 4 
ตารางที่ 1.3 วิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพันของทีมบริหาร บุคลากร นักศึกษา  
                และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5 

ตารางที่ 1.4 การประเมินผลระบบการบริหารงาน 8 
ตารางที่ 1.5 การจัดการกับผลการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบ 8 
หมวด 2 กลยุทธ์  
ตารางที่ 2.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 14 
ตารางที่ 2.2 ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่น าไปสู่การสร้างผลงาน 15 
ตารางที่ 2.3 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 18 
ตารางที่ 2.4 แผนการพัฒนาจ าแนกตามกลุ่มบุคลากร 21 
หมวด 3 ลูกค้า  
ตารางที่ 3.1 ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า (ด้านการเรียนการสอน) 24 
ตารางที่ 3.2 ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) 27 
ตารางที่ 3.3 ระบบการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 31 
ตารางที่ 3.4 วิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                และปรับปรุงการด าเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
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สารบัญตาราง 
ตาราง หน้า 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
ตารางที่ 4.1 ตัวชี้วัดส าคัญในการวัดผลการด าเนินการ 35 
หมวด 5 บุคลากร  
ตารางที่ 5.1 วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 45 
ตารางที่ 5.2 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 49 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ  
ตารางที่ 6.1 กระบวนการหลักและข้อก าหนด 53 
ตารางที่ 6.2 การวิเคราะห์คัดเลือกผู้ส่งมอบที่ส าคัญของกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ 57 
หมวด 7 ผลลัพธ์  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการ  
ตารางที่ 7.1.1 อัตราการส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556-2558 60 
ตารางที่ 7.1.2 แสดงผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 60 
ตารางที่ 7.1.3 ภาวะการได้งานท าระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
                   ปีการศึกษา 2554-2557 

61 

ตารางที่ 7.1.4 เปรียบเทียบการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 63 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
7.2.1 จ านวนประเด็นความไม่พึงพอใจ ปี 2558 76 
7.2.2 จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง 77 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร  
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด  
  
  



   

 

ง 
 

สารบัญรูปภาพ 
รูปภาพ หน้า 
โครงร่างองค์กร  
รูปภาพที่ OP-1  โครงสร้างการบริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ -5- 
หมวด 1 การน าองค์กร  
รูปภาพที่ 1.1 โครงสร้างการก ากับดูแลองค์กร 3 
หมวด 2 กลยุทธ์  
รูปภาพที่ 2.1 แนวคิดในการตัดสินใจด้านระบบงานและกระบวนการท างาน 17 
หมวด 3 ลูกค้า  
รูปภาพที่ 3.1 กระบวนการค้นหานวัตกรรม/การบริการ ตามความต้องการของลูกค้า  30 
รูปภาพที่ 3.2 กระบวนการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 32 
รูปภาพที่ 3.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ 32 
รูปภาพที่ 3.4 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 33 
หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
รูปภาพที่ 4.1 กระบวนการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 39 
รูปภาพที่ 4.2 รูปแบบ (Model) การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ 39 
หมวด 5 บุคลากร  
รูปภาพที่ 5.1 กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 41 
รูปภาพที่ 5.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 43 
รูปภาพที่ 5.3 แผนพัฒนาบุคลากร 51 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ  
หมวด 7 ผลลัพธ์  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  
รูปภาพที่ 7.1.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 61 
รูปภาพที่ 7.1.2 การเปรียบเทียบภาวะการได้งานท าและศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
                    ปีการศึกษา 2557 

62 

รูปภาพที่ 7.1.3 จ านวนตัวอย่างที่ให้บริการ 63 
รูปภาพที่ 7.1.4 จ านวนการอ้างอิงข้อมูลผลงานวิจัยต่อจ านวนบทความ 63 
รูปภาพที่ 7.1.5 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 64 
รูปภาพที่ 7.1.6 การใช้โปรแกรม SciVal วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาขาที่คณะตีพิมพ์ผลงาน 
                    จากฐานข้อมูล Scopus 

65 

รูปภาพที่ 7.1.7 จ านวนการอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 66 
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สารบัญรูปภาพ  
รูปภาพ หน้า 
รูปภาพที่ 7.1.8 จ านวนโครงการวิจัยและเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน 66 
รูปภาพที่ 7.1.9 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อเทียบกับคู่เทียบ 67 
รูปภาพที่ 7.1.10 จ านวนโครงการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 67 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
รูปภาพที่ 7.2.1 การประเมินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
                    ปีการศึกษา 2555-2557 

68 

รูปภาพที่ 7.2.2 ความคาดหวังด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง ปีการศึกษา 2556-2557 69 
รูปภาพที่ 7.2.3 ความคาดหวังด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนระหว่าง ปีการศึกษา 2556-2557 69 
รูปภาพที่ 7.2.4 ความคาดหวังด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระหว่าง ปีการศึกษา 2556-2557 70 
รูปภาพที่ 7.2.5 ระดับความพึงพอใจสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนใน 
                    ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

71 

รูปภาพที่ 7.2.6 ระดับความสุขในการเรียนที่คณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 72 
รูปภาพที่ 7.2.7 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
                    ปีการศึกษา 2554-2556 

72 

รูปภาพที่ 7.2.8 ความพึงพอใจของผู้ให้ทุน และผู้ว่าจ้าง 73 
รูปภาพที่ 7.2.9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 74 
รูปภาพที่ 7.2.10 ร้อยละความผูกพัน 75 
รูปภาพที่ 7.2.11 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 75 
รูปภาพที่ 7.2.12 ร้อยละความพึงพอใจและความคาดหวัง 76 
รูปภาพที่ 7.2.13 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
                     ปีการศึกษา 2554-2556 

76 

รูปภาพที่ 7.2.14 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2555-2557 78 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
รูปภาพที่ 7.3.1 ระดับความผูกพันของบุคลากรประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน 79 
รูปภาพที่ 7.3.2 ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายวิชาการ 80 
รูปภาพที่ 7.3.3 ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุน 80 
รูปภาพที่ 7.3.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ 
 

81 
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สารบัญรูปภาพ  
รูปภาพ หน้า 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล  
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โครงร่างองค์กร  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

P.1 ลักษณะขององค์กร  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งโดย รศ. ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ เมื่อปี 

2516 โดยเริ่มจากโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช และต่อมาได้รับทุน
สนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด จึงย้ายไปใช้สถานที่ของโรงแรมราชศุภมิตร (โรงแรมปริ้นเซส ณ ปัจจุบัน) ในปี 2521 ได้รับ
การสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขตศาลายา ตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบัน 
และในปีงบประมาณ 2557 คณะได้รับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) และได้จัดตั้ง
ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ศทสล.) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และยุทธศาสตร์คณะ ด้านการเรียนการสอน และการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร Organizational Environment    
(1)  หลักสูตรและบริการ  
ตารางท่ี OP-1 หลักสูตรและบริการหลัก 

หลักสูตร บริการหลัก 

- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) 
- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
   (สอน นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล) (ภาคปกติ) (EV) 
- วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) (ET) 
- วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 
   (ETS) 
- วท.ม.สาขาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือความ 
   มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (AS) 
- วท.ม.สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
   ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) (LE) 
- วท.ม.สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
   (ภาคพิเศษ) (LES) 
 

- งานวิจัย 
- งานบริการและให้ค าปรึกษาด้าน 
   สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
    - การตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ 
      ทางห้องปฏิบัติการของคลินิกสิ่งแวดล้อม 
    -  ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ผลกระทบ 
       สิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น (Initial  
       Environmental Examination: 
       IEE) และการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน 
       สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
       Assessment: EIA) การประเมิน 
       สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
       (Strategic Environmental  



 
 

 - 2 - รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี 2558 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล (โครงร่างองค์กร) 

 

หลักสูตร บริการหลัก 

- วท.ม. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
   สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT) 
- ปร.ด. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Ph.D.) 

       Assessment: SEA) การประเมินผล 
       กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
       (Environment and Health  
       Impact Assessment : EHIA)   
- งานบริการวิชาการอ่ืน ๆ เช่น การจัด 
   ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

วิสัยทัศน์ สถาบันชั้นน าแห่งเอเซียด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา
อย่างบูรณาการเพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

คุณค่าหลัก การศึกษาท่ีเน้นการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อสังคม และเห็นคุณค่าของบุคลากร 

พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา 

สมรรถนะหลัก เป็นผู้น าด้านการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่การปฏิบัติ   
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
คณะมีบุคลากรทั้งสิ้นรวม 148 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) และได้จ าแนกบุคลากรออกเป็น

สายการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตารางท่ี OP-2 การจ าแนกประเภทบุคลากรตามสายการปฏิบัติงาน  

สายการปฏิบัติงาน จ านวน (คน) 

สายวิชาการ 57 
สายสนับสนุน 91 

รวม 148 
 

(4) สินทรัพย์  
 พ้ืนที่ศาลายา ประกอบด้วย 1. อาคารนาท ตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1)  เป็นที่ตั้งของส านักงานคณบดี ห้อง

ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ห้องประชุม ห้องสวัสดิการ ห้องกีฬา ห้อง
ดนตรี 2. อาคารจิระศักดิ์ พูนผล (อาคาร 2)  เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ  ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์  ห้อง
ประชุม  สโมสรนักศึกษา 3. อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (อาคาร 3)  เป็นที่ตั้งของ 
งานสารสนเทศ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 4. อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4)  เป็นที่ตั้งของ ห้องเรียน  ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง คลินิกสิ่งแวดล้อม  ห้องประชุม 
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 พ้ืนที่ล าปาง ต าบลแม่กั๊วะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 1. อาคาร 3 ชั้น จ านวน 3 
อาคาร 2. อาคารส านักงาน จ านวน 1 อาคาร 3. อาคารบ้านพักรับรอง จ านวน 2 หลัง และ 4. อาคารเอนกประสงค์ 
จ านวน 1 อาคาร 

พ้ืนที่ล าปาง ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย อาคารต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 10 อาคาร
ประกอบไปด้วย อาคารส านักงานและสันทนาการ อาคารบ้านพัก ห้องโถงรับรองและโรงอาหาร 

   เทคโนโลยี ประกอบด้วย 1. ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (Infrastructure Networking)  
2. ระบบสารสนเทศคณะ (EN-MIS) 3. ระบบส่งบทความวารสารออนไลน์ (Online manuscript submission 
system)  4. สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่  4.1). Web Site (http://www.en.mahidol.ac.th) 4.2.) Facebook 
(http://www.facebook.com/en.mahidol) 4.3). YouTube Channel 
(http://www.youtube.com/envimahidol) และ 4.4). Line Group 5. ระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) ระหว่าง ศาลายา และศูนย์ฯ ล าปาง  
 

(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ตารางท่ี  OP-3  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน   

การด าเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
การบริหาร
จัดการ 

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
- นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
- การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

การบริหาร
การเงิน 

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

การเรียนการ
สอน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ. 2558 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

http://www.en.mahidol.ac.th/
http://www.facebook.com/en.mahidol
http://www.youtube.com/envimahidol)%20และ
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การด าเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ฯ 

- มาตรฐาน ISO 17025 
- มาตรฐาน ISO 14001 

การอาชีวอนา
มัย และความ
ปลอดภัย 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องก าหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจ 

สุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 
การวิจัย 
บริการวิชาการ
และฝึกอบรม 

- จรรยาบรรณและระเบียบการวิจัย 
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551 
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  

ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัย ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
- หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุน 

การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 
- แนวทางปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับ 

ทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ พ.ศ. 2558  
ด้านสารสนเทศ
และ
คอมพิวเตอร์ 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ 
- นโยบายเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ของบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  
(1) โครงสร้างองค์การ  

 
รูปภาพที่  OP-1 โครงสร้างการบริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ตารางท่ี OP-4  ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้าอ่ืน ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้เรียน ลูกค้าอื่น ๆ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง 

ด้านการเรียนการสอน  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ในประเทศ
และต่างประเทศ) 

- ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร 
 

ศิษย์เกา่ - เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคณะ ในด้านวิชาการและงบประมาณ 
ผู้ใช้บัณฑิต - นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการท างานได้อย่าง 

  เหมาะสมมากที่สุด 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทุน - การส่งรายงานวิจัยตรงตามก าหนดเวลาและด าเนินการตามที่ตกลงกันไว้ 
- มีระบบการด าเนินงานที่รวดเร็ว 

ผู้ว่าจ้าง - โครงการที่จัดตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างทันสมัย และสอดคล้องกับเหตุการณ ์
  ปัจจุบัน 
- เพ่ิมสถานที่ศึกษาดูงานให้หลากหลาย 

คณาจารย์ - มีช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่ายและ 
  เหมาะสมกว่าเดิม 
- มีการติดตามการเบิกเงินโครงการจากมหาวิทยาลัยให้รวดเร็วขึ้น 

ผู้รับบริการ - ได้รับความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติ รวมถึงการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
 ตารางท่ี OP-5 บทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

กลุ่ม ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ 

ด้านการเรียน
การสอน 

โรงเรียน จัดการเรียนการสอนรายวิชาในระดับพ้ืนฐานให้กับ 
นักเรียน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา 
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1  

องค์กรภาครัฐและเอกชน - การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าศึกษาต่อ  
- ส่งมอบทักษะการท างานที่เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
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กลุ่ม ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

คู่ความร่วมมือ 
บัณฑิตวิทยาลัย ประสานงานด้านการลงทะเบียนและการส าเร็จ 

การศึกษา 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

- ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงาน/ดูงาน 
- ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับทุนการศึกษา 

ผู้ส่งมอบ 

ด้านการวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

แหล่งทุน สนับสนุนงบประมาณ 

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สนับสนุนนักวิจัยร่วม/สนับสนุนสถานที่ 

สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ 

สนับสนุนงบประมาณ 

คู่ความร่วมมือ 

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  ให้ความร่วมมือด้านวิชาการ 
 

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ: สภาการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน(Competitive Environment) 
(1) ล าดับในการแข่งขัน 

คณะเป็นสถาบันแรกที่จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับคณะ ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันทั้งใน
และนอกประเทศที่ เปิ ดการเรียนการสอนด้ านสิ่ งแวดล้ อม  ได้ แก่  คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ  Faculty of 
Environmental Studies, Universiti Putra ประเทศมาเลเซีย ท าให้การเรียนการสอนทั้งในระดับบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตมีการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งคณะได้ท าการเทียบผลการด าเนินงานกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังแสดงในตารางที่ OP-7 

 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
ตารางท่ี OP-6 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

ปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขันการ

สร้างนวัตกรรม และความร่วมมือ 

ปัจจัยภายใน 

ด้านการเรียนการสอน คณะต้องวางแนวทางการบริหารงานและการจัดการ
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ปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขันการ

สร้างนวัตกรรม และความร่วมมือ 

ท รัพ ยากรบุ คคล เพ่ื อ ให้ ส อด รั บ กั บ ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากรสายวิชาการที่มีความช านาญการเฉพาะทาง
เก ษี ย ณ อ ายุ ง าน  แ ล ะบุ ค ล าก รรุ่ น ให ม่ ยั ง มี
ประสบการณ์น้อย 

ปัจจัยภายนอก 

ด้านการเรียนการสอน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ การได้รับทุนวิจัยสนับสนุนที่จ ากัด 

 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 คณะใช้แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ในด้านการเรียนการสอน  โดยการเทียบ
ภายในประเทศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ การเทียบภายในประเทศ ได้แก่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเทียบ
ภายนอกประเทศ ได้แก่ Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra ประเทศมาเลเซีย โดยข้อมูลที่
น ามาเปรียบเทียบแสดงในตารางที่  OP-7 
ตารางท่ี OP-7 คู่เทียบทีค่ณะใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

ประเภทการเทียบ คู่เทียบ ประเด็นการเทียบ 

ภายในประเทศ 

การเรียนการสอน  คณะเทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

- จ านวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับ 

- ภาวะการได้งานท าหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติของ 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประเภทการเทียบ คู่เทียบ ประเด็นการเทียบ 

การวิจัยและบริการ
วิชาการ  

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

- จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
- จ านวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
- จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
- จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยบริการวิชาการ 
- จ านวนใบรับรองท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
   การบริการระดับนานาชาติ 
- ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

ภายนอกประเทศ 

การวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

Faculty of 
Environmental Studies, 
Universiti Putra, มาเลเซีย 

จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล 
Scopus 

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)   
ตารางท่ี OP-8 บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายและการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

- หลักสูตรสาขาสิ่งแวดล้อมที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นใน 
  ประเทศไทย 
- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
- การบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจ ากัด 

- การเรียนการสอนอย่างบูรณาการ เน้นการ 
  เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
- มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  
  ที่หลากหลาย 
- ศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือกับคณะอย่างต่อเนื่อง 
- องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการของตลาด 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 

1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี  
2. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานของคณะตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์และข้อตกลงใน

การปฏิบัติงานของคณะ และงานต่าง ๆ 
3. ระบบการประเมินคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
4. ระบบการให้ผลตอบแทน รางวัล การยกย่องชมเชย สวัสดิการ 

                5.  การจัดการความรู้และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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หมวด 1 การน าองค์กร 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
ทีมบริหารได้แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ที่เน้นการมีส่วนร่วม

จากบุคลากรทุกระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย ทีมบริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งในระดับ
หัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาทบทวนและปรับปรุง วิสัยทัศน์  ค่านิยม และพันธกิจควบคู่ไปกับ
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รวมทั้งตัวชี้วัดและเป้าหมายต่าง ๆ  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความ
คิดเห็นของบุคลากร และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์คณะ พ.ศ. 2556-2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 อย่างเป็น
ทางการโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ทีมบริหารมีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยมและพันธกิจในหลายช่องทาง (ตารางที่ 1.1) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้  และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ทีมบริหารให้ความส าคัญ
กับวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ จึงก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนใน
ที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ  และรายงานในที่ประชุมทีมบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งานเป็นประจ าทุกเดือนโดยมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานหลัก จากการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า ในช่วง 2 ปีแรกคณะสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ มีบางส่วนที่ด าเนินการได้ล่าช้ากว่า
ที่ก าหนด  และในปี 2558 ทีมบริหารได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จึง
เห็นชอบให้งานนโยบายและแผนจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ทีมบริหารได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลในการทบทวน พันธ
กิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของคณะเพ่ือให้การปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นและมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของทาง
มหาวิทยาลัยที่มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ปี 2559-2562 ทีมบริหารจึงก าหนดให้มีการเสนอ
แผนปฏิบัติการของแต่ละงานในที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะมี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติได้จริง 

    ตารางท่ี 1.1 วิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ 

กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบและวิธีการสื่อสาร 

สื่อสารทางเดียว สื่อสารสองทาง 

บุคลากร 
- สายวิชาการ  
- สายสนับสนุน 

ติดประกาศ เวียนอีเมล์ 
เว็บไซต์ รายงานประจ าปี 
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)  
 

ประชุมทีมบริหารพบประชาคม ปีละ 1 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
เดือนละ 1 ครั้ ง  ประชุมคณะกรรมการทีม
อ านวยการ เดือนละ 2 ครั้ง 

ด้านการเรียนการสอน 
ลูกค้า 

ติดประกาศ  เอกสารเวียน 
เว็บไซต์ 

ปาร์ตี้ไอติม เดือนละ 1 ครั้ง  งานปฐมนิเทศและ 
ปัจฉิมนิเทศ ปีละ 1 ครั้ง  
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กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบและวิธีการสื่อสาร 

สื่อสารทางเดียว สื่อสารสองทาง 

นักศึกษาระดับปริญญา 
ตรี และระดับบัณฑิต 
ศึกษา (ในและ
ต่างประเทศ)  

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ใช้บัณฑิต 

ติดประกาศ  เอกสารเวียน 
เว็บไซต์ 

โทรศัพท ์

ศิษย์เก่า แบบ สอบถาม  ติ ดป ระกาศ  
เอกสารเวียน เว็บไซต์ อีเมล์ 

ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ 
ลูกค้า 
ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ให้ทุน 
- ผู้ว่าจ้าง  
- คณาจารย์ 
 

แบบสอบถาม อีเมล์  เว็บไซต์ 
รายงานประจ าปี 

ประชุมหารือตามความเหมาะสม 

 

และเพ่ือให้คณะสามารถขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจที่ก าหนด ทีมบริหารได้วางระบบ
การน าองค์กร โดยมีโครงสร้างในการก ากับดูแลองค์กรดังแสดงในรูปภาพที่ 1.1 มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับคณะและระดับบุคคลตามข้อตกลง/ตัวชี้วัดที่ก าหนด นอกจากนี้ทีมบริหารได้จัดให้มีการส ารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบการบริหารโดยใช้แบบประเมินระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
มั่นใจว่าคณะมีระบบการน าองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ทีมบริหารได้ปฏิบัติ 
ดังนี้  
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รูปภาพที่ 1.1 โครงสร้างการก ากับดูแลองค์กร 

1. ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและประชุมชี้แจงให้กับบุคลากรทุกกลุ่มได้รับทราบในที่ประชุม 
  ทีมบริหารพบประชาคม 

2. กล่องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากบุคลากร 
3. ระบบออนไลน์ในการรับข้อมูลจากบุคลากร (Meet the Dean online) 
4. การรายงานผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ทางด้านการเงินในที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ  

ที่ประชุมทีมบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
   5. มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในคณะ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือก ากับดูแลในเรื่องความเสี่ยงของทุกพันธกิจ 

       กรณีมีประเด็นหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือขัดต่อ
จริยธรรม ทีมบริหารจะประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือพิจารณาประเด็นหรือข้อ
ร้องเรียนและแก้ไขประเด็นที่มีปัญหาในเรื่องนั้น ๆ โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ทีมบริหารมีการส่งเสริมบรรยากาศของ
การมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดให้มีกิจกรรมทางพุทธศาสนา เดือนละ 1 ครั้ง มีการน าบุคลากรท ากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา การก าหนด Code of Conduct 

 ทีมบริหารก าหนดปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จและความยั่งยืนของคณะโดยพิจารณาจากสมรรถนะ
หลักของคณะที่ระบุในโครงร่างองค์กร ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การ
ประพฤติปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะในการท างานและ
ทักษะในการเป็นผู้น า โดยทีมบริหารได้น าปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาในการก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการวาง
แผนการจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจ และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางแผนปฏิบัติการ  

• คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน

• สภาอาจารย์

• คณะกรรมการ
ทีมอ านวยการ

• ที่ปรึกษาคณะฯ

• ที่ปรึกษาคณบดี

คณบดีและทีม
บริหาร

บุคลากรสาย
สนับสนุนระดับ
หัวหน้างาน

บุคลากรสาย
สนับสนุนระดับ
ปฏิบัติการ

บุคลากรสาย
วิชาการ
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โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์และตัวชี้วัด รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  
ตารางท่ี 1.2 การด าเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืน 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จและความ

ยั่งยืน 

วิธีการด าเนินการ ความถี่ในการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

การสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ในองค์กร 

ทีมบริหารก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างทีมบริหารกับบุคลากรทุกระดับ 
ได้แก่ กิจกรรม Faculty Party กิจกรรม 
KM/CoP 

ทุกวันพุธ และ
ตาม

แผนปฏิบัติ
การด้าน KM 

- จ านวนกิจกรรม 
- ผลการประเมิน 
  กิจกรรม 

การพัฒนาบุคลากรด้าน
ทักษะในการท างาน/ทักษะ
การเป็นผู้น า 

รองคณบดีที่ก ากับดูแลด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลวางแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 

 
ตลอดทั้งปี 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนที่ได้รับ
ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
สูงขึ้นภายในเวลา
ที่เหมาะสม 

การบริหารจัดการความ
เสี่ยงในทุกพันธกิจ 

ทีมบริหารก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ติดตามและ
รายงานผลทุก 

6 เดือน 

มี ร ะบ บ บ ริห า ร
ความเสี่ยงภายใน
ครบทุกกระบวน 
การตาม ERM 

การประพฤติและปฏิบัติที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

ทีมบริหารก าหนดนโยบายการรับผิดชอบ
ต่อสังคมไว้ในแผนยุทธศาสตร์และ
ก าหนดให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตลอดทั้งปี 

จ านวนโครงการที่
มีการด าเนินการ
ในลักษณะพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม 

การประเมินผลและการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

ติดตามตัวชี้วัดระดับคณะและบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องในที่ประชุมคณะกรรมการทีม
บริหาร คณะกรรมการประจ าส่วนงาน
และคณะกรรมการทีมอ านวยการ  ตลอดทั้งปี 

การน าเข้าข้อมูล
ใ น ร ะ บ บ
สารสน เท ศ เพ่ื อ
ก ารด า เนิ น ก าร
และบริหารจัดการ
พันธกิจหลัก และ 
HR CPD ที่ถูกต้อง 
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จและความ

ยั่งยืน 

วิธีการด าเนินการ ความถี่ในการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

สามารถรวบรวม
และรายงานเป็น
ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ก า ร
บริหารอย่างน้อย 
80%  

 

  ทีมบริหารก าหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างความผูกพันให้กับบุคลากรและนักศึกษา  ดังแสดงในตารางที่ 1.3 ท าให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความ
ผูกพันกับคณะ ส่งผลให้การด าเนินงานของคณะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีการปรับปรุงและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตารางท่ี 1.3 วิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพันของทีมบริหาร บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการสื่อสารและ
สร้างความผูกพัน 

ประเด็นหรือข้อมูลที่สื่อสารและสร้าง
ความผูกพัน 

ความถี่ 

บุคลากร 
- สายวิชาการ 
- สายสนับสนุน 

ประชุม 
คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 
 
 

- ประเด็นเชิงนโยบายระดับคณะ  
- การตัดสินใจประเด็นส าคัญที่มีผลต่อ 
  นโยบายของคณะ 
- การแสดงความยินดีการยกย่องชมเชย  
- การมอบรางวัลแก่บุคลากร 
- การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ส าคัญใน 
  ระดับหน่วยงาน 
- การติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
  ระดับคณะ 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการ
ทีมอ านวยการ 

- การติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
  ระดับกลยุทธ์ 
- การด าเนินงานความก้าวหน้าหรือ 
  อุปสรรคจากงานต่าง ๆ  

ทุก 2 สัปดาห์ 

ทีมบริหารพบ
ประชาคม 

แถลงนโยบายในการบริหาร ปีละ 1 ครั้ง 

Faculty Party แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกวันพุธ 

จิบน้ าชายามบ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกวันอังคาร 
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กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการสื่อสารและ
สร้างความผูกพัน 

ประเด็นหรือข้อมูลที่สื่อสารและสร้าง
ความผูกพัน 

ความถี่ 

สัมมนาบุคลากร เน้นการเรียนรู้ รักและสามัคคีของ
บุคลากรและครอบครัว 

ปีละ 1 ครั้ง 

นักศึกษา 
- ปริญญาตรี  
- นักศึกษาระดับ 
  บัณฑิตศึกษา (ในและ 
  ต่างประเทศ) 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- ศิษย์เก่า 

กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ตลอดปี 

กิจกรรมในโอกาส
ส าคัญหรือเทศกาล 
ต่าง ๆ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

เทศกาล/วัน
ส าคัญต่าง ๆ 

สื่อ social media เช่น 
facebook SMS 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ตลอดปี 

Meet the Dean 
online 

ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ตลอดปี 

เว็บไซต์ จดหมายเวียน 
อีเมล์ 

ข้อมูลข่าวสารของคณะ 
 

ตลอดปี 

ปาร์ตี้ไอติม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง 

ลูกค้า 
ผู้บริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ให้ทุน 
- ผู้ว่าจ้าง 
- คณาจารย์ 

ทีมบริหารพบ
ประชาคม 

สรุปผลการด าเนินงานของทีมบริหารในแต่
ละปี ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

ปีละ 1 ครั้ง 

เว็บไซต์ จดหมายเวียน 
อีเมล์ 

ข้อมูลข่าวสารของคณะ 
 

ตลอดปี 

 

 ทีมบริหารมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ท าให้คณะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์รวมทั้งข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ที่คณะท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย โดยทีมบริหารก าหนดให้แต่ละงาน
จัดท าระบบงานและกระบวนการท างานทีม่ีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เกิดการท างานเป็นระบบเชื่อมโยงกันทุกงาน และ
เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานส าเร็จ ทีมบริหารจัดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม
คณะกรรมการทีมอ านวยการทุก 2 สัปดาห์ตามตัวชี้วัดที่ส าคัญได้แก่ 

1. ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ทีท่ าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 
รวม 33 ตัวชี้วัด 

2. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะรวม  64 ตัวชี้วัด โดยมอบหมายให้งานนโยบายและ
แผนภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ประสานงานหลักใน
การติดตามผลตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุม
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คณะกรรมการทีมอ านวยการ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
นั้น ๆ รับทราบและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนการด าเนินงานในกรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนด  

ระบบการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องได้แก่  การน าเอา PDCA มาใช้ก ากับกระบวนการท างาน
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ มา
พัฒนาการท างาน มีระบบการให้ผลตอบแทน รางวัล และการยกย่องชมเชยบุคลากรหรือนักศึกษาที่สร้างสรรค์
ผลงานและได้รับรางวัล เพ่ือให้บุคลากรมีแรงผลักดันในการสร้างผลงานใหม่ ๆ  จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ให้กับ
บุคลากรเพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล และการจัดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ทีมบริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลองค์กร นอกจากวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ใช้เป็นสิ่งก าหนด
ทิศทางของคณะ  ทีมบริหารได้มีการวางระบบการก ากับดูแลองค์กร (รูปภาพที่ 1.1) โดยมีคณะกรรมการชุดส าคัญ  
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง   
2. คณะกรรมการสภาอาจารย์เพ่ือให้ข้อแนะน าด้านการบริหารงานของคณะ  
3. การประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการที่ประกอบไปด้วยคณบดี รองคณบดีและหัวหน้างาน 

โดยมีการประชุมทุก 2 สัปดาห์  
4. การประชุมทีมบริหารเดือนละ 2 ครั้ง   
โดยมีแนวทางในการก ากับดูแลผลการด าเนินงานให้คณะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 
- การประเมินระบบการบริหารงานโดยใช้แบบประเมินระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสอบถาม

บุคลากรทุกระดับและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และ 
ที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ 

 - คณบดีใช้หลักการกระจายอ านาจ โดยมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับรองคณบดี
ฝ่ายต่าง ๆ ก ากับดูแลการด าเนินงานของงานต่าง ๆ และรายงานในที่ประชุมทีมบริหารเพ่ือรับทราบและพิจารณา
ในกรณีท่ีการด าเนินงานมีอุปสรรค หรือปัญหาที่อาจส่งผลให้งานไม่บรรลุเป้าหมายในเวลาที่ก าหนดได้   

- ทางด้านงบประมาณและการเงินคณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนฯ ก ากับ 
ดูแลและก าหนดให้มีการรายงานสถานะการเงินของคณะทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบด้านการเงินของคณะเป็นประจ า
ทุกปี 

- สร้างความโปร่งใสในการด าเนินการโดยเปิดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับบุคลากร  
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตารางที่ 1.3 และหากมีประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการค าชี้แจง การแก้ไข 
หรือปรับปรุง ทีมบริหารจะด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลองค์กรที่ก าหนดไว้  
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   ทีมบริหารวางระบบในการประเมินผลการด าเนินการโดยก าหนดให้มีระบบการประเมินการบริหารงาน
ของทีมบริหารดังแสดงในตารางที่ 1.4 
ตารางท่ี 1.4 การประเมินผลระบบการบริหารงาน 

วิธีการประเมิน สิ่งท่ีประเมิน 

แบบประเมินผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

ข้อปฏิบัติตามในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (PA) เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ติดตามผลต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ผ่าน
ทางท่ีประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ 

ตัวชี้วัดตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
คณะ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ของคณะ 64 ตัวชี้วัด 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
(ในส่วนสมรรถนะและภาระงานของผู้บริหารระดับ
คณะ) 

ต าแหน่งคณบดีประเมินตามข้อตกลงที่ตกลงกับ
อธิการบดีและต าแหน่งรองคณบดีประเมินตาม
ข้อตกลงที่ตกลงกับคณบดี  

 

เนื่องจากผลผลิตหลักของคณะ คือองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกิดจากการเรียนการสอน 
ของหลักสูตรต่าง ๆ  ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการในด้านดังกล่าว
โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อคณะ โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยให้แต่ละงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
กระบวนการหลักต่าง ๆ เป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยง และมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพ ภายใตง้านนโยบายและแผน ดังตารางที่ 1.5 
ตารางท่ี 1.5 การจัดการกับผลการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบ 

ประเด็น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนป้องกันและลดผลกระทบ 

ด้านการเรียนการสอน 
การรับนักศึกษาได้น้อย 

  กว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

การเรียนการสอนอาจไม่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าและหน่วยงานที่ใช้
บัณฑิต 

- มีแผนพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการ 
  เรียนการสอน (หมวด 6) ที่ตอบสนองความ 
  ต้องการของลูกค้าและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 
  3) ผลักดันให้หลักสูตรได้ผู้เรียนตามเป้าหมายที่ 
  ก าหนด เช่น การจัดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับ 
  การรับนักศึกษาปริญญาตรีในระบบ โควตาและ 
  Admission 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่ม 
  เป้าหมายให้มากท่ีสุด 
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ประเด็น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนป้องกันและลดผลกระทบ 

- จัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเชิญประธาน 
  หลักสูตร หรือผู้แทน มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
  การศึกษาต่อ  
- เชิญครูแนะแนวของโรงเรียนในเขตกรุงเทพและ 
  ปริมณฑลเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร 
  เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี    

ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ 
จ านวนและคุณภาพ 
โครงการวิจัยและบริการ 
วิชาการ 
 

จ านวนโครงการวิจัยมี  
จ านวนน้อย 

 

- แนะน าให้นักวิจัยรวมกลุ่มเสนอเป็นแผนงาน/ชุด 
  โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก 
  มหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอก 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และ 
  ประสานงานข้อมูลของแหล่งทุนต่าง ๆ  การยื่น 
  เสนอขอรับทุนและติดตามการอนุมัติทุนวิจัย 
- เพ่ิมจ านวนเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะเพ่ือให้ 
  นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสได้ท าโครงการ วิจัย 

ผลงานวิจัยที่ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ 

- ผู้รับผิดชอบประสานงานติดตามในโครงการที่ 
  คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ 
  และเตรียมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- ติดตามสอบถามสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 หากเกิดจากการได้รับเงินทุนล่าช้า คณะจะ 
จัดสรรเงินทุนส ารองให้ผู้วิจัยยืมไปใช้ ระหว่าง 
รอข้ันตอนการเบิกจ่ายได ้

ผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการมีจ านวน
ลดลง 

- ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบเรื่องการ 
  ให้บริการตรวจภาษาอังกฤษของบทความท่ีจะ 
  ส่งไปตีพิมพ์พร้อมรายละเอียดขั้นตอนการยื่น 
  ขอรับบริการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลคณาจารย์เกี่ยวกับการ 
  ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางต่าง ๆ 
- การเพ่ิมแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงาน  
- การให้ความชื่นชมแก่ผู้ที่ผลิตผลงานตีพิมพ์ทาง 
  ช่องทางต่าง ๆ 

จ านวนเงินทุนวิจัยไม่เป็นไป - มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบสืบค้นข้อมูลของ 
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ประเด็น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนป้องกันและลดผลกระทบ 
ตามแผนที่ตั้งไว้   แหล่งทุนต่าง ๆ 

- เพ่ิมการหาแหล่งทุนจากต่างประเทศในเชิงรุก  
- ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ ความ 
   ต้องการของแหล่งทุน เพ่ือพัฒนาโครงการให้ 
   ตรงความต้องการมากขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์รับทราบหลักเกณฑ์ 
  การคัดเลือกและอนุมัติโครงการของแหล่งทุน 
  เพ่ือเตรียมโครงการให้ตรงตามความต้องการ 

จ านวนโครงการฝึกอบรม 
ระดับชาติมีแนวโน้มลดลง 

- ผลักดันให้มีโครงการด้านฝึกอบรมแบบเชิงรุก 
  เพ่ิมข้ึน โดยเป็นรูปแบบโครงการใหม่ ๆ ที่ 
  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม 
  และมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ 
  ชุมชม/สังคม 
- ผลักดันให้มีโครงการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ ๆ 
  ร่วมกับ หน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน (MOU) 
- พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
  และความผูกพันของผู้ให้ทุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วน 
  เสีย เพื่อปรับปรุงโครงการให้ตรงตามความ 
  ต้องการ 

การจัดบรรยายประชุมและ
โครงการฝึกอบรมระดับ
นานาชาติมีจ านวนลดลง 

- จัดให้มีงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยใช้ 
   วารสาร Environment and Natural 
   Resources Journal ของคณะเป็นชื่อของ 
   การประชุม โดยมีก าหนดจัดทุก ๆ 2 ปี และท า 
   การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
   นานาชาติให้เป็นที่รู้จัก 
- ผลักดันให้มีโครงการฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
  เพ่ิมข้ึนทีค่ณะสามารถด าเนินการได้เอง และ 
  หาแหล่งทุนสนับสนุนการด าเนินงานจาก 
  ภายนอก 

จ านวนเงินทุนวิจัยด้านการ
บริการวิชาการไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้ 

- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสืบค้นข้อมูลของแหล่ง 
  ทุนต่าง ๆ 
- ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบผ่านทางอีเมล์ 
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ประเด็น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนป้องกันและลดผลกระทบ 
   และเว็บไซต ์

- ประสานงานช่วยเหลือคณาจารย์ในการ 
  ด าเนินการเพื่อขอรับทุนโดยเน้นไปที่ศูนย์วิจัย 
  ต่าง ๆ  

การตรวจวิเคราะห์  
  พารามิเตอร์ของคลินิก   
  สิ่งแวดล้อม 

ความไม่ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
ด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดกฎระเบียบส าหรับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ 
- นักศึกษาที่ทุกคนต้องผ่านการอบรมและผ่านการ 
   ทดสอบเรื่องความปลอดภัยในการใช้ 
   ห้องปฏิบัติการ 

การรักษามาตรฐานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามหลัก  
ISO 17025 ไม่มีความ
ต่อเนื่อง 

- มีการตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ 
  ภายในหน่วยงาน 
- ปฏิบัติตามข้อก าหนดของการประเมินคุณภาพ 
   ISO อย่างเป็นขั้นตอน 

 

ทีมบริหารให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติทีม่ีจริยธรรมของบุคลากรโดยมีระบบในการก ากับดูแล
และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวดังนี้ 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานของคณะ 
2. มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ในทุกพันธกิจ 
3. มีนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาอย่าง 

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับ 

บุคลากร 
6. มีการสื่อสารกับบุคลากรผ่านทางการประชุมต่าง ๆ ในเรื่องของจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

รวมทั้งการก าหนด code of conduct 
หากมีการประพฤติที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง ทีมบริหารจะมอบหมายให้งานหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวรายงานต่อทีมบริหารเพ่ือด าเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 
  คณะก าหนดให้ประเด็นการชี้น าด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรให้กับสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ชี้น าการรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผนปฏิบัติการในแต่ละปี เพ่ือก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้กับชุมชนใกล้เคียง
โดยรอบ รวมทั้งการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการรักษ์
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สิ่งแวดล้อม โดยทีมบริหารจะก าหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์และกิจกรรมหรือโครงการโดยมอบหมายให้ด าเนินการใน
รูปของคณะท างานหรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  โดยมีโครงการที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1. การด าเนินการท ากิจกรรมที่เป็นต้นแบบให้กับสังคม โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ 
โครงการ Low Carbon Faculty เพ่ือรณรงค์ให้ลดการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา น้ ามันรถ และกระดาษ 

2. การด าเนินการร้านค้ามือสองเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า  
3. โครงการตลาดนัดสีเขียว (Green market)  ที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
5. โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เช่น การวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 
6. โครงการ Second Hand Envi-Shop ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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หมวด 2 กลยุทธ ์
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ ์
การวางแผนกลยุทธ์ของคณะได้ด าเนินการไปพร้อมกับการวางแผนยุทธศาสตร์เมื่อปี 2555 โดยทีม

บริหารร่วมกับคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พิจารณาถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและสมรรถนะหลัก รวมทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในเพ่ือน ามาวิเคราะห์ SWOT ในปี 2558 คณะได้มีการติดตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์มาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปี โดยกระบวนการในการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์มีข้ันตอน ดังนี้  

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา ดังแสดงในตารางที่ 2.1  
2. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกลยุทธ์เดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  3. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับคณะ ระดับงาน และระดับบุคลากร เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของบุคลากรสอดคล้องและตอบสนองได้ตรงกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทีค่ณะก าหนดไว้ 

  4. ก าหนดให้แต่ละงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้างานและรองคณบดีที่ก ากับดูแล โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานหลัก  ซึ่งจะด าเนินการควบคู่
ไปกับการเสนอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 

  5. ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติ 
6. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดทุก 2 สัปดาห์ ในที่ประชุม

คณะกรรมการทีมอ านวยการ และที่ประชุมทีมบริหารจะน าผลการด าเนินงานมาประชุมร่วมกันทุก 2 สัปดาห์  ใน
กรณีที่ตัวชี้วัดในกลยุทธ์ใด มีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย  ทีมบริหารจะพิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุง การท างานดังกล่าวผ่านทางที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการซึ่งมีหัวหน้างานทุกงานเป็น
คณะกรรมการ  

จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์  ทีมบริหารได้ก าหนดให้หน่วยทรัพยากรบุคคลก าหนดแผนพัฒนา

บุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ของคณะ ได้ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT สมรรถนะหลัก ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

และจากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาก าหนดเป็นโอกาสในเชิงกลยุทธ์ที่จะผลักดันและเปิดโอกาสให้บุคลากรและ

นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการ การด าเนินงานด้านการวิจัย และบริการ

วิชาการให้เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ดังแสดงในตารางที่ 2.2  
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ตารางท่ี 2.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

ข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าหลัก  
แผนยุทธศาสตร์ 

รวบรวมข้อมูลเดิมจากเอกสาร ระบบสารสนเทศของคณะ และ
สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ 

เชิญบุคลากรร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นการปรับปรุงแผน 
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  

ปัจจัยภายใน ภายนอก ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT  
แผนปฏิบัติการและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 

งานนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล แผนปฏิบัติการ และแผน
งบประมาณจากแต่ละงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์ 
วางแผน บริหารงบประมาณและการเงิน เพ่ือพิจารณา 

- พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ และ 

  แผนงบประมาณ กับแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

- ร้อยละของแผนที่ปฏิบัติได ้

- จ านวนตัวชี้วัดที่ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณาแผนงาน และเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่เทียบ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรและนักศึกษา 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

สรุปจากแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) จากนักศึกษาและบุคลากรใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และใช้ค่าร้อยละ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

การจัดสรรงบประมาณและ
การเงิน 

ข้อมูลแผนงบประมาณจากงานนโยบายและแผนและรายรับ-
รายจ่ายจากงานคลังและพัสดุ 

ร้อยละของงบประมาณท่ีได้ด าเนินการตามแผน 

ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ ความ 
ต้องการและความคาดหวังของ
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากงานบริการการศึกษา/งานวิจัย
และบริการวิชาการ 

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel โดยใช้ค่าร้อยละในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี 2.2 ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่น าไปสู่การสร้างผลงาน 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสในเชิงกลยุทธ์และการใช้ประโยชน์ ผลงาน 

1. การเรียนการสอนอย่าง 
   บูรณาการ เน้นการเรียนรู้ 
   จากการปฏิบัติจริง 
 

 

คณาจารย์มีความหลากหลายทางวิชาการเพ่ิมความเข้มแข็งใน
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในด้านการ
เรียนการสอน สร้างผลงานที่โดดเด่นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และเครือข่ายทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติของบุคลากร
และนักศึกษา 
- รางวัลเหรียญทอง เรื่องระบบตรวจวัดและควบคุมการ 
  สังเคราะห์แสงของพืชอัจฉริยะ” งาน "Seoul International    
  Inverntion Fair” วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโซล  
  สาธารณรัฐเกาหลี 
- อาจารย์ได้รับทุนภายใต้ชื่อทุนThe granted under the 2015 
  Fulbringt U.S.-ASEAN visiting Scholar 
- รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “43rd International 
  Exhibition of Inventions of Geneva” กรุงเจนีวา สมาพันธ์ 
  รัฐสวิส 
- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งต ารง เรื่อง วงปีไม้และ 
  การประยุกต์ในประเทศ” 
- นักศึกษาปริญญาโท รับรางวัลวิจัยประเภทดี เรื่องการย่อย 
  สลายพอลิแลคติกแอซิตโดยกลุ่มจุลินทรีย์ในดินจากหลุมฝังกลบ 
  ขยะและตะกอนน้ าเสีย การประชุมวิชาการและเสนอผลงาน 
  วิจัยผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ก้าวสู่การ 
  วิจัยระดับโลก Moving towards World Class Research” 

2. มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ คณาจารย์มีความหลากหลายทางวิชาการเอ้ือต่อการท าวิจัย - การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสในเชิงกลยุทธ์และการใช้ประโยชน์ ผลงาน 
   ในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย และบริการวิชาการแบบบูรณาการเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีความ

หลากหลายตอบโจทย์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบบูรณา
การและท าให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้มแข็งใน
งานวิจัยและบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

- การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
- การสร้างหลักสูตรใหม่ 
- การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
- โครงการวิจัย และบริการวิชาการแบบบูรณาการ 

3. ศิษย์เก่าท่ีให้ความร่วมมือกับ 
   คณะอย่างต่อเนื่อง 
 

สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ มีเครือข่ายกว้างขวางท าให้คณะเป็นที่
รู้จักในแวดวงวิชาการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ท าให้คณะมี
โอกาสเป็นที่รู้จักของสังคมมากข้ึน 

การได้รับงบประมาณสนับสนุน 

4. องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
   เป็นที่ต้องการของสังคม 
 

องค์ความรู้ด้านสิ่ งแวดล้อมแบบบูรณาการและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนท าให้คณะมีโอกาสพัฒนาและเป็นที่รู้จักของ
สังคมมากข้ึน 

- โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  
- โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  สมุทรสาคร  
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เยาวชน SCG Sci-Camp 
- โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
- โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม 
- โครงการ Network Management and Strategic 
  Planning Workshop 
- โครงการอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ISO 14000:2015 
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ระบบงานที่ส าคัญได้ถูกก าหนดโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
สมรรถนะหลักของคณะเป็นหลัก รวมทั้งความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาไดน้ ามาพิจารณาประกอบด้วย 

ทีมบริหารก าหนดค่าน้ าหนักของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบถึงแนวทางของคณะที่จะ
ด าเนินการว่าระบบงานใดจะเป็นระบบงานหลักหรือระบบงานสนับสนุน ทีมบริหารก าหนดให้มีการน าเสนอระบบ 
งาน กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน  รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างานท าให้เกิดความเชื่อมโยงของ
งานโดยใช้แนวทางของ SIPOC ร่วมกับ PDCA ในที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการทุก 2 สัปดาห์  โดย
ระบบงานที่ส าคัญของคณะมีทั้งสิ้น 3 ระบบ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดัง
แสดงในรูปภาพที่ 2.1 อย่างไรก็ตามเพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้ทักษะและเวลาในการท างานได้เต็มความรู้ความ 
สามารถ ทีมบริหารมีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรจากภายนอกในกระบวนสนับสนุนบางกระบวนการ ได้แก่ การจราจร
และความปลอดภัย (ในส่วนของการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย) การบริหารงานอาคารสถานที่ (ในส่วนของ
การว่าจ้างบริษัทท าความสะอาดอาคารสถานที่)  การบริหารยานพาหนะ (ในส่วนของการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง) 
การใช้ระบบเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร โดยค านึงถึงงบประมาณที่ใช้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจ ากัดและ
สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายร่วมกัน 

 
 

รูปภาพที่ 2.1 แนวคิดในการตัดสินใจด้านระบบงานและกระบวนการท างาน 
 

ซึ่งจากการจัดท าและทบทวนกลยุทธ์ คณะได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 
2556-2560 ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
แบบบูรณาการ น้ าหนักร้อยละ 30 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ น้ าหนักร้อยละ 30 

3. เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร น้ าหนักร้อยละ 30 
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4. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล น้ าหนักร้อยละ 5 
5. เพ่ือสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม น้ าหนักร้อยละ 5 

  ทีมบริหารได้พิจารณาสมรรถนะหลัก  ความท้าทายและความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.3) และกลยุทธ์จะถูกแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีเป้าหมายระยะสั้น
และระยะยาวของแต่ละยุทธศาสตร์ครบทั้ง 5 ด้าน ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2560 มีการก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การที่มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับคณะ ระดับงาน ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล  
ตารางท่ี 2.3  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
การได้เปรียบเชิง 

กลยุทธ์ 
ความส าเร็จ/ความย่ังยืน

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

- หลักสูตรสาขา 
  สิ่งแวดล้อมท่ีมีจ านวน 
  เพ่ิมข้ึนในประเทศไทย 
- การเข้าสู่ประชาคม 
  เศรษฐกิจอาเซียนในปี  
  พ.ศ. 2558 
- การบริหารจัดการภายใต้ 
  งบประมาณที่มีอย่าง 
  จ ากัด 
 
 

- การเรียนการสอน 
  อย่างบูรณาการ เน้น 
  การเรียนรู้จากการ 
  ปฏิบัติจริง 
- มีอาจารย์ที่มีความ 
  เชี่ยวชาญในสาขา 
  ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
- ศิษย์เก่าท่ีให้ความ 
  ร่วมมือกับคณะอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
- องค์ความรู้ด้าน 
  สิ่งแวดล้อมเป็นที่ 
  ต้องการของตลาด 

การใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลักขององค์กร
เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร
โดยการก าหนดกลยุทธ์ที่
ค านึงถึงสมรรถนะหลักของ
คณะและการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติจะก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
มอบหมายงานตาม
โครงสร้างและระบบการ
ก ากับดูแลองค์กร รวมทั้งมี
การติดตามและปรับปรุงผล
การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เพ่ื อ พั ฒ น าระบ บ ก าร
บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพและผลิตผล
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่ก่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมโดยมีระบบการ
บริหารงานวิจัยที่สนับสนุน
บุคลากรให้มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้คิด
และท าในสิ่งใหม่ ๆ 

เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 

- สร้างสมดุลระหว่างความ 
  ท้าทายและโอกาสโดยมี 
  การวางแผนและก าหนด 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
การได้เปรียบเชิง 

กลยุทธ์ 
ความส าเร็จ/ความย่ังยืน

ของคณะ 

  ตัวชี้วัดที่ส าคัญและมีการ 
  ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างสมดุลระหว่างความ 
  ต้องการของผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสียโดยมีการส ารวจ 
  ความพึงพอใจ  
- ความต้องการและความ   
  คาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสีย เพื่อมาก าหนด 
  กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 
  การเพ่ือการส่งมอบ 
  ผลผลิตที่ตรงตามความ 
  ต้องการ รวมทั้งมีการ 
  ประเมินผลเพื่อน ามา 
  ปรับปรุงแผน 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรแบบ
ยั่งยืนโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- ความสามารถในการปรับ 
  ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้ 
  การบริหารจัดการรวดเร็ว 
  และมีความยืดหยุ่น คล่อง 
  ตัวบุคลากรมีอ านาจ ใน 
  การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
  ตามล าดับความเหมาะสม 
  มีการวางแผนพัฒนา 
  บุคลากรทั้งด้านทักษะการ 
  ปฏิบัติงานและทักษะด้าน 
  การบริหาร 
- ข้อมูลด้านสารสนเทศและ 
  การจัดการความรู้ท าให้มี 
  ข้อมูลที่ถูกต้องที่ให้ทีม 
  บริหารใช้ในการตัดสินใจ 

เพ่ือสร้างองค์กรให้เป็น - การสร้างองค์กรแห่งการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
การได้เปรียบเชิง 

กลยุทธ์ 
ความส าเร็จ/ความย่ังยืน

ของคณะ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อสังคม 

เรียนรู้ที่นอกจาก
ก่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมแล้วยังมุ่งเน้น
โครงการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม   
เป็นผู้น าในการรักษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร   

- ได้รับใบรับรองตาม 
  มาตรฐานการเป็นผู้ 
  ตรวจสอบและวาง 
  มาตรฐานต่าง ๆ ด้าน 
  สิ่งแวดล้อม 

 

2.2 การน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏิบัต ิ
คณะได้จัดท าแผนปฏิบัติการและทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายทุกปี โดยแผนดังกล่าวจะครอบคลุมถึง

แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ แผนด้านงบประมาณ แผนด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการดังนี้ 

1. ทบทวนนโยบายการบริหาร แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะโดยทีมบริหาร 
2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้ 

  ประสานงานหลัก 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ที่ 

ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
4. วางแผนงบประมาณและก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ  

ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีต่าง ๆ ข้อมูลสารสนเทศของคณะ 
5. เสนอแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ 

โดยก าหนดตัวชี้วัดพร้อมทั้งเป้าหมาย และระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละโครงการและกิจกรรม 
  6. ถ่ายทอดแผนและปฏิบัติตามแผนโดยใช้วิธีการสื่อสารตามท่ีระบุไว้ในหมวด 1 

 7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป  
คณะมีกระบวนการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติโดยพิจารณาผ่านทางการประชุม

คณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ  หลังจากนั้นทางงานนโยบายและแผนจะประสานงานใน
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การจัดส่งแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ให้กับทีมบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้มั่นใจว่า
แผนการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย งานนโยบายและแผนได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามรอบเวลา 3 เดือน  6 
เดือน 9 เดือน หรือรอบปีงบประมาณ ปีปฏิทินหรือปีการศึกษาขึ้นกับลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ และ
มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ ทีมบริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงหากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

คณะด าเนินการวางแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับการวางแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมี
ทรัพยากรด้านการเงินที่เหมาะสมต่อการด าเนินการตามแผน  ทุกแผนงานจะมีการยื่นเสนอของบประมาณและ
ก าหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินนั้น คณะจะ
มุ่งเน้นที่การบรรลุผลในเชิงกลยุทธ์และพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามค่าน้ าหนักความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
ทั้งนี้จะพิจารณาถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วย โดยจัดสรรงบประมาณตามน้ าหนักของพันธกิจต่าง ๆ 
ดังนี้  พันธกิจด้านการศึกษา ร้อยละ 40 พันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการร้อยละ 40 และพันธกิจด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20  และภายหลังการอนุมัติงบประมาณแล้ว งานนโยบายและแผน
จะมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามรอบเวลาของการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น  ๆ และ
รายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ รวมทั้งมีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือนในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
  หน่วยทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  และสมรรถนะหลัก
ของคณะ  รวมทั้งพิจารณาอัตราก าลังของบุคลากรโดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  

1. การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพ่ือให้รองรับภารกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง 
3. การตรวจสอบอัตราก าลังที่จะต้องมีการเกษียณอายุราชการและอายุงาน หรืออัตราก าลังที่จะมีการ 

ลาออกของแต่ละปี และอีก 5 ปีข้างหน้า 
4. การวางแผนจัดท ากรอบอัตราก าลังพร้อมตั้งงบประมาณการจ้างอัตราก าลังที่มีความต้องการ ท าให้ 

  คณะมีอัตราเพียงพอรองรับภาระงานของคณะที่เพ่ิมข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยในส่วนของการก าหนดบุคลากรลงตามงานต่าง ๆ นั้น คณะได้ก าหนดโดยพิจารณาจาก ภาระงาน
หรือบทบาทหน้าที่ของบุคคลากรแต่ละคน อัตราก าลังที่มีอยู่ รวมทั้งสมรรถนะรายบุคคลเพ่ือมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือลดความเสี่ยงและมีความมั่นใจว่าแผนการด าเนินงานจะส าเร็จ
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หน่วยทรัพยากรบุคคลภายใต้รองคณบดีที่ก ากับดูแลได้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับภารกิจของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มบุคลากร สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.4 แผนการพัฒนาจ าแนกตามกลุ่มบุคลากร 

กลุ่มบุคลากร แผนการพัฒนา 
พนักงานและ
ข้าราชการสายวิชาการ 

การพัฒนาที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะในด้านต่าง ๆ  
- ด้านการพัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ขอ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ 
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กลุ่มบุคลากร แผนการพัฒนา 

- ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก ่โครงพัฒนาอาจารย์ด้าน 
  การเรียนการสอน โครงการศึกษา/ดูงานหน่วยงานภายนอก 
- ด้านการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น า  
  ได้แก่ หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับกลาง (MU-EDP) และหลักสูตรอบรมผู้บริหาร 
  ระดับสูง (AMP) 

พนักงาน ข้าราชการ 
และลูกจ้างสาย
สนับสนุน 

การพัฒนาที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะในด้านต่าง ๆ  
- ด้านการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อบรมสมรรถนะตามสาย 
  วิชาชีพ Functional Competency 
- ด้านการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง ได้แก่ โครงการอบรมด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ อบรมภาษาอังกฤษ English for Work 
- ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝึกอบรมตามทักษะวิชาชีพ 
  แต่ละต าแหน่ง 
- ด้านการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น า  
  ไดแ้ก่ หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับต้น (MU-SUP) 

 

  ทีมบริหารก าหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ปี 2556-2560 โดยงานนโยบายและแผนเป็นผู้
ประสานงานหลักในการรวบรวมแผนปฏิบัติการและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยมีการ
ด าเนินการควบคู่ไปกับการวางแผนงบประมาณประจ าปี ตัวชี้วัดการด าเนินการที่ส าคัญหรือ KPI ที่ใช้ส าหรับ
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะมีความสอดคล้องกันในระดับคณะ ระดับงาน ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
และมีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้คณะสามารถ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะได้ครอบคลุมทุกพันธกิจ  และหากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้  รองคณบดีที่ก ากับดูแลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจะน าผลไป
ประชุมเพ่ือหารือกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในงานนั้น  ๆ เพ่ือทบทวนและหาแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแผนการท างานเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมพันธกิจด้านต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณห์รือปัจจัยที่คณะไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ 

กรณีที่มีสถานการณ์หรือปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน คณบดีและทีมบริหารจะมอบหมาย
ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการหรือตัวชี้วัดดังกล่าว ไปพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับแผน ซึ่งหากมีความ
ประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานสามารถด าเนินการได้โดยเสนอผ่านงานนโยบายและแผนเพ่ือน าเข้าที่
ประชุมทีมบริหาร คณะกรรมการทีมอ านวยการและกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณจะน าเรื่องเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณเพ่ือพิจารณา  
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หมวด 3 ลูกค้า 
 

3.1 เสียงของลกูค้า 
  ด้านการเรียนการสอนคณะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ความส าคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม
เท่ากันและมีกระบวนการในการรับฟังเสียงลูกค้าในด้านความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความผูกพัน รวมถึงข้อ
ร้องเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายช่องทาง ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ
และสารสนเทศ มีการประชุมทบทวนช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมส าหรับแต่ละ
กลุ่ม โดยมุ่งเน้นการใช้แบบสอบถามเนื่องจากสามารถรับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถติดตามสอบถามได้  นอกจากนี้ยังมีช่องทางอ่ืน ๆ ให้แสดงความคิดเห็น ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ 
โทรสาร และกล่องรับจดหมาย (ตารางท่ี 3.2) คณะด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครอบคลุมทั้งด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และความผูกพันของกลุ่มลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ข้อมูลที่ได้งานวิจัยและบริการวิชาการน าไปวิเคราะห์สรุปผล และน าเสนอในที่ประชุม
งานวิจัยและบริการวิชาการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ จากนั้นจะจัดท ากลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะและสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
แก้ปญัหา ตามที่ได้รับการร้องเรียน  

 นอกจากนี้ คณะได้น าข้อมูลด้านความพึงพอใจเทียบกับคู่เทียบเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคณะ 
(หมวด 7 ข้อ 7.2) และเพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุงการให้บริการตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์และการจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น  
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ตารางท่ี 3.1 ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า (ด้านการเรียนการสอน) 

พันธกิจ 
กลุ่มของนักศึกษา/

ลูกค้า 
ช่องทาง/วิธีการ 

เวลา/
ความถี่ 

ข้อมูล/
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 
การน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้/แนวทางการด าเนินการ 

N&
Ex

p S&
DS

 
Co

m
p 

ด้า
นก

าร
ศึก

ษา
 

นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง    งานบริการ
การศึกษา 

น าเข้าที่ประชุมเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา และ
ปรับปรุงการพัฒนาการเรียน
การสอน 

การประเมินรายวิชาออนไลน์ ทุกภาค
การศึกษา 

   งานบริการ
การศึกษา 

หลักสูตรน าข้อมูลเพื่อไป
วิเคราะห์สรุป และปรับปรุง
การเรียนการสอน 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเชิญ
ผู้ปกครองเข้าร่วมงาน 

ปีละ 1 ครั้ง    หน่วยกิจการ
นักศึกษา 

เพ่ือรับทราบปัญหาหรือข้อ
สงสัย และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกภาค
การศึกษา 

   งานบริการ
การศึกษาและ
หน่วยกิจการ
นักศึกษา 

อาจารย์ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการคิดของนักศึกษา 

ปาร์ตี้ไอติม ทุก 3 เดือน    หน่วยกิจการ
นักศึกษา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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พันธกิจ 
กลุ่มของนักศึกษา/

ลูกค้า 
ช่องทาง/วิธีการ 

เวลา/
ความถี่ 

ข้อมูล/
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 
การน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้/แนวทางการด าเนินการ 

N&
Ex

p S&
DS

 
Co

m
p 

ด้า
นก

าร
ศึก

ษา
 

กล่องรับความคิดเห็น/การสื่อสาร
ทางอีเมล์ 

ตลอดเวลา    งานบริการ
การศึกษา 

น าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนมา
พิจารณา เพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือสร้างความเข้าใจ 

ความพึงพอใจด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
และความสุขด้านการเรียนการสอน 

ปีละ 1 ครั้ง    งานบริการ
การศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูล น าผลมา
ปรับปรุงการให้บริการ 

รวบรวมข้อมูลภาวะการได้งานท า
จากกองบริหารการศึกษา 

ปีละ 1 ครั้ง    งานบริการ
การศึกษา 

ติดตามข้อมูล และพิจารณา
แนวทางของตลาดแรงงาน 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การประชุมนักศึกษาเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าต่าง ๆ เช่น รายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

ทุกภาค
การศึกษา 

   คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

อาจารย์ร่วมรับฟังและให้
ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 

แบบสอบถามความคาดหวัง 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูล
นักศึกษาชั้น

ปีที่ 1 

   งานบริการ
การศึกษา 

น าข้อมูลเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการเพ่ือน า
ผลการส ารวจไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการสอน 
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พันธกิจ 
กลุ่มของนักศึกษา/

ลูกค้า 
ช่องทาง/วิธีการ 

เวลา/
ความถี่ 

ข้อมูล/
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 
การน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้/แนวทางการด าเนินการ 

N&
Ex

p S&
DS

 
Co

m
p 

ด้า
นก

าร
ศึก

ษา
 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การประเมินรายวิชาออนไลน์ 
ทุกภาค

การศึกษา    
งานบริการ
การศึกษา 

หลักสูตรน าข้อมูลเพื่อไป
วิเคราะห์สรุป และปรับปรุง
การเรียนการสอน 

กล่องรับความคิดเห็น/การสื่อสาร
ทางอีเมล์ 

ตลอดเวลา    งานบริการ
การศึกษา 

น าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนมา
พิจารณา เพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือสร้างความเข้าใจ 

ศิษย์เก่า 
(ระดับปริญญาตรี) 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง    สมาคมศิษย์เก่า
และงานบริการ
การศึกษา 

น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณา และ
วางแนวทางในการตอบสนอง
ความต้องการของศิษย์เก่า 
วางแผนการด าเนินงาน 
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องใน
การด าเนินงาน 

ศิษย์เก่า 
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง    สมาคมศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต 
(ระดับปริญญาตรี) 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง    กองบริหาร
การศึกษาและงาน
บริการการศึกษา 

น าข้อมูลมาพิจารณาใน
คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับกระบวนการเรียนการ
สอน 

ผู้ใช้บัณฑิต 
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง    บัณฑิตวิทยาลัย 
และเจ้าหน้าที่งาน
บริการการศึกษา 
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ตารางท่ี 3.2 ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) 

พันธกิจ 
กลุ่มของ 

นักศึกษา/ ลูกค้า 
ช่องทาง/วิธีการ 

เวลา/
ความถี่ 

ข้อมูล/
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 
การน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้/แนวทางการด าเนินการ 

N&
Ex

p S&
DS

 
Co

m
p 

ด้า
นก

าร
วิจ

ัยแ
ละ

บร
ิกา

รวิ
ชา

กา
ร 

ผู้รับบริการ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ทุก 1 ปี 
 

   งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ปรับปรุงการให้บริการให้ตรง
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการ
ตรวจวัด และวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ทุก 1 ปี    งานปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและ
มาตรฐานสากล 

ปรับปรุงการให้บริการให้ตรง
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

ผู้ให้ทุน แบบสอบถามความคิดเห็นของแหล่ง 
  ทุนต่อนักวิจัยผู้ได้รับทุนและการ 
  ประสานงานของคณะ 

ทุก 1 ปี 
 

   งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

น าไปปรับปรุงแนวทางการ
ประสานงาน ติดตามนักวิจัย
ให้ส่งรายงานและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับทุนอย่างถูกต้อง  

ผู้ว่าจ้าง แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ว่าจ้าง
ต่อคุณภาพการให้บริการ 

ทุก 1 ปี 
 

   งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ปรับปรุงการให้บริการตามให้
ตรงความต้องการของผู้ว่าจ้าง  

โทรศัพท์ โทรสาร กล่องรับจดหมาย 
อีเมล์ เว็บไซต์ 

ตลอดเวลา    งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนการ
ด าเนินงานและน าเทคโนโลยี
ออนไลน์มาใช้เพ่ือลดปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นซ้ าอีก  
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พันธกิจ 
กลุ่มของ 

นักศึกษา/ ลูกค้า 
ช่องทาง/วิธีการ 

เวลา/
ความถี่ 

ข้อมูล/
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 
การน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้/แนวทางการด าเนินการ 

N&
Ex

p S&
DS

 
Co

m
p 

คณาจารย ์ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
คณาจารย์ ต่อระบบสนับสนุน 
ด้านการวิจัย 

ทุก 1 ปี    งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

น าไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สนับสนุนการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

แบบสอบถามความคิดเห็นของ
คณาจารย์ด้านการจัดท าโครงการ 

ทุก 1 ปี    งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

น าไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การด าเนินงานให้มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น น าความไม่พึง
พอใจไปปรับปรุงแก้ไขและ
เพ่ิมช่องทางแสดงความ
คิดเห็นทางเว็บไซต์  

 

หมายเหตุ   อักษรย่อ  N & Exp =     Need & Expectation 
             S & DS =     Satisfaction/Dissatisfaction 
    Comp  =     Complaint 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
  คณะได้มีการท าการส ารวจความผูกพันของนักศึกษา โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมที่สร้างความผูกพันให้
กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ของคณะ เช่น งานปฐมนิเทศและงานปัจฉิมนิเทศ พิธีไหว้ครู การจัดปาร์ตี้ไอติม มีการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์องค์กร สอดแทรกในกิจกรรมดังกล่าว ไปสู่ผู้เข้าร่วมโครงการ  นับเป็นการสื่อสาร 2 ทางระหว่าง
ผู้บริหารไปยังกลุ่มลูกค้า  และสะท้อนเสียงลูกค้ากลับสู่ผู้บริหารเช่นกัน   นอกจากนี้  คณะยังมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน คือ มอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาและมีการ
สร้างความผูกพันกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะเพ่ือจูงใจให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
โดยถือเป็นลูกค้าในอนาคตของคณะอีกด้วย 
            ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นศิษย์เก่า  คณะมีการส ารวจความผูกพันของศิษย์เก่า ในด้านต่าง ๆ คือ ความผูกพัน
ต่อคณะ กิจกรรมที่สนใจจะเข้าร่วมและการสนับสนุนภารกิจของคณะ ตลอดจนความภาคภูมิใจที่มีต่อคณะ โดยใช้
แบบสอบถามส่งไปตามที่อยู่ของศิษย์เก่าและทางอีเมล์ ความศรัทธาของศิษย์เก่าที่มีต่อคณะ คุณภาพของหลักสูตร  
ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า มีดังนี้ 

1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 
2. สมาคมศิษย์เก่าควรก าหนดแผนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้ศิษย์เก่าสามารถวางแผนการ

มาร่วมกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น 
4. ไม่ได้ให้ความส าคัญของจ านวนกิจกรรม แต่ต้องการเห็นรูปแบบของกิจกรรมที่มีความอบอุ่นเป็น

กันเอง และสะท้อนความเป็นตัวตนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
5.  คณะควรเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมกับงานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการ 

            จากการด าเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น คณะจะส่งรายงาน
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินการ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานต่อไป 

คณะมีสมาคมศิษย์เก่าที่เป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่า  ได้แก่ การจัดกิจกรรมสร้างฝายสร้างฝายชะลอน้ าในโครงการสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ 
นอกจากนี้ ในปี 2557-2558 มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ จ านวน 6 คน   

คณะด าเนินการค้นหาความต้องการของนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรโดย
วิธีการรับฟังเสียงของลูกค้า การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 3.1 และ 3.2 เพ่ือน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส ำหรับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน งำนบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรเสนอข้อร้องเรียนต่อประธำนหลักสูตร รอง
คณบดีที่ก ำกับดูแล คณะกรรมกำรวิชำกำรฯ  คณะกรรมกำรทีมอ ำนวยกำร  รวมถึงตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรแก้ขขข้อร้องเรียนต่ำง ๆ ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะก าหนดให้งานวิจัยและ
บริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้ว
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น ามาประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องผ่านการพิจารณาจากรองคณบดี/คณะกรรมการ/หัวหน้างานที่ก ากับดูแล จนเกิดเป็น
นวัตกรรมหรือการบริการรูปแบบใหม่ ๆ รายละเอียดดังรูปภาพที่ 3.1 

 
รูปภาพที่ 3.1 กระบวนการค้นหานวัตกรรม/การบริการ ตามความต้องการของลูกค้า 

 

คณะก าหนดให้งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการก าหนดและสร้างแนวทางการ
ให้บริการแบบใหม่/โครงการใหม่/การบริการที่ เพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการพิเศษเฉพาะของลูกค้าที่
นอกเหนือจากรูปแบบการให้บริการที่มีอยู่เดิมของคณะ รวมถึงมีการพัฒนากระบวนการให้บริการเป็นแบบ One Stop 
Service เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ มีการน าระบบมาตรฐานคุณภาพ 
ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับปฏิบัติการมาใช้เพ่ือให้ผลการให้บริการมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล คณะได้รักษามาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 ได้วางแผนเพ่ิมการตรวจวิเคราะห์อ่ืน ๆ เข้าสู่ระบบ 
ISO/IEC 17025 ด้วย   มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามผลจากแบบประเมินให้เป็นระบบที่ท าให้
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจที่ดี ยิ่งขึ้น โดยแนวทางการก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการ ดังนี้  

1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายน าข้อมูลสารสนเทศจากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่แข่ง และคู่เทียบมาสรุป
และวิเคราะห์หาความต้องการ  

2) น าผลสรุปที่ได้มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน ดังนี้ 
- ด้านการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 

คณะกรรมการทีมอ านวยการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
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- ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ คณะกรรมการโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการโครงการฝึกอบรมรมนานาชาติหลักสูตร  Sustainable Water Resources 
Management คณะกรรมการโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) คณะกรรมการ
โครงการ SCG Sci-Camp คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล คณะกรรมการทีมอ านวยการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

3) ที่ประชุมพิจารณาก าหนดมาตรฐานการให้บริการ โดยให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด 

4) ติดตามผลโดยสอบถามข้อมูลจากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่แข่ง และคู่เทียบ เพ่ือน าไปปรับปรุงปีต่อไป 
 ในปี 2558 คณะได้ประเมินผลความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ

และความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการกับคู่แข่งขันที่
ให้บริการคล้ายกัน แล้วน ามาปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  เพ่ือให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับคณะ จึงก าหนดระบบสนับสนุนดังตารางที่ 3.2 โดยมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สนับสนุนดังกล่าวผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้าทางแบบสอบถามประเมินผลในแต่ละกลุ่มตามตารางที่ 3.1 อย่าง
สม่ าเสมอ 
ตารางท่ี 3.3 ระบบการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้าน 
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
วิธีการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเรียน
การสอน 

ลูกค้า 
- นักศึกษาระดับ 
  ปริญญาตรี  
- นักศึกษาระดับบัณฑิต  
   ศึกษา  
(ในประเทศและ
ต่างประเทศ) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- ศิษย์เก่า 

- กำรสนับสนุนนักศึกษำในด้ำนกำรฝึกงำน หรือ กำรรับเข้ำท ำงำนเมื่อส ำเร็จ 
  กำรศึกษำ 
- กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
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ด้าน 
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
วิธีการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 
การวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

ลูกค้า 
ผู้รับบริการ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ว่าจ้าง 
- ผู้ให้ทุน 
- คณาจารย์ 
 

- มีบริการด้านฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ 
  สืบค้นหรือมาใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์งานวิจัยและ 
  บริการวิชาการ เว็บไซต์ค่ายเยาวชน เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ Facebook 
  และ twitter ที่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบแต่ละส่วน  โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ 
  คู่มือ แบบฟอร์ม แผนงาน แนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
  ระบบสืบค้นข้อมูล กล่องโต้ตอบหรือติดต่อโดยตรง และข้อมูลอื่น ๆ ทั้ง 
  ด้านการวิจัย วิจัยบริการวิชาการ การฝึกอบรม ค่ายเยาวชน และ 
  ห้องปฏิบัติการ 
- มีผู้รับผิดชอบประสานงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพ่ือตอบสนองต่อความ 
  ต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
- มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับลูกค้าและ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ /ไม่พึงพอใจ  
  เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการ  
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและบริการวิชาการให้กับกลุ่ม 
  ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง ทั้งทางจดหมายแจ้งประชา 
  สัมพันธ์ โทรศัพท์ โทรสาร จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ  
  ผู้ประสานงาน Viral Mail โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์  และทาง  
  Social Media ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook Twitter 

 

การจ าแนกกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คณะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญจากข้อมูลสารสนเทศที่เก็บรวบรวมไว้ ดังรูปภาพที่ 3.2 

 

 
รูปภาพที่ 3.2 กระบวนการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานในกระบวนการหลักดังรายละเอียดตามรูปภาพที่ 3.3  
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รูปภาพที่ 3.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ 

 

คณะได้ก าหนดวิธีการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้อ
ร้องเรียนที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อองค์กร สังคมและชุมชน  2) ข้อร้องเรียนที่ไม่รุนแรง ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
สังคมและชุมชน เกิดจากความผิดพลาด/ความบกพร่องจากการให้บริการ โดยมีกระบวนการและวิธีการในการจัดการ
ข้อร้องเรียนดังแสดงในรูปภาพที่ 3.4 และตารางที่ 3.3  โดยในปี 2558 พบข้อร้องเรียนจ านวน 1 เรื่อง ซึ่งได้รับการ
แก้ไขตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ 

 
รูปภาพที่ 3.4 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 

ตารางท่ี 3.4 วิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงการด าเนินงาน 
                ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

ด้าน กลุ่ม ช่องทางรับข้อร้องเรียน วิธีการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
 

ลูกค้า  
ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ว่าจ้าง 

- กล่องรับความคิดเห็น 
- หนังสือร้องเรียน 
- การเข้าพบผู้บริหาร/  
  ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

- รับข้อร้องเรียน และรวบรวมข้อมูล 
- จ าแนกประเภทข้อร้องเรียน กลุ่มผู้ร้องเรียน 

ประเมินระดับในการแก้ไขข้อร้องเรียน 
ระดับท่ี 1 สามารถแก้ไขได้เลย ยุติปัญหาได้ 
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ด้าน กลุ่ม ช่องทางรับข้อร้องเรียน วิธีการสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ให้ทุน 
- คณาจารย์ 

- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- เว็บไซต์งานวิจัยและ 
  บริการวิชาการ 
- Facebook ค่าย 
  เยาวชน 
- Twitter ค่ายเยาวชน 
- เว็บไซต์ค่ายเยาวชน 
- เว็บไซต์คลินิก 
   สิ่งแวดล้อม 
- อีเมล์เจ้าหน้าที่ 
  งานวิจัยและบริการ 
   วิชาการ 

ระดับท่ี 2 แก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง 
ระดับท่ี 3 แก้ไขได้ภายใน7 วัน 
ระดับท่ี 4 แก้ไขได้ภายใน 15 วัน 
ระดับท่ี 5 แก้ไขมากกว่า 15 วัน 
    ในทุกกรณีจะต้องด าเนินการแก้ไขในเบื้องต้นเพ่ือ
บรรเทาปัญหาแล้วแต่กรณี 
- กลั่นกรองเบื้องต้นและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนและ 
ผู้ถูกร้องเรียน 

- จัดการข้อร้องเรียน โดยรองคณบดี /คณะกรรม การ 
   หัวหน้างานที่ก ากับดูแล ท าการวิเคราะห์ตัดสิน 
   และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นเหตุ 
   เร่งด่วน รุนแรง ส่งผลกระทบต่อองค์กรสังคมและ 
   ชุมชน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยังคณบดี เพื่อ 
   พิจารณาด าเนินการแก้ไข  
-  สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนว่าสามารถแก้ไขได้ 
    ตามระดับที่ประเมินไว้หรือไม่  
-  บันทึกและจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ในการปรับปรุง 
    และจัดการข้อร้องเรียน ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและ 
    รายงานที่ในประชุมส่วนงานเพื่อก าหนดเป็น 
    แนวทางและป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนหรือ 
    ผลกระทบด้านลบอีก 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือลดข้อบกพร่องและก าหนด 
   มาตรการในการป้องกัน ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
   วิทยาศาสตร์จะมีเอกสารการจัดการข้อร้องเรียน 
   และทะเบียนคุมบันทึกข้อร้องเรียน )รหัส QP-408, 
   FM-408-01และ FM-408-02) ในการควบคุม 
   ขั้นตอนปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
  การก าหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่
ส าคัญที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานคณะในภาพรวม จะได้รับการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดย
ทีมบริหารจะก าหนดตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ และคัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของคณะในการวัดผลการด าเนินการ (ตารางที่ 4.1) โดยมอบหมายให้งานนโยบาย
และแผนประสานงาน  และจัดท าค าอธิบายตัวชี้วัด (KPI Dictionary) ทั้งนี้ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่
ละกลยุทธ์และให้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน 
 งานสารสนเทศได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบสารสนเทศคณะ (EN-MIS) เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่
ส าคัญของแต่ละงานให้เป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้ทีมบริหารหรือกลุ่มผู้ใช้งานข้อมูลหรือสารสนเทศนั้น ๆ น าข้อมูลเข้า
ระบบประมวลผล จัดท าเป็นรายงาน/กราฟ และน าไปวิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น 
ระบบ EN-MIS ของคณะ ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากงาน และหน่วยงานต่าง ๆ (ตารางที่ 4.1)นอกจากนี้ 
คณะยังใช้ระบบ ERP ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศของคณะอีกด้วย 
ตารางท่ี 4.1 ตัวช้ีวัดที่ส าคัญในการวัดผลการด าเนินการ 

ระบบ EN-MIS/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ความถี่ในการเก็บ

ข้อมูลและ
ประมวลผล 

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการ (หมวด 7.1) 
งานบริการการศึกษา - อัตราการส าเร็จการศึกษา ทุกภาคการศึกษา 

- ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ทุกเดือน 
- ภาวะการได้งานท าระดับปริญญาตรี โท เอก ทุก 3 เดือน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ - ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพ 
   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ปีละ 1 ครั้ง 

- จ านวนการอ้างอิงข้อมูล ผลงานวิจัย ทุกเดือน 

- จ านวนผลงานตีพิมพ์ ทุก 2 สัปดาห์ 
- การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ทุกเดือน 

- จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
   จากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

ทุกเดือน 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (หมวด 7.2) 

งานบริการการศึกษา - ระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า  ทุกเดือน 
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ระบบ EN-MIS/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ความถี่ในการเก็บ

ข้อมูลและ
ประมวลผล 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
งานบริการการศึกษา - ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีละ 1 ครั้ง 

- งานบริการการศึกษา 
- งานวิจัยและบริการวิชาการ 

- จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง ทุกเดือน 
- จ านวนกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทุกเดือน 

งานบริการการศึกษา - จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ 
   หรือภูมิภาค 

ทุกเดือน 

- จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ  
   ภูมิภาค หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กร 

ปีละ 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (หมวด 7.3) 

หน่วยทรัพยากรบุคคล 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจและความผูกพัน 
   ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ปีละ 1 ครั้ง 

- ความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผล 
  การปฏิบัติงาน 

ปีละ 1 ครั้ง 

- ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทาง 
   สายวิชาการ 

ปีละ 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (หมวด 7.4) 

- งานนโยบายและแผน 
- งานกายภาพและบริการพ้ืนฐาน 

- ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ทุกเดือน 

งานนโยบายและแผน 
 
 

- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
   ของแผนยุทธศาสตร์ 

ทุกเดือน 

- ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจ 
   ทิศทางองค์กร 

ปีละ 1 ครั้ง 

- จ านวนตัวชีว้ัดที่มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ทุกเดือน 

- ระดับผลการประเมินระบบบริหารตามหลัก 
   ธรรมาภิบาล 

ปีละ 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (หมวด 7.5) 

งานคลังและพัสดุ 
 

- งบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับ ทุกเดือน 
- งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ ทุกเดือน 

งานคลังและพัสดุ 
 

- การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ทุกเดือน 
- การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ทุกเดือน 
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ระบบ EN-MIS/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ความถี่ในการเก็บ

ข้อมูลและ
ประมวลผล 

 - งบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการลด 
   ต้นทุนหรือกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ 

ทุกเดือน 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ทุกเดือน 
- ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไป ทุกเดือน 

 

   ผลการด าเนินงานจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละตัวชี้วัด และท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของคณะเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ 
ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการจะร่วมกันพิจารณา 
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดนั้น ๆ  
  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพคณะพิจารณาล าดับความส าคัญของข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด (ตารางที่ 4.1) และตามค่าน้ าหนักของยุทธศาสตร์คณะ (หมวด 2.1) ทั้งนี้มี
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีการด าเนินการและให้บริการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะ
เท ค โน โล ยี แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส งข ล า น ค ริ น ท ร์  ค ณ ะ ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra ประเทศมาเลเซีย 
โดยคณะได้เลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Universiti Putra ประเทศมาเลเซีย เป็นองค์กรคู่เทียบ  ทั้งนี้
แหล่งข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบ มาจาก CHE-QA Online สกอ. สมศ. และเว็บไซต์ (ตามที่ระบุในโครงสร้าง
องค์กร) 
  นอกจากนี้ คณะมีการรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แบบสอบถาม การจัด Focus 
Group กิจกรรม Road Show กล่องรับความคิดเห็น และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Group หรือ
เว็บไซต์คณะ เป็นต้น ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ จะน าเข้าหารือในที่ประชุมทีมบริหาร เพ่ือร่วมกันพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และกระบวนการท างานของคณะต่อไป 
  คณะมีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากระบบ EN-MIS ด้วย
วิธีการวิเคราะห์แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และแบบตารางไขว้ (Crosstabs) ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ จะมีคณะกรรมการหรืองานต่าง ๆ รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการทีมอ านวยการจะรับผิดชอบผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด งานวิจัยและบริการวิชาการจะรับผิดชอบข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะท างานบริหารหลักสูตรประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จะรับผิดชอบข้อมูลงานการศึกษา หรือ
งานการคลังและพัสดุจะรับผิดชอบข้อมูลด้านการเงินการคลัง เป็นต้น และน าเสนอให้ทีมบริหารรับทราบเพ่ือ
ทบทวนและพิจารณาผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
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  การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับงาน และ
ระดับคณะ ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการใดมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น และตอบสนองต่อกลยุทธ์
ของคณะ ในปี 2555-2558 คณะมีการน าผลการด าเนินงานที่โดดเด่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บุคลากรได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ านวน 2 คน มีการก าหนดให้มีวาระชื่นชมในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน มี
การถอดบทเรียนหรือสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Faculty Party หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานดังกล่าวผ่านอีเมล์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Youtube Line Group หรือเว็บไซต์คณะ เพ่ือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เช่น การด าเนินงาน Low 
Carbon Faculty การเป็นองค์กรสีเขียว และการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 เป็นต้น 
  

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ ที่มีความสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ และครอบคลุมทุกพันธกิจ คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ โดยคัดเลือกองค์ความรู้ ที่
สนับสนุนและผลักดันความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และภารกิจของคณะ จากนั้นได้ชี้แจงถ่ายทอด
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินงาน แก่บุคลากร พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  โดยมีโครงสร้าง
หน้าที่และการก ากับดูแลดังนี้  

1. วางแนวทางและนโยบายด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของคณะ 
3. จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ 
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานด้านบริหารจัดการสินทรัพย์

ทางความรู้ 
5. รวบรวม ติดตามผลการด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ 

โดยสินทรัพย์ทางความรู้จากแหล่งต่าง ๆ จะถูก Upload ขึ้นระบบอินทราเน็ต Website Youtube 
ช่อง EN Tube เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร นักศึกษา และสังคมหรือบุคคลภายนอก มี
กระบวนการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ เพ่ือพัฒนาสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรม และผลักดันให้
องค์ความรู้แทรกไปในงานประจ า (รูปภาพที่ 4.1) 
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รูปภาพที่ 4.1 กระบวนการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

   และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศของคณะ มีความแม่นย า ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และ
เป็นปัจจุบัน งานสารสนเทศมีการก าหนดรูปแบบ (Model) เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ ดังนี้ 

 
รูปภาพที่ 4.2 รูปแบบ (Model) การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ 

 

งานสารสนเทศมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะ (EN-MIS) โดยท าตามขั้นตอนของวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการและ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Requirement Analysis) ท าให้ทราบถึงความต้องการในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน ก าหนดหน้าที่
ในการน าเข้าข้อมูล และก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้งาน ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System 
Design) ท าให้ทราบถึงรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการน าเข้า และรายงานที่ต้องการจากระบบสารสนเทศ ทั้งนี้มีการ
พัฒนาโปรแกรมการแจ้งเตือนหากผู้ใช้งานน าเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง (เช่น ข้อมูลเป็นตัวเลข แต่
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น าเข้าเป็นตัวอักษร) ขั้นตอนการทดสอบระบบ (Testing) จะใช้วิธีการ TDM (Test Data Management) เพ่ือ
ตรวจสอบความแม่นย า ถูกต้อง และสมบูรณ์ ของระบบสารสนเทศก่อนใช้งานจริง ขั้นตอนการติดตั้งระบบ 
(System Implementation) มีการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ และมีการอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศส าหรับแต่ละกลุ่มผู้ ใช้งาน และขั้นตอนการบ ารุงระบบ (System Maintenance) เพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน 

งานสารสนเทศพัฒ นาระบบ EN-MIS ในรูปแบบ Application และ Web Application โดยใช้ 
Microsoft SQL Server และ MySQL เป็นฐานข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายงาน/กราฟ จากระบบสารสนเทศ
ผ่านโปรแกรม Crystal Report หรือเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับต่ า 

งานสารสนเทศด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีการวางแผนการจัดซื้อ
ประจ าปีตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้คณะ
ได้เพ่ิมเรื่องการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 3 ปี ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site 
Service) กรณีที่มีการช ารุด บกพร่อง หรือเกิดปัญหากับอุปกรณ์ หรือการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้อง
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันท าการนับตั้งแต่ได้รับการแจ้งซ่อมจากคณะ หากพบว่ามีอุปกรณ์ที่
ต้องก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 5 วันท าการนับตั้งแต่ได้รับการแจ้งซ่อมจากคณะ และต้องมีเจ้าหน้าที่
ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาท าการปกติ  ส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์นั้น คณะติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  (Licensed Software) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ทั้งนี้ งานสารสนเทศได้จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
Contingency Plan) ดังนี้ 

1)  มีการประสานงาน ตรวจสอบ และป้องกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการแจ้งหยุดจ่าย 
กระแสไฟฟ้า หรือเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

2)  มีระบบส ารองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญ 
3)  มีแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT  

 Security Plan) ได้แก่ ติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุกหรือโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี (Firewall) การป้องกันไวรัส   
 คอมพิวเตอร์ (Antivirus) และการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ 

4)  มีแผนส ารองและกู้คืนข้อมูลที่ส าคัญ (Backup & Restore Plan) 
5)  มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การชุมนุมทาง  

การเมือง อุทกภัย เป็นต้น 
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หมวด 5  บุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร   
คณะมอบหมายให้หน่วยทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับดูแลของรักษาการรองคณบดี เพ่ือบริหาร

จัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร โดยพิจารณาข้อมูลจาก  โครงร่างองค์กร พันธกิจหลักของ
คณะ การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน  และจ านวนนักศึกษา  สาขาวิชาที่สอดคล้องกับการเปิดการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะ รวมทั้งการให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์และประเมินขีด
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกับอัตราก าลังที่มีอยู่และเสนอแผน
อัตราก าลังให้หน่วยทรัพยากรบุคคลพิจารณาและวิเคราะห์อัตราก าลังในภาพรวม เพ่ือน ามาจัดท าแผนความ
ต้องการอัตราก าลังของคณะในแต่ละปี  และเสนอต่อทีมบริหารเพ่ือพิจารณา ซึ่งจะส่งผลท าให้คณะมีบุคลากรที่มี
ความสามารถเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ ลาออกจากงานหรือโอนย้าย หน่วยทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการวางแผนอัตราก าลังทดแทนทั้งในระยะ
สั้น (1 ปี) และระยะยาว (5 ปี) และเสนอทีมบริหารเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้    หน่วยทรัพยากรบุคคลได้มีวิธีในการ
บริหารจัดการและการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร ดังนี้ 

 หน่วยทรัพยากรบุคคล  วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของ   
แต่ละต าแหน่งงานจาก Job Description และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละบุคคล ซึ่งท าให้เห็นว่าภาระ
งานของแต่ละคนมีความเหมาะสมหรือไม่ จากการวิเคราะห์ดังกล่าว  จะท าให้ทราบว่าหน่วยงานในคณะมี
อัตราก าลังของบุคลากรเพียงพอหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าไปวางแผนอัตราก าลังต่อไป (รูปภาพที่ 5.1) 

 ในส่วนของขีดความสามารถและสมรรถนะหน่วยทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการศึกษาองค์ประกอบของ
งานในต าแหน่งต่าง ๆ และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน   และมีการก าหนดรายละเอียดของสมรรถนะหลัก และระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก          

 
รูปภาพที่ 5.1 กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
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  คณะก าหนดให้มีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน (รูปภาพที่ 
5.2) โดยปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555    ซึ่งก าหนดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
โดยการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)  ปีละ 2 รอบ รอบ 1  ตั้งแต่  1 ตุลาคม – 31  มีนาคม ของปีถัดไป  
รอบที่ 2  ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ปีเดียวกัน โดยแบ่งเป็นการประเมินผลงาน 80 เปอร์เซ็นต์ และการ
ประเมินสมรรถนะหลัก 20 เปอร์เซ็นต์  และส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารจะมีการประเมินสมรรถนะทางด้าน
การบริหารด้วย โดยมีการด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างผู้ประเมินคณบดี และรองคณบดีที่ก ากับดูแล และเมื่อครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (คณบดี) รองคณบดีที่ก ากับดูแล 
และผู้ที่ผู้รับการประเมินเสนอชื่อ  จะท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันของคณบดี
กับผู้รับการประเมิน  และแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือการวางแผน
พัฒนาบุคลากรต่อไป  คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี รวมทั้งการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคล โดยการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม  ประชุม สัมมนาหรือการศึกษาดูงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงทักษะด้านการบริหาร การเป็นผู้น า ทักษะทางด้านวิชาการ 
และทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน ท าให้คณะมีบุคลากรที่ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และผู้บริหารสามารถมอบหมายงานให้กับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลิตผลงานได้บรรลุตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ 
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รูปภาพที่ 5.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

หลังจากที่มีการวางแผนอัตราก าลังและทราบความต้องการของคณะเรียบร้อยแล้ว หน่วยทรัพยากร
บุคคลจะด าเนินการสรรหาบุคลากรโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

  1. พิจารณาอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันและวางแผนอัตราก าลัง ในระยะ 1-5 ปี ข้างหน้า 
2. ก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งที่ต้องการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและภารกิจของคณะ 
3. พิจารณาจากบุ คลากรภายในที่ คณ ะมีอยู่ ห รือสรรหาจากบุ คคลภายนอกคณ ะ ภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดลหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
  4. ประเมินผลกระบวนการในการสรรหาบุคลากรเข้ามาท างาน โดยการประชุมคณะกรรมการสอบ

คัดเลือกวิธีการรับสมัคร ขั้นตอนการสอบเพ่ือบรรจุในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเหมะสมกับต าแหน่งนั้น ๆ เพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการมากที่สุด 

  5. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรรหา 
การสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัยและความเหมาะสมกับแผนความความต้องการของคณะ  หน่วยทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการสรรหา
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คัดเลือกบุคคล  บรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณบดีจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง  ผู้บังคับบัญชาสายตรง 
หัวหน้างาน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ  เพ่ือก าหนดคุณสมบัติเฉพาะตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   ความรับผิดชอบ และสมรรถนะของต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติทั่วไปของผู้มี
สิทธิสมัคร  ก าหนดวิธีการสรรหา  วัน  เวลา และสถานที่สอบ จากนั้นจะด าเนินการประกาศรับสมัครไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทางอีเมล์ เว็บไซต์ของคณะ การติดประกาศ  เมื่อครบ
ก าหนดการรับสมัครจะด าเนินการสอบคัดเลือก  โดยมีการทดสอบ  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   และสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งนั้น  ๆ เช่น 
สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ   หลังจากนั้นจะประกาศผลการสอบ
คัดเลือกทางเว็บไซต์ของคณะ และโทรศัพท์แจ้งกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรงและให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมา
รายงานตัวการเข้าปฏิบัติงาน   เพ่ือเริ่มปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป โดยในการบรรจุ
แต่งตั้งจะด าเนินขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง
โดยอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อ านาจสั่งบรรจุ  บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้จัดท าสัญญาตามแบบสัญญาแนบท้าย และอาจมีข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  การก าหนดระยะเวลาในการจัดท าสัญญา สัญญาแรกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปี โดย
ก าหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่  30  กันยายน  และสัญญาระยะที่สองให้มีก าหนดระยะเวลาการจ้างได้ 2 
ประเภท  สัญญาที่มีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุงาน ให้ก าหนดวันสิ้นสุดเป็นวันที่  30 กันยายน
ของปีที่มีอายุครบเกษียณอายุงาน   หรือสัญญาที่มีก าหนดระยะเวลาจะเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วน
งานกับพนักงานมหาวิทยาลัยและให้ก าหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่  30 กันยายนของปีที่ครบก าหนดระยะเวลา
ตามสัญญา เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา  กรณีคณะประสงค์
จะต่อระยะเวลาการจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการ
พิจารณาด้วย โดยการด าเนินการต่อสัญญาจ้างจะพิจารณาในรูปของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณบดี  

ในการรักษาบุคลากรใหม่ไว้ คณะมีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ คณะจะพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนตามระดับคุณวุฒิ  

และมีการบวกเพ่ิมค่าประสบการณ์การท างานที่ตรงกับต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติเพ่ิมข้ึนจากอัตราเงินเดือน
ปกติท่ีได้รับ โดยพิจารณาให้ปีละไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามระดับคุณวุฒิหรือตามต าแหน่ง  

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่   
3. จัดให้มีพ้ีเลี้ยงคอยดูแลและสอนงานอย่างใกล้ชิด   
4. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทั้งของตนเองและครอบครัว ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่คณะ 
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ โดยในช่วงแรกจะเป็นการประเมิน 
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การทดลองการปฏิบัติงาน  3 เดือน หรือ 6 เดือน  และเมื่อผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
จะปฏิบัติงานต่อไปตามระยะเวลาตามสัญญา   และในระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ตามรอบปีละ 2 ครั้ง  เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

6. มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และคณะได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนา 
บุคลากร  เพื่อสนับสนุน  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกประเภทตามความความช านาญและ
เชี่ยวชาญของแต่ละต าแหน่ง   
   ทั้งนี้ หากคณะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทั้งด้านจ านวนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
คณะมีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด กรณีบุคลากรขอลาออกหรือโอนย้ายจะด าเนินการตาม
วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร แสดงดังตารางที่ 5.1  และเพ่ือให้การท างานบรรลุผล ทีมบริหารได้มีการ
ก าหนดนโยบายในการบริหารงาน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักของคณะ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ โดยมีการวางระบบตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันเพ่ือก ากับดูแลตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานในการด าเนินการตัวชี้วัดต่าง 
ๆ ในระดับงาน หน่วยงาน และบุคคล โดยการด าเนินงานของ  คณะได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานจากพันธ
กิจและหน้าที่ของคณะ และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และผู้มารับบริการเป็นหลัก   
ตารางท่ี 5.1 วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 

การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร วิธีการจัดการ 

ขีดความสามารถ การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร 
อัตราก าลัง - การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 

- มีสรรหาบุคลากรทดแทนอัตราที่เกษียณ ลาออก  ครบสัญญา
จ้าง 

การเปลี่ยนแปลงด้านจ านวนบุคลากร 
(การเพิ่มหรือลดลงของบุคลากร) 
 

  

- การปฐมนิเทศส าหรับบุคลากร 
- การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องและความ 
  คาดหวังของบุคลากร 
- การสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากร 
- การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 
- การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

 คณะได้จัดให้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ส ารวจสภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ัวไปในที่ท างาน 
2. พิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
3. หาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เพียงพอและเหมาะสม 
4. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีสะดวกและเพียงพอกับความต้องการในการท างาน 
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จากการส ารวจพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่สะดวกและเพียงพอกับความ
ต้องการน้อยที่สุด ซึ่งคณะได้ปรับปรุงโดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเข้ามาเพ่ือ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนบริหารงบประมาณและการเงินประจ าปีเพ่ือสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้คณะได้บรรจุประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรไว้ในยุทธศาสตร์ของ
คณะ มีการก าหนดกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
กระบวนการในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของคณะสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. มีการจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการเก่ียวกับด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
3. ปฏิบัติตามแผน 
4. ติดตามและประเมินผล 
5. พัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน 

  และภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข คณะได้
มอบหมายงานกายภาพและบริการพ้ืนฐาน ดูแลและจัดพ้ืนที่โดยรอบคณะให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวมีความร่มรื่น และ
ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม
จุดส าคัญและจุดที่มีความเสี่ยง จัดให้มีคณะป้องกันอัคคีภัยก ากับดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยและมีการให้ความรู้
การฝึกซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ  ทั้งนี้ คณะได้ว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยและ
บริษัทท าความสะอาดมาท าหน้าที่ดังกล่าว โดยคณะมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพ่ือตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานต่อรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง และ
คณบดีตามล าดับ  ทั้งนี้คณะยังจัดให้มีห้องสันทนาการซึ่งมีอุปกรณ์ เครื่องกีฬา ดนตรี และเสริมสร้างด้านจิตใจ
โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา จัดบรรยายธรรมเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง จัดให้มีห้องพระเพ่ือฝึก
ปฏิบัติธรรม  
 นอกจากนี ้คณะได้จัดท าระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน สร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมกันและส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดความ
น่าอยู่เพ่ิมมากข้ึน โดยระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่คณะได้รับการรับรองมีดังต่อไปนี้ 

1. มาตรฐานการประชุมสีเขียว (Green Meeting)  
2. ระบบมาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับเหรียญทอง 
3. ระบบมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ISO 17025 

4. ระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 

   คณะมีนโยบายในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินการตาม กฎระเบียบ  
ทุกขั้นตอน มีโครงสร้างและระบบในการก ากับดูแลองค์กร การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร  คณะมีการจัดตั้งหน่วยสวัสดิการ ภายใต้งานคลังและพัสดุ  และหน่วย
ทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร ทุกระดับอย่างทั่วถึง มีการจัด
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สวัสดิการด้านต่าง ๆ  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  ประกอบกับมีการจัดท าแบบสอบถามความ
ต้องการของบุคลากรในการจัดสวัสดิการ  มีการวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน  พร้อมกับน าผลการวิเคราะห์เสนอ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการของคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป เช่น การจัดให้มีเงินช่วยเหลื อการเยี่ยมไข้ของ
บุคลากร บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร   เงินช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจศพ  เงินสงเคราะห์กรณีลาออก
จากงาน  เกษียณอายุงาน  การจัดสวัสดิการโครงการอาหารกลางวันทุกวันพุธ พร้อมการจัดกิจกรรม Faculty 
Party and Deployment   โครงการจัดรถรับ -ส่ง บุคลากร  การจัดโครงการงานวันสงกรานต์  โครงการ
ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากร  เป็นต้น   
 

5.2  ความผูกพันของบุคลากร  
คณะมีการด าเนินการมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทางด้านการจัดเรียนการสอน  การวิจัย และการ

บริการวิชาการ  เน้นให้เป็นองค์กรที่ให้บริการทางวิชาการ และการท างานแบบบูรณาการ เน้นการท างานแบบมี
ส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทีม
อ านวยการ เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการท างานในด้านต่าง ๆ ของคณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่มีองค์ประกอบจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาประกอบการพิจารณาแนวทางการบริหารงานของคณะ 

คณะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง ในประเด็นต่าง ๆ ของคณะทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมในการสื่อสาร ดังนี้ 

1. พิจารณาประเด็นหรือข้อมูลที่จะสื่อสาร 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร 
3. ก าหนดวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 
4. ด าเนินการสื่อสาร 
5. ประเมินผลและปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

นอกจากนี้ทีมบริหารเห็นความส าคัญของการสื่อสารของบุคลากรในการท างานร่วมกัน มีการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถ่ายทอดความรู้และ
ผลการด าเนินงานข้ามสายงานผ่านทางการสื่อสารทั้งแบบทางเดียวและสองทาง สร้างวัฒนธรรมในการยกย่อง
ชมเชยบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ   มีการมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานและการประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ  เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก
และผูกพันกับคณะและเพ่ือนร่วมงาน  หน่วยทรัพยากรบุคคลมีการส ารวจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร โดยมีการด าเนินการตามกระบวนการในการสร้างความผูกพันของบุคลากร ดังนี้ 

1. ก าหนดปัจจัยและส ารวจผลของปัจจัยต่อความผูกพันของบุคลากร 
2. ประเมินระดับความผูกพันและวิเคราะห์ผลระดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ  
3. วางแผนการด าเนินงาน เพ่ือสร้างและเพ่ิมความผูกพันของบุคลากร 
4. ด าเนินการปฏิบัติตามแผน 
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5. กระบวนการสร้างความผูกพันและผลการปฏิบัติงาน 
  คณะมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร     
ปีละ 1 ครั้ง โดยวิธีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วน าไปให้บุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ทุกคน ตอบ
แบบส ารวจฯ แล้วน ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้ และสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ  เสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบ และ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุง โดยใช้ผลการประเมินความผูกพันมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง จัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นความผูกพัน แล้วน ามาวางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
และการเสริมสร้างจุดแข็งของคณะให้มั่นคงต่อไป   

 คณะมีกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันและส่งผลดีต่อการด าเนินงานของคณะ ดังนี้ 

1. พิจารณาแนวทางและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
2. การสื่อสารผลการประเมินต่อบุคลากรรายบุคคล 
3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
4. ปฏิบัติตามแผนและประเมินผล 
5. สร้างวัฒนธรรมในการยกย่อง ชมเชย การให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  

 คณะภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรทุก 6 เดือน ซึ่งการประเมินผลจะประเมินผลการปฏิบัติงานประจ า  ประเมินสมรรถนะหลัก   (Core 
competency)   และส าหรับบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งบริหารทุกประเภทจะด าเนินการประเมินสมรรถนะทางการ
บริหาร (Managerial competency) และให้บุคลากรทุกประเภทที่เป็นผู้รับการประเมินเสนอผู้ประเมินได้จ านวน 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมกับผู้ประเมินที่เป็นผู้บังคับบัญชา  และมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ  
ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน  รองคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  จ านวนไม่น้อยกว่า  3 คน เป็นกรรมการ   
ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทน 1 คน  และผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ 1 คน  ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 1 
คน โดยได้มาจากวิธีการเลือกตั้ง และเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือท า
หน้าที่กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานอีกครั้งก่อนน าผลการประเมินแจ้งให้กับผู้รับการประเมินรับทราบ 
และการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปพิจารณาให้ค่าตอบแทน การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีให้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะมีการวางระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการ ดังนี้ 

 1. ก าหนดประเด็นที่ควรพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากร 
 2. แนวทางหรือวิธีการในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร 
 3. วางแผนพัฒนาและด าเนินการตามแผน 
 4. ประเมินผลการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากร 
 5. ปรับปรุงระบบการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากร 
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 หน่ วยทรัพยากรบุคคล  ด าเนินการในด้านการพัฒนาบุคลากรที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้วิเคราะห์จากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี  และการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ความจ าเป็นในการพัฒนา มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายปี 
(ตารางที่ 5.2 และรูปภาพที่ 5.3) ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งผู้บริหาร  
เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ตารางท่ี 5.2 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  

เครื่องมือปรับปรุง
กระบวนการ 
วงจรคุณภาพ 

ขั้นตอน 
ช่วงเวลา 

เวลา 
การด าเนินการ/กิจรรม 

  

ส.ค.-ก.ย. 
ปีปัจจุบัน 

- ก าหนดโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
- น าเสนอร่างแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนา 
  บุคลากร 
- น าร่างแผนพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุง 
- ด าเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  ประจ าปี  

 

 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
ปีปัจจุบัน 

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  

 

 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค. 
ม.ค.-มี.ค. 
เม.ย.-มิ.ย. 
ก.ค.-ก.ย. 
ปีปัจจุบัน 

- ประเมินผลรายโครงการ และสรุปผลการจัด 
  โครงการ และน าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร  
- ประเมินผลภาพรวมโครงการตามแผนพัฒนา 
  บุคลากร 
- น าเสนอรองคณบดี และรายงานต่อคณะกรรมการ 

พัฒนาบุคลากร  
 

 
 
 
 

ส.ค.-พ.ย. 
ปีที่ผ่านมา 

- สรุปการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ 
  ผ่านมา 
- ทบทวนตัวชี้วัดที่ส าคัญของยุทธศาสตร์คณะ 
  กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเสนอ  
  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และทีมบริหาร 
- เสนอร่างแผนพัฒนาบุคลากรต่อหัวหน้างาน 

P 

การด าเนินงาน 
ตามแผน   

D 

C 

การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  

การติดตามและ 
รายงานผล   

การทบทวน
เป้าหมาย
ผลผลิต 

A 
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เครื่องมือปรับปรุง
กระบวนการ 
วงจรคุณภาพ 

ขั้นตอน 
ช่วงเวลา 

เวลา 
การด าเนินการ/กิจรรม 

  และรองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ 
  พัฒนาบุคลากร 

 

 จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น คณะได้มีแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2558 (รูปภาพที่ 5.3) และมีการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2558  ทั้งนี้ คณะมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้า
ในหน้าที่ตามสายงานให้กับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน   ตามความรู้ความสามารถ  และ
หน้าที่ที่รับผิดชอบมีการสนับสนุนเงินทุนในการท าวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน และการ
ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ  สนับสนุนการท าวิจัย การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า  
เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีการท าวิจัยต่อเนื่องระยะยาวควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิต  ซึ่งคณะมี
นโยบายการพัฒนาวิชาการเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย
จัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรของคณะ ในการด าเนิน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัย   มีการสนับสนุนทุนในการไปฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชุม สัมมนา และก าหนดให้จัดท ารายงาน
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบต่อไป 
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รูปภาพที่ 5.3 แผนพัฒนาบุคลากร 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน 
ทีมบริหารและคณะกรรมการทีมอ านวยการได้พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และ

ก าหนดให้กระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการวิจัย กระบวนการบริการวิชาการ เป็นกระบวนการหลักของคณะ 
เนื่องจากเป็นกระบวนการส าคัญที่จะส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรส่วนใหญ่ของคณะ ซึ่งในส่วนของกระบวนการจัดการศึกษาจะประกอบไปด้วย 4 กระบวนการส าคัญ คือ 
1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2) กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา  3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4) 
กระบวนการพัฒนา  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการน ากระบวนการไปปฏิบัติ คณะมีวิธีการก าหนดข้อก าหนด
ของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยใช้แนวทางของ  SIPOC ร่วมกับ PDCA ข้อมูลส าคัญที่
ใช้พิจารณาในการออกแบบและจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการท างาน ได้แก่ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญและเป้าหมาย  
2. สมรรถนะหลักของคณะ 
3. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ของคณะ 
4. ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการนั้น ๆ 
4. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5. ขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร 
6. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

โดยกระบวนการท างานได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือให้เห็น
ภาพความเชื่อมโยงของกระบวนการท างานและเข้าใจถึงความส าคัญในการท างานแบบบูรณาการข้ามสายงานที่มี
การส่งต่อผลงานให้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  ทีมบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ
พิจารณาร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้กระบวนการต่าง ๆ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่ผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ได้รับความเห็นชอบจากทีมบริหารและที่ประชุม
คณะกรรมการทีมอ านวยการ แต่ละงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโดยมีการแสดงถึงกระบวนการหลัก กระบวนการ
สนับสนุน ข้อก าหนดส าคัญที่เป็นมาตรฐานและข้อก าหนดเฉพาะส าหรับกระบวนการนั้น ๆ (ตารางที่ 6.1) รวมทั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการโดยละเอียด เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทีมบริหารมีการ
ติดตามผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการท างานโดยพิจารณาผลการด าเนินงานและให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมทีมอ านวยการจากตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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ตารางท่ี 6.1 กระบวนการหลักและข้อก าหนด 
กระบวนการหลัก ข้อก าหนด 

1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
 

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- ความต้องการของตลาด 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา - เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน - คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค ์

- แผนการสอนที่เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการและ 
  การฝึกปฏิบัติ 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
- ข้อบังคับระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

4. กระบวนการพัฒนานักศึกษา - นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือตามกรอบ TQF  
   เกณฑ์ สกอ.  
- มหิดล core value 

5. กระบวนการวิจัย - โครงการวิจัยได้การรับรองจริยธรรมการวิจัย 
- โครงการวิจัยส าเร็จผลตามข้อสัญญาโครงการ 

6. กระบวนการบริการวิชาการ - การจัดโครงการตรงตามความต้องการของแหล่งทุน 
- ผู้รับบริการได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
   มาตรฐาน 

  

คณะใช้แนวทางในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนเช่นเดียวกับแนวทางที่ใช้ในการก าหนดกระบวนการ
หลักของคณะ โดยกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ กระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการประสานงานด้าน
ทุนวิจัยบริการวิชาการ กระบวนการด าเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ กระบวนการให้บริการ
ตรวจวัดวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการจัดท าระบบงานและกระบวนการท างานของแต่ละงาน 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ ท าให้งานต่าง ๆ เข้าใจและเห็นความส าคัญของการท างาน
ที่เชื่อมโยงกัน มีการพัฒนาและปรับปรุง work system และ work process ของกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ ที่
เอ้ือต่อผลส าเร็จของกระบวนการหลักที่สามารถท าให้คณะบรรลุวิสัยทัศน์ ตอบสนองต่อนักศึกษา บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จจึงมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในทุกระดับ โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานหลัก 

 ด้านการเรียนการสอน คณะมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะที่เน้นการลงมือปฏิบัติต่อยอด
การเรียนรู้ในภาคทฤษฎี บูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันแบบสหสัมพันธ์  ซึ่งเห็นได้จากการเรียน
รายวิชา Project in Environment ที่นักศึกษาได้มีโอกาสท าโครงงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่
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หลากหลาย ท าให้ได้ให้นักศึกษาได้ร่วมคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  นอกจากนี้ การน านักศึกษาออกฝึกภาคสนามของ
หลักสูตรต่าง ๆ  ยังเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ
หน่วยงานภายนอก สามารถน าไปสู่การจดสิทธิบัตร การพัฒนากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และเกิดการ
น าองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน  

คณะได้น าผลลัพธ์ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความคาดหวังกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่ก าหนดเมื่อเทียบกับคู่เทียบ (ตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร) ซึ่งได้แก่ จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย  จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยบริการวิชาการ จ านวนใบรับรองที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการบริการระดับนานาชาติ จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ ร้อยละ
ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการในปี 2557 มา
วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรการบริการ และกระบวนการท างานในปี 2558 ดังนี้ 

1. จ านวนเงินทุนวิจัยมีแนวโน้มลดลง จึงน ามาปรับปรุงโดยการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้มากขึ้น โดย
เพ่ิมการจัดกิจกรรม Research Talk การบรรจุต าแหน่งนักวิจัยเพ่ิมข้ึน 2 ต าแหน่งเพ่ือรองรับการท างานวิจัยที่เป็น
เชิงรุกมากข้ึน 

2. สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับคณะอ่ืน  ๆ 

ลดลง รวมถึงจ านวนการอ้างอิงเฉลี่ยที่ลดลงและน้อยกว่าคณะคู่เทียบ คณะจึงผลักดันเพ่ือให้ ตีพิมพ์ผลงานที่มี
คุณภาพมีจ านวนสูงขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณส าหรับให้เป็นเงินรางวัลผลงานที่ตีพิมพ์ การให้บริการตรวจ
ภาษาอังกฤษ การมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตรวจสอบวารสารที่มีคุณภาพเพ่ือลงตีพิมพ์  นอกจากนี้ยัง
น าโปรแกรม SciVal ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการวิเคราะห์จัดกลุ่มผลงานและจ านวนการอ้างอิงในปี  2558 เพ่ือ
วางแผนทิศทางในการผลิตผลงานตีพิมพ์ในอนาคต 

3. ผลลัพธ์ด้านการให้บริการตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์จากปี 2556-2557 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเมื่อเทียบกับคณะคู่เทียบที่ให้บริการรูปแบบใกล้เคียงกันพบว่า ของคณะต่ ากว่าเล็กน้อย 
และเนื่องจากมีการปรับขึ้นราคาของสารเคมีอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงมีการน ามาทบทวนในเรื่องของอัตราค่าวิเคราะห์ 
โดยคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือปรับเพ่ิมอัตราค่าวิเคราะห์ในปี 2559 ให้เหมาะสม พร้อมทั้งมี
นโยบายที่จะขยายขอบข่ายการรับรองพารามิเตอร์ของ pH เพ่ือให้ได้การรับรอง ISO 17025 ในปี 2559 รวมถึงได้
ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของลูกค้าโดยเพ่ิมการให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้รับบริการที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์ 

4. ผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้ให้ทุนและผู้ว่าจ้างและผู้รับบริการ น ามาปรับปรุงด้านการประสานงาน
และข้ันตอนด าเนินงานตามข้อคิดเห็นที่ได้รับ 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เนื่องจากคณะมีสมรรถนะหลักในการเป็นผู้น าความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร รวมถึงมีคณาจารย์ที่มีความหลากหลายทางวิชาการ เพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่คณะใช้ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้  มีศักยภาพในด้านการเรียน
การสอนและการท าวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น พัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
เครือข่ายทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้คณะมีโอกาสพัฒนาและเป็นที่รู้จัก
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ต่อสังคมมากข้ึน ในที่ประชุมทีมบริหารได้มองเห็นโอกาสดังกล่าวจึงวางระบบการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้ง
ในรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาในการท าวิจัยและการเสนอผลงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  มีกิจกรรมหรือโครงการที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกคณะ 
มีการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
บูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์
ผลงานที่โดดเด่นผ่านทางเวทีการประชุมคณะกรรมการส่วนงาน กิจกรรม Faculty Party และที่ประชุมทีม
อ านวยการ ตามความเหมาะสม  

  คณะได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยจัดตั้งคณะท ำงำนระบบมำตรฐำนสำกลด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ร่วมกันจน
ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรน้ า ไฟฟ้า น้ ามันและกระดาษอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เช่น การงดใช้เอกสารในการประชุม ซึ่งท าให้คณะได้รับรางวัลส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการเป็นส านักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (G ทอง)  

 ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเด็นทางสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นที่สนใจ
ของสังคม ซึ่งนับเป็นโอกาสทางกลยุทธ์ที่คณะมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อม รวมถึงตัวอย่างที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์มี
จ านวนเพ่ิมขึ้น โดยคณะได้ด าเนินการด้านระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ส าหรับห้องปฏิบัติการและรักษา
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการมากขึ้น 

งานวิจัยและบริการวิชาการได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสาร Environmental and Natural 
Resources Journal (ENNRJ) ของคณะ ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)) โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพดีที่สุดใน 3 กลุ่ม 
และยังได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางส าหรับรวบรวมผลงาน
การตีพิมพ์และการอ้างอิงจากวารสารของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งฐาน ACI ก าลังพัฒนาเพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น SCOPUS, Web of Science ได้ต่อไป ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ท าให้
คณะได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะผู้ผลิตวารสารวิชาการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ ยังรวมไป
ถึงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของคณะ (ENRIC 2014) โดยนับเป็นครั้งแรกที่คณะได้น าวารสาร ENNRJ เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมและเปิดโอกาสให้บทความที่มาน าเสนอที่มีคุณภาพและผ่านการเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้ันตอนของวารสารสามารถลงตีพิมพ์ในวารสาร ENNRJ ท าให้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากข้ึน  

 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติการต่าง ๆ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดในแต่ละ

ปีงบประมาณงานนโยบายและแผนจะด าเนินการแจ้งงานต่าง ๆ โดยใช้หนังสือเวียนให้แต่ละงานเสนอแผนการ
ด าเนินงานรวมทั้งตั้งงบประมาณที่ต้องการใช้จ่ายตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานและแผนการใช้
จ่ายเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และตัวชี้วัดของคณะอย่างมีประสิทธิภาพก่อนพิจารณาอนุมัติ  พร้อมกันนี้ทางงาน
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คลังและพัสดุจะพิจารณาวางแผนประมาณการรายรับ รายจ่ายของคณะให้สมดุลกัน และส่งแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้กับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา คณะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการ
ท างานตามแผนครอบคลุมทุกงานโดยให้แต่ละงานมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบรวมทั้งแผนป้องกันและเพ่ือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ คณะมีแนวทางดงันี้ 

1. การก าหนดให้มีการรายงานสถานะภาพการเงินของคณะต่อคณะกรรรมการประจ าส่วนงานทุกเดือน 
2. งานคลังและพัสดุจะด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ  ERP ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบ 

ภาพรวมของข้อมูลสถานะการเงินของคณะและสามารถรายงานให้ทีมบริหารทราบข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการการเงินของคณะได ้

3. มีการจัดท าแผนงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (5 ปี) มีการปรับ
แผนงานในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

4. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการท างาน 
5. มีการจัดท าระบบสารสนเทศของคณะเพ่ือรายงานสถานะการเงินเสนอต่อผู้บริหาร 
6. มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรน้ า ไฟฟ้า น้ ามันและกระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย 

ก าหนดเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ส าคัญในระดับกลยุทธ์ รวมถึงการน าระบบสารสนเทศออนไลน์มาใช้เพ่ือลดการ
ใช้กระดาษและเผยแพร่ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น เช่น ระบบจุลสารและวารสารออนไลน์ของคณะ 

7. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินของคณะอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจากแผนงานที่วาง 
ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และมีการทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

8. มีการจัดเตรียมงบประมาณนอกเหนือจากการวางแผนตามรอบปีงบประมาณตามปกติ  
โดยงานนโยบายและแผนจะตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับกรณีท่ีคณะมีโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนและ
เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ KPI ของคณะ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหาร
งบประมาณเพ่ือพิจารณาร่วมกัน 

 9. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าตรวจวัดพารามิเตอร์ทางห้องปฏิบัติการ และเปรียบเทียบราคาค่าตรวจกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนการปรับปรุงราคาให้เหมาะสม รวมถึงการน าระบบ ISO/IEC17025 มาควบคุมระบบ
การท างาน ซึ่งมีในเรื่องของการรายงานผล การทดสอบ การมอบหมายงานและการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อ
ร้องเรียน ท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดซ้ า ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น  
      คณะมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการประสานงานกัน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การส่งมอบผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และความต้องการ ในการ
ด าเนินงานทุกกระบวนการจะเริ่มต้นที่กระบวนการการรับฟังเสียงของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือน ามาก าหนดการด าเนินงานและการให้บริการ 

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการคัดเลือกผู้ส่งมอบในกระบวนการหลักของคณะ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่
ส่งมอบปัจจัยน าเข้า (Input) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติ
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพ่ือตรวจติดตามการ
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ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดความผิดพลาด เป็นการสร้างความมั่นใจแก่
นักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาด ก็จะมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ท างาน มีการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการหลักครอบคลุมทุกพันธกิจ  โดยมี
รองคณบดีที่ก ากับดูแลรับผิดชอบจัดการและควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมี
คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงก ากับดูแลและให้ความคิดเห็นเพ่ือการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างการบริหารจัดการผู้ส่งมอบที่ส าคัญในกระบวนหลักของคณะดังตารางที่ 6.2 
ตารางท่ี 6.2 การวิเคราะห์คัดเลือกผู้ส่งมอบท่ีส าคัญของกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ 

กระบวนการ ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ กระบวนการวิเคราะห์คัดเลือก 

วิจัยและบริการ
วิชาการ 

1. ผู้ให้ทุน 
2. องค์กรร่วมจัด 
 

- ตรวจสอบข้อมูลของแหล่งทุนก่อนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
- มีการประชุมร่วมกับผู้ให้ทุนเพ่ือคัดเลือกองค์กรร่วมจัด  
- มีข้ันตอนการคัดเลือกผู้ส่งมอบเพื่อเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และ 

ข้อเสนออ่ืน ๆ และน าข้อมูลมาอภิปรายคัดเลือกและสรุปผลในที่ 
ประชุมคณะกรรมการแต่ละโครงการ (ตามระเบียบพัสดุ) 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะใช้กระบวนการคัดเลือกตามเกณฑ์ 
  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
- มีการประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบโดยใช้แบบสอบถาม 

ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ แล้วน าประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบมาปรับปรุงแนวทางในการคัดเลือกผู้ส่งมอบราย
อ่ืน ๆ เพื่อใช้เป็นทางเลือก  

 

 งานกายภาพและบริการพื้นฐาน ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนหลักมีการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความปลอดภัย โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลคือ คณะกรรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  คณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการวางแนวทาง
ด้านความปลอดภัย มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ การจัดท าคู่มือความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการ การ
จัดท าวีดีทัศน์เรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และมีระบบ LAB PASS ที่
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะต้องสอบวัดความรู้ให้ผ่าน 100% จึงจะได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้  การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดหาอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในส่วนงาน มีการดูแลรักษาสถานที่ให้มีความปลอดภัย 
จัดท าสัญลักษณ์แสดงพ้ืนที่อันตรายให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด มีการจัดหาอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่าง
พอเพียงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา และในปี 2559 คณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้
เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยจะมีการอบรมการหนีไฟ ทุก 4 เดือน 
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 คณะยังได้มีการใช้ทรัพยากรภายนอกในกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานที่ 

ชีวิตและทรัพย์สินของคณะ ได้แก่ ระบบการจราจรและความปลอดภัย โดยว่าจ้างบริษัทฯรักษาความปลอดภัย 

การบริหารงานอาคารสถานที่ในส่วนของการว่าจ้างบริษัทฯท าความสะอาดอาคารสถานที่ และการบริการ

ยานพาหนะในส่วนการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

เจ้าหน้าที่ จากบริษัทท้ัง 2 แห่ง เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยและเก้ือหนุนต่อการปฏิบัติงาน 

 คณะมีการเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่ส าคัญและให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่ากระบวนการ
ของคณะมีความพร้อมต่อการรับการเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโดยค านึงถึงการป้องกัน การจัดการความ
ต่อเนื่องของการด าเนินงานและการท าให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเป็นส าคัญซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 

1) ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการท างาน กรณีมีสถานการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงทีหรือเกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน รองคณบดีฯที่ก ากับดูแลสามารถเป็นผู้ตัดสินใจในระดับต้น
ในการแก้ปัญหาได้ทันทีและน าเหตุการณ์ดังกล่าวเสนอต่อทีมผู้บริหารเพ่ือรับทราบและพิจารณาหาแนวทางในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและแจ้งให้บุคลากรรับทราบเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน 

 ในภาวะฉุกฉิน มีการระบุหน้าที่ของบุคลากรชัดเจน มีแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์
สาเหตุเพ่ือน าไปสู่การป้องกันอย่างถาวร รวมถึงมีแผนการฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ฝึกอบรมให้ คณะมีแผนการฝึกซ้อมกรณีเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
มีแผนการซ้อมหนีไฟเป็นประจ าทุกปี มีการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และวิธีการแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในส่วนของอาคารสถานที่  มี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันน้ าท่วม มีการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกพันธกิจ มี
ทีมปฏิบัติการ BCM พร้อมปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น คณะมีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินรวมทั้งมีการซักซ้อม
แผนและติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการด าเนินการดังนี้ 

2.1) มีระบบส ารองกระแสไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับฉุกเฉินและมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

2.2) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
2.3) ติดตั้งอุปกรณ์ Eye Wash และ Shower อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อน และควันในอาคารและ

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
2.4) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าแต่ละอาคาร และระงับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด 

24 ชั่วโมง  
2.5) มีเบอร์โทรศัพท์สายตรง (Hot Line) ที่สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ในระหว่างเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉิน  
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  นอกจากนั้น คณะยังมีการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ที่
ส่งผลกระทบในการเดินทาง หรือการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ของบุคลากร ในการ
ด าเนินงาน และมีแผนส าหรับการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ดังกล่าว 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
  คณะวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ใช้สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ อัตราการส าเร็จการศึกษา การน าเสนอผลงานของ
นักศึกษา และการได้รับรางวัลของนักศึกษา ดังแสดงผลตามตารางท่ี 7.1.1-7.1.2 
ตารางท่ี 7.1.1 อัตราการส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556-2558  

อัตราการส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557  ปีการศึกษา 2558 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
ตรี 70 68 65 66 60 56 
โท 36 52 32 46 44 46 
เอก 3 2 3 2 0 0 
รวม 109 122 100 114 104 102 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 

 
ตารางท่ี 7.1.2 แสดงผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
การได้รับรางวัลของนักศึกษา 1 3 8 

 

จากการเปรียบเทียบจ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2557 พบว่า นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการตีพิมพ์จ านวนมากกว่าคู่
เทียบ (รูปภาพที่ 7.1.1) ทั้งนี้ เนื่องจากข้อก าหนดและการจัดการศึกษาของหลักสูตร นักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ผลงานตามกรอบมาตรฐาน TQF และเกณฑ์ของ สกอ. อีกทั้ง
คณะมีการสนับสนุนทุนการน าเสนอผลงานวิจัยให้กับนักศึกษา  
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รูปภาพที่ 7.1.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 

นอกจากนี้ ผลการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการหลักของคณะ ส่งผลต่อภาวะการได้งานท า 
และจากการส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย แสดงผลได้ดังตารางที่ 7.1.3 
ตารางท่ี 7.1.3 ภาวะการได้งานท าระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกปีการศึกษา 2554-2557 

ปีการศึกษา 
ท างาน ศึกษาต่อ ยังไม่ได้ท างาน 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

2554 50 49 2 26 1 - 4 24 - 
2555 34 43 2 22 1 - 12 8 - 

2556 21 38 2 39 4 - 6 4 - 
2557 18 35 - 8 23 - 24 8 - 

 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูล 4 ปีย้อนหลัง พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีการท างานสูงกว่า
การศึกษาต่อ ยกเว้นปีการศึกษา 2556  ซึ่งจากการส ารวจนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าต้องการหาประสบการณ์
ในการท างานเพ่ือค้นหาความถนัดและความก้าวหน้าในสายอาชีพก่อนที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วน
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จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา

ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ตีพิมพ์ในการประชุมระดับชาติ

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.

ตีพิมพ์ในการประชุมระดับนานาชาต/ิในวารสารฐาน TCI

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต/ิในวารสารฐาน ISI หรือ Scopus

จ านวน:ผลงาน
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การศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้เรียนต้องการที่จะปรับคุณวุฒิทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ท างานแล้ว และมาศึกษาต่อ โดยเฉพาะนักศึกษาที่
ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท าให้สถิติภาวะการมีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะมีจ านวนสูงกว่าผู้ที่ศึกษาต่อ และในปี 2558 ผลการประเมินตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcome) อยู่ที่ 4.83 (จากคะแนนเต็ม 5) 
 และจากการเปรียบเทียบข้อมูลการได้งานท าและศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จ
การศึกษาใน ปีการศึกษา 2557 กับคู่เทียบ พบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของคณะได้งานท า คิดเป็นร้อยละ 
32.14 ส่วนคู่เทียบได้งานท าร้อยละ 67.6 และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละการศึกษาต่อ พบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากคณะ ศึกษาต่อร้อยละ 14.28 ขณะที่คู่เทียบอยู่ที่ร้อยละ 5.31 แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตมีแนวโน้มที่
ต้องการหางานท ามากกว่าการศึกษาต่อ ดังนั้น ทางคณะจึงต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะในการท างาน มีประสบการณ์การเรียนรู้จากของจริง การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะมีคุณภาพพร้อมรับใช้
สังคม 

 
รูปภาพที่ 7.1.2 การเปรียบเทียบภาวะการได้งานท าและศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2557 
 

ในส่วนของการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในปี 2557 คณะได้รับใบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยมีขอบเขตในการขอการรับรอง คือ 1) ค่าของแข็งแขวนลอย SS (Suspended 
Solid) อยู่ในช่วง 5 – 1,000 mg/L  และ 2) ของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ า TDS (Total Dissolved Solid) อยู่
ในช่วง 100 – 10,000 mg/L  ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับปฏิบัติการเพ่ือให้ผลการให้บริการมีความถูกต้องเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล  ปี 2558 คณะได้รักษามาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน
ประจ าปี จากกราฟจ านวนตัวอย่างที่ให้บริการปี 2556-2558 แสดงให้เห็นว่ามีจ านวนการส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับคณะคู่เทียบ พบว่าคู่เทียบได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 
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17025 เช่นเดียวกันกับของคณะ  คณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้น าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกันโดยใน
ปี 2559 มีนโยบายในการขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ของพารามิเตอร์ pH เพ่ิมข้ึนอีกด้วย  

 
 

 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 7.1.3 จ านวนตัวอย่างท่ีให้บริการ 

 

นอกจากนี้ คณะยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดย
ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีแผนการปรับปรุงเวอร์ชั่นจาก ISO 14001:2004 เป็น 
ISO 14001:2015 เพ่ือให้มีความทันสมัยมากข้ึน  และคณะยังได้รับรางวัลส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การเป็นส านักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (G ทอง) อีกด้วย 
  ตารางท่ี 7.1.4 เปรียบเทียบการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

องค์กร จ านวนใบรับรอง 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 0 1 1 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ - - 1 

 

จากข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะทั้งหมดที่อยู่ในฐาน Scopus พบว่าปี 2557 มีการอ้างอิง
เพ่ิมขึ้น และลดลงในปี 2558  เมื่อเปรียบเทียบกับคณะคู่เทียบพบว่ามีจ านวนการอ้างอิงน้อยกว่า จากการ
วิเคราะห์คณะจึงมีนโยบายในการเพิ่มจ านวนการอ้างอิงโดยจูงใจให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 7.1.4  จ านวนการอ้างอิงข้อมูลผลงานวิจัยต่อจ านวนบทความ 
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จากรูปภาพที่ 7.1.5 ปี 2557 พบว่าผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะมีจ านวนลดลงจากปี 2556 
เมื่อค านวณเป็นสัดส่วนผลงานระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการเปรียบเทียบกับคณะอ่ืน  ๆ ที่มีการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมคล้ายกับคณะจ านวน 7 แห่ง พบว่าคณะมีสัดส่วนผลงานระดับนานาชาติต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการสูงเป็นอันดับที่ 2 คณะจึงมุ่งเน้นสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพโดย
เพ่ิมแรงจูงใจในการท าผลงาน ได้แก่ การให้เงินรางวัลสูงที่สุดส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์มาก่อน เพ่ือจูงใจให้มี
ผู้เขียนผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น  การจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวารสารให้กับ
คณาจารย์ผู้สนใจการตีพิมพ์  และการพัฒนาคุณภาพของวารสาร Environment and Natural Resources 
Journal ของคณะให้เข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียนเพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการตีพิมพ์เพ่ิมข้ึนด้วย  และในปี 2558 พบว่าจ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เมื่อค านวณ
เป็นสัดส่วนผลงานระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการเปรียบเทียบกับคณะอ่ืน ๆ 7 แห่ง พบว่า คณะ
ยั งมี จ านวนสู งกว่ าคณ ะอ่ืน  ๆ ทุ กแห่ ง ยกเว้น  Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra 
Malaysia    

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการได้ใช้โปรแกรม SciVal วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาขาที่คณะ
ตีพิมพ์ผลงานจากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งพบว่าสาขาวิชาที่คณะตีพิมพ์ผลงานมากที่สุด คือ Environmental 
Science รองลงมา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences และได้น าข้อมูลไปประกอบการพัฒนาทิศ
ทางการวิจัยของคณะ 

 
 

รูปภาพที่ 7.1.5 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
หมายเหตุ  Fac Environm, Universiti Putra หมายถึง Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra, คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล 
หมายถึง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล, คณะการจัดการฯ ม.สงขลานครินทร์  หมายถึง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
, คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ มศว หมายถึง คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว , คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรฯ ม.นเรศวร 
หมายถึง คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร , คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลานครินทร์  หมายถึง คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์, คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหาสารคาม หมายถึง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม 
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รูปภาพที่ 7.1.6 การใช้โปรแกรม SciVal วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาขาที่คณะตีพิมพ์ผลงาน 

จากฐานข้อมูล Scopus 
 

 การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี หมายถึง จ านวนครั้งการอ้างอิงของผลงานย้อนหลัง 5 ปี 
ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมดใน 5 ปีนั้น พบว่าในปี 2557 (นับผลงานในปี 2553-2557) มีการอ้างอิงลดลง
จากปี 2556 (นับผลงานในปี 2552-2556) และเมื่อเปรียบเทียบกับคณะคู่เทียบพบว่าการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์มี
น้อยกว่าคู่เทียบ  

จากข้อมูลดังกล่าว คณะจึงมุ่งเน้นสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี
คุณภาพสูงเพ่ือให้ผลงานได้เผยแพร่ซึ่งจะส่งผลให้มีจ านวนการอ้างอิงเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้คณะยังให้การสนับสนุน
โดยเพ่ิมแรงจูงใจในการท าผลงาน ได้แก่ การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ สูงสุด 
50,000 บาท การให้บริการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาก่อนส่งตีพิมพ์โดยคณะรับผู้เชี่ยวชาญทาง
ภาษาที่มีความรู้ทางด้านการวิจัยเพ่ิมเพ่ือให้การตรวจบทความมีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ความรู้ด้านการ
คัดเลือกวารสารเพ่ือลงตีพิมพ์ผ่านทางจุลสารออนไลน์และบอร์ดประชาสัมพันธ์  นอกจากนี้ยังยกย่องชมเชยผู้ที่มี
ผลงานตีพิมพ์และมีการอ้างอิงผลงานมากที่สุดประจ าปีทางบอร์ดประชาสัมพันธ์   ผลในปี 2558 (นับผลงานในปี 
2554-2558) พบว่าการอ้างอิงเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี มีเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคณะคู่เทียบ พบว่า คณะยังมี
จ านวนการอ้างอิงน้อยกว่า คณะจึงมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือให้ผลงานได้รับการอ้างอิงมากขึ้น  
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รูปภาพที่ 7.1.7 จ านวนการอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
 

ในปี 2557 คณะมีจ านวนโครงการวิจัยและเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนลดลง แต่
เงินทุนวิจัยบริการวิชาการมีเพ่ิมมากข้ึน คณะได้น าเป้าหมายและผลลัพธ์ย้อนหลัง 5 ปีมาพิจารณาและวางแผนเพิ่ม
จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ โดยมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานเรื่องทุนวิจัยจากภาคเอกชนและ
ต่างประเทศ เพ่ิมการจัดกิจกรรม Research Talk จากปีละ 5 ครั้งเป็น 6 ครั้งโดยเลือกหัวข้อที่เป็นที่สนใจตาม
ข้อคิดเห็น การเพ่ิมต าแหน่งนักวิจัย 2 ต าแหน่งเพ่ือรองรับการท างานวิจัยให้มากขึ้น ผลลัพธ์ในปี 2558 พบว่ามี
จ านวนเงินทุนวิจัยเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งยังได้รับทุนจากภาคเอกชนและต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับคณะคู่เทียบ พบว่าคณะมีจ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนสูงกว่าคณะคู่เทียบ และเมื่อ
คิดเป็นสัดส่วนต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการก็สูงกว่าเช่นกัน โดยของคณะเท่ากับ  506,123 บาท/คน และของ
คณะคู่เทียบเท่ากับ 385,507 บาท/คน  คณะได้วางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ส าหรับปี 2559 เพ่ือให้นักวิจัยสืบค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะสนับสนุนให้มีข้อมูลในการเสนอขอ
ทุนการท าโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
  

 
 

รูปภาพที่ 7.1.8 จ านวนโครงการวิจัยและเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน 
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คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลา
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Universiti Putra Malaysia
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รูปภาพที่ 7.1.9 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อเทียบกับคู่เทียบ 

 

 ปี 2556-2557 พบว่าจ านวนโครงการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมีน้อยมาก จึงน ามา
ปรับปรุงโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างในอดีตและค้นหาผู้ว่าจ้างกลุ่มใหม่ที่มี
ความร่วมมือกับคณะ เพื่อเชิญชวนให้จัดโครงการร่วมกัน  รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ENRIC ที่มีรูปแบบชัดเจนและเชื่อมโยงกับวารสาร Environment and Natural Resources Journal 
ของคณะ เพ่ือให้มีผู้สนใจร่วมประชุมเพ่ิมมากขึ้นและท าให้วารสารเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
โดยวางแผนจัดงานประชุมทุก 2 ปี  ผลลัพธ์ปี 2558 พบว่ามีจ านวนโครงการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน จึงได้วางแผนทบทวน MOU ที่คณะมีร่วมกันหน่วยงานอ่ืน เพื่อพัฒนาให้เกิดการจัด
โครงการให้มากข้ึนในปี 2559 

 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 7.1.10 จ านวนโครงการฝึกอบรม/ประขุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า  
ด้านการศึกษาการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า วัดจากผลการประเมินการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 

ด้าน ได้แก่ 1.1 การประเมินการเรียนการสอน 1.2 การประเมินความคาดหวังที่เลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 1.3 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  

1.1) การประเมินการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตามรูปภาพที่ 7.2.1 
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รูปภาพที่ 7.2.1 การประเมินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-2557 

จากการประเมินผลการเรียนการสอน ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2557 พบว่า ทั้งในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา มีค่าลดลง ถึงแม้ว่า ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินของทุกระดับ
การศึกษาในทุกปีการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.5 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด แต่คณะยังคงให้ความส าคัญในการ
พัฒนาภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.2) การประเมินความคาดหวังของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556-
2557 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ด้าน คือ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามรูปภาพที่ 7.2.2-7.2.4 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. เนื้อหาของหลักสูตร นักศึกษามีความคาดหวังว่าหากส าเร็จการศึกษา สามารถน าเนื้อหารายวิชาไปใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีการฝึกภาคสนาม การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และ/หรือ การทัศน
ศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง  

2. อาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความคาดหวัง ในเรื่องอาจารย์มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชาที่
สอนเป็นอย่างดี และ มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  

3. สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามีความคาดหวัง ในเรื่องความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อมภายในคณะ การฝึกภาคสนาม และการทัศนศึกษา  และสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
เหมาะสม ซึ่งเอ้ือให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการและการเรียน 
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4.57
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การประเมินเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าเฉลี่ย 
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รูปภาพที่ 7.2.2 ความคาดหวังด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง ปีการศึกษา 2556-2557 

 

ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
นักศึกษามีความคาดหวัง ในเรื่องความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร และทักษะ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง 
 

 

รูปภาพที่ 7.2.3 ความคาดหวังด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนระหว่าง ปีการศึกษา 2556-2557 
 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นักศึกษามีความคาดหวังให้มีกิจกรรมที่ปลูกฝังความตระหนักและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน และ 

มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน 
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ความคาดหวังด้านการจัดการเรียนการสอน
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ความคาดหวังด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน

ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2556 
(เทอม 2) 

ปีการศึกษา 2557 
(เทอม 1) 

ปีการศึกษา 2557 
(เทอม 2) 

ปีการศึกษา 2556 
(เทอม 2) 

ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2557 
(เทอม 1) 

ปีการศึกษา 2557 
(เทอม 2) 
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รูปภาพที่ 7.2.4 ความคาดหวังด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระหว่าง ปีการศึกษา 2556-2557 
 

1.3 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน จากการส ารวจนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแสดง
ระดับความพึงพอใจของปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ความสุขด้านการเรียนการสอน ตามรูปภาพที่ 7.2.5 
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ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2556 
(เทอม 2) 

ปีการศึกษา 2557 
(เทอม 1) 

ปีการศึกษา 2557 
(เทอม 2) 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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รูปภาพที่ 7.2.5 ระดับความพึงพอใจสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จากรูปภาพแสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อปัจจัย 
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 และ 3.84 ตามล าดับ 
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3.90 3.89 4.29 3.94 3.44 3.62

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกต)ิ (ET)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (ETS)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยนื (ภาคปกต)ิ (LE)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยนื (ภาคพิเศษ) (LES)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือความม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อม (AS)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม (MT) 

ค่าเฉลี่ย
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รูปภาพที่ 7.2.6 ระดับความสุขในการเรียนที่คณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 จากรูปภาพ 7.2.6 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจ

และมีความสุขในการเรียนที่คณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนระดับ

ปริญญาโท มีค่าอยู่ในช่วง 3.31-4.42 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัย  แสดงผลได้ดังรูปภาพที่ 7.2.7 

   
รูปภาพที่ 7.2.7 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554-2556 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2556 มี
แนวโน้มค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จึงส่งผล
ให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ 

0.00

5.00 3.85 3.85 4.42 3.86 3.31 3.78

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกต)ิ (ET)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (ETS)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยนื (ภาคปกต)ิ (LE)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยนื (ภาคพิเศษ) (LES)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือความม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อม (AS)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม (MT) 

ค่าเฉลี่ย
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ด้านการวิจัย 
ในปี 2558 ผลการสอบถามความพึงพอใจผู้ให้ทุน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยสิ่งที่พึงพอใจมากที่สุด

คือการที่คณะมีผู้ประสานงานโครงการที่ติดต่อได้สะดวก และเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ และพึงพอใจน้อยที่สุดใน
ด้านการส่งรายงานตามก าหนดเวลา รวมทั้งการด าเนินงานของผู้วิจัยตามที่ตกลงกันไว้  คณะจึงได้น าความคิดเห็น
มาปรับปรุงโดยมอบหมายให้ผู้ประสานงานคอยตรวจสอบ และแจ้งเตือนนักวิจัยล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดเวลา และ
คอยติดตามสอบถามเพ่ือให้จัดส่งรายงานได้ทันตามก าหนด  

ส่วนความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างในปี 2557 พบว่ามีระดับที่สูงขึ้น โดยมีความพึงพอใจในเกือบทุกด้าน 
ยกเว้นด้านประสิทธิภาพการจัดตามก าหนดการและกิจกรรมมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย คณะจึงน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงโดยจัดประชุมและรายงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบขั้นตอนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  ส่วนผล
ความพึงพอใจในปี 2558 ภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจลดลง โดยผู้ว่าจ้างพึงพอใจมากที่สุดเรื่องโครงการที่จัด
ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน และความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน พึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่อง
ความเรียบร้อยของการจัดสถานที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ คณะน ามาปรับปรุงโดยมอบหมายคณะท างานที่เก่ียวข้อง
ในการจัดสถานที่ให้เพ่ิมการดูแลความเรียบร้อยให้มากขึ้นส าหรับการจัดในปีต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของผู้ว่าจ้าง
โครงการวิจัยบริการวิชาการ พบว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านระบบการด าเนินงานที่สะดวกรวดเร็ว ทันตาม
ก าหนดเวลา คณะได้น ามาปรับปรุงโดยมอบหมายให้มีผู้ประสานงานโครงการวิจัยบริการวิชาการเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
สามารถประสานงานได้รวดเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 7.2.8 ความพึงพอใจของผู้ให้ทุน และผู้ว่าจ้าง 
 

ปี 2558 พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  โดยในปี 2558 มีการพัฒนา
ในเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมีการออกไปศึกษานอกสถานที่มากขึ้นตามความคิดเห็นจากปี 2557 ท าให้ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น แต่เมื่อเทียบกับคณะคู่เทียบในปี 2558 พบว่ามีความพึงพอใจน้อยกว่า  จึงน า
ความคิดเห็น หรือปัญหาที่ได้จากแบบสอบถามในปี 2558 ไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานในเรื่องนักศึกษาพ่ีเลี้ยง 
สถานที่พัก และการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

ส่วนการให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการปี 
2557 ลดลง จึงได้น ามาปรับปรุงการให้บริการในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการให้ความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO 17025   ในปี 2558 พบว่าร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพ่ิมมากขึ้น และพึงพอใจค่อนข้างใกล้เคียงกับคณะคู่เทียบ โดยพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการให้
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ค าแนะน าเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์และค่าใช้จ่าย ทักษะความช านาญของเจ้าหน้าที่ และคุณภาพผลการ
วิเคราะห์  ส่วนด้านการประสานงานและการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งจะน าไป
ปรับปรุงการให้บริการในปี 2559 นอกจากนี้เมื่อสอบถามผู้รับบริการอบรมค่ายเยาวชนในเรื่องการเปรียบเทียบกับ
ค่ายเยาวชนอื่นที่ผู้รับบริการเคยเข้าร่วม พบว่าผู้รับบริการร้อยละ 81.25 มีความพึงพอใจการจัดของคณะมากกว่า
ที่อ่ืน และรูปแบบที่ต้องการให้จัดคือค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะจึงประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้างโดยเลือกรูปแบบ
ค่ายด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามรูปแบบเดิม แต่จะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องกิจกรรมย่อยและการศึกษาดูงานตาม
ความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 7.2.9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ในด้านความผูกพัน พบว่าปี 2558 ผู้ให้ทุนในประเทศมีความผูกพันร้อยละ 75 โดยมีความเชื่อมั่นระดับ
ปานกลางในเรื่องการเก็บรักษาความลับของโครงการ  ส่วนในกลุ่มผู้ว่าจ้างพบว่าลดลงจากปี 2557 โดยมีความ
เชื่อมั่นระดับปานกลางเรื่องการด าเนินงานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์โครงการ และคุณภาพการจัดโครงการ ส่วน
ด้านผู้รับบริการร้อยละ 83.33 เห็นว่าในอนาคตหากคณะจัดกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจจะมาเข้าร่วมแน่นอน ใน
ส่วนของการบริการตรวจวัดวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมยังพบว่าผู้ใช้บริการร้อยละ 52.9 ยังเป็น
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า 5 ครั้ง และร้อยละ 100 ของผู้รับบริการจะแนะน าบุคคลหรือหน่วยงาน
อ่ืนให้มาใช้บริการของคณะอีกด้วย 

คณะน าข้อมูลที่ ได้ ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมแต่ละโครงการ และ
คณะกรรมการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล โดยประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าจ้างเพ่ือให้การจัด
โครงการและการให้บริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ว่าจ้างและผู้รับบริการ และน าผลการ
ปรับปรุงการบริการไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการทีมอ านวยการ 
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รูปภาพที่ 7.2.10 ร้อยละความผูกพัน 
 

การสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มคณาจารย์ แบ่งเป็นการสอบถามในด้านการ
จัดท าโครงการ และด้านระบบสนับสนุนการวิจัย  ในด้านการจัดท าโครงการพบว่าพึงพอใจลดลงจากปี 2557 โดย
พึงพอใจมากที่สุดในเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องช่องทางติดต่อร้องเรียน และแสดง
ความคิดเห็นที่เข้าถึงง่ายและเหมาะสม  ส่วนความพึงพอใจของคณาจารย์ในเรื่องระบบสนับสนุนด้านการวิจัย ปี 
2558 พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ระบบฐานข้อมูลข่าวสาร 
และการให้ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะ  และพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องการจัดกิจกรรม Research Talk การ
ให้บริการตรวจภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการจัดบอร์ดชื่นชมผู้มีผลงานเด่น   

คณะได้น าข้อมูลไปวางแผนเพ่ิมช่องทางแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถามและทางเว็บไซต์หน่วยงาน  
มีการเพ่ิมจ านวนการจัดกิจกรรม Research Talk จากปีละ 5 ครั้งเป็น 6 ครั้ง และเลือกหัวข้อตามท่ีมีผู้เสนอความ
คิดเห็น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกคณะได้เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ คณะยังมีบุคลากรที่เป็นชาว
ต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา และมีความรู้ด้านวิจัยจ านวน 3 คน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตรวจภาษาอังกฤษของผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่  

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 7.2.11 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจกับร้อยละความคาดหวังพบว่าสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังมาก
ที่สุดคือกลุ่มคณาจารย์ มีค่าความต่างมากที่สุดในเรื่องช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นที่
เข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสม   กลุ่มรองลงมาคือผู้ให้ทุน มีค่าความต่างมากที่สุดในเรื่องการส่งรายงานตาม
ก าหนดเวลาและการด าเนินงานตามที่ตกลงไว้  ส่วนกลุ่มที่มีความพึงพอใจใกล้เคียงกับความคาดหวังคือกลุ่ม
ผู้รับบริการ มีค่าความต่างมากท่ีสุดในเรื่องที่พัก 
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คณะน าข้อมูลมาปรับปรุงในเรื่องการเพ่ิมช่องทางติดต่อ ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น โดยเพ่ิม
ช่องทางจากหน้าเว็บไซต์ นอกเหนือไปจากช่องทางเดิมที่เคยมีคือทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และจดหมาย  มีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสอบถามการจัดส่งรายงานให้กับแหล่งทุนตามก าหนดเวลา และมีการประชุม
คณะกรรมการจัดโครงการอบรมเพ่ือปรับปรุงด้านที่พักและการจัดโครงการตามความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 7.2.12 ร้อยละความพึงพอใจและความคาดหวัง 
 

ส่วนประเด็นความไม่พึงพอใจพบว่ามาจากกลุ่มคณาจารย์ โดยมีเรื่องการประสานงานกับภาคเอกชนที่
ล่าช้า และการไม่เก็บรักษาความลับของโครงการ คณะได้น าข้อมูลสรุปในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุง โดยจัดท าร่างขั้นตอนการด าเนินงานกับภาคเอกชนเพ่ือให้มีแนวทางชัดเจนและรวดเร็ว รวมถึงการ
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเก็บข้อมูลของโครงการไว้เป็นความลับและไม่น าออกเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
จากเจ้าของโครงการ 
ตารางท่ี 7.2.1 จ านวนประเด็นความไม่พึงพอใจ ปี 2558 

เร่ือง ผู้ให้ทุน ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(คณาจารย์) 

จ านวนประเด็นความไม่พึงพอใจ 0 0 0 2 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัย  แดงผลได้ดังรูปภาพที่ 7.2.13 

   
รูปภาพที่ 7.2.13 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554-2556 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2556 มี
แนวโน้มค่าเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจนส่งผล
ให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ 

จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา มี 3 ข้อซึ่งจ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมี
ประสิทธิภาพมีจ านวน 2 ข้อที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 1 ข้อ งานบริการการศึกษาได้
ด าเนินการน านักศึกษาเข้าแจ้งความ และส่งเรื่องต่อให้งานกายภาพฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ คณะยังมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือให้การช่วยเหลือนักศึกษา และคณะกรรมการสอบสวนได้มอบหมายให้งาน
ประสานงานขอภาพกล้องวงจรปิดจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่เนื่องจากการ
ประสานงานล่าช้าท าให้ภาพจากกล้องวงจรปิดถูกลบไปโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงไม่สามารถสืบสวน
หาภาพผู้กระท าผิดต่อไปได้  

 

ตารางท่ี 7.2.2 จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
ป ี จ านวนข้อ

ร้องเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขปรับปรุง 

การแก้ไขปรับปรุง 

2556 0 0 - 
2557 0 0 - 

2558 1 1 มีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร ENNRJ เร่ือง
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน น าเข้าที่ประชุมงานโดยปรับปรุงขั้นตอนการ
ด าเนินงานวารสาร และพฒันาระบบตอบโต้ทีช่ัดเจนกับผู้ส่งบทความ  

 

นอกจากนี้ คณะจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันให้กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ของคณะ โดยในปีการศึกษา 2555- 
2557 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1). ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2). พิธีไหว้ครู 3). งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 4). กิจกรรมปาร์ตี้ไอติม รวม 5 ครั้ง นอกจากนี้ สมาคมศิษย์เก่ายังมีการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม ได้แก่ 5). การจัดกิจกรรมสร้างฝายสร้างฝายชะลอน้ าโดยสมาคมศิษย์เก่า
และ 6). การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 7). ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

ซึ่งจากการพัฒนการเรียนการสอน และการสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นนักศึกษา ท าให้นักศึกษา และ
ศิษย์เก่ามีความผูกพันกับคณะ และสร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง (รูปภาพที่ 7.2.13) โดยมีรายละเอียดของผลงาน ดังนี้  

1).รางวัลน าเสนองานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สห
วิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” 1 คน  

2). รางวัลคนดีศรีสถาบัน ในโครงการเชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน  
1 คน  
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3). รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2556 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 1 
คนและสาขาศิลปวัฒนธรรม 1 คน  

4). รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจ าปี 2556 1 คน 
และ ประจ าปี 2557 1 คน  

5). รางวัลเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2557 ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง 1 คน และรางวัล
งานวิจัยคุณภาพระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน 

6). รางวัลระดับนานาชาติ จ านวน 5 คน ได้แก่รางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม 
Semi-Grand Seoul International Invention Fair (SIIF 2014) และ Special Award Seoul International 
Invention Fair (SIIF 2014)  เรื่อง “กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง” จากงานแสดงนิทรรศการและ
ประกวดระดับนานาชาติ  Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 จัด โดย Korea Invention 
Promotion Association : KIPA ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติโคเอ็กซ์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

 
รูปที ่7.2.14 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2555-2557 

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คณะให้โอกาสและให้การสนับสนุนทุนในการน าเสนอผลงานในประเทศ
และต่างประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะที่เน้นการลงมือปฏิบัติต่อยอดการ
เรียนรู้ในภาคทฤษฎี ท าให้นักศึกษามีการบูรณาการความรู้และเป็นคนดีรับผิดชอบต่อสังคม 
  นอกจากนีต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 มีจ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ภูมิภาค หรือผู้บริหาร
องค์กร จ านวน 6 รางวัล ได้แก่ ปีพ.ศ. 2556 จ านวน 1 รางวัล ปี 2557 จ านวน 1 รางวัล และปี 2558 จ านวน 4 
รางวัล 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร 
เมื่อพิจารณาระดับความผูกพันของบุคลากรประเภทสายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพัน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีระดับความผูกพัน สูงสุดคือ ด้านความรู้สึก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97  และด้านที่มีระดับความผูกพัน ที่มี
ต่ าสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
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เมื่อพิจารณาระดับความผูกพันของบุคลากรประเภทสายสนับสนุน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพัน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความผูกพัน สูงสุดคือ ด้านความรู้สึก   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  และด้านที่มีระดับ
ความผูกพัน ต่ าสุด คือด้านการคงอยู่กับองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากการที่พนักงาน
สายวิชาการและสายสนับสนุนมีความแตกต่างในเรื่องของความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ตลอดจนกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่อาจจะมีแนวทางปฏิบัติที่ต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลท าให้ความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

    
รูปภาพที่ 7.3.1 ระดับความผูกพันของบุคลากรประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.77 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบและความส าเร็จของงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านเงินเดือน/
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความม่ันคงในการท างาน 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
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รูปภาพที่ 7.3.2 ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายวิชาการ 

รูปภาพที่ 7.3.3 ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุน 
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รูปภาพที่ 7.3.4 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ 

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
 จากการที่คณะมีนโยบายด าเนินโครงการ Low Carbon Faculty ปีงบประมาณ 2554  ส่งผลให้การใช้
ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2553 มีปริมาณ 1,516,500 หน่วย ซึ่งใช้เป็นปีฐาน การใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ 2553 (ปีฐาน)  แต่หากเปรียบเทียบเฉพาะปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 2558 จะพบว่า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 45,139 หน่วย หรือเท่ากับร้อยละ 3.46 เนื่องจากคณะ มีกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการ
เรียนการสอนในช่วงฤดูร้อนจากการเปิดภาคการศึกษาแบบใหม่ ท าให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น (รูปภาพที่ 7.4.1) 
 

 
รูปภาพที่ 7.4.1 สถิติของการใช้ไฟฟ้า  

 

 

ในด้านการใช้น้ าประปา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 การใช้น้ าประปาลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณ 2553 (ปีฐาน)  ยกเว้นเมื่อปี 2556 เกิดเหตุการณ์ท่อน้ าใต้พ้ืนดินแตกจากการก่อสร้างระบบบ าบัด
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น้ าเสียรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งกว่าจะพบสาเหตุจึงสูญเสียน้ าไปเป็นจ านวนมาก และหากเปรียบเทียบเฉพาะ

ปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 2558 จะพบว่าปริมาณการใช้น้ าประปาเพ่ิมขึ้น 2,306 ลบ.ม. หรือเท่ากับ

ร้อยละ 13.28 เนื่องด้วยการใช้น้ าประปาของคณะมีการด าเนินการมานานและลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ด้วย

จ านวนบุคลากรที่เพ่ิมมากขึ้น มีการเรียนการสอนในช่วงฤดูร้อนท าให้มีการใช้น้ าประปาเพ่ิมมากขึ้น (รูปภาพที่ 

7.4.2) 
 

 
รูปภาพที่ 7.4.2 สถิติของการใช้น้ าประปา 

 

การใช้น้ ามันรถลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบ ยกเว้นเมื่อปีงบประมาณ 2555 (ปลายปี 2554) เกิด
เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ที่วิทยาเขตศาลายา ท าให้ต้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่คณะทันตแพทย์ วิทยาเขตพญาไท เพ่ือ
ด าเนินการกิจการต่าง ๆ ของคณะ  อีกทั้งคณะได้รับมอบพ้ืนที่ ณ จังหวัดล าปาง จึงมีความจ าเป็นต้องใช้รถในการ
เดินทางเพ่ือไปปฏิบัติงานที่พ้ืนที่ศูนย์ล าปาง และหากเปรียบเทียบเฉพาะปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 
2558 จะพบว่าปริมาณการใช้น้ ามันรถลดลง 1,127 ลิตร หรือเท่ากับร้อยละ 19.02  

 

 

รูปภาพที่ 7.4.3  สถิติของการใช้น้ ามันรถ 
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เมื่อด าเนินโครงการ Low Carbon Faculty ปีงบประมาณ 2557  การใช้กระดาษลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ

เทียบกับปีงบประมาณ 2556 (ปีฐาน) (รูปภาพที่ 7.4.4) และหากเปรียบเทียบเฉพาะปีงบประมาณ 2557 กับ

ปีงบประมาณ 2558 จะพบว่าปริมาณการใช้กระดาษลดลง 82,000 แผ่น หรือเท่ากับร้อยละ 9.30 ซึ่งคณะจัดการ

ประชุมโดยไม่ใช้กระดาษในการประชุมคณะกรรมการโครงการ Low Carbon Faculty เป็นล าดับแรก จากนั้นได้มี

การน าไปขยายผลใช้ในการประชุมที่ส าคัญ ๆ ของคณะ ได้แก่ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

คณะกรรมการทีมอ านวยการ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวท าให้คณะได้รับประกาศการรับรองการประชุมสีเขียว 

(Green Meeting) ในปี 2558   

 และในปี 2558 คณะได้มีการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เพ่ือมุ่งหวังลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น และเป็นแบบอย่างให้หน่วยงาน คณะและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย (รูปภาพที่ 7.4.4) 

 
รูปภาพที่ 7.4.4 สถิติของการใช้กระดาษ 

 

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ปี 2557 ผลลัพธ์พบว่าจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก

ผู้บริหารได้วางนโยบายพร้อมผลักดันและกระตุ้นน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน โดยจัด
กิจกรรมการอบรม บรรยาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยในปี 2558 งานนโยบายและแผนจึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
สภาพการจัดการความรู้ของคณะ และน าผลตลอดจนข้อเสนอแนะมาก าหนดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากร 
โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ลดลง แต่มีความชัดเจนครอบคลุมมากข้ึนและเป็นการแก้ปัญหาในด้านเวลาที่ไม่
ตรงกัน เพ่ิมให้บุคลากรได้โอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง  (รูปภาพที่ 
7.4.5) 
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การสื่อสารและผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 

รูปภาพที่ 7.4.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ในปีงบประมาณ 2556-2558 จากการวิเคราะห์ภาพรวมของการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติพบว่าระดับ
ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2558 ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 95.58 ซึ่งเป็น
แนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากทีมผู้บริหารของคณะ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติ และมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าเพ่ือประเมินผล ตลอดจนทบทวน
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการทีมอ านวยการ ในการจัดประชุมของทุก
เดือน (รูปภาพที่ 7.4.6) 

 

 
รูปภาพที่ 7.4.6 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
ผลส ารวจร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กรในปี 2558 พบว่าบุคลากรรับรู้และ

เข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 88.80 ซึ่ง
เป็นแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น จากปี 2557 ทั้งนี้เป็นผลจากการปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านช่องทางการ
ประชุมทีมอ านวยการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ระบบอินเทอร์เน็ต หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ รายงาน
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ประจ าปี แผ่นป้ายติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรได้ในทุกระดับ (รูปภาพที่ 
7.4.7) 

 

 
รูปภาพที่ 7.4.7 บุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กร 

 

ในปีงบประมาณ 2556-2557 คณะก าหนดให้พิจารณาความส าเร็จของตัวชี้วัด จากระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมาย (รูปภาพที่ 7.4.8) โดยก าหนดให้ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในตัวชี้วัด
แต่ละตัวมีความส าคัญเท่า ๆ กัน จากผลการด าเนินงานพบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลส าเร็จ 50 ตัวชี้วัด จากจ านวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด และในปีงบประมาณ 2558 ผลการด าเนินงานพบว่ามีตัวชี้วัดที่บรรลุผลส าเร็จใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-3 จ านวน 33 ตัวชี้วัด และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4-5 จ านวน 14 ตัวชี้วัด จากจ านวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด  

 

 
รูปภาพที่ 7.4.8 จ านวนตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

 

ในปี 2556 – 2558 ผลส ารวจความคิดเห็นต่อระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (รูปภาพที่ 7.4.9)
พบว่ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากคณะมีการก าหนดเป้าหมายที่สูงขึ้น อีกทั้งคณะรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนรุ่นใหม่ จึงอาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการและวิธีการประเมินระบบบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล ซึ่งผู้บริหารได้รับทราบและตระหนักในเรื่องดังกล่าว  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559 ได้มอบหมายให้งาน
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นโยบายและแผน ประสานงานเพ่ือจัดชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์วิธีการประเมินการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล 

 
รูปภาพที่ 7.4.9 ผลการประเมินระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
ปี 2557 – ปี 2558  พบว่า งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (รูปภาพที่ 7.5.1) โดยเป็นการ

เพ่ิมขึ้นจากงบลงทุนมากที่สุด ในส่วนของงบด าเนินการปี 2557 ที่ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน 0.42 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นในปี 2558 จ านวน 0.07 ล้านบาท คณะมีแนวทางบริหารจัดการงบประมาณ
โดยใช้งบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก และใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนเพ่ือลดความเสี่ยงในการที่
งบประมาณไม่เพียงพอ 

 
รูปภาพที่ 7.5.1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 
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รูปภาพที่ 7.5.2 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับตามประเภทรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 

ปี 2557 พบว่างบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับในงบอุดหนุน ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 จ านวน 28.51  
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 36.12 ลดลงจากงบอุดหนุนเพียงหมวดเดียว คือร้อยละ 82.49 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติใหม่ โดยตั้งงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายโครงการบริการวิขาการ (รับจ้างวิจัย) รวมทั้ง
โครงการวิจัยทั่วไปจากกองทุนเงินอุดหนุนวิจัยเพ่ิมในระบบให้โดยคณะไม่ต้องตั้งงบประมาณ แต่สัดส่วนงบลงทุน
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.03 ในปี 2558 ผู้บริหารมีแนวทางให้เสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่
สอดคล้องกับประมาณการรายได้ที่จะได้รับ เน้นความส าคัญงบประมาณที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ในปี 2558 พบว่า
งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ 2557 จ านวน 14.04  ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 27.84 
เป็นการลดลงจากงบรายจ่ายอ่ืนมากที่สุด คือร้อยละ 100.00 เนื่องจากคณะโอนงบรายจ่ายอ่ืนไปจัดซื้อครุภัณฑ์
รองรับการเรียนการสอน (รูปภาพที่ 7.5.3-7.5.4) 

 

รูปภาพที่ 7.5.3 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 
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รูปภาพที่ 7.5.4 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับตามประเภทรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 

จากแนวโน้ม 3 ปี การเบิกจ่ายจ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะมีแนวทางให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
โดยการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือนเสนอต่อหัวหน้างาน ผู้บริหาร ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงานและมหาวิทยาลัย (รูปภาพที่ 7.5.5) 
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รูปภาพที่ 7.5.5 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 

    และอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามประเภทรายจ่าย 
ปี 2557 พบว่าอัตราส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 40.67 เพ่ิมเป็นร้อยละ 

46.00 เป็นการเบิกจ่ายงบด าเนินการมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เงินอุดหนุน งบบุคลากร และงบลงทุน ดังนั้นในปี 
2558 จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนเพ่ือปรัดลดงบประมาณและน ามาสรุปการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ปี 2558 ส่งผลให้คณะสามารถปรับลดแผนการใช้จ่ายงบฯ ลงได้จ านวน 1,066,452 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 4.05 จากวงเงินงบฯ ที่เสนอขอตั้งงบฯ ต้นปี  

ซึ่งในปี 2558 พบว่าอัตราส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 46.00  เพ่ิมเป็นร้อย
ละ 65.45 เป็นการเบิกจ่ายงบด าเนินการมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เงินอุดหนุน งบบุคลากร งบลงทุนตามล าดับ 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมีแนวทางให้เสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่สอดคล้องกับประมาณการ
รายได้ที่จะได้รับ และเน้นการท างานที่มีแผนรองรับและมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะดังนั้นการ
เบิกจ่ายจึงใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ (รูปภาพที่ 7.5.6) 
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รูปภาพที่ 7.5.6 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 

         และอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามประเภทรายจ่าย 
 

โครงการ Low Carbon Faculty 
สรุปการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2553 (ปีฐาน)  โดยเฉพาะเมื่อคิดเป็น

จ านวนเงิน สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 688 ,260 บาท (4 บาท/ยูนิต) ในปี 2558 แต่หากเปรียบเทียบเฉพาะ

ปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 2558 จะพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 45 ,139 หน่วย หรือเท่ากับร้อย

ละ 3.46 เนื่องด้วยการใช้ไฟฟ้าของคณะมีการด าเนินการมานานและลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว จึงท าให้เป็นการยาก

ที่จะลดลงได้อีก ต้องมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนและใช้เวลาในการ

สร้างจึงจะสามารถลดลงได้อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งมีกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการเรียนการสอนในช่วงฤดูร้อนจากการ

เปิดภาคการศึกษาแบบใหม่ ท าให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น (รูปภาพที่ 7.5.7) 

 

รูปภาพที่ 7.5.7 งบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการลดต้นทุนหรือกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ 
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สรุปการใช้น้ าประปาลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2553 (ปีฐาน)  โดยเฉพาะเมื่อคิดเป็น

จ านวนเงิน ตั้งแต่ปี 2553 – 2558 สามารถลดค่าน้ าประปาได้ 18,272 บาท (16 บาท/ลบ.ม.) ยกเว้นเมื่อปี 2556 

เกิดเหตุการณ์ท่อน้ าใต้พ้ืนดินแตกจากการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งกว่าจะพบสาเหตุจึง

สูญเสียน้ าไปเป็นจ านวนมาก และหากเปรียบเทียบเฉพาะปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 2558 จะพบว่า

ปริมาณการใช้น้ าประปาเพ่ิมข้ึน 2,306 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 13.28 เนื่องด้วยการใช้น้ าประปาของคณะมีการ

ด าเนินการมานานและลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ด้วยจ านวนบุคลากรที่เพ่ิมมากขึ้น มีการเรียนการสอนในช่วงฤดู

ร้อนท าให้มีการใช้น้ าประปาเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย (รูปภาพที่ 7.5.8) 

 
รูปภาพที่ 7.5.8 สรุปค่าใช้จ่ายการใช้น้ าประปา 

 

สรุปการใช้น้ ามันรถลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2553 (ปีฐาน) โดยเฉพาะเมื่อคิดเป็น

จ านวนเงิน สามารถลดค่าน้ ามันได้ 18,272 บาท (16 บาท/ลบ.ม.) ในปี 2558  ยกเว้นเมื่อปีงบประมาณ 2555 

(ปลายปี 2554) เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ที่วิทยาเขตศาลายา ท าให้ต้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่คณะทันตแพทย์ วิทยา

เขตพญาไท เพ่ือด าเนินการกิจการต่าง ๆ ของคณะ จึงมีการใช้รถลุยน้ าท่วมไปกลับบ่อยครั้งระหว่างศาลายาและ

คณะทันตแพทย์ วิทยาเขตพญาไท อีกทั้งคณะได้รับมอบพ้ืนที่ ณ จังหวัดล าปาง จึงมีการใช้รถวิ่งขึ้นลงระยะไกล

เพ่ิมมากขึ้น และหากเปรียบเทียบเฉพาะปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 2558 จะพบว่าปริมาณการใช้

น้ ามันรถลดลง 1,127 ลิตร หรือเท่ากับร้อยละ 19.02 (รูปภาพที่ 7.5.9) 
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รูปภาพที่ 7.5.9 สรุปค่าใช้จ่ายการใช้น้ ามันรถ 

 

การใช้กระดาษปีงบประมาณ 2555 มีปริมาณ 728,982 แผ่น ซึ่งใช้เป็นปีฐาน เมื่อด าเนินโครงการ Low 

Carbon Faculty ปีงบประมาณ 2556  มีปริมาณการใช้กระดาษ 923,873 แผ่น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.73 (เป้าหมาย

ลดลงร้อยละ 5), ปีงบประมาณ 2557 มีปริมาณการใช้กระดาษ 882,096 แผ่น ลดลงร้อยละ 5.73 (เป้าหมาย

ลดลงร้อยละ 7) และปีงบประมาณ 2558 มีปริมาณการใช้กระดาษ 800,096 แผ่น ลดลงร้อยละ 16.98 (เป้าหมาย

ลดลงร้อยละ 10) 

 
รูปภาพที่ 7.5.10 สรุปร้อยละการใช้กระดาษ 

 

 
รูปภาพที่ 7.5.11 สรุปค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ 
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สรุปการใช้กระดาษเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 (ปีฐาน)  ปี 2556 มีปริมาณกระดาษเพ่ิมขึ้น

เนื่องจากเม่ือเริ่มท าโครงการ Low Carbon Faculty ได้มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องมากข้ึน จึงพบว่ามีการใช้กระดาษ

จากแหล่งอ่ืน ๆ ด้วย ท าให้มีปริมาณกระดาษเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน จากนั้นตั้งแต่ปี 2557 การใช้กระดาษมีปริมาณ

ลดลงอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหากเปรียบเทียบเฉพาะปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 

2558 จะพบว่าปริมาณการใช้กระดาษลดลง 82,000 แผ่น หรือเท่ากับร้อยละ 9.30 โดยเฉพาะเมื่อคิดเป็นจ านวน

เงิน สามารถลดค่ากระดาษได้ 36,900 บาท ซึ่งคณะเน้นการประชุมโดยไม่ใช้กระดาษในโครงการ Low Carbon 

Faculty เป็นโครงการน าร่อง จากนั้นมีการน าไปใช้ในการประชุมที่ส าคัญ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการส่วน

งาน คณะกรรมการทีมอ านวยการ และคณะยังได้รับประกาศการรับรองการประชุมสีเขียว (Green Meeting) อีก

ด้วย จึงท าให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ (รูปภาพที่ 7.5.10-7.5.11) 

ทั้ง นี้การประชุมโครงการ Low Carbon Faculty เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน หาวิธีการใหม่ ๆ ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ ซึ่งในปี 2558 คณะได้มีการน าเทคโนโลยี

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เพ่ือมุ่งหวังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น และเป็นแบบอย่าง

ให้คณะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย 
 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง 

จากรูปภาพที่ 7.5.12 แสดงถึงอัตราส่วนทุนหมุนเวียน หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง ของคณะเปรียบเทียบ
ในปีงบประมาณ 2556-2557 จะเห็นได้ว่า คณะมีอัตราส่วนสภาพคล่องสูง ซึ่งแสดงว่าคณะมีความสามารถในการ
ช าระหนี้ระยะสั้นได้ดี และมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 25.5, 7.22 และ 15.16 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับมาตรฐานซึ่งโดยปกติจะเป็นอัตราส่วน 2:1 จะถือว่าเหมาะสม 
 

 
รูปภาพที่ 7.5.12 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง 
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หน่วย:เท่า



 
94 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี 2558 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล (หมวด 7) 

จากรูปภาพที่ 7.5.13 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไป 
กับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.21 ,92.84 ,93.09 และ 93.97 ตามล าดับจากปีงบประมาณ 2555-
2558 และจะเห็นได้ว่าทางคณะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนฯมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของคณะที่เป็นการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นพันธกิจหลัก 
 

 
รูปภาพที่ 7.5.13 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
 

 

 

0

20

40

60

80

100

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

75.85
90.74 89.03 89.51

81.37
97.74 95.65 95.25

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไป
กับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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