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คํานํา 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งโดย รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์  
ที่มองเห็นแนวโน้ม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบัน คณะใช้ระบบการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการ วิชาการแบบบูรณาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งระดับปรญิญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งนับเป็นส่วนสําคัญของการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรแบบสหสัมพันธ์วิทยาออกไปสู่ทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพ่ือให้เกิดความ
ย่ังยืนของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร  

คณะได้จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564-2568 ซึ่งแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1. การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 2. การสร้างความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา 3. การสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม 4. การสร้างและการบริหารองค์กรอย่าง
ย่ังยืน  

โดยในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ ด้านที่ 4 ซึ่งเป็นเร่ืองของการสร้างและการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน มี
เป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีกลยุทธ์เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการผลักดันพันธกิจเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์คณะ ดังน้ัน งานบริหารและทรัพยากรบุคคลจึง
ได้กําหนดตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับความสุข
และความผูกพันต่อองค์กรในระดับดีถึงดีมาก ตัวชี้วัดที่ 4.7 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับตําแหน่งสูงขึ้น 
(ผศ./รศ./ศ./นักวิจัย ระดับ 1-3) และตัวชี้วัดท่ี 4.8 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตําแหน่งสูงข้ึน 
(ผู้ชํานาญการพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ) 
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2565-2569 ครอบคลุมด้านการวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติท่ีดี
ต่อองค์กร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร แผนฯ น้ีได้ผ่านการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําส่วนงาน ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564   

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเล่มน้ีจะช่วยเสริมระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลของคณะให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านในการผลักดันแผนน้ีให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 
วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ประวัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
 นับแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา การเพ่ิมข้ึนของประชากรอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัว
ของปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึง สถานการณ์
ดังกล่าวและเล็งเห็นความสําคัญด้านการศึกษา วิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จึงได้จัดตั้ง โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project) ขึ้น 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยมีที่ทําการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจากน้ันโดยการ
สนับสนุนด้านงบประมาณเร่ิมต้นจากมูลนิธิฟอร์ด โครงการฯ ได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง 
(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส) เพ่ือเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการ
บริหารสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2521 โครงการฯ ได้พัฒนาเป็นคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty 
of Environment and Resource Studies) โดยมีสถานที่ของตนเอง ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ณ ศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา 

คณะได้ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และนานาชาติ และในปีการศึกษา 2546 คณะมี
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมาจนถึงปัจจุบัน  
 
2. วสิัยทัศน์ 

สถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลําดับที่ 1 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2568 และลําดับ 1 ใน 3 
ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2574 

 
3. พันธกิจ 

สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ด้านสิง่แวดลอ้มและทรัพยากร 
 

4. ค่านิยม 
 รู้แจ้งรู้จริงสมเหตุสมผล (Mastery) 
 กลมกลืนกับสรรพสิ่ง (Harmony) 
 มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น (Altruism) 
 มั่นคงในคุณธรรม (Integrity) 
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 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality) 
 ใฝ่ใจเป็นผู้นํา (Leadership) 

 
5. สมรรถนะหลกั 

เป็นผู้นําการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดลอ้ม สู่การปฏิบัต ิ
 

6. โครงสร้างองค์กร 
 โครงสร้างปัจจุบันของคณะผา่นมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 559 เมือ่วันที่ 19 สิงหาคม 
2563 ตามภาพที่ 1-1 
 

 
 

ภาพท่ี 1-1  โครงสร้างคณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
7. ข้อมูลบคุลากร 
 

ผู้ปฏิบัติงานในคณะจํานวน 149 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 57 คน (คิดเป็นร้อยละ 
38.26)  และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 92 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.74) (ภาพที่ 1-2) สัดส่วนบุคลากรจําแนก
ตามประเภทบุคลากรแสดงในภาพที่ 1-3 
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ภาพที่ 1-2  สดัส่วนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน2564 

 
ภาพท่ี 1-3  สดัส่วนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร 
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บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวน 57 คน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท/เทียบเท่า จํานวน 5 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 8.77)  และผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 52 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.23) (ภาพที่ 1-4) 

ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.75)  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 12 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 21.05)  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.84)  ตําแหน่งอาจารย์ 
จํานวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.84) และตําแหน่งนักวิจัย 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.50) (ภาพท่ี 1-5) 

 

 
 

ภาพท่ี 1-4  สัดส่วนคุณวุฒิของสายวิชาการ 
  

 
 

ภาพที่ 1-5  สดัส่วนผูด้ํารงตาํแหน่งทางวิชาการ 
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บุคลากรสายวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาแยกตามกลุ่มวิชาที่เลือก โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 10 คน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน  กลุ่ม
วิชาวนศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาเอก 9 คน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 16 คน กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน กลุ่มวิชาอื่น ๆ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาเอก 11 
คน (ภาพที่ 1-6) 
 

 
 

ภาพท่ี 1-6  คุณวุฒิของสายวิชาการ จําแนกตามกลุม่วิชา 
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บุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวน 92 คน มีคุณวุฒิการศึกษาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญา
ตรี จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.22)  คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.30)  คุณวุฒิ
ปริญญาโท จํานวน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.48) (ภาพท่ี 1-7) 
 

 
 

ภาพท่ี 1-7  สดัส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 29 คน มีระดับตําแหน่งต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นระดับชํานาญงาน 1 คน (คิด
เป็นร้อยละ 1.09) ระดับชํานาญการ จํานวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.96) และระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 
17 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.48)  (ภาพที่ 1-8) 
 

 
 

ภาพท่ี 1-8  สดัส่วนระดับตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 
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   อายุของบุคลากร มีอายุระหว่าง 41-45 ปี จํานวน 30 คน ซึ่งมากที่สุด รองลงมามีอายุระหว่าง 46-50 
ปี จํานวน 28 คน อายุระหว่าง 56-60 ปี จํานวน 25 คน อายุระหว่าง 36-40 ปี จํานวน 20 คน อายุระหว่าง 31-
35 ปี จํานวน 16 คน อายุระหว่าง 51-55 ปี จํานวน 15 คน อายุระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 9 คน และน้อยที่สุด
คือมีอายุไมเ่กิน 25 ปี จํานวน 2 คน (ภาพที่ 1-9) 
 

 
 

ภาพที่ 1-9  ความถี่ช่วงอายุตัวของผู้ปฏิบัตงิานในคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
  

 อายุงานของบุคลากร 5-9 ปี จํานวน 32 คน, ไม่เกิน 5 ปี จํานวน 28 คน,  25-29 ปี จํานวน 21 คน, 

10-14 ปี จํานวน 19 คน, 20-24 ปี จํานวน 17 คน,  15-19 ปี จํานวน 16 คน และน้อยที่สุดมีอายุงานระหว่าง 

30-34 ปี จํานวน 12 คน (ภาพท่ี 1-10) 

 
ภาพท่ี 1-10  ความถ่ีช่วงอายุงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
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8. ข้อมูลอัตราว่าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ตารางท่ี 1-1 ข้อมลูอัตราว่าง คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ลําดับท่ี เลขท่ีอัตรา ตําแหน่ง คุณวุฒิ การดําเนินการ 
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 

1 40/63 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ป.เอก ดําเนินการสรรหาคัดเลอืก 
2 41/63 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ป.โท ดําเนินการสรรหาคัดเลอืก 

       ข้อมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน  2564 
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ส่วนที ่2 
สภาพการณป์ัจจุบันด้านแนวโน้มการบริหารและการพฒันากําลังคน 

 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่งคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกําหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การพัฒนาที่กําหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากน้ีไป พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้ง
จากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความ
เสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ืองภายใต้แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป 
ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการ
พัฒนาได้ ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

1.2  เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ 

1.3  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า 

1.4  เพ่ือรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.5  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
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1.6  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

1.7  เพ่ือผลักดันให้ประเทศมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนําและสร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประกอบด้วย 
1.1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และ
มีความเป็นไทย 

1.2  ความเลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

1.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานรากและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเลื่อมล้ํา 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโล
จิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

1.4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 
2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
สุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

1.5  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
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พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

1.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายใน
การดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น 
และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมขึ้น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1.1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
1.2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
1.3  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1.4  ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน 
1.6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
1.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1.9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
1.10  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนา

คนไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 
 1)  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
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 2)  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 3)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

 4)  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑท์ี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

 5)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้ายสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ 

 6)  พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

 7)  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได ้
 
2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
 เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกลของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน 
และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” 
 ทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาวที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคนประกอบด้วย 
 -  การเงินอุดมศึกษา ระบบการเงินอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่สะท้อนคุณภาพและการพัฒนา เสนอให้มี
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา ในการนําเงินมาเสริมงบประมาณประจําปีเพ่ือพัฒนาอาจารย์ การเชื่อมโยง
กับภาคการผลิต การจัดตั้งวิสาหกิจ การพัฒนาแรงงาน มีการกําหนดความชัดเจนในการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาให้เป็นมาตรฐาน 
 -  เครือข่ายอุดมศึกษา มีความซ้ําซ้อน ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ไม่ได้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่าง
เครือข่ายอันจะนําไปสู่ความเป็นเลิศของประเทศ (เด่นคนเดียว) เห็นควรให้มีการสนับสนุนการทํางานในลักษณะ
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เครือข่าย ซึ่งจะนําไปสู่การควบรวมในมิติต่างๆ เช่น หลักสูตร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน การใช้บุคลากร
ร่วมกัน และการควบรวมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 -  การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนานักศึกษา
(ทุกด้าน) พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน 
 
3.  แผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 คําขวัญ  พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง 
 ปรัชญา  ความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 ปณิธาน  ปัญญาของแผ่นดิน 
 ค่านิยม 
  M Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
  A Altruism มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 
  H Harmony กลมกลืนสรรพสิ่ง 
  I  Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
  D Determination แน่วแน่ทํากล้าตัดสินใจ 
  O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
  L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นํา 
 วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยท่ีดีที่สุด
ของโลก ในปี พ.ศ. 2573 
 พันธกิจ  สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือ
สังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กําหนดทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) อันมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดของโลก 
ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งการท่ีองค์กรจะไปให้ถึงเป้าหมายได้น้ัน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างบูรณาการ ทั้ง
ในด้านทรัพยากรบุคคล ขั้นตอนการทํางาน และเทคโนโลยี ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับตัว
สําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างกําลังคนที่มี
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ความสามารถทันยุตสมัย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ยุค 
Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไป 
 

 
ที่มา : https://op.mahidol.ac.th/hr/wp-content/uploads/2019/07/MUHR-Strategy2563-2566final-update.pdf 

 
ภาพที่ 2-1  กรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
ที่มา : https://op.mahidol.ac.th/hr/wp-content/uploads/2019/07/MUHR-Strategy2563-2566final-update.pdf 

 
ภาพท่ี 2-2  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
วสิัยทัศน ์

  สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 
 พันธกิจ 
  1)  กําหนดสมรรถนะ คุณลักษณะ และทักษะที่จําเป็นของบุคลากรในอนาคต 
  2)  ส่งเสริมโอกาสเรียนรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีศักยภาพสูง 
  3)  ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาให้
เป็นองค์กรแหง่นวัตกรรม 
  4)  สร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้บุคลากร รวมถึงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสงู 
(Talent) 
  5)  กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าสูส่ังคมดิจทัิล 
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  6)  นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ (HR Smart Service) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1)  การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม้ีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ี 
  2)  การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
  3)  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งองค์กรนวัตกรรม 
 
4.  แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 วสิัยทัศน ์ สถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลําดับที ่1 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2568 และ
ลําดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2574 
 พันธกิจ   สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
 ค่านิยม 
  -  รูแ้จ้งรู้จริงสมเหตุสมผล 
  -  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
  -  มุ่งผลเพ่ือผูอ้ื่น 
  -  มั่นคงในคุณธรรม 
  -  สร้างสรรค์สิง่ใหม ่
  -  ใฝใ่จเป็นผู้นําด้านสิ่งแวดลอ้ม 
 สมรรถนะหลกั  เป็นผู้นําการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดลอ้ม สู่การปฏิบัติ 
 แผนยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน 
 
 แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2564 – 2568)  
ได้กําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากรทั้งบุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ตามตารางที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตรที่ 1 การสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
และนวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มสู่
ความเป็นเลิศ 

1. พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย 
3. สร้างและขยายเครือข่ายการวิจัยด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 
4. ขับเคลือ่นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
ผลติผลงานวิจัยใหม่ๆ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมทีต่อบโจทย์
ความท้าทายของสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้าง
ความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา 

การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น
ผู้นําในด้านการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

1. พัฒนาระบบเพ่ือการขยายฐานผู้เรียน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านศตวรรษที ่
21 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสร้าง
ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการสิ่งแวดล้อม 

การสร้างความเข้มแข็งด้านบริการ
วิชาการสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาการ 
2. สร้างและขยายเครือข่ายการบริการ
วิชาการและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดลอ้ม 
3. สร้างความย่ังยืนต่อเน่ืองและ
พัฒนาการให้บริการวิชาการดา้น
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสร้าง
และการบริหารองค์กร
อย่างยั่งยืน 

1. การบริหารจัดการรายรับ-
รายจ่ายให้สมดุล 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ดีเพ่ือให้เหมาะสมกับการทาํงาน 

1. เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างโอกาส
ในการสร้างรายได้และการบริหาร
สินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพและเอือ้ตอ่การ
ผลักดันพันธกิจเพ่ือบรรลุวิสยัทัศน์ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
เพ่ือการผลติและบรโิภคที่รับผิดชอบ และ
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
ปลูกฝังบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 
4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 เ พ่ือให้ดําเ นินการบรรลุ วิสัยทัศน์ของคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในการเป็น 
“สถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลําดับที่ 1 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2568 และลําดับ 1 ใน 3 ของ
อาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2574 และบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็น “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่น
จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ. 2573”  จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ี
จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา การ
คัดเลือก การพัฒนาขีดความสามารถและความก้าวหน้าในสายอาชีพ การสนับสนุนธํารงรักษาผู้มีความรู้ 
ความสามารถให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ การวิจัย รวมท้ังระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที ่3 
สภาพปัจจุบนัด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปี 2565 – 2569 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนกลยุทธ์คณะ พ.ศ. 2564 – 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการผลักดันพันธกิจเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังน้ี 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรของคณะมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ 
  2.  เพ่ือพัฒนาคณะให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพตามสายอาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการผลักดันความเป็นนานาชาติการบริหารจัดการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
 โดยแผนดังกล่าวได้นําไปสู่การปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2565 – 2569 

เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 – 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี พ.ศ. 2564 – 
2568 และสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก จึงจําเป็นต้องมี
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ี
ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยการใช้ SWOT Analysis และการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 6 ระบบ ดัง
แสดงในตารางท่ี 3-1 
 
ตารางที่ 3-1  การวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 6 ระบบ โดยวิธี SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

โอกาส  
(Opportunities) 

อุปสรรค  

(Threats) 
1. การวางแผนกําลังคน สรรหา
และคัดเลือกบคุลากร 
   - คณะกําหนดนโยบายการสรร
หาและคัดเลอืกบุคลากรทีช่ัดเจน 
โดยสายวิชาการรับวุฒิปริญญา

 
 
- ระบบการวางแผนกําลังคน การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรยัง
เป็นการตั้งรับ (W1) 

  
 
- มีคณะในพ้ืนที่
เดียวกันหลาย
คณะ ทําใหม้ีการ
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จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

โอกาส  
(Opportunities) 

อุปสรรค  

(Threats) 
เอก ส่วนสายสนับสนุนจะ
พิจารณาตามความจําเป็นภาระ
งานที่รับผิดชอบหลัก วุฒิปรญิญา
ตรีข้ึนไป ระบบการสรรหาเน้น
ความรู้ความสามารถของบุคคล
และประโยชน์ตอ่ภารกิจของคณะ
เป็นสําคัญ (S1) 

-ระบบการสรรหาบุคลากรสา
วิชาการยังไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากบางสาขาวิชาไม่มีผูท้ี่มี
คุณสมบตัิเหมาะสม  
- ระบบการวิเคราะหอ์ตัรากาํลัง
ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน 
เน่ืองจากลักษณะงานที่ปฏิบัติมี
ความหลากหลาย (W2) 

แข่งขันสูง ส่งผล
ตอ่การสรรหา
และการรักษาไว้
ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพของคณะ 

2. ระบบค่าตอบแทน 
   - คณะมีแนวทางบริหาร
ค่าตอบแทน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบัติงานโดยจัดทํา
ข้อตกลงร่วมกนัก่อนปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) 
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน และมีการกําหนด 
Core Competency บุคลากร
ทุกกลุ่มเชือ่มโยงกับการเพิ่ม
เงินเดือนประจาํปี (S2) 

 
- การบริหารคา่ตอบแทนตาม 
Performance ของบุคลากรสาย
สนับสนุนยังไมค่่อยมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากยังขาด
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําที่
ค่อนข้างยาก เน่ืองจากมีภาระ
งานหลากหลายแตกต่างกัน (W3) 
- การบริหารคา่ตอบแทนตาม 
Competency ยังวัดเป็น
รูปธรรม ค่อนข้างยาก เน่ืองจาก
พฤติกรรมที่กําหนดบางส่วนเป็น
นามธรรม (W4) 

  

3. ระบบสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 
   - คณะได้มีการจัดระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ให้กับบุคลากรเพ่ิมเติมจาก
สวัสดิการที่กฎหมายกําหนด โดย

 
 
- การจัดสวัสดกิารให้กับบุคลากร
เพ่ิมเติม จะตอ้งปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการ ทําให้ไม่คล่องตัว
ในการดําเนินการ (W5) 
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จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

โอกาส  
(Opportunities) 

อุปสรรค  

(Threats) 
มีคณะกรรมการสวัสดิการ
เพ่ิมเติม เพ่ือหารือในการจดั
สวัสดิการให้กับบุคลากร เชน่ 
การตรวจสุขภาพ ทุนส่งเสริมบุตร 
เงินกู้ยืม ฯลฯ (S3) 
4. ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   - คณะมีระบบการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน ท่ีมีการจัดทํา
ข้อตกลงร่วมกนัก่อนปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) 
ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดระบบ
ประเมินทีโ่ปร่งใส ยุติธรรม และ
เพ่ิมผลสมัฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน 
(S4) 

 
- ระบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
ยังไม่สามารถเช่ือมโยงกับการ
พัฒนาบุคลากร/การวาง
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ (W6) 

  

5. ระบบการพัฒนาและ
ความก้าวหนา้ 
   - คณะส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างตอ่เน่ือง โดยมีทุนสําหรับให้
บุคลากรไปพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ (S5) 
   - มรีะบบจูงใจและทุน
สนับสนุนสําหรับผลักดันในการ
ทําผลงานเพ่ือนําผลงานน้ันมาขอ
ตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน (S6) 

 
 
- บุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ไม่
สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (W7) 

 
 
- มแีหล่งเงินทนุ
สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร
จากส่วนงาน ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 
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จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

โอกาส  
(Opportunities) 

อุปสรรค  

(Threats) 
6. ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
   - การเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทํา
ให้สามารถปรบัเปลี่ยน
กฎระเบียบเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้คลอ่งตัวมาก
ยิ่งข้ึน 
   - คณะมีการระบบการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากร เป็นการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน (S7) 

 
 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่
ตอบสนองการใช้งาน (W8) 
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ส่วนที ่4 
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 - 2569 

  
จากผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(ประกาศใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) อันมี
เป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ. 2573 จึงนําผล
การประเมินสภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการกําหนดกลยุทธ์พร้อมมาตรการการปฏิบัติในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ทั้งน้ี คณะได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ประกอบดังน้ี  

 
1. แผนการเกษียณอายุงานของบุคลากร 6 ปี ( ปี 2564 - 2569) 

คณะได้มีการดําเนินการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนจาก
อัตรากําลังที่มีอยู่ปัจจุบัน และอัตรากําลังที่จะมีการเกษียณอายุงานในอีก 5 ปี โดยคณะจะมีการดําเนินการ
วางแผนอัตรากําลังทดแทนบุคลากรที่จะมีการเกษียณอายุงาน และดําเนินการวางแผนการสรรหาบุคลากรมา
ทดแทนอัตราท่ีเกษียณอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คณะมีอัตรากําลังเพียงพอและรองรับภาระงานได้  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บุคลากรสายวิชาการ มีอัตรากําลังรวม จํานวน 57 อัตรา ปีงบประมาณ 
2564 - 2569 จะมีอัตรากําลังเกษียณอายุงาน รวมจํานวน 16 อัตรา และบุคลากรสายสนับสนุน 
มีอัตรากําลังรวม จํานวน 92 อัตรา ปีงบประมาณ 2564 - 2569 จะมีอัตรากําลังเกษียณอายุงาน รวมจํานวน 15 
อัตรา 

 
ตารางท่ี 4-1  แผนการเกษียณอายุงานของบุคลากร 6 ปี ( ปี 2564 - 2569) 

 
ประเภทบุคลากร จํานวน

อัตรา   
 ปีงบประมาณ จํานวนอัตรา

โดยรวม 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
สายวิชาการ 57 3 2 5 3 2 1 16 

สายสนับสนุน 92 - 2 2 3 4 4 15 
รวม 149 3 4 7 6 6 5 31 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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2. การวเิคราะห์อัตรากําลังอาจารย์ต่อนักศกึษา 
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์อัตรากําลังจากการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า (FTES : Full Time Equivalent Student) และสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา เพ่ือให้ทราบ
ภาระงานของอาจารย์กับนักศึกษา การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ เพ่ือนําไปวางแผนอัตรากําลังและการ
กระจายภาระงาน ผลการคํานวณมีดังน้ี 
ระดับปริญญาตรี   
FTES ระดับปริญญาตรี    = (FTES ภาคเรียนที่ 1 + FTES ภาคเรียนที่ 2) ÷ 2 
                                = (260.5 + 252.5) ÷ 2 
                     =  256.5 
 จํานวนอาจารย์ที่ควรมีในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
         = จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) x (อัตราสว่นอาจารย์ : นักศึกษา) 
              = 256.5 x (1:15) 
         = 17.1   อัตรา 
 (อัตราส่วนอาจารย์ : นักศึกษาระดับปรญิญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ 1:15) 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
FTES ระดับบัณฑิตศึกษา   = (FTES ภาคเรียนที่ 1 + FTES ภาคเรียนที่ 2) ÷ 2 
     = (150.08 + 130.58) ÷ 2  
      = 140.33 
 จํานวนอาจารย์ที่ควรมีในการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา  
                = จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) x (อัตราส่วนอาจารย์: นักศึกษา) 
               = 140.33 x (1:7.5) 
     = 18.71 อัตรา 
 (อัตราส่วนอาจารย์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร ์1:7.5) 
 
 ดังนั้น จํานวนอาจารย์ที่ควรมีทั้งหมดของคณะ เท่ากับ จํานวนอาจารย์ท่ีควรมีในการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี + จํานวนอาจารย์ที่ควรมีในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
                       = 17.1 + 18.71 
                            = 35.81 อัตรา 
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ตารางท่ี 4-2  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของอตัรากําลงัอาจารย์ตอ่นักศึกษาในระดบัปริญญาตรีและระดับ 
                    บัณฑติศึกษา 
 

ระดับการศกึษา จํานวนนกัศกึษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า 

(FTES) 

จํานวนอาจารย์
ปัจจุบัน  
(อัตรา) 

จํานวนอัตรากาํลัง
ที่พึงมี  
(อัตรา) 

เกณฑ์อัตราสว่น
อาจารย์:นักศกึษา  
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ระดับปริญญาตร ี 256.50 
52 

17.10 1:15 
ระดับบัณฑิตศึกษา 140.33 18.71 1:7.5 
รวมทั้งหมด - 52 35.81 - 

 
3. ข้อมูลการเลือกกลุ่มวชิา, สาขาวชิา,การเกษียณอายุงาน 6 ป ี(ป ี2564-2569) ของบุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 57 คน ได้เลือกกลุ่มวิชาต่าง ๆ (ภาพท่ี 4-1) ได้แก่  

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จํานวน 16 คน  

 กลุ่มวิชาวนศาสตร์ จํานวน 12 คน  

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี จํานวน 10 คน  

 กลุ่มวิชาอื่น ๆ จํานวน 13 คน  

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 3 คน  

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 คน และ 

 กลุ่มวิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 1 คน     
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ตารางที่ 4-3  ข้อมูลสาขาวิชาของบุคลากรสายวิชาการ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

1 นาย ลือพล ปุณณกันต์ 01-ต.ค.-64 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีการบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

สาขาเทคโนโลยี

การบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

วนศาสตร ์ การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 

2 นาย พัฒน ทวีโภค 01-ต.ค.-64 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctorate of 

Science 

Environmental 

Protection 

Technology 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

3 นาง เอื้อมพร มัชฌิมวงศ ์ 01-ต.ค.-64 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Air Quality 

Assessment 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

4 น.ส. นาฏสุดา ภูมิจํานงค ์ 01-ต.ค.-64 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Natural Science สาขาเทคโนโลยี

การบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

5 น.ส. จฬุาภรณ ์ กําเนิดเพชร 01-ต.ค.-65 อาจารย ์ ปริญญาเอก Docteur de 

Naturwissensc

haften 

Technische 

Chemie 

    

6 นาย หะริน สัจเดย์ 01-ต.ค.-65 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

 วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
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ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

7 นาย จําลอง อรุณเลิศอารีย ์ 01-ต.ค.-66 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Fishery Science สาขาเทคโนโลยี

การบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

8 นาย สุระ พัฒนเกียรติ 01-ต.ค.-66 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต 

นิเวศวิทยาป่าไม้ สาขาวิชาการ

จัดการสารสนเทศ

สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 

วนศาสตร ์ การจัดการรทรัพยา

กรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

9 นาย พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ 01-ต.ค.-66 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก การวางแผนภาค

และเมืองดุษฎี

บัณฑิต 

การวางแผนภาคและ

เมือง 

สาขาเทคโนโลยี

การบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

วนศาสตร ์ การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 

10 นาง สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ 01-ต.ค.-66 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Ecology of Coastal 

Marine Science 

สาขาวิชา

เทคโนโลยีการ

บริหารสิ่งแวดล้อม 

วนศาสตร ์ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการ

ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง 

11 นาย บัณฑิต ชาญณรงค์ 01-ต.ค.-66 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Engineering 

Environmental 

Engineering and 

Management 

 วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

12 น.ส. วิมล สอนแจ่ม 01-ต.ค.-67 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

สถิติ สาขาเทคโนโลยี

การบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

วนศาสตร ์ การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
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ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

13 นาย เกษม กุลประดิษฐ์ 01-ต.ค.-67 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีการบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

สาขาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร 

วนศาสตร ์ การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 

14 นาย กัมปนาท ภักดีกุล 01-ต.ค.-67 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Civil And 

Environmental 

Engineering 

สาขาเทคโนโลยี

การบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

วนศาสตร ์ การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 

15 นาง ศรัณยา สุจริตกุล 01-ต.ค.-68 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

ประชากรศาสตร ์ สาขาการจัดการ

สารสนเทศ 

   

16 นาง อัจฉราพร ขําโสภา 01-ต.ค.-68 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

ชีววิทยา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี เทคโนโลย ี เทคโนโลยีการ

จัดการมลพิษ 

17 นาย สยาม อรุณศรีมรกต 01-ต.ค.-69 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

สหวิทยาการเกษตร สาขาวิชาการ

วางแผน

สิ่งแวดล้อมเพื่อ

พัฒนาชุมชนและ

ชนบท 

วนศาสตร ์ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

18 นาย ประพฤติ เกิดสืบ 01-ต.ค.-70 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีการบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชา

เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อการ

วนศาสตร ์ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

พัฒนาทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม 

19 น.ส. ปิยะกาญจน ์ เที้ยธิทรัพย์ 01-ต.ค.-70 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต 

การจัดการป่าไม้ สาขาเทคโนโลยี

การบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

สังคมศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์  

20 นาย สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 01-ต.ค.-70 อาจารย ์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีการบริหาร

สิ่งแวดล้อม 

    

21 น.ส. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 01-ต.ค.-73 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Civil Engineering สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

 

22 นาง กุลวดี แก่นสันติสุข

มงคล 

01-ต.ค.-73 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Ecology สาขาวิชา

เทคโนโลยีการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

วนศาสตร ์ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

23 น.ส. กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์ 01-ต.ค.-73 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Public Health 

Environmental 

Science 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อมและภัย

พิบัติ 
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ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

24 น.ส. นวลจันทร ์ สิงห์คราญ 01-ต.ค.-73 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Natural Resources สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

25 นาย วีรฉัตร ์ ฉัตรปัญญา

เจรญิ 

01-ต.ค.-73 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 วนศาสตร ์ การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 

26 นาย รัตนะ บุลประเสริฐ 01-ต.ค.-73 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

ภูมิสารสนเทศ  เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อมและ 

ภัยพิบัติ 

27 นาง จงดี โตอิ้ม 01-ต.ค.-74 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีศึกษา 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมศึกษา 

28 นาง เบญจภรณ ์ ประภักดี 01-ต.ค.-74 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Technical 

Science 

Environmental 

Toxicology 

Technology&Mgt. 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
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ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

29 นาย รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ 01-ต.ค.-74 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต 

วนศาสตร ์ สาขาวิชาชีววิทยา วนศาสตร ์ ชีววิทยาป่าไม ้ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

30 น.ส. กาญจนา นาคะภากร 01-ต.ค.-75 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Technical 

Science 

Technical Science สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

 

31 นาย บุญลือ คะเชนทร์ชาติ 01-ต.ค.-75 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ     

32 นาย นรินทร ์ บุญตานนท์ 01-ต.ค.-75 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Science 

Biological Sciences  เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

 

33 นาย กิติกร จามรดุสิต 01-ต.ค.-76 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต 

เคมีเทคนิค สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม  

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีสะอาด  
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ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

34 นาย รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข 01-ต.ค.-76 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Urban 

Environmental 

Management 

 สังคมศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์  

35 น.ส. มณฑริา ยุติธรรม 01-ต.ค.-78 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

36 นาย กันต์ ปานประยูร 01-ต.ค.-79 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต 

พลังงานทดแทน สาขาวิชา

เทคโนโลยีพลังงาน 

อนุสาขาวิชา

พลังงานทดแทน 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน พนักงานทดแทน 

37 น.ส. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร 01-ต.ค.-79 รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Green Chemistry & 

Env. 

Biotechnology 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

 

38 น.ส. ปรียาพร เกิดฤทธิ์ 01-ต.ค.-80 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Biotechnology สาขาวิชา

เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ  

39 น.ส. วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ 01-ต.ค.-80 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Agricultural Science     
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ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

40 น.ส. กมลาภรณ ์ คนองเดช 01-ต.ค.-81 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Enviromental 

Science 

 วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

41 น.ส. จิรทยา พันธุ์สุข 30-ก.ย.-83 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     

42 นาย ธรรมรัตน์ พุทธไทย 01-ต.ค.-84 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

ชีววิทยา สาขาวิชา

พฤกษศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

พฤกษาศาสตร ์  

43 น.ส. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา 30-ก.ย.-85 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

44 น.ส. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 01-ต.ค.-85 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of Arts Communication  สังคมศาสตร ์ นิเทศศาสตร ์ การสื่อสาร

สิ่งแวดล้อม 

45 นาย นพพล อรุณรัตน์ 01-ต.ค.-85 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

46 นาย กฤตณะ พฤกษากร 01-ต.ค.-85 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Engineering 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     

47 น.ส. ปรมิตา พันธ์วงศ์ 01-ต.ค.-86 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Environmental 

Science 

 วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
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ลํา

ดับ

ที่ 

คํา

นําหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล วัน

เกษียณอายุ 

ตําแหน่ง ระดับวุฒิฯ วุฒิฯสูงสุด สาขาที่จบ สาขา ตําแหน่ง

วิชาการ 

กลุ่มวิชา (ที่เลือก) สาขาวิชา (ที่เลือก) อนุสาขาวิชา  

(ที่เลือก) 

48 นาง วิชญา รงค์สยามานนท์ 01-ต.ค.-87 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

 

49 นาย อรันย์  

ศรรีัตนา 

ทาบูกานอน 01-ต.ค.-87 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Urban Engineering     

50 น.ส. ณภัสนันท ์ พสุการัชต์ชัย 30-ก.ย.-89 อาจารย ์ ปริญญาเอก วิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

51 นาย พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ 01-ต.ค.-90 อาจารย ์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

นิเวศวิทยา

อุตสาหกรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

    

52 น.ส. นวพร กาญจนศิรานนท์ 01-ต.ค.-90 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

    

53 น.ส. เพียงใจ พีระเกียรติขจร 01-ต.ค.-90 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor 

Philosophy 

Chemisgtry      

54 น.ส. ภัทรา เสมอวงษ์ 01-ต.ค.90 อาจารย ์ ปริญญาเอก Doctor of 

Philosophy 

Social Science 

(Environmental 

Policy Group) 

    

55 น.ส. ธัญภัทร ศาสตระบรุุษ 01-ต.ค.95 อาจารย ์ ปริญญาเอก ปร.ด. ธรณีวิทยา     
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บุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุงานในปีงบประมาณ 2564 – 2569 รวมจํานวน 16 คน  ได้แก่ ปี 
2564 จํานวน 3 คน ปี 2565 จํานวน 2 คน ปี 2566 จํานวน 5 คน ปี 2567 จํานวน 3 คน ปี 2568 จํานวน 2 
คน และปี 2569 จํานวน 1 คน 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุงานในช่วง 6 ปี  (ปี 2564-2569) (ภาพที่ 4-2) และข้อมูล
อัตรากําลังทดแทนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุงาน 6 ปี  (ปี 2564-2569) และสาขาวิชา แสดงตารางที่ 4-4 

 

 
 

ภาพที่ 4-2  จํานวนบุคลากรสายวิชาการทีจ่ะเกษียณอายุงานในอีก 6 ปี (ปี 2564-2569) 
  

ตารางท่ี 4-4  ข้อมลูอัตรากําลังทดแทนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุงาน 6 ปี  (ปี 2564-2569) และ 
                       สาขาวิชา 
 

ปี 
งบประมาณ 

อัตรากําลัง (อตัรา) สาขาวิชา 
เกษียณ ทดแทน 

2564 3 3 - สาธารณสุขศาสตร์/เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม 
- วิทยาศาสตร์ทางทะเล/Environmental science/Environmental 
Protection Technology 
- Environmental Pollution Control/Air Quality Assessment 
- ชีววิทยาป่าไม้/Natural Science 

2565 2 2 - ชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/Technische Chemie 

3
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2
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ปีงบประมาณ
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ปี 
งบประมาณ 

อัตรากําลัง (อตัรา) สาขาวิชา 
เกษียณ ทดแทน 

- วิศวกรรมอุตสาหกรรม/การจัดการสิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

2566 5 5 - สถาปัตยกรรม/การวางแผนภาคและเมือง 
- วิทยาศาสตร์ทางทะเล/Ecology of Coastal Marine Science 
- สุขาภิบาล/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/Environmental Engineering 
and Management 

2567 3 3 - เทคนิคการแพทย์/สถิติประยุกต์/สถิติ 
- รัฐศาสตร์/เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม 
-  ภาษาอังกฤษ/ เทคโนโลยีการบริหาร ส่ิงแวดล้อม/Civil And 
Environmental Engineering 

2568 2 2 - สถิติ/สถิติประยุกต์/ประชากรศาสตร์ 
- พยาบาลและผดุงครรภ์/ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม/ชีววิทยา 

2569 1 1 - สหวิทยาการเกษตร/ระบบมาตรฐานสากล 
รวมท้ังหมด 16 16  

 
นอกจากน้ี คณะ ได้มีการวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน 

ของหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการและเหตุผลความจําเป็นของ
สาขาวิชาหรือสาขาความเชี่ยวชาญ ที่แต่ละหลักสูตรมีความจําเป็นในการการจัดการเรียนสอนและการออกฝึก
ภาคสนาม เพ่ือนําไปประกอบการดําเนินการวางแผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาว และการรับสมัคร
คัดเลือก โดยแต่ละหลักสูตรได้ดําเนินการเสนอความความต้องการสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญ โดยสรุปได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4-5  ผลการสํารวจข้อมลูความตอ้งการสาขาความเช่ียวชาญของหลักสูตร 
 
ลําดับที ่ สาขา/ความเชี่ยวชาญ ความต้องการของหลกัสูตร 

1 Geology ES, ET/ETS 
2 Air pollution ES, ET/ETS, MT 
3 Environmental Economics ES, ET/ETS, MT 
4 Soil Science ES, AT/ATS 
5 Environmental Engineering ES, AT/ATS 
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ลําดับที ่ สาขา/ความเชี่ยวชาญ ความต้องการของหลกัสูตร 
6 Urban planning / Architecture ET/ETS, LE/LES 
7 Noise & Vibration pollution ES/ ET/ETS 
8 Environmental & Natural Resource Management LE/LES 
9 การพัฒนายุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน LE/LES 
10 Environmental Laws ES 
11 Statistics ES 
12 EIA / SEA ES 
13 Ground water Resource / Remediation ET/ETS 
14 Industrial Engineering AT/ATS 
15 Herpetology / Zoology / Animal Taxonomy NM 
16 Wildlife Ecology and Management NM 

  สรุปขอ้มลูจากหลักสูตร ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ  

1. ES: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
2. NM: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
3. ET/ETS: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)  
4. AT/ATS: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือความม่ันคงด้าน

สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)  
5. LE/LES: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (ภาคปกติ/ภาค

พิเศษ) 
6. MT: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร

นานาชาติ)  
 

4.  ข้อมูลอัตรากําลัง, การเกษียณอายุงาน 6 ปี (ป ี2564-2569) ของบุคลากรสายสนับสนนุ 
บุคลากรสายสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานที่จะเกษียณอายุงานในปีงบประมาณ 2564 – 2569 มี

จํานวน 15 คน แบ่งเป็นประเภท ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ ปี 2565 
จํานวน 2 คน, ปี 2566 จํานวน 2 คน, ปี 2567 จํานวน 3 คน, ปี 2568 จํานวน 4 คน และปี 2569 จํานวน 4 
คน ตารางที่ 4-7 
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ตารางท่ี 4-6 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเกษียณอายุงานในอีก 5 ปี (ปี 2565 - 2569) 
 

 
 

ตําแหน่ง ประเภท 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

งานกายภาพและบริการพ้ืนฐาน        
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย   1   1 
วิศวกรไฟฟ้า พนักงานมหาวิทยาลัย     1 1 
แม่บ้าน บ .2  ลูกจ้างประจํา  1    1 
พนักงานขับรถยนต ์ส .2  ลูกจ้างประจํา 1     1 
ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจํา  1    1 
งานสารสนเทศ        
นักวิชาการช่างศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1     1 
งานบริการการศึกษา        
นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย   1   1 
นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย    2  2 
นักวิชาการศึกษา ข้าราชการ     1 1 
พนักงานจัดการสโมสร ลูกจ้างประจํา       
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล        
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย       
งานนโยบายและแผน        
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย     1 1 
งานปฏิบัติการสิง่แวดล้อมและ
มาตรฐานสากล 

       

นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย    1  1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย     1 1 
พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจํา    1  1 
งานคลังและพัสด ุ        
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย   1   1 

รวมท้ังหมด 2 2 3 4 4 15 
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ภาพที่ 4-3  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเกษียณอายุงานในอีก 6 ปี (ปี 2564 - 2569) 
 
5. แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2568

0
2 2 3 4 4
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ปีงบประมาณ
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ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 – 2569 ที่สอดรับกับแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติการ  
คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

(ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน) 
ตารางที่ 4-7  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารคณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568  

แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  (การสรรหา คัดเลือก ประเมิน ค่าตอบแทน การจ้าง) 

  

1.1 การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ
ออนไลน์ของ
บุคลากรสาย
วิชาการ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

สาย
สนับสนุน
/สาย
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งานสาร 
สนเทศ 

   

      

การ
ประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติ 
งานมี
ความ
รวดเร็ว 
ถูกต้อง 
ลดการใช้
ทรัพยากร 

 - - - - - - - - - - 

  

1.2 การวาง
ระบบพี่เลี้ยง
ให้กับ
บุคลากรใหม่ 
(Mentoring 
system) 

สาย
สนับสนุน
/สาย
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

     

    

  เพื่อให้
บุคลากร
ใหม่มีผู้ที่
สอนงาน
ให้
คําปรึกษา

 - - - - - - - - - - 
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แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

งาน และ
การ
ปฏิบัติ 
งานของ
บุคลากร
ใหม่มี
ประสิทธิ
ภาพ 

แผนงานที่ 2 การบริหารอัตรากําลัง 

  

2.1 การ
วางแผน
อัตรากําลัง
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

      

          

 

 

- - - - - - - - - - 

  

การจัดทําแผน
อัตรากําลัง
ทดแทน 

สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

หน่วยงาน
ทั้งหมด
ของคณะ 

     

    

 มีแผน
อัตรา 
กําลัง
ทดแทน
ในการ
บริหาร
อัตรา 
กําลัง 

- - - - - - - - - - 
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แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

  

การจัดทํา
แผนการสืบ
ทอดตําแหน่ง 

สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

หน่วยงาน
ทั้งหมด
ของคณะ 

     

    

  มีแผนการ
สืบทอด
ตําแหน่ง
ในการ
บริหาร
อัตรกําลัง 

- - - - - - - - - - 

  

2.2 การ
วางแผน
อัตรากําลัง
บุคลากรสาย
วิชาการ 

      

          

 

 

- - - - - - - - - - 

  

การจัดทําแผน
อัตรากําลัง
ทดแทน 

สาย
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

คณะกรร
มการ
บริหาร
หลักสูตร 

       

  

  มีแผน
อัตรา 
กําลัง
ทดแทน
ในการ
บริหาร
อัตรา 
กําลัง 

- - - - - - - - - - 
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แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

  

การจัดทํา
แผนการสืบ
ทอดตําแหน่ง 

สาย
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

คณะกรร
มการ
บริหาร
หลักสูตร 

       

  

 มีแผนการ
สืบทอด
ตําแหน่ง
ในการ
บริหาร
อัตรกําลัง 

- - - - - - - - - - 

  

2.3 การจัดทํา
แผนการ
รองรับความ
เสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 

สาย
สนับสนุน 
บุคลากร
คณะ 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล /
งาน
นโยบาย
และแผน 

หน่วยงาน
ทั้งหมด
ของคณะ 

    

 

  

 

 

มีการ
จัดทํา
แผน
รองรับ
ความ
เสี่ยงใน
การ
ปฏิบัติ 
งาน 

- - - - - - - - - - 

แผนงานที่ 3 การประเมินระบบบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  

3.1 การสร้าง
ระบบการ
บริหารงาน
ตามหลักธรร
มาภิบาล  

สาย
วิชาการ/
สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล /
งาน

        

   การ
ดําเนิน 
การด้าน
การ
บริหาร 
งาน

 - - - - - - - - - - 
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แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

(เช่น การสรร
หาคัดเลือก 
การประเมิน)    

นโยบาย
และแผน 

ทรัพยากร
บุคคลที่
เป็นธรรม
โปรงใส 

แผนงานที่ 4 การเสริมสร้างความสุขความผูกพันต่อองค์กร 

  
4.1  การจัด
สวัสดิการ
เพิ่มเติม 

                 

บุคลากร
ได้รับ

สวัสดิการ
และมี
ความ

ผูกพันกับ
องค์กรอยู่
ในระดับดี
มากกว่า
ร้อยะ 80 

          

  

การจัดระบบ
การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ด้าน
ต่างๆ ให้กับ
บุคลากร 

สาย
วิชาการ/
สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งานคลัง
และพัสดุ 

    

  600,000  600,000  600,000  600,000  600,000 

  
  

การจัดระบบ
ดูแลด้าน
สุขภาพให้
บุคลากร 

สาย
วิชาการ/
สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

งานคลัง
และพัสดุ 

    

  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 
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แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

การจัด
กิจกรรม
นันทนาการ/
ดนตรี     

สาย
วิชาการ/
สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งานคลัง
และพัสดุ 

    

  70,000  70,000  70,000  70,000  70,000 

  

4.2 การจัดทํา
กิจกรรม
เสริมสร้าง
ขวัญและ
กําลังในการ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

สาย
วิชาการ/
สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

  

    

  40,000  40,000  40,000  40,000  40,000 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร 

  5.1 การ
พัฒนา
บุคลากรด้าน
การสื่อสาร                       
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แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

  การอบรม
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการ
สื่อสารสําหรับ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งานวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 
หน่วย
ฝึกอบรม 

 

        มีการจัด
โครงการ
อบรม
ภาษา 
อังกฤษ
ให้กับ

บุคลากร 

 

 

 10,000       

  5.2 การ
พัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี       

                  

 

         

  การอบรมการ
ใช้เทคโนโลยี
ในการ
ปฏิบัติงาน  

สาย
วิชาการ/
สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งานสาร 
สนเทศ 

 

 

      

 

มีการจัด
โครงการ
ด้านการ
ใช้เทคโน 

โลยี 
ในการ

ปฏิบัติงา
นให้กับ
บุคลากร  

10,000  
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แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

  การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ผ่านสื่อ
ออนไลน์และ
การจัดทําสื่อ
การสอน
ออนไลน์    

สาย
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งาน
สารสนเท
ศ งาน
บริการ
การศึกษา 

         

 

มีการจัด
โครงการ
พัฒนา 

การเรียน
การสอน
ผ่าน 
ระบบ

ออนไลน์ 

 20,000 

        

  5.3 การ
พัฒนา
บุคลากรด้าน
การส่งเสริม
ความก้าว 
หน้าตามสาย
อาชพี    

                  

 

         

  การอบรมการ
จัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
เพื่อขอ
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

สาย
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งานวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 
หน่วย
ฝึกอบรม 

 

 

       บุคลากร
ได้รับ

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ
เพิ่มขึ้นปี
ละ 3 คน 

 

20,000  
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แผนงาน/
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ฝ่าย/งานผู้รับผิดชอบ
แผนและโครงการ 

ช่วงเวลาดาํเนินงานภายใต้
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดแผนงาน 

ประมาณการรายรบั - รายจ่ายต่อปีงบประมาณ (บาท) 

64 65 66 67 68 
64 65 66 67 68 

งานหลัก 
งาน

สนับสนุน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

  การจัดระบบพี่
เลี้ยงให้กับ
บุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อ
ผลักดันด้าน
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
(Mentoring 
system) 

สาย
สนับสนุน 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งานวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 
หน่วย
ฝึกอบรม 

  

        บุคลากร
ได้รับ

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ
เพิ่มขึ้น 

 

    20,000     

   การอบรม
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอนตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
คุณภาพ
อาจารย ์

สาย
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ
ทรัพยากร
บุคคล 

งานวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 
หน่วย
ฝึกอบรม  
และงาน
บริการ
การศึกษา 

  

  

 

    มีการจัด
อบรมการ
เรียนการ
สอนตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน
คุณภาพ
อาจารย์ 
ให้กับสาย
วิชาการ 

 

      20,000   

รวมทั้งหมด 1,670,000 - 1,630,000 - 1,640,000 - 1,640,000 - 1,620,000 
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ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  ที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  

1. ให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพ่ือวางแผนในการรับนักศึกษาหรือลูกค้าที่จะมาใช้บริการกับคณะ 
หรืออาจจะส่ง บุคลากรไปอบรมหรือหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือมารองรับงานต่างๆ ที่จําเป็นในอนาคต 

2. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน  เพ่ือให้สามารถรองรับภาระงาน
ได้ และรองรับนักศึกษาต่างชาติ  
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ส่วนที ่5 
การวางแผนอัตรากําลัง ปี 2565 -2569 

 
1. การวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ ปี 2565-2569 

จากการวิเคราะห์อัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ พบว่าปีงบประมาณ 2565-2569 ระยะเวลา 5 ปี 

จะมีอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุงานรวมทั้งหมด 16 อัตรา ดังน้ัน ปีงบประมาณ 2564 จะต้อง

ดําเนินการสรรหาอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาที่มีความจําเป็นทดแทน โดยพิจารณาจาก 

 สาขาวิชาที่บุคลากรเกษียณอายุงาน (ตารางที่ 5-1) 

 ผลสํารวจความต้องการของแต่ละหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนปัจจุบัน เพ่ือให้การจัดการ

เรียนสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 5-2) 

อย่างไรก็ตาม บางสาขาวิชาที่บุคลากรเกษียณอายุงานแล้วน้ัน คณะมีบุคลากรสายวิชาการท่านอื่นท่ี

แทนได้อยู่แล้ว จึงยังไม่มีความจําเป็นต้องบรรจุทดแทน หรือบุคลากรเกษียณอายุงานนั้นไม่ได้เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบวิชาหลัก จึงสามารถบริหารอัตรากําลังที่มีอยู่ได้  (ตารางที่ 5-1) 

โดยสรุป คือ สาขาวิชาลําดับแรก ๆ ทีค่ณะมีความจําเป็นในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการเพื่อทดแทน 

คือ 

1. EIA, SEA 

2. Environmental Laws 

3. Environmental Statistics 

4. Environmental Economics 

5. Urban planning / Architecture 
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ตารางที่ 5-1 บุคลากรสายวิชาการที่เกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ 2564 และ 2565-2569 รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบ  
ประมาณ 

(วันเกษียณ) 

ชื่อ-สกุล ประเภทตําแหน่ง เงื่อนไขอื่นๆ
เกี่ยวกับเวลา
ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชา  
คุณวุฒิปริญญาเอก/ 

คุณวุฒิสูงสุด 

สาขา 
ความเชี่ยวชาญ 

ภาระงานสอน หมายเหตุ 

วิชาที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ วิชาที่เป็นอาจารย์ผู้สอนร่วม 

2564 
(30 ก.ย. 64) 

ดร.นาฏสุดา ภูมิจาํนงค์ รองศาสตราจารย ์ ถ้าต่อเวลา
ปฏิบัติงาน 5 ปี 
จะปฏิบัติงานถึง
2569 

Natural Science Natural Science -นิเวศวิทยา 
-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
-ระเบียบวิธีวิจัยและสมัมนาทาง
สิ่งแวดล้อม 
- Climate Change and its 
Impact 
-วธิีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ 

นิเวศวิทยา  

ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  Air Quality 
Assessment 

Air Quality 
Assessment 

 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 

ดร.พัฒน ทวีโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  Environmental 
Protection 
Technology 

Environmental 
Protection 
Technology 

-เคมีสิ่งแวดล้อม 
-พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการ
ประเมินความเสี่ยง 

-เคมีสิ่งแวดล้อม 
-การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 

นายลือพล ปุณณกันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม 

EIA -การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
-เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

-สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู ่  

2565 
(30 ก.ย. 65) 

ดร.จฬุาภรณ ์กําเนิดเพชร อาจารย์  Technische Chemie Technische Chemie  จุลชีววทิยาสิ่งแวดล้อม 
-การใช้ประโยชน์จากของเสีย
ชีวภาพ 
-การจัดการของเสียอันตราย 
-จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 
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ปีงบ  
ประมาณ 

(วันเกษียณ) 

ชื่อ-สกุล ประเภทตําแหน่ง เงื่อนไขอื่นๆ
เกี่ยวกับเวลา
ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชา  
คุณวุฒิปริญญาเอก/ 

คุณวุฒิสูงสุด 

สาขา 
ความเชี่ยวชาญ 

ภาระงานสอน หมายเหตุ 

วิชาที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ วิชาที่เป็นอาจารย์ผู้สอนร่วม 

-การจัดการของเสียอันตราย 
-การใช้ประโยชน์จากของเสีย
ชีวภาพ 

 

ดร.หะริน สัจเดย ์ อาจารย์  สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร ์

 -การวางแผนยุทธศาสตร์แบบ
บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่า
อยู ่
-การคิดอย่างเป็นระบบ 
-บูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนใน
ภาคสนาม 
-องค์กรการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน 
-สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

-การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

-สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู ่

มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 

2566 
(30 ก.ย. 66) 

ดร.สุวลักษณ ์สาธุมนัสพันธ์ ศาสตราจารย์ ถ้าต่อเวลา
ปฏิบัติงาน 5 ปี 
จะปฏิบัติงานถึง.
2571 

Ecology of Coastal 
Marin Science 

Ecology of Coastal 
Marin Science 

-การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ   

ดร.จําลอง อรุณเลิศอารีย ์ รองศาสตราจารย ์ ปฏิบัติงานถึง 
30 ก.ย. 66 
เนื่องจากต่อเวลา
ผู้บริหาร 

Fishery Science Fishery Science  -การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
-การวางแผนและการจัดการระบบ
ทรัพยากรน้ํา 

มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 

ดร.สุระ พัฒนเกียรติ 
 

รองศาสตราจารย ์ ปฏิบัติงานถึง 
30 ก.ย. 66 
เนื่องจากต่อเวลา
ผู้บริหาร 

นิเวศวิทยาป่าไม ้ นิเวศวิทยาป่าไม้ -การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณา
การ 

 มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 
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ปีงบ  
ประมาณ 

(วันเกษียณ) 

ชื่อ-สกุล ประเภทตําแหน่ง เงื่อนไขอื่นๆ
เกี่ยวกับเวลา
ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชา  
คุณวุฒิปริญญาเอก/ 

คุณวุฒิสูงสุด 

สาขา 
ความเชี่ยวชาญ 

ภาระงานสอน หมายเหตุ 

วิชาที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ วิชาที่เป็นอาจารย์ผู้สอนร่วม 

ดร.พิจักษณ ์หิญชีระนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  การวางแผนภาคและ
เมือง 
 

การวางแผนภาคและ
เมือง 
 

-สิ่งแวดล้อมมนุษย์จัดสร้างและ
แบบจําลอง 3 มิติ 
-สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 

  

ดร.บัณฑิต ชาญณรงค ์ อาจารย์  Environmental 
Engineering and 
Management 

Environmental 
Engineering and 
Management 

-เทคโนโลยีสะอาด -การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 

2567 
(30 ก.ย. 67) 

ดร.กัมปนาท ภักดีกุล รองศาสตราจารย ์ ถ้าต่อเวลา
ปฏิบัติงาน 5 ปี 
จะปฏิบัติงานถึง 
2572 

Civil And 
Environmental 
Engineering 

Civil And 
Environmental 
Engineering 

-ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 

ดร.วิมล สอนแจ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  สถิติ Statistics -สถิติสิ่งแวดล้อม 

-ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

-สถิติสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 

นายเกษม กุลประดิษฐ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม 

 -กฎหมายและการจดัการ

สิ่งแวดล้อม 
 มีบุคลากรสาย

วิชาการท่านอื่น 
2568 
(30 ก.ย. 68) 

ดร.ศรัณยา สุจริตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ประชากรศาสตร ์ Statistics -สถิติสิ่งแวดล้อม 
-การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ
คณิตศาสตร์ประยุกตด์้าน
สิ่งแวดล้อม 
-การวางแผนการทดลอง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 

-สถิติสิ่งแวดล้อม 
-ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทาง
สิ่งแวดล้อม 

-เครื่องมือและเทคนิคในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

ดร.อัจฉราพร ขาํโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ชีววิทยา ชีววิทยา -เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โดยวิธีทางชีวภาพและพืช 

 มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 

2569 
(30 ก.ย. 69) 

ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองศาสตราจารย ์ ถ้าต่อเวลา
ปฏิบัติงาน 5 ปี 
จะปฏิบัติงานถึง 
2574 

สหวิทยาการเกษตร ระบบมาตรฐานสากล ระบบมาตรฐานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

 มีบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่น 
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ตารางที่ 5-2 จํานวนอัตรา สาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการตามความต้องการของคณะ ปี 2564 และ 2565-2569 

ป ี
งบประมาณ 

ตําแหน่ง จํานวน 
อัตรา 

สาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญ หมายเหตุ 

2564 อาจารย์ 3 EIA, SEA / Environmental Economics / Environmental Engineering  การทดแทนเกษียณ/     
ความต้องการของหลักสตูร 

2565 อาจารย์ 2 Urban planning / Architecture การทดแทนเกษียณ 
2566 อาจารย์ 5 Environmental Laws / Statistics / Noise & Vibration pollution / 

Environmental & Natural Resource Management / Herpetology 
การทดแทนเกษียณ/    
ความต้องการของหลักสตูร 

2567 อาจารย์ 3 Industrial Engineering / Zoology / Animal Taxonomy ความต้องการของหลักสตูร 
2568 อาจารย์ 2 Wildlife Ecology and Management / Statistics การทดแทนเกษียณ/   

ความต้องการของหลักสตูร 
2569 อาจารย์ 1 Ground water Resource/ Remediation ความต้องการของหลักสตูร 
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2. การวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน 

จากการวิเคราะห์อัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565-2569 ระยะเวลา 5 ปี  

 พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนเกษียณอายุงาน รวมจํานวน 11 อัตรา (ไม่นับรวมประเภท

ลูกจ้างประจํา จํานวน 4 อัตรา, ตารางที่ 5-3)  

 คณะจะพิจารณาบรรจุทดแทนอัตราที่เกษียณในหน่วยงานเดิม และมีการเปลี่ยนตําแหน่งเพ่ือ

รองรับภาระงานที่มกีารเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (ตารางที่ 5-4) 

สําหรับในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีอัตราเกษียณ คณะได้ขอจัดสรรตําแหน่งเพ่ิมเติม 3 อัตรา ตามความ

จําเป็นเร่งด่วนในปัจจุบัน (ตารางที่ 5-4) 

โดยสรุป คณะมีความจําเป็นในการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือทดแทนในตําแหน่งต่าง ๆ

ปีงบประมาณ 2564 และ 2565-2569 ต่อไปนี้ 

1. ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ งานส่ือสารองค์กรและวิเทศสมัพันธ์ 

2. ตําแหน่ง นิติกร งานคลังและพัสด ุ

3. ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรอื ตําแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 

งานสารสนเทศ 

4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  

5. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานคลังและพัสด ุและ งานปฏิบัติการส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรฐานสากล 

6. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา 

7. ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ งานปฏิบัติการสิ่งแวดลอ้มและมาตรฐานสากล 

8. ตําแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า งานกายภาพและบรกิารพื้นฐาน 

9. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน 
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ตารางท่ี 5-3 ตําแหน่ง ประเภทและจํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ 2565-

2569  

ตําแหน่ง ประเภท 
ปีงบประมาณ (จํานวนอัตรา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
งานกายภาพและบริการพ้ืนฐาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย   1   
วิศวกรไฟฟ้า พนักงานมหาวิทยาลัย     1 
แม่บ้าน บ .2  ลูกจ้างประจํา  1    
พนักงานขับรถยนต ์ส .2  ลูกจ้างประจํา 1     
ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจํา  1    
งานสารสนเทศ 
นักวิชาการช่างศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1     
งานบริการการศึกษา   
นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย   1   
นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย    2  
นักวิชาการศึกษา ข้าราชการ     1 
งานนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย     1 
งานปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานสากล 
นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย    1  
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย     1 
พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจํา    1  
งานคลังและพัสดุ  
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย   1   

รวมท้ังหมด 2 2 3 4 4 
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ตารางที่ 5-4 การวางแผนอัตรากําลังทดแทนบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 และ 2565-2569 

ปี 
งบประมาณ 

ตําแหน่ง จํานวน 
อัตรา 

การดําเนินการ หน่วยงาน 

2564 นักประชาสัมพันธ์ 1 อยู่ระหว่างการดําเนินการขอรับการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา 

1 อยู่ระหว่างการดําเนินการขอรับการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม งานสารสนเทศ 

นิติกร 1 อยู่ระหว่างการดําเนินการขอรับการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม งานคลังและพสัดุ 
2565 นักวิชาการช่างศิลป์ 1 เปลี่ยนตําแหน่งและบรรจุ ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานสารสนเทศ 
2566 - - - - 
2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 บรรจุตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานคลังและพสัดุ  

1 เปลี่ยนตําแหน่งและบรรจุ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล            งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  
นักวิชาการศึกษา 1 บรรจุตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา  

2568 นักวิชาการศึกษา 2 บรรจุตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา 
นักวิทยาศาสตร์ 1 บรรจุตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

2569 วิศวกรไฟฟ้า 1 บรรจุตําแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า งานกายภาพและบริการพื้นฐาน 
นักวิชาการศึกษา 1 บรรจุตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 บรรจุตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 บรรจุตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 
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หมายเหตุ  

 ปีงบประมาณ 2565 คณะจะขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เป็นตําแหน่ง นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา เพ่ือรองรับภาระงานที่มีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
นํามาใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ การจัดสื่อเ พ่ือการเรียนการสอน การ
ประชาสัมพันธ์ และงานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งปัจจุบันงานสารสนเทศมีตําแหน่ง นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา จํานวน 2 อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อภาระงานในปัจจุบัน และคณะได้มีการดําเนินการขอรับ
การจัดสรรอัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2564 แล้วซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 ปีงบประมาณ 2567 มีตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เกษียณอายุงาน จํานวน 2 อัตรา เห็นควร

ให้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานคลังและพัสดุ เพ่ือทดแทน

อัตราเดิมที่เกษียณ และอีก 1 อัตรา จะขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง เป็น ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดูระบบงานของ ERP ที่มีความสําคัญและมีปริมาณมากข้ึนจาก

เดิม และต้องสนับสนุนภารกิจของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากรเดิมท่ี

รับผิดชอบอยู่ได้รับมอบหมายภาระงานเพิ่มเติม จะทําให้ไม่สามารถทํางานได้ทั้งหมดอย่างมี

ประสิทธิภาพ สําหรับระบบงานของ ERP น้ันเป็นระบบใหญ่ที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายและให้ความสําคัญ

เป็นอย่างมาก เพราะทําให้งานมีความคล่องตัว รวดเร็ว แม่นยํา และบรรจุ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

จํานวน 1 อัตรา งานบริการการศึกษา ทดแทนอัตราที่เกษียณในหน่วยงานเดิม 

 ปีงบประมาณ 2568 มีตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา งานบริการการศึกษา และตําแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์  1 อัตรา งานปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและมาตรสากล เกษียณอายุงาน โดยจะดําเนินการ
บรรจุทดแทนอัตราที่เกษียณในหน่วยงานเดิม 

 ปีงบประมาณ 2569 มีตําแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา งานกายภาพและบริการพ้ืนฐาน, นักวิชาการ
ศึกษา 1 อัตรา งานบริการการศึกษา, ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน 
และตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรสากล โดยจะ
ดําเนินการบรรจุทดแทนอัตราที่เกษียณในหน่วยงานเดิม 

อย่างไรก็ตาม คณะเห็นความสําคัญในตําแหน่งต่าง ๆ ตอ่ไปน้ี โดยจะพิจารณาบรรจุในโอกาสตอ่ไป 
1) ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มีความรวดเร็ว คล่องตัวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมี
ความสําคัญเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันคณะไม่มีผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักด้านการสื่อสารท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรดังกล่าว ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง 
รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  
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2) ตําแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา เน่ืองจากปัจจุบันด้านการเรียนการสอน การวิจัย มีการ
ปรับรูปที่มีการนําเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน การออกแบบบทเรียน
ออนไลน์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสําหรับประกอบบทเรียนออนไลน์ ที่ใช้ระบบ Learning Management 
System (LMS) เช่น  Mux, Moodle Google classroom, MS Teams, Canvas เพ่ือให้สามารถขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับสังคมได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง  

3) ตําแหน่ง นิติกร ปัจจุบันคณะยังไม่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเพื่อรองรับการทํางานด้านสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยผู้เชี่ยวชาญน้ีจะให้คําปรึกษา ตรวจสอบ วินิจฉัยข้อกฎหมาย รวมถึง
การให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและตอบปัญหาหรือข้อสงสัยกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชน
ทั่วไป ในการนํากฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการกํากับ ควบคุมดูแล การจัดทํานิติกรรม การวินิจฉัยปัญหา
ทางข้อกฎหมาย การจัดทําสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 



ภาคผนวก 
 

ก. ระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล มีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ จากการวางแผน
อัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณอายุงานในอีก 5 ปี  และตามความจําเป็นหรือความต้องการของแต่ละหลักสูตร
จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร จากข้อมูลดังกล่าวงานบริหารและ
ทรัพยากรบุคคลจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือทราบ และพิจารณาวางแผนอัตรากําลังเพ่ือดําเนินการสรร
หาคัดเลือก โดยจะมีการดําเนินการประกาศเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั้งภายในและภายนอก มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก นอกจากน้ีคณะจัดให้มีการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ 
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศผลการสอบคัดเลือกสําหรับผ่านการสอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งต่อไป 

สําหรับระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน คณะมีการวางแผนอัตรากําลังทดแทนอัตรา
เกษียณอายุงานในอีก 5 ปี และตามความจําเป็นหรือความต้องการของแต่ละงาน จากข้อมูลดังกล่าวงานบริหาร
และทรัพยากรบุคคลจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือทราบ และพิจารณาวางแผนอัตรากําลังเพ่ือดําเนินการ
สรรหาคัดเลือก ซึ่งจะดําเนินการเช่นเดียวกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ แต่วิธีการในการสรรหา
คัดเลือกอาจแตกต่างกันไป เช่น มีการสัมภาษณ์อย่างเดียว เป็นต้น 

ระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน แสดงในภาพที่ ก-1 
 

  



 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ก-1 ระบบการสรรหาคัดเลอืกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

กําหนดคุณสมบัติ/รายละเอียด 

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ประกาศรับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

สอบข้อเขียน/

สัมภาษณ์ 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

บรรจุและแต่งตั้ง 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

ระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ 

กรณีผ่านการคัดเลือก 

กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก 



ข. ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมี
การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง  โดยที่
งานบริหารและทรัพยากรบุคคลจะมีการสํารวจความต้องการอบรมของบุคลากรทั้งสายวิชาการสายสนับสนุน 
เมื่อสรุปผลสํารวจแล้ว จะมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตอ่ไป (ภาพที่ ข-1) 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข-1 ระบบพัฒนาบุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุน  
 

คร้ังล่าสุดได้มีการสํารวจความต้องการอบรมของบุคลากรระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 
2563 ผลการสํารวจดังแสดงในตารางท่ี ข-1 โดยเรียงลําดับจํานวนผู้ท่ีมีความต้องการจากมากไปหาน้อย 
  

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

สํารวจความต้องการ / สรุปผล 

จัดทําแผนปฏิบัตกิารด้านพัฒนาบคุลากร 

เสนอคณะกรรมการที่

เก่ียวข้องกับการพัฒนา

บุคลากร  

ดําเนินการตามแผน 



ตารางที่ ข-1 ผลการสํารวจความต้องการอบรมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ วันที่ 31 
มกราคม 2563 

ลําดับ
ที่ 

หัวข้อ 
สายวิชาการ สายสนบัสนุน 

1 การเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน 
2 การเขียนหนังสือ/ตํารา ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
3 การผลิตสือ่การสอน/E-Learning ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์
4 การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสตูร การเขียนหนังสือราชการ/รายงานการประชุม 
5 การเขียนโครงร่างทุนวิจัย แนวทางการจัดเตรียมผลงานเพ่ือความก้าวหน้า

ตามสายอาชีพ 
6 แนวทางการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
7 การจัดทําแผนการสอน/วางแผนการสอน เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ 
8 การประเมินผลการเรียนการสอน การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล   

การวิเคราะห์อตัรากําลังและวางแผนอัตรากําลัง 
9 มาตรฐานการออกขอ้สอบ โปรแกรม SPSS  
10 ทักษะการเป็นผู้นํา ความรู้เรื่องภาษีเบ้ืองต้น 
11 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน การพัฒนาจิตวิญญาณ/จิตใจตามหลักพุทธ

ศาสนา 
12 การเขียนโครงร่างทุนวิจัย ทักษะการเป็นผู้นํา 

 
ในปีงบประมาณ 2564 คณะจะมีการดําเนินการจัดการอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร

สายสนับสนุนตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจําปี พ.ศ. 2564 – 2568  แผนงานที่ 5 การพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่ 

1. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง การสร้างแบบประเมินผลแบบ Rubric Score  ให้กับคณาจารย์ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวัดผล และสามารถเชื่อมโยง Expected Learning 
Outcomes (ELO)  กับ Outcome-based Education (OBE)   

2. การจัดบรรยายโครงการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรที่จะได้รับ  
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นอกจากการจัดการอบรมภายในแล้ว คณะได้มีการดําเนินการจัดส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก ทั้ง
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองตามความประสงค์ของบุคลากร มีการสนับสนุนงบ
ประมาณค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายๆตามประกาศของคณะ  



ค. ระบบการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 
 
 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  มีระบบการเลื่อนเงินเดือนให้กับบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี  

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555 

3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 
5. ประกาศ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เร่ือง  การกําหนดจํานวนวันมาสาย 
6. ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 

 
ระบบการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร ดังแสดงในภาพที่ ค-1 

 
  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ค-1 ระบบการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ผลการประเมินประกอบการพิจารณา 

ผู้บริหารพิจารณาเล่ือน

เงินเดือน 

เสนอผลการพิจารณาไปมหาวิทยาลัย 

คําส่ังเล่ือนเงินเดือน 

แจ้งผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้บุคลากรรับทราบ 

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรรับทราบ 



ง. ระบบการให้รางวัลบุคลากร 
 

 คณะมีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการยกย่อง ชื่นชม และมกีารแสดงความยินดีกับบุคลากรท่ี
ได้รับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการดําเนินการเสนอชือ่บุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ไดแ้ก่   

1. รางวัล ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจําปี  
2. รางวัล แมด่ี-บุคลากรเด่น ประจําปี 
3. รางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 
4. รางวัล คนดีศรีมหิดล ประจําปี 
5. รางวัล สํานักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจําปี 
6. รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  
7. รางวัลอื่น ๆ 
การพิจารณามอบรางวัลต่าง ๆ ให้กับบุคคลากร จะดําเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่มี

การแต่งตั้ง และหรือคณะกรรมการประจําส่วนงาน  คณะมีการจัดงานในการแสดงความชื่นชมยินดี การมอบ
รางวัล และมีการยกย่องชื่นชมยินดีในท่ีประชุมคณะกรรมประจําส่วนงาน นอกจากนี้ มีการจัดทําโปสเตอร์แสดง
ความยินดีเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ  และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://en.mahidol.ac.th/th/ about-en-
thai/honouraward-thai 
 

  
 



 

 

          

       

 



 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 



จ. สรุปผลสาํรวจ 3 ป ี(ปี 2561-2563) 
 เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบคุลากร 

 
 คณะมีการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดําเนินการในเดือนธันวาคม ตั้งแต่ปี 
2561  

แบบสํารวจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลประเภทตําแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีต่อคณะ ข้อมูลความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อคณะ และความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 
 ท้ังน้ีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 8 ด้าน มี 27 คําถามย่อย และความผูกพัน
ต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน มี 16 คําถามย่อย 

การแปลผลคะแนนเฉล่ีย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังน้ี  
     คะแนนตั้งแต่ 1.00 - 2.33 หมายถึงอยู่ในระดับต่ํา 

  คะแนนตั้งแต่ 2.34 - 3.66 หมายถึงอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนตั้งแต่ 3.67 - 5.00 หมายถึงอยู่ในระดับสูง 

  
ในเอกสารฉบับน้ี จะรายงานการเปรียบเทียบผลการสํารวจ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่าจะมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและสูง ข้อมลูโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
1. ข้อมูลประเภทตําแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ปี พ.ศ. 2561-2563 
ตารางท่ี จ-1  การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท  
                ตําแหน่ง ปี พ.ศ. 2561-2563  
 

ประเภท
ตําแหน่ง  

จํานวน  
(คน) 

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
(คน) 

ร้อยละของจํานวนบคุลากร 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

สายวิชาการ 57 56 53 17 18 32 29.82 32.14 60.38 
สายสนบัสนุน 88 89 91 59 63 45 67.04 69.66 49.45 

รวม 145 145 144 76 81 77 52.41 55.86 53.47 

 
  



2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีต่อคณะ ปี พ.ศ. 2561-2563 
ตารางที่ จ-2  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีต่อคณะ ปี พ.ศ. 2561-2563 
 

 

หมายเหตุ   : ค่าสูงสุด   : ค่าต่ําสุด 
 

 
ภาพท่ี จ-1  คา่เฉลี่ยและระดบัความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรที่มตี่อคณะ ปี พ.ศ. 2561-2563 

1. ด้าน
ลักษณะ
ของงาน 
ความ

รับผิดชอบ
และ… 

2. ด้าน
ความก้าวห
น้าและ
โอกาส

เจริญเติบโต
ในงาน 

3. ด้าน
เงินเดือน/
ค่าตอบแท

นและ
สวัสดิการ

4. ด้าน
เทคนิคการ

บังคับ
บัญชา

5. ด้าน
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล

6. ด้าน
นโยบาย
และการ

บริหารงาน

7. ด้าน
สภาพแวดล้
อมในการ
ทํางาน

8. ด้าน
ความมั่นคง

ในการ
ทํางาน 

ค่าเฉลี่ยของ
ทุกด้าน

ปี 2561 3.93 3.53 3.56 3.48 3.82 3.48 3.7 3.84 3.67

ปี 2562 3.92 3.48 3.4 3.47 3.83 3.48 3.65 3.71 3.62

ปี 2563 3.94 3.61 3.37 3.57 3.89 3.68 3.68 3.74 3.69

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ 

2561 2562 2563 
ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.  ด้ าน ลักษณะของงาน  ความ
รับผิดชอบและความสําเร็จของงาน   

3.93 ระดับสูง 3.92 ระดับสูง 3.94 ระดับสูง 

2. ด้านความก้าวหน้าและโอกาส
เจริญเติบโตในงาน  

3.53 ระดับปานกลาง 3.48 ระดับปานกลาง 3.61 ระดับปานกลาง 

3. ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3.56 ระดับปานกลาง 3.40 ระดับปานกลาง 3.37 ระดับปานกลาง 

4. ด้านเทคนิคการบังคับบัญชา 3.48 ระดับปานกลาง 3.47 ระดับปานกลาง 3.57 ระดับปานกลาง 
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.82 ระดับสูง 3.83 ระดับสูง 3.89 ระดับสูง 
6. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 3.48 ระดับปานกลาง 3.48 ระดับปานกลาง 3.68 ระดับสูง 
7. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.70 ระดับสูง 3.65 ระดับปานกลาง 3.68 ระดับสูง 
8. ด้านความมั่นคงในการทํางาน  3.84 ระดับสูง 3.71 ระดับสูง 3.74 ระดับสูง 

ค่าเฉลี่ยของทุกด้าน 3.67 ระดับสูง 3.62 ระดับปานกลาง 3.69 ระดับสูง 



3. ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะ ปี พ.ศ. 2561-2563 
 

ตารางท่ี จ-3 ค่าเฉล่ียและระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ่คณะ ปี พ.ศ. 2561-2563 
 

ระดับความผูกพัน 
2561 2562 2563 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความรู้สึก 

3.82 ระดับสูง 3.82 ระดับสูง 3.89 ระดับสูง 

2. ความผูกพันต่อองค์การด้าน
การคงอยู่กับองค์การ  

3.63 ระดับปาน
กลาง 

3.62 ระดับปาน
กลาง 

3.69 ระดับสูง 

3. ความผูกพันต่อองค์การด้าน
บรรทัดฐานทางสังคม 

3.86 ระดับสูง 3.79 ระดับสูง 3.85 ระดับสูง 

ค่าเฉลี่ยของทุกด้าน 3.77 ระดับสูง 3.74 ระดับสูง 3.81 ระดับสูง 
 

 หมายเหตุ   : ค่าสูงสุด   : ค่าต่ําสุด 
 
 

 
 
 

ภาพที่ จ-2  คา่เฉล่ีย และระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอ่คณะปี พ.ศ. 2561-2563 

1. ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความรู้สึก

2. ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านการคงอยู่กับองค์การ 

3. ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม

ค่าเฉลี่ยของทุกด้าน

ปี 2561 3.82 3.63 3.86 3.77

ปี 2562 3.82 3.62 3.79 3.74

ปี 2563 3.89 3.69 3.85 3.81

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ระดับความผูกพันของบุคลากร


