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และปรับใช้ในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ต่อไป   
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ส่วนงานได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2556 -2560  โดยใช้แผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559  เป็นข้อมูลน าเข้าส าคัญในการจัดท าร่างแผนฯ  โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์  20 กลยุทธ์  ตัวชี้วัด 73 ตัว  เมื่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานได้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติในปีแรกคือปีงบประมาณ 2556 หลังการรายงานผลการด าเนินงาน ส่วนงานได้จัดให้มีการ
ประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับทบทวน รวมทั้ง
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ จึงได้เสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 
2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  19 กลยุทธ์  ตัวชี้วัด 64 ตัว   

ขั้นตอนของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน  ผู้บริหารมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  จากนั้นคณะท างานได้วางแผนการ
ด าเนินงาน ทบทวนเอกสารนโยบายแผนงานที่เกี่ยวข้อง  ทบทวนผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  ทบทวนวิสัยทัศน์เทียบเคียงกับ 10 สถาบัน   วิเคราะห์  SWOT analysis ของส่วนงาน  จัด
สัมมนาเพ่ือให้ความรู้วิธีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน  จัดระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทั่วทั้งส่วนงาน 
ร่วมจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด รวมการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ ง ก่อนเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  เพ่ือขอมติเห็นชอบก่อนประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555  และน าไป
ประชุมร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 73 ตัวชี้วัด  ก่อนถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติโดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ขณะเดียวกันก าหนดให้ทั้ง 7 งาน  รายงานผลการ
ด าเนินงานของกระบวนงานที่รับผิดชอบต่อที่ประชุมปฏิบัติการ เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขการด าเนินงานในแต่ละกระบวนงาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ส่วนงาน  ที่ประชุมทีมอ านวยการ และท่ีประชุมผู้บริหารเพ่ือรับข้อเสนอแนะการด าเนินงาน  
 จากผลด าเนินงานช่วง 2 ปีแรกคือปีงบประมาณ 2556 -2557 ภาพรวมที่ปรากฏผลงานส่วนใหญ่
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  แต่ยังพบว่าการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติยังล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนงาน  งานนโยบายและแผนได้ตระหนักในเรื่องการน าแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จึงเห็นสมควรให้มีการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ด าเนินการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2557 
 
4.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 
 
5. นิยำมศัพท ์

ถอดบทเรียน หมายถึง จัดการความรู้รูปแบบหนึ่ง เพ่ือสกัดความรู้และประสบการณ์จากกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกรายละเอียด ขั้นตอนและผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงานทั้งส่วนที่ส าเร็จหรือควรปรับปรุง ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและสามารถ
น าไปเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ 
  ปัญหา  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท าให้มีผลกระทบต่อการท างานในทางลบหรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับปรับปรุง) 

การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การด าเนินการทุกอย่างเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์  บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ไป
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องก าหนดองค์กรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการด าเนินการชัดเจน 
 
6.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

 6.2 น าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 การถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม 
จากการสืบค้น รวบรวม คัดเลือกเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

1. แนวคิดเก่ียวกับการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
2. งานวิจัยและเอกสารวิชาการที่เก่ียวข้อง 

 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรถอดบทเรียนปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

1.1  ความหมายของการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 1.1.1 ความหมายการถอดบทเรียน 
 ราชบัญฑิตยสถาน (2542) ระบุว่า ถอด (ก.) หมายถึง เอาออก เช่น ถอดเสื้อ ถอดยศ ถอดแบบมาจาก
พ่อแม่  บทเรียน (น.) หมายถึง ค าสอนที่ก าหนดให้เรียน ข้อที่เป็นคติเตือนใจ เช่น บทเรียนชีวิต   

รัตนา ดวงแก้ว (2557)  กล่าวว่า การถอดบทเรียน คือ การทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานที่
ผ่านมา เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งท่ีส าเร็จหรือล้มเหลว พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือ
เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ผ ย แ พ ร่ ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ ไ ด้  
  ศุภวัลย์ พลายน้อย (2551) กล่าวว่า บทเรียน เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากสิ่งที่ท ามาก่อน ทั้งที่เรากระท าหรือ
ผู้อื่นกระท า หากเป็นบทเรียนของตนเองจะเกิดการเรียนรู้ภายในตน แต่หากจะให้เห็นบทเรียนที่เป็นแบบอย่างแก่
ผู้อ่ืนกระบวนการถอดบทเรียนที่เหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการถอดบทเรียนเป็นการ “สกัดเอาแต่เนื้อ ๆ ที่
ส าคัญ” โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน   
 ศุภวัลย์ พลายน้อย (2556) กล่าวว่า บทเรียน คือความรู้ที่เป็นข้อค้นพบใหม่หรือบทสรุปที่ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์กระบวนการท างาน บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น และค าอธิบายนั้นจะต้องมี
คุณค่าในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งค าอธิบายที่ชัดเจนต้องมีตัวชี้วัดที่ดี สะท้อนว่าอะไรเกิดขึ้น และเกิดการเรียนรู้อะไร
ในกระบวนการนั้น บทเรียนจะช่วยให้ “เกิดการเรียนรู้เพ่ือมิให้กระท าผิดซ้ า”  

ประชาสรรค์ แสนภักดี (2553) กล่าวว่า การถอดบทเรียน เป็นเสมือนการดึงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมา
จากบทเรียนที่มีอยู่ สิ่งที่จะได้จากการถอดบทเรียน อาจจะได้งานหรือความส าเร็จที่มักนิยมเรียกว่า Best 
Practice รวมทั้งความล้มเหลวที่เกิดขึ้น (Bad Practice) หลักในการถอดบทเรียนจึงอยู่ที่กรอบแนวคิดที่เราจะใช้
ในการถอดบทเรียน  

ศริญทิพย์ ชาลีเครือ (2557) กล่าวว่า การถอดบทเรียน คือ การสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้
วิธีสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอน ผล
การปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือล้มเหลวเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ 
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พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ (2556) กล่าวว่า การถอดบทเรียน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้แบบ
หนึ่ง ที่เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็นระบบ เพ่ือสกัดความรู้ฝังลึกในตัวคนและองค์กร ( implicit 
knowledge) ออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถน าไปสรุปและสังเคราะห์เป็นเอกสาร ชุดความรู้หรือสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ ที่สามารถจัดท าเป็นความรู้ภายนอก (explicit   knowledge) และยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้
ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน ซึ่งสามารถน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน กระบวนการมี ส่วนร่วม และ
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนท างาน   

กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  กรมปศุสัตว์ (2557) : อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช (2548)  การ
ถอดบทเรียน (After action review, AAR) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ที่ดีที่สุด เพราะใช้ง่ายแต่มี
ประโยชน์มาก การถอดบทเรียนช่วยสกัดบทเรียนออกมาว่า เพราะอะไรหรือท าอย่างไรจึงท างานส าเร็จ หรือมี
ปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในแนวเดียวกันจะได้หยิบเอาบทเรียนหรือความรู้นี้ไปใช้ 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จเช่นกัน รวมทั้งอาจพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกันหากการ
ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด หรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การถอดบทเรียนจะช่วยให้ทราบว่าเราพลาด
ตรงจุดใด พลาดเพราะอะไรและควรปรับปรุงอย่างไร ช่วยให้เราไม่เกิดความผิดพลาดซ้ าซาก และยังช่วยต่อยอด
ความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซ้ึงหรือกว้างขวางยิ่งขึ้น  

ส านักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557) กล่าวว่า การถอดบทเรียน : เป็นการ
จัดการความรู้รูปแบบหนึ่ง เพ่ือสืบค้นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน โดยการสกัดความรู้และประสบการณ์จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน  และ
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จหรือความล้มเหลว  ประโยชน์เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานและสามารถน าไปเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป  

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การถอดบทเรียน (lesson learned)  เป็นการจัดการความรู้รูปแบบ
หนึ่ง เพ่ือสกัดความรู้และประสบการณ์จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกรายละเอียด ขั้นตอน
และผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งส่วนที่ส าเร็จหรือควรปรับปรุง 
ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและสามารถน าไปเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ดังจะกล่าวต่อไป  
 

1.1.2  ความหมายปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหา หมายถึง สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มที่จะไม่ตรงกับความต้องการ (สุมล 

ภาติกะโชดก (2551) อ้างถึงใน นิติภร เส้นตรัง, 2545) 
ปัญหา หมายถึง ข้อสงสัย  ข้อขัดข้อง เช่น ข้อที่ต้องพิจารณาแก้ไข ปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้

(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
สรุปได้ว่า ปัญหา หมายถึง สภาพการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ขัดขวางการท างานไม่สามารถประสบ

ความส าเร็จ หรือบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
อุปสรรค หมายถึง เครื่องขัดข้อง เครื่องขัดขวาง (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
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แนวทางการแก้ปัญหา เป็นการแก้ที่เหตุของปัญหา โดยแต่ละสาเหตุมีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี 
วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละวิธี อาจแก้ไขได้หลายสาเหตุ การแก้ไขปัญหาควรหาชุดทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ 
แต่ควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แนวทางในการแก้ไขปัญหามีกระบวนการแก้ไขปัญหา 4 ขั้นตอน คือ 
(สุมล ภาติกะโชดก (2551) อ้างถึงใน นิติภร เส้นตรัง, 2545)  

1. ระบุปัญหาเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด กล่าวคือ ก่อนที่จะแก้ปัญหานั้น
จะต้องทราบว่าปัญหานั้นคืออะไร 

2. สาเหตุแห่งปัญหา การหาสาเหตุแห่งปัญหา อาจหาได้โดยหลักของตรรกวิทยาหรืออาจหาได้
โดยใช้หลักของประสบการณ์ หลังจากได้สาเหตุแห่งปัญหาแล้วก็น าสาเหตุเหล่ านั้นมา
เรียงล าดับส าคัญ 

3. การก าหนดจุดหมายในการแก้ปัญหา เมื่อจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาโดยจะเน้นใน
พลังของสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาจากมากไปหาน้อย ดูสาเหตุที่อยู่ในบทบาทที่แก้ไขได้ ขจัด
สาเหตุที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้ออกไป 

4. ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหาจะเน้นการแก้สาเหตุปัญหา เมื่อสาเหตุของ
ปัญหาได้รับการแก้ไขหมดสิ้นแล้ว ปัญหาจะถูกแก้ไขโดยปริยาย การแก้ไขได้ขจัดสาเหตุที่เป็น
เหตุสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้ออกไป 

     โครงการ หมายถึง เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรืองานอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยใช้ทรัพยากรในการด าเนินการให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด (ครรชิต มาลัยวงศ์, ม.ป.พ.). 
 

1.13  ความหมายแผนยุทธศาสตร์ 
  แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนที่แสดงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นั้นๆ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์
ซึ่งมาจากกลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกันที่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเป้าหมายในระยะยาวที่อยากจะมีอยากจะเป็ น 
วิสัยทัศน์นี้ควรแปลงมาเป็นเป้าประสงค์ที่เป็นรูปธรรมและวัดได้  ทั้งนี้ทุกหน่วยงานสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปี หรือใช้เป็นกรอบในการจัดแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (สถาบันวิจัยสังคม คู่มือรูปแบบกลไกการมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547)   

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง จุดหมายปลายทาง และ วิธีการสู่จุดหมายปลายทางเชิงนโยบาย ซึ่งใช้
ในการก าหนดนโยบายจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) ตามหลักวิชาการ 
(ส านักงบประมาณ และ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2549) 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีท างานที่ดีที่สุด เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจ
และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ (ส านักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551)  
 แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง  1) เอกสารที่ระบุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานขององค์กรหนึ่ง ๆ  2) เป็นแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการประสาน และก ากับติดตามการด าเนินงานในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทาง และ
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จังหวะเวลาที่สอดคล้องกัน  3) เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก และภายในองค์กร 
เพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ และก าหนดแนวทางการด าเนินการขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
แนวโน้มของสถานการณ์ (กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ  (ม.ป.พ) อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539) 
 แผนยุทธศาสตร์ ใช้ในความหมายที่กว้างกว่ากลยุทธ์ กลยุทธ์ คือวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ แต่ภาค
ราชการนิยมใช้ค าว่า แผนยุทธศาสตร์กับการวางแผนนโยบายระดับสูง เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (กรมประมง อ้างถึงใน ชัยสิทธิ์ และคณะ, ม.ป.พ.)  

แผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือการด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์กรที่ได้ถูก
วางแผนขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรจัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
นั้นจะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กรนั้น ๆ (พสุ เตชะรินทร์, 2551)  

แผนยุทธ์ศาสตร์ หมายถึง แผนของผู้บริหารระดับสูงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน (สุวิต ศรีไหม, 2549) 

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่องค์กรท าเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จโดยความส าเร็จของแต่ละองค์กร
ไม่จ าเป็นที่จะต้องเหมือนกันเสมอไป หากเป็นองค์กรเอกชน ความส าเร็จอาจจะอยู่ที่ตัวเลขทางการเงินแต่หาก
เป็นหน่วยงานราชการความส าเร็จจะอยู่ที่การบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553)  

นอกจากความหมายของค าว่า การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตามพจนานุกรมดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ได้มีนักวิชาการให้ความหายไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี้ 

 การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่าองค์กรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน 
เพียงใด การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ จึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 
และการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้นเนื้อหาสาระของการศึกษา การน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหา
ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ หรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการของการน านโยบายไป
ปฏิบัติเพ่ือที่จะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทางและสร้างกลยุทธ์เพ่ือที่จะท าให้การน าโยบายไปปฏิบัติบังเกิด
ความส าเร็จ  (ภูวนาถ บ ารุงพันธุ์  (2546) อ้างถึงใน วรเดช  จันทรศร, 2538)  

การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ ที่พึงปรารถนา เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปปฏิบัติต้องกระท าควบคู่ไปกับการประเมินผลนโยบายจึงจะเป็นหลักประกัน
ส าหรับความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
การศึกษา การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การเสริมสร้างสมรรถนะในการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์
ที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องแสวงหาแนวทางในการป้อ งกันและ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติมิให้เกิดความล้มเหลว (ภูวนาถ บ ารุงพันธุ์  (2546) อ้างถึงใน 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2543) 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
การด าเนินงานถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียน 
 3.3 วิธีการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ประชำกร 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ คือ บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 153 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 
54  คน  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรถอดบทเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวความคิดทฤษฎี และเอกสาร 
ต ารา ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบออกเป็น 4 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยข้อมูล จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการท างาน  
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 13 ข้อ พร้อมทั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือให้
บุคลากรได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 28 ข้อ พร้อมทั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือให้
บุคลากรได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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  ตอนที่ 4  เป็นค าถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 64 ข้อ พร้อมทั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือให้
บุคลากรได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
3.3 วิธีกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ที่งานนโยบายและแผนได้ด าเนินการสร้าง 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 2. ขอค าแนะน าจากรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการบริหารจัดการความเสี่ ยง ศึกษาเอกสารด้าน
การถอดบทเรียน  
 3. สร้างแบบสอบถาม และขอค าแนะน าจากรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 4. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือหาความสมบูรณ์ของเครื่องมือ 
 
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การถอดบทเรียนในครั้งนี้  งานนโยบายและแผนได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถาม 
เรื่อง ถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บุคลากรของคณะกรอกข้อมูล ซึ่งมีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ส่งหนังสือถึงผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงานแต่ละหน่วย เพ่ือขอความร่วมมือให้บุคลากร
ภายใต้สังกัดตอบแบบสอบถาม 
  2. ส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบ กรอกข้อมูล และท าการนัดหมายในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
คืนมายังงานนโยบายและแผน 
  3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ือน าไปบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลจัดท าตาราง
สถิติเพ่ือน าเสนอและสรุปผลการถอดบทเรียน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก าหนด
ดังนี้  
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percent) 
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  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ประจ าปี
การศึกษาโดยใช้เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
แนวทางท่ีเหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดยใช้วิธีสรุป
สังเคราะห์ข้อความจากข้อค าถามปลายเปิด (Content Analysis) และน าเสนอในการจัดกิจกรรม “การถอด
บทเรียนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสรุปผลจากแบบสอบถามเรื่อง   
การถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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บทที่ 4 
สรุปผลกำรถอดบทเรียน 

 
เรื่อง   กำรถอดบทเรียนปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ คณะสิ่งแวดล้อมและ 
         ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
ตำรำงท่ี 1  สถำนภำพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
19 
35 

 
35.20 
64.80 

รวม 54 100 
2. อายุ 
        1). อายุต่ ากว่า 25ปี  
        2). อายุ 26-35 ปี  
        3). อายุ 36-45 ปี 
        4). อายุ 46-55 ปี 
        5). อายุ 56-60 ปีขึ้นไป 

 
- 

11 
29 
13 
1 

 
- 

20.40 
53.70 
24.10 
1.90 

รวม 54 100 
3. ระดับการศึกษา        
        1). ต่ ากว่าปริญญาตรี 
        2). ปริญญาตรี 
        3). ปริญญาโท 
        4). ปริญญาเอก 
        5). อ่ืน ๆ.................................................... 

 
3 
24 
19 
8 
- 

 
5.60 
44.40 
35.20 
14.80 

- 
รวม 54 100 

4. ต าแหน่ง 
        1). ผู้บริหาร  
   2). อาจารย์   

  3). หัวหน้างาน 
 4). หัวหน้าหน่วย  
 5). ผู้ปฏิบัติงาน 

 
2 
7 
7 
8 
30 

 
3.70 
13.00 
13.00 
14.80 
55.60 

รวม 54 100 
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ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
 1). 0-5 ปี   
 2). 6-10 ปี 
 3). 11-15 ปี  
 4). 16-20 ปี 
 5). 21 ปีขึ้นไป 

 
13 
12 
7 
8 
14 

 
24.10 
22.20 
13.00 
14.80 
25.90 

รวม 54 100 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงถึงสถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 54 คน เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.80 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36 – 45 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 ต าแหน่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 ประสบการณ์ในการท างานอยู่ในช่วง 21 ปีขึ้นไป จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 
เกณฑ์วิเครำะห์ 
  4.21 – 5.00   มากที่สุด 
  3.41 – 4.20  มาก 
  2.61 – 3.40  ปานกลาง 
  1.80 – 2.60 น้อย 
  1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
 

ตำรำงท่ี 2  ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและ 
              ทรัพยำกรศำสตร์ โดยเรียงค่ำคะแนนจำกมำกไปหำน้อย สรุปผลได้ดังนี้ 
ข้อ ปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
Mean S.D. ระดับ 

1. ตัวชี้วัดบางรายการ ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนไม่
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 

3.74 0.805 มาก 

2. การด าเนินโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน ด้วยยัง
ขาดก าลังคนและมีภาระงานประจ าค่อนข้างมาก 

3.74 1.013 มาก 

3. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน 3.67 1.009 มาก 
4. โครงการ/กิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัดมีจ านวนมาก ท าให้เป็น

ปัญหาเรื่องระยะเวลา และงบประมาณในการด าเนินการ 
3.54 0.905 มาก 

5. มีการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป 3.52 0.906 มาก 
6. การด าเนินงานอาจมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 3.52 0.906 มาก 
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ข้อ ปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

Mean S.D. ระดับ 

7. ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับเวลาของแผน แผนฯ ใช้ปีงบประมาณ 
แต่ข้อมูลบางตัวชี้วัดต้องใช้เวลาตามปีการศึกษา 

3.5 0.863 มาก 

8. เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 3.48 0.986 มาก 
9. การติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ได้ข้อมูลล่าช้า 
3.33 1.009 ปานกลาง 

10. การประเมินผลบางตัวชี้วัดไม่สามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ ได้แก่ “จ านวนของ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

3.31 0.987 ปานกลาง 

11. ขาดการตดิตามประเมินผลควบคุมก ากับงานจากผู้บังคับบัญชา 3.3 1.093 ปานกลาง 
12. ขาดการประชุมชี้แจงและรับฟังการแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
3.24 0.867 ปานกลาง 

13. ความสอดคล้องเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับ
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนในประเด็นการ
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 

3.09 0.917 ปานกลาง 

เฉลี่ยภำพรวม 3.46 0.688 มำก 
 
 

 
 

ภำพที่ 1 แสดงระดับผลของปญัหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมฯ 
  

จากภาพที่ 1  พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.46)  หาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวชี้วัดบางรายการ ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  และการด าเนินโครงการบาง

0

1

2

3

4

3.74 3.74 3.67 3.54 3.52 3.52 3.5 3.48 3.33 3.31 3.3 3.24 3.09 3.46 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

ปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมฯ 
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โครงการไม่เป็นไปตามแผน ด้วยยังขาดก าลังคนและมีภาระงานประจ าค่อนข้างมาก  เป็นปัญหาและอุปสรรคการ
น าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ (
x  = 3.74) รองลงมา คือ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน มีค่าเท่ากับ ( x  = 3.67)  โครงการ/กิจกรรมใน
แต่ละตัวชี้วัดมีจ านวนมาก ท าให้เป็นปัญหาเรื่องระยะเวลา และงบประมาณในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (
x  = 3.54) มีการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป  และ การด าเนินงานอาจมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ  ( x  = 3.52)  ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับเวลาของแผน แผนฯ ใช้ปีงบประมาณ 
แต่ข้อมูลบางตัวชี้วัดต้องใช้เวลาตามปีการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( x  = 3.50)  เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานทีร่ับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.48) การติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ได้ข้อมูลล่าช้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.33)  การประเมินผลบางตัวชี้วัดไม่สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้
ภายในปีงบประมาณ ได้แก่ “จ านวนของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  ( x  = 3.31) 
ขาดการติดตาม ประเมินผล ควบคุมก ากับงานจากผู้บังคับบัญชา ( x  = 3.30)  ขาดการประชุมชี้แจงและรับฟัง
การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ( x  = 3.24) และสุดท้าย ความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนในประเด็นการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ ( x  = 3.09) 
 
ข้อเสนอแนะปัญหำและอุปสรรค 

1. ตัวชี้วัดเยอะแต่ไม่สะท้อนความเป็นจริงได้อย่างมีรูปธรรม 
2. ผู้บริหาร หัวหน้างาน ควรให้ความส าคัญวางแผน ก ากับติดตามตัวชี้วัด ตามขอบเขตหน้าที่ความ

รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอให้เป็น PDCA อย่างมีระบบ 
3. ข้อ 12. เป็นไปได้หรือไม่ที่ก าหนดช่วงเวลาตามปีการศึกษา ส าหรับตัวชี้วัดที่ต้องใช้ปีการศึกษา 
4. ข้อ 11. ก็เช่นกัน อาจก าหนดช่วงเวลาเฉพาะส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นปี พ.ศ. 
5. ควรก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และเป็นตัวชี้วัดที่มีผลต่อคณะโดยประจักษ์และเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมด้วย 
6. บุคลากรทุกงานควรมีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ 
7. บุคลากรควรตระหนักถึงการท างานที่ค านึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส่วนงานและมีเป้าหมายแห่ง

ความส าเร็จเดียวกัน 
8. พัฒนาระบบการสื่อสาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง 
9. อยากให้มีการพูดคุยและตกลงกันโดยมีเอกสารอ้างอิงว่า ตัวชี้วัดใดใช้ข้อมูลเรื่องใดมาตอบบ้าง เรียนให้

ทุกคนได้รับทราบเพ่ือเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
10. มีตัวชี้วัดเยอะ แต่ไม่มีกลยุทธ์ ที่ไปตอบสอนองตัวชี้วัดต่าง ๆ จากระดับผู้บริหาร 
11. นอกจากตวัชี้วัดแล้ว ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างล่าช้าและด้อยประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล คือภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะจะต้องจัดท าวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ตอบโจทย์
การพัฒนาคุณภาพในหลาย ๆ ด้าน กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ท าให้
การพัฒนางานประจ าที่ได้รับมอบหมายและงานภายในหน่วยงานขาดการพัฒนาหรือมีความล่าช้าในทาง
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ปฏิบัติ เมื่อเกิดปัญหาจากหน่วยงานย่อยแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อคณะได้ อีกประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
คือ บุคลากรทุกสายมิได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะอย่างเต็มที่มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

12. สร้างเครือข่ายสนับสนุนเงินทุน 
 
ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อม 
              และทรัพยำกรศำสตร์ โดยเรียงค่ำคะแนนจำกมำกไปหำน้อย สรุปผลได้ดังนี้ 
ข้อ แนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
Mean S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรค ที่
สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

4.30 0.743 มากที่สุด 

2. ควรจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
หน่วยงานอื่น อย่างเป็นปัจจุบัน 

4.26 0.805 มากที่สุด 

3. ควรมีการศึกษา ชี้แจง ตัวชี้วัดแต่ละตัวใช้เกณฑ์ประเมิน/คิด
วิเคราะห์อย่างไรให้ถูกต้อง เพ่ือการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

4.17 0.947 มาก 

4. ควรสนับสนุนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในลักษณะของการพัฒนางาน
ประจ าให้ดีขึ้น หรือการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.13 0.802 มาก 

5. หัวหน้างานให้ความส าคัญ คอยติดตาม ก ากับดูแล และสนับสนุน
กิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

4.09 0.937 มาก 

6. แผนปฏิบัติการมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม 

4.09 0.759 มาก 

7. การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมควรมีการติดตามประเมินผลและ
น าไปใช้ประโยชน์ 

4.06 0.878 มาก 

8. จัดท าแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 4.06 0.738 มาก 
9. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

ของคณะ 
4.00 0.952 มาก 

10. ควรจัดประชุม อบรม และสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานให้มากขึ้น 

3.98 1.019 มาก 

11. ควรให้มีการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

3.98 0.858 มาก 

12. มีระบบการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของคณะสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 

3.98 0.714 มาก 

13. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 3.96 0.776 มาก 
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ข้อ แนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

Mean S.D. ระดับ 

14. มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปแปลงและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

3.96 0.8 มาก 

15. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมแต่ละแผน
ยุทธศาสตร์ในการน าไปปฏิบัติในรูปของคณะท างาน 

3.93 0.929 มาก 

16. แผนปฏิบัติการมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการแต่ละโครงการ
ให้บรรลุผลส าเร็จ 

3.93 0.821 มาก 

17. มีการบริหารโครงการ จัดการและก ากับทรัพยากร ประกอบด้วย
เวลา วัสดุบุคลากร และค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.91 0.853 มาก 

18. มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในการจัดท าแผนปฏิบัติรายปี 3.89 0.883 มาก 
19. มีการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดยใช้ระบบ

สารสนเทศ 
3.89 0.974 มาก 

20. มีการมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติตาม
ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน 

3.87 0.972 มาก 

21. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบน าแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.85 0.979 มาก 

22. แผนปฏิบัติการมีเง่ือนเวลาซึ่งสะท้อนถึงล าดับก่อน-หลังในการ
ด าเนินการอย่างชัดเจน 

3.85 0.899 มาก 

23. โครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ 3.85 0.81 มาก 
24. มีการตรวจสอบความพร้อมของโครงการแต่ละโครงการก่อนเริ่ม

ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
3.83 0.906 มาก 

25. มีการทบทวนวิธีการท างานที่ตอบสนองต่อการน าแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ 

3.80 0.979 มาก 

26. มีการท าความเข้าใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนในการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

3.80 1.016 มาก 

27. มีการก าหนดแนวทางในการประเมินและตรวจสอบความส าเร็จใน
การด าเนินงานการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

3.80 0.855 มาก 

28. มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3.74 0.851 มาก 

เฉลี่ยภำพรวม 3.96 .647 มำก 
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 จากตารางที่ 3  พบว่า แนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.96)  หากพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง นั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ  ( x  = 4.30)  
รองลงมา คือ ควรจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานอ่ืน อย่างเป็นปัจจุบัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( x  = 4.26)  ควรมีการศึกษา ชี้แจง ตัวชี้วัดแต่ละตัวใช้เกณฑ์ประเมิน/คิดวิเคราะห์อย่างไรให้
ถูกต้อง เพ่ือการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 4.17)   ควรสนับสนุน
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในลักษณะของการพัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น หรือการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( x  = 4.13) หัวหน้างานให้ความส าคัญ คอยติดตาม ก ากับดูแล และสนับสนุนกิจกรรมในการ
สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ  ( x  = 4.09)  การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมควรมี
การติดตามประเมินผลและน าไปใช้ประโยชน์ จัดท าแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ( x  = 4.06)  มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( x  = 4.00) ควรจัดประชุม อบรม และสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของหน่วยงานให้มากขึ้น ควรให้มีการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง และมีระบบการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของคณะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.98) มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ และมีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปแปลงและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.96) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
หลักและผู้รับผิดชอบร่วมแต่ละแผนยุทธศาสตร์ในการน าไปปฏิบัติในรูปของคณะท างาน  และแผนปฏิบัติการมี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการแต่ละโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.93) มีการบริหาร
โครงการ จัดการและก ากับทรัพยากร ประกอบด้วยเวลา วัสดุบุคลากร และค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.91) มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในการจัดท าแผนปฏิบัติรายปี และมีการ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.89)มีการ
มอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลหรือ
หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.87) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร แผนปฏิบัติการมีเง่ือนเวลาซึ่งสะท้อนถึงล าดับก่อน-หลังในการด าเนินการอย่างชัดเจน และ 
โครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้  ค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.85) มีการ
ตรวจสอบความพร้อมของโครงการแต่ละโครงการก่อนเริ่มด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.83) มีการทบทวนวิธีการท างานที่ตอบสนองต่อการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  และมี
การท าความเข้าใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  และมีการ
ก าหนดแนวทางในการประเมินและตรวจสอบความส าเร็จในการด าเนินงานการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.80) และสุดท้ายแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้แก่ มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้
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สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานผู้รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 
3.74) 
 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรจะท าสมดุลของแต่ละยุทธศาสตร์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เอียงไปด้านหนึ่งด้านใดเยอะ เพราะท า
ให้ง่ายและไม่มีแผน ท าให้ยากในการประเมินยุทธศาสตร์ 

2. การถ่ายทอดแผนยุทศาสตร์สู่การปฏิบัติ แม้จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมกระบวนการโดยตลอด เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
จัดท าแผนฯ ตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมทั้งประชุมเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ จัดท าแผนของหน่วยปฏิบัติ เพื่อชี้แจง
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด แต่ยังมีปัญหาในการถ่ายทอดสู่ผู้บริหารของหน่วยปฏิบัติ และผู้จัดท า
โครงการส่งผลให้แผนของหน่วยปฏิบัติไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ 

3. มีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
4. แผนปฏิบัติการควรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และมีแผนเชิงรุก 
5. ตัวชี้วัดหลายรายการไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายท าแบบนึกเอง 

 
ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์ตัวช้ีวัดที่เหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อม 
              และทรัพยำกรศำสตร์ โดยเรียงค่ำคะแนนจำกมำกไปหำน้อย สรุปผลได้ดังนี้ 
ข้อ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ Mean S.D. ระดับ 
1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.93 0.749 มาก 
2. ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 3.91 0.83 มาก 
3. การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 3.89 0.793 มาก 
4. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 3.87 0.825 มาก 
5. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3.83 0.818 มาก 

6. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3.81 0.826 มาก 

7. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม 3.81 0.702 มาก 
8. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ 3.81 0.848 มาก 
9. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการฝึกอบรม และ/หรือการบริการ

วิชาการท่ีสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
3.81 0.702 มาก 

10. ร้อยละของผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย 3.81 0.754 มาก 
11. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี 3.76 0.612 มาก 
12. ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดมีผลการประเมินด้านการเรียนการสอน

แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอยู่ในระดับดี 
3.74 0.851 มาก 
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ข้อ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ Mean S.D. ระดับ 
13. จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศภูมิภาคหรือด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารองค์กร 
3.74 0.757 มาก 

14. ร้อยละของผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในปัจจัยสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับดี 

3.74 0.757 มาก 

15. ร้อยละของผู้ใช้ระบบที่มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดี 

3.74 0.805 มาก 

16. ระดับความสุขในการท างาน  3.74 0.915 มาก 
17. ระดับความสุขในการเรียนการสอน  3.74 0.851 มาก 
18. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ 

บูรณาการอยู่ในระดับดี 
3.72 0.834 มาก 

19. จ านวนผลงานตีพิมพ์* (นับปีปฏิทินปัจจุบัน) 3.72 0.811 มาก 
20. ร้อยละของบุคลากรที่ท าวิจัยหรือได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย 3.70 0.743 มาก 
21. จ านวนเครือข่ายการวิจัยหรือการบริการวิชาการของศูนย์วิจัย 3.70 0.861 มาก 
22. จ านวนผลงานทางวิชาการของศูนย์วิจัย 3.70 0.792 มาก 
23. จ านวนการอ้างอิงข้อมูล ผลงานวิจัย* 3.70 0.792 มาก 
24. จ านวนของระบบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและ

การด าเนินงานขององค์กร  
3.70 0.838 มาก 

25. จ านวนระบบสารสนเทศหรือสื่อที่ใช้ในการสนับสนุนการศึกษา 3.69 0.865 มาก 
26. จ านวนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3.69 0.865 มาก 
27. ร้อยละของแผนงานที่ปฏิบัติตามแผน 3.69 0.696 มาก 
28. ร้อยละของผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับดี 3.69 0.865 มาก 
29. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ศักยภาพ และทักษะของนักศึกษา 
3.67 0.824 มาก 

30. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค 3.67 0.7 มาก 
31. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานของ

องค์กรอยู่ในระดับดี 
3.67 0.7 มาก 

32. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความสุขขององค์กร 3.67 0.89 มาก 
33. จ านวนกลุ่มวิจัยที่เกิดขึ้นตามทิศทางนโยบายของคณะและสอดคล้อง

กับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
3.61 0.834 มาก 

34. จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
สังคม 

3.59 0.79 มาก 

35. ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหรือสื่อที่ใช้ในการสนับสนุน
การศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

3.59 0.88 มาก 
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ข้อ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ Mean S.D. ระดับ 
36. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานตามแผน 3.59 0.74 มาก 
37. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

การบริหารจัดการองค์กร 
3.57 0.903 มาก 

38. ร้อยละของความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดับดี 3.57 0.767 มาก 
39. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนกับ

มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ และต่างประเทศ 
3.56 0.904 มาก 

40. ร้อยละของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจัดการ 3.56 0.793 มาก 
41. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับรู้และมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับดี 
3.54 0.818 มาก 

42. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักอยู่ในระดับดี 3.54 0.745 มาก 
43. จ านวนผลงานที่ได้จากโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ

บุคลากร   นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคมอาเซียน 
3.54 0.884 มาก 

44. ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรรไว้ส าหรับการท าวิจัยและเป็น
ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ได้ถูกใช้ไปตามแผน 

3.52 0.771 มาก 

45. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะจากการ
ฝึกอบรม ดูงาน หรือศึกษาต่อทางด้านการศึกษา 

3.5 0.906 มาก 

46. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 3.5 0.841 มาก 
47. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ไปติดตามตรวจสอบและเสนอแนะ

วิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.5 0.771 มาก 

48. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้ 3.5 0.863 มาก 
49. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และ

ทักษะของบุคลากร 
3.48 0.906 มาก 

50. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.46 0.84 มาก 
51. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย 3.46 0.884 มาก 
52. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการ วิจัย 
3.44 0.839 มาก 

53. ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ในการบริหาร 

3.44 0.793 มาก 

54. จ านวนเรื่อง/ครั้ง/โครงการ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ 3.43 0.86 มาก 
55. จ านวนกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.43 0.792 มาก 
56. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมของบุคลากร 

นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคมอาเซียน  
3.43 0.86 มาก 

57. จ านวนเรื่องท่ีมาขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม 3.41 0.981 มาก 
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ข้อ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ Mean S.D. ระดับ 
58. จ านวนรายงานของกิจกรรมหรือโครงการ 3.39 0.811 ปานกลาง 
59. จ านวนครั้งที่ออกรายงานสถานะทางการเงินล่าช้า 3.39 0.94 ปานกลาง 
60. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

งานคลังและพัสดุ 
3.37 0.896 ปานกลาง 

61. จ านวนโครงการ/รายงานติดตามหรือคาดการณ์เรื่องการคลังและพัสดุ 3.33 0.847 ปานกลาง 
62. จ านวนผลงานของบุคลากรที่มาจากโครงการหรือกิจกรรมด้าน

การศึกษา 
3.31 0.797 ปานกลาง 

63. จ านวนความผิดพลาดของรายงานสถานะทางการเงิน 3.31 1.025 ปานกลาง 
64. จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในองค์กร 3.17 1.178 ปานกลาง 

เฉลี่ยภำพรวม 3.61 0.479 มำก 
 
ตำรำงท่ี 5 ผลกำรวิเครำะห์ตัวช้ีวัดที่เหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อม 
             และทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล โดยเรียงค่ำคะแนนจำกมำกไปหำน้อย ตำมแผน 
             ยุทธศำสตร์สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ข้อ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ Mean S.D. ระดับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 
1. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี* 3.87 0.825 มาก 
2. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ

และนานาชาติ 
3.81 0.826 มาก 

3. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
สังคม 

3.81 0.702 มาก 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ* 3.81 0.848 มาก 
5. ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดมีผลการประเมินด้านการเรียนการสอน

แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอยู่ในระดับดี 
3.74 0.851 มาก 

6. จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศภูมิภาค หรือด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารองค์กร* 

3.74 0.757 มาก 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในปัจจัยสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับดี 

3.74 0.757 มาก 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
การบูรณาการอยู่ในระดับดี 

3.72 0.834 มาก 

9. จ านวนระบบสารสนเทศหรือสื่อที่ใช้ในการสนับสนุนการศึกษา 3.69 0.865 มาก 
10. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ศักยภาพ และทักษะของนักศึกษา 
3.67 0.824 มาก 
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ข้อ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ Mean S.D. ระดับ 
11. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค* 3.67 0.7 มาก 
12. จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน

หรือสังคม 
3.59 0.79 มาก 

13. ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหรือสื่อที่ใช้ในการสนับสนุน
การศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

3.59 0.88 มาก 

14. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ และต่างประเทศ* 

3.56 0.904 ปานกลาง 

15. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะจาก
การฝึกอบรม ดูงาน หรือศึกษาต่อทางด้านการศึกษา 

3.5 0.906 มาก 

16. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
และทักษะของบุคลากร 

3.48 0.906 มาก 

17. จ านวนผลงานของบุคลากรที่มาจากโครงการหรือกิจกรรมด้าน
การศึกษา 

3.31 0.797 ปานกลาง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรฝึกอบรม 
18. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน* 3.93 0.749 มาก 
19. ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 3.91 0.83 มาก 
20. การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี* 3.89 0.793 มาก 
21. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ* 
3.83 0.818 มาก 

22. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการฝึกอบรม และ/หรือการ
บริการวิชาการท่ีสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม 

3.81 0.702 มาก 

23. จ านวนผลงานตีพิมพ์* (นับปีปฏิทินปัจจุบัน) 3.72 0.811 มาก 
24. ร้อยละของบุคลากรที่ท าวิจัยหรือได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย 3.7 0.743 มาก 
25. จ านวนเครือข่ายการวิจัยหรือการบริการวิชาการของศูนย์วิจัย 3.7 0.861 มาก 
26. จ านวนผลงานทางวิชาการของศูนย์วิจัย 3.7 0.792 มาก 
27. จ านวนการอ้างอิงข้อมูล ผลงานวิจัย* 3.7 0.792 มาก 
28. จ านวนกลุ่มวิจัยที่เกิดขึ้นตามทิศทางนโยบายของคณะ และ

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
3.61 0.834 มาก 

29. ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรรไว้ส าหรับการท าวิจัยและเป็น
ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ได้ถูกใช้ไปตามแผน 

3.52 0.771 มาก 

30. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ วิจัย 

3.44 0.839 มาก 
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ข้อ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ Mean S.D. ระดับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ชี้น ำกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
31. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี 3.76 0.612 มาก 
32. จ านวนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้จริง* 
3.69 0.865 มาก 

33. ร้อยละของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจัดการ 3.56 0.793 มาก 

34. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับรู้และมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับดี 

3.54 0.818 มาก 

35. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักอยู่ใน
ระดับดี 

3.54 0.745 มาก 

36. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 3.5 0.841 มาก 

37. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ไปติดตามตรวจสอบและเสนอแนะ
วิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม* 

3.5 0.771 มาก 

38. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.46 0.84 มาก 

39. จ านวนเรื่อง/ครั้ง/โครงการ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ 3.43 0.86 มาก 

40. จ านวนกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม* 3.43 0.792 มาก 

41. จ านวนเรื่องท่ีมาขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม 3.41 0.981 มาก 

42. จ านวนรายงานของกิจกรรมหรือโครงการ 3.39 0.811 มาก 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
43. ร้อยละของผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย 3.81 0.754 มาก 

44. ร้อยละของผู้ใช้ระบบที่มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบอยู่
ในระดับดี 

3.74 0.805 มาก 

45. จ านวนของระบบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และการด าเนินงานขององค์กร * 

3.70 0.838 มาก 

46. ร้อยละของแผนงานที่ปฏิบัติตามแผน 3.69 0.696 มาก 

47. ร้อยละของผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับดี 3.69 0.865 มาก 

48. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานของ
องค์กรอยู่ในระดับดี 

3.67 0.7 มาก 

49. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานตามแผน 3.59 0.74 มาก 

50. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการบริหารจัดการองค์กร 

3.57 0.903 มาก 

51. จ านวนผลงานที่ได้จากโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคมอาเซียน 

3.54 0.884 มาก 
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ข้อ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ Mean S.D. ระดับ 
52. ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน

การบริหาร 
3.44 0.793 มาก 

53. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมของบุคลากร  
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคมอาเซียน 

3.43 0.86 มาก 

54. จ านวนครั้งที่ออกรายงานสถานะทางการเงินล่าช้า 3.39 0.94 ปานกลาง 
55. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ดูงาน เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการงานคลังและพัสดุ 
3.37 0.896 ปานกลาง 

56. จ านวนโครงการ/รายงานติดตามหรือคาดการณ์เรื่องการคลังและ
พัสดุ 

3.33 0.847 ปานกลาง 

57. จ านวนความผิดพลาดของรายงานสถานะทางการเงิน 3.31 1.025 ปานกลาง 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
58. ระดับความสุขในการท างาน*  3.74 0.915 มาก 
59. ระดับความสุขในการเรียนการสอน  3.74 0.851 มาก 
60. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความสุขของ

องค์กร 
3.67 0.89 มาก 

61. ร้อยละของความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดับดี 3.57 0.767 มาก 
62. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้* 3.50 0.863 มาก 
63. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย 3.46 0.884 มาก 
64. จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในองค์กร 3.17 1.178 ปานกลาง 

เฉลี่ยภำพรวม 3.61 0.479 มำก 
  

จากตางรางที่ 5 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมของตัวชี้วัดทั้งหมด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 3.61) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 

พบว่า ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
( x  = 3.87) รองลงมา คือ จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ  จ านวน
ผลงานของนักศึกษาที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม  และร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสาย
วิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x  = 3.81) ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดมีผลการประเมินด้านการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอยู่ในระดับดี  จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศภูมิภาค 
หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรและ ร้อยละของผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในปัจจัยสนับสนุนด้านการเรียน
การสอนอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x  = 3.74) ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การบูรณาการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.72) จ านวนระบบสารสนเทศหรือสื่อที่ใช้ในการสนับสนุน
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การศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.69) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศักยภาพ 
และทักษะของนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x  = 
3.67) จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม และร้อยละของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศหรือสื่อท่ีใช้ในการสนับสนุนการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x  = 3.59) ร้อย
ละของอาจารย์ที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ และต่างประเทศ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.56) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะจากการฝึกอบรม ดูงาน 
หรือศึกษาต่อทางด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.50) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ และทักษะของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.48) และสุดท้ายจ านวนผลงานของบุคลากร
ที่มาจากโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.31) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรฝึกอบรม 

พบว่า  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ ( x  = 3.93) รองลงมา คือ ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x      = 3.91) การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.89)  
จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.83)  
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการฝึกอบรม และ/หรือการบริการวิชาการที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.81)  จ านวนผลงานตีพิมพ์* (นับปีปฏิทินปัจจุบัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (
x  = 3.72)  ร้อยละของบุคลากรที่ท าวิจัยหรือได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย จ านวนเครือข่ายการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการของศูนย์วิจัย จ านวนผลงานทางวิชาการของศูนย์วิจัย และจ านวนการอ้างอิงข้อมูล ผลงานวิจัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.70)  จ านวนกลุ่มวิจัยที่เกิดขึ้นตามทิศทางนโยบายของคณะ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.61) ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรไว้ส าหรับการ
ท าวิจัยและเป็นค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ได้ถูกใช้ไปตามแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.52) และสุดท้าย ร้อยละ
ของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ วิจัย  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 3.44) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  ชี้น ำกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม 

พบว่า ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 3.76) รองลงมา คือ จ านวนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( x  = 3.69) ร้อยละของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( x  = 
3.56) ร้อยละของผู้รับบริการได้รับรู้และมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับดี  และร้อยละ
ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.54) จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ และจ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ไปติดตามตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.50) จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  ( x  = 3.46)จ านวนเรื่อง/ครั้ง/โครงการ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์  และจ านวนกิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( x  = 3.43) จ านวนเรื่องที่มาขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( x  = 3.41) และสุดท้ายจ านวนรายงานของกิจกรรมหรือโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 3.39) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
พบว่า ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ร้อยละของผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.81) รองลงมา คือ ร้อยละของผู้ใช้ระบบที่มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.74) จ านวนของระบบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.70)ร้อยละของแผนงานที่ปฏิบัติตามแผน และร้อยละของผู้ใช้
ระบบมีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.69) ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจ
ในระบบการบริหารงานขององค์กรอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.67) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงานตามแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.59) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.57) จ านวนผลงานที่ได้จากโครงการหรือกิจกรรม
เตรียมความพร้อมของบุคลากร   นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคมอาเซียน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 
3.54) ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.44) 
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมของบุคลากร  นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคม
อาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.43) จ านวนครั้งที่ออกรายงานสถานะทางการเงินล่าช้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 
3.39) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลังและพัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  
= 3.37) จ านวนโครงการ/รายงานติดตามหรือคาดการณ์เรื่องการคลังและพัสดุ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.33) 
และสุดท้าย จ านวนความผิดพลาดของรายงานสถานะทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 
3.31) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
พบว่า  ตัวชี้วัดระดับความสุขในการท างาน และระดับความสุขในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.74) รองลงมา คือ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความสุข
ขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.67) ร้อยละของความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.57) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.50) 
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.46) และสุดท้าย จ านวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุในองค์กร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.17) 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ข้อค าถามเยอะเกินไป 
2. ตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ไม่ควรมีเยอะ แต่มีพอที่จะสามารถบ่งชี้ได้ถึงการน าไปปฏิบัติและ

ความส าเร็จ ถ้ามีเยอะแต่ไม่สามารถมีข้อมูลที่จะตอบได้ก็ไม่มีประโยชน์ จะท าให้ผลการน าไปปฏิบัติด้อย
ลงด้วย 
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3. อาจต้องทบทวนจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดให้ได้ตามค่าน้ าหนักที่ผู้บริหารระบุ และควรใช้ให้เหมือนกับ
มหาวิทยาลัย/สกอ./ส านักงบประมาณ เพ่ือความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และไม่เป็นภาระกับหน้าเจ้าที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลส่ง 

4. ควรใช้ IT ช่วยในการบันทึกผลตามตัวชี้วัด พร้อมวิเคราะห์ให้ผู้บริหารได้ทราบตลอดเวลาและเชื่อมโยง
กับการประเมินบุคลากร เพื่อความส าเร็จร่วมกัน 

5. อาจต้องให้ผู้บริหารตัดสินในจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ใช้อยู่ ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับงาน 
ตัวชี้วัดระดับบุคคล แต่มีการประเมินที่เชื่อมโยงกันได้ ด้วยระบบ IT และ PA ระดับคณะ ระดับคน 
ระดับงาน ส่งต่อถึงแผนยุทธศาสตร์ 

6. ข้อ 9 เข้าใจไม่ชัดเจน ควรเขียนใหม่ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ใช่ความหมายของจ านวน นศ. ที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือไม่ 

7. ข้อ 10. มี 2 ประโยคในข้อเดียว จะวัดอย่างไร หรือมันคือประโยคเดียว ไม่เข้าใจ 
8. ข้อ 12. ท าไมถึงเจาะจง “ด้านการศึกษา” 
9. ตัวชี้วัดผลงานส่วนใหญ่เป็นตวัชี้วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีจ านวนมากประกอบกับขาดการ

วิเคราะห์การก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละระดับที่ชัดเจน ส่งผลให้ตัวชี้วัดในแต่ละระดับซ้ าซ้อนกัน 
10. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัด และก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลส าเร็จได้ รวมถึง

พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะเพ่ิมมากขึ้น เพื่อน าไปปรับปรุงในการก าหนดตัวชี้วัดให้
เหมาะสมต่อไป 

11. ตัวชี้วัดควรมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดหน่วยงาน ระดับ
รายบุคคล 

12. อยากเห็นกิจกรรมที่คิดหรือท าในปัจจุบันสะท้อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คณะมากขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 การถอดบทเรียนเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คณะสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียนเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางที่
เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประชากร คือ 
บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 153 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 
2557)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 54  คน  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 13 ข้อ 3) แนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 28 ข้อ และ 4) ตัวชี้วัดที่
เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 64 ข้อ พร้อมทั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือให้บุคลากรได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
เครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียน คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
สรุปผลกำรถอดบทเรียน 

 การถอดบทเรียนเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คณะสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลของการถอดบทเรียน 3 ส่วน คือ 1) ปัญหาและอุปสรรคการน าแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) แนวทางที่เหมาะสมใน
การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) 
ตัวชี้วัดที่ เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ปญัหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล มีดังนี้  
 ปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.46)  หากพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ตัวชี้วัดบางรายการ ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  และการด าเนินโครงการบางโครงการไม่
เป็นไปตามแผน ด้วยยังขาดก าลังคนและมีภาระงานประจ าค่อนข้างมาก  เป็นปัญหาและอุปสรรคการน าแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ ( x  = 
3.74) รองลงมา คือ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน มีค่าเท่ากับ ( x  = 3.67)  โครงการ/กิจกรรมในแต่ละ
ตัวชี้วัดมีจ านวนมาก ท าให้เป็นปัญหาเรื่องระยะเวลา และงบประมาณในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 
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3.54) และสุดท้าย ความสอดคล้องเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยขาดความ
ชัดเจนในประเด็นการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ ( x  = 3.09) 
 2) แนวทำงที่เหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล มีดังนี้  

แนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.96)  หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่
สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง นั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ  ( x  = 4.30)  รองลงมา คือ ควรจัดท า
ระบบสารสนเทศข้อมูล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานอ่ืน อย่างเป็นปัจจุบัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( x  = 
4.26)  และสุดท้ายแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ได้แก่ มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของแต่ละหน่วยงานผู้รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.74) 

3) ตัวชี้วัดที่เหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล มีดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ ( x  = 

3.87) รองลงมา คือ จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ   จ านวน
ผลงานของนักศึกษาที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม  และร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสาย
วิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x  = 3.81) และสุดท้ายจ านวนผลงานของบุคลากรที่มาจากโครงการหรือกิจกรรมด้าน
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.31) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรฝึกอบรม 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ ( x  = 3.93) รองลงมา คือ ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 3.91) และสุดท้าย ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การ วิจัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.44) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  ชี้น ำกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
( x  = 3.76) รองลงมา คือ จ านวนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  ( x  = 3.69) และสุดท้ายจ านวนรายงานของกิจกรรมหรือโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (
x  = 3.39) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ร้อยละของผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ( x  = 3.81) รองลงมา คือ ร้อยละของผู้ใช้ระบบที่มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบอยู่ในระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.74) และสุดท้าย จ านวนความผิดพลาดของรายงานสถานะทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.31) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
ตัวชี้วัดระดับความสุขในการท างาน และระดับความสุขในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.74) รองลงมา คือ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความสุขขององค์กร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.67) และสุดท้าย จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในองค์กร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
( x  = 3.17) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติควรกระท าเป็นกระบวนการขั้นตอนให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ การกระจายแผนโดยวิธีการต่าง ๆ ให้ครอบคลุม 
และมีความชัดเจน โดยมีการตรวจสอบติดตามและประเมินแผนงานอย่างชัดเจนแล้วน าผลที่ได้มาปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพต่อไป 

2. การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติต้องมีปัจจัยหลายด้านที่จะต้องได้รับการควบคุมดูแลให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย เช่น นโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นด้านที่มักจะประสบ
ปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ ภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ท าให้การพัฒนา
งานประจ าที่ได้รับมอบหมายและงานภายในหน่วยงานขาดการพัฒนาหรือมีความล่าช้าในทางปฏิบัติ เมื่อเกิด
ปัญหาจากหน่วยงานย่อยแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อคณะได้ อีกประเด็นที่เป็นอุปสรรค คือ บุคลากรทุกสายมิได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะอย่างเต็มที่มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ท าให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
1. การถอดบทเรียนในครั้งนี้ ได้เฉพาะข้อมูลจากบุคลากรเพียงบางกลุ่มเท่านั้น อาจท าให้มองเห็นภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ดังนั้น ในครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติฯ ในเชิงลึกโดยท าในรูปแบบงานวิจัย 

2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยลงลึกการถอดบทเรียนของแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในคณะ 
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http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER28/%20GENERAL/DATA0000/00000001.PDF
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม .  (ออนไลน์ ) .  เข้ าถึ ง ได้ที่ 
http://lib.mnre.go.th/index.php/2012-04-30-03-12-18/365-2013-06-06-07-55-41 (วันที่ค้น
ข้อมูล 19 กรกฎาคม 2557). 

ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.  2555. เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ. กรุงเทพฯ : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ 
จ ากัด. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.mnre.go.th/index.php/2012-04-30-03-12-18/365-2013-06-06-07-55-41


34 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

แผนกำรถอดบทเรียนปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล 

 
ล ำดับ รำยกำร วัน เดือน ปี 

1 ร่างเอกสารการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
หัวข้อ 1. ความเป็นมา 2. วัตถุประสงค์  3.ขอบเขตการศึกษา  4. ระยะเวลา
ด าเนินการ  5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ือเสนอเป็นเอกสารประกอบการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PA) รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2558 

30 กันยายน 2557 

2 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานเขียน และการด าเนินงานภาพรวมแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนงานตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2557 

3 ประชุมภายในงานนโยบายและแผน เพ่ือสรุปแนวทางการจัดท าร่างเอกสาร 
บทที่ 1-3  

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2557 

4 จัดท าร่างเอกสารการถอดบทเรียนฯ บทที่ 1-3 เสนอรองคณบดีฝ่ายนโยบาย
แผนและการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

มกราคม 2558 

5 เสนอร่างเอกสารการถอดบทเรียนฯ บทที่ 1-3 (ภายหลังปรับแก้ไข) พร้อมร่าง
แบบสอบถาม เสนอรองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

20 กุมภาพันธ์ 2558 

6 รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและการบริหารความเสี่ยง ลงนามบันทึกขอความ
อนุเคราะห์ คณาจารย์ เลขานุการคณะ หัวหน้างานทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม 

27 กุมภาพันธ์ 2558 

7 เวียนเอกสารขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 2-10 มีนาคม 2558 
8 สรุปแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้อง 11-23 มีนาคม 2558 
9 เชิญบุคลากรร่วมถอดบทเรียนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
25 มีนาคม 2558 

10 จัดท าร่างเอกสารการถอดบทเรียนฯ บทที่ 4-5 25-26 มีนาคม 2558 
11 เรียบเรียงภาคผนวก จัดท าบรรณานุกรม และสารบัญ 25-26 มีนาคม 2558 
12 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน า

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติฯ 
27 มีนาคม 2558 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรศึกษำมี ดังนี้ 
เอกสารปี  2555 - 2557  มีจ านวนทั้งสิ้น  8  รายการ ได้แก่ 
 

1. แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557-2560 

2. ค าอธิบายตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

3. แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2560 

4. รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2556 

5. รายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  ประจ าปิ 2556  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. เอกสารการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

7. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ของส่วนงาน (PA) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2557 
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ภำพประกอบเอกสำร 
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ผลกำรปฎิบัตงิำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  
ประจ ำปงีบประมำณ  2556 
 

 
 

กราฟแสดงผลการด าเนนิงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2556 

 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ตลอดจนมีการประเมินตัวชี้วัดที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ จากจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 73 ตัวชี้วัด ในการนี้ มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย 62 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา มี
จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการสร้างความเป็นเลิศทางวิจัย การ

บริการวิชาการและการฝึกอบรม มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนเงินทุนวิจัยและค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ที่มาจากรายได้ส่วนงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนคร้ังที่มีการจัด Research talk 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนกลุ่มวิจัยที่เกิดขึ้นตามทิศทางนโยบายของคณะ 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 

ผลการด าเนินงาน 84 90.22 100 90.17 86.45

75

80

85

90

95

100ร้อยละ 
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ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 4 พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบมีส่วนร่วม มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 5 พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กร

แห่งการเรยีนรู้อย่างมีความสุข มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนของบุคลากรที่ได้รับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
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ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบตัิตำมแผนยุทธศำสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหดิล พ.ศ. 2556 – 2560  ประจ ำปีงบประมำณ 2556 

ยุทธศำสตร์ที่  1 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

2556 
ผลลัพธ ์

1.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ที ่
     บูรณาการสหสัมพันธ์วิทยาทั้งภาคทฤษฎีและ 
     ปฏิบัติ 

1. ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิอยู่ใน 
   ระดับดีถึงดีมาก 

ร้อยละ 80 90.20 

2. ผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 80 100.00  
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามผลการประเมิน ร้อยละ 90 100.00  

2.  ผลิตบณัฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรม คณุภาพ 
    และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนอง 
    ความต้องการของสังคมในระดบัประเทศหรือ 
    ภูมิภาค 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ร้อยละ 95 55.30  

2. ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าภายใน 6 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 88.99  

3. ร้อยละของบัณฑติที่ศึกษาต่อทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ 80 31.80  

4. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ 
    นานาชาติ 

เรื่อง/ป ี 10 10  

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายหลังท างาน 2 ปีอยู่ในระดับดีถึง 
    ดีมาก 

ร้อยละ 70 87.80  

6. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่ร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศักยภาพ 
    และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 12 14  

7. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือภมูิภาค คน/ป ี 5 5  

8. ร้อยละศิษยเ์ก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ/ภมูิภาคหรือด ารง 
   ต าแหน่งเป็นผู้น าองค์กร 

ร้อยละ 15 30.00 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

2556 
ผลลัพธ ์

3.พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรที ่
  เกี่ยวข้องทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให ้
  มีมาตรฐานระดบัสากล พร้อมรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลง 

1. ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา  
   ศักยภาพและทักษะในด้านการศึกษาเพื่อให้มีมาตรฐานระดับสากล 

ร้อยละ 60 63.00 

2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของ 
    บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 5 5 

4. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการเรียน 
   การสอนของคณาจารย ์

1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณสมบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100 
2. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนกับ 
    มหาวิทยาลัยในระดับประเทศและต่างประเทศ 

ร้อยละ 5 16.98  

  3. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีพ่ัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการ 
    จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 3 5 

  4. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ ร้อยละ 5 2.04  

5. สร้างและพัฒนาระบบปัจจัยเกือ้หนุนทางการ 
   ศึกษา 

1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสตูร โครงการ/กิจกรรม 4 4 

  2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาท้ังในประเทศและ 
   ต่างประเทศ 

เครือข่าย 5 11 

  3. จ านวนโครงการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาท้ังใน 
    ประเทศและต่างประเทศ   

โครงการ/กิจกรรม 3 6 

  4. จ านวนของรายวิชาที่มีการจัดท า e-learning รายวิชา 2 4 

  5. จ านวนสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู ้ ช้ิน 2 1 

  6. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและ 
   กระบวนการเรยีนรู ้

ระบบ 2 9 
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ยุทธศำสตร ์ 2  สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรและกำรฝึกอบรม       

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

ผลลัพธ ์
2556 

1. สร้างบรรยากาศและระบบสนบัสนุนการวิจัย 1. จ านวนเงินทุนวิจยัและค่าตอบแทนผลงานตีพมิพ์ท่ีมาจากรายไดส้่วนงาน บาท 700,000 653,000.00 

2. จ านวนครั้งท่ีมีการจัด Research  talk ครั้ง 5 3 

3. จ านวนกลุ่มวิจัยที่เกดิขึ้นตามทศิทางนโยบายของคณะ กลุ่ม 1       -    
4. ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนดา้นการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 92.00 

5. ร้อยละของบุคลากรที่ท าวิจัยหรือไดร้ับทุนสนับสนุนการท าวิจัย ร้อยละ 18 25.00  

2. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการศูนย์วิจัย และ 
   ห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
  

1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  ใบรับรอง 1 1  
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 80 93.70  

3. จ านวนเครือข่ายการวจิัยหรือการบริการวิชาการ เครือข่าย 12 12 

  4. ได้รับใบรับรองที่หน่วยงานไดร้บัการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ 
   บริการ (ระดับชาต/ินานาชาติ) 

ใบรับรอง 1 1  

3. ยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย/บริการ 
   วิชาการ 

1. จ านวนการอ้างอิงข้อมูลผลงานวิจัย ครั้ง/เรื่อง 1.19 1.29 
2. จ านวนผลงานตีพิมพ ์ เรื่อง 32 47 

3. การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพมิพ์ย้อนหลัง 5 ปี ครั้ง/เรื่อง 2.36 2.53 

4. จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ โครงการ 2 5 

5. จ านวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได ้หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ  
    สังคม หรือนโยบาย 

เรื่อง 1 4 

6. จ านวนโครงการวิจัย/โครงการฝึกอบรม และ/หรือโครงการบริการ 
   วิชาการ 

โครงการ 48 53 
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ยุทธศำสตร์ 3  ชี้น ำกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

ผลลัพธ ์2556 

1. พัฒนาระบบการประชาสมัพันธ์ข้อมูลและ 
   เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู ่
   สาธารณชน 

1. จ านวนระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมลูเชิงรุก ระบบ 2 3 

2. จ านวนเรื่อง/ครั้ง/โครงการ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง/ครั้ง/โครงการ/
กิจกรรม 

15 276 

3. ความหลากหลายของสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่ความรู ้ ประเภท 5 5 

2. สร้างเครือข่ายใหเ้กิดความร่วมมือด้านการ 
   จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน  ประเทศและ 
   ภูมิภาค     

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 1 3  

2. จ านวนกิจกรรมรวมทุกเครือข่าย กิจกรรม 3 4 
3. ผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เรื่อง 2 4 

3. สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
    ในกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม คน 100 1,271 

2. จ านวนกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1 9 

3. ผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 70 84.20 

4. ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการติดตามตรวจสอบ 
    สิ่งแวดล้อม (Envi Watch) 

1. การติดตามตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการแก้ไขสิ่งแวดล้อม ครั้ง/เรื่อง 5 51 
2. จ านวนรายงานการตรวจสอบสิง่แวดล้อม เรื่อง/ฉบับ 5 135 

3. ร้อยละของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 50.00 80.00 

5. สร้างและพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นศูนย์กลางในการ 
    ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมใน 
    ระดับประเทศและภูมภิาค 

1. จ านวนเรื่องที่มาขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าดา้นสิ่งแวดล้อม เรื่อง 5 12 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีถึงดมีาก ร้อยละ 70 93.70  
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ยุทธศำสตร์ 4  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบมีส่วนร่วม       

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

2556 ผลลัพธ ์

1.พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหาร 
  จัดการอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์  
  พันธกิจและยุทธศาสตร์องค์กรอย่างมีส่วนร่วม 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในระบบการบริหารงานขององค์กรอยู่ใน 
    ระดับดีถึงดีมาก 

ระดับ 70 78.60 

2. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีส าเรจ็ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ร้อยละ 80 84.93 

3. ร้อยละของแผนงานท่ีปฏิบตัิตามแผน ร้อยละ 80 87.72 

  4. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 95 68.60 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหาร 
   จัดการแบบมสี่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร ร้อยละ 50 50.91 

2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีมุ่่งเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการ 
   บริหารจัดการองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม 5 5 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร้อยละ 80 81.64 

3. ส่งเสรมิให้มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ 
   บริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์กร 

1. จ านวนของระบบการบริหารจดัการที่ใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  ระบบ 7 9 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก ร้อยละ 90 0 
4. สร้างระบบและกลไกการบรหิารจัดการเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ตรียมความพร้อมของบุคลากร   
    นักศึกษา และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม 2 3 

2. จ านวนผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เตรียมความพร้อมของบุคลากร  นักศึกษา 
    และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียสูป่ระชาคมอาเซียน 

เรื่อง/ช้ิน 1 2 

5. สร้างความเขม้แข็งด้านบริหารจัดการงานคลัง 1. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจดัการงานคลังและพสัดุ คน 10 21 

2. จ านวนโครงการ/รายงานติดตามหรือคาดการณ์เรื่องการคลังและพัสดุ โครงการ/ฉบับ 2 โครงการ 2 โครงการ/ 
3 ฉบับ 
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ยุทธศำสตร์ 5  บริหำรจัดกำรองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข       

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

2556 ผลลัพธ ์

1. สร้างระบบและกลไกเพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรม 
    องค์กรแห่งการเรียนรู ้

1. จ านวนของบุคลากรที่ไดร้ับความก้าวหน้าในสายงาน คน 2 0 

2. จ านวนผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 7 9 

3. จ านวนของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพดา้นการจดัการความรู ้ คน 30 34 

4. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีพ่ัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร โครงการ/กิจกรรม 25 39 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดับดี 
    ถึงดีมาก 

ร้อยละ 70 81.85 

2. สร้างบรรยากาศในการท างานที่ปลอดภัยและม ี
    ความสุข 

1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นความปลอดภัยและสร้างบรรยากาศ 
    ความสุขในการท างาน 

โครงการ/กิจกรรม 3 7 

2. ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรอยู่ในระดับดีถึงดมีาก ร้อยละ 70 64.10 

3. สถิติอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยท่ีเกดิจากการท างาน ครั้ง < 2 คร้ัง 0 
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ผลการปฎบิัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

 
 

กราฟแสดงผลการด าเนนิงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2557 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ตลอดจนมีการประเมินตัวชี้วัดที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ จากจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด ในการนี้ มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย 45 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา มี
จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหรือสื่อที่ใช้ในการสนับสนุนการศึกษามีความพึง 

      พอใจอยู่ในระดับดี 
กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในปัจจัยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนอยู่ 

      ในระดับดี 
 

ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการสร้างความเป็นเลิศทางวิจัย การ
บริการวิชาการและการฝึกอบรม มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก ่

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรไว้ส าหรับการท าวิจัยและเป็นค่าตอบแทนผลงาน 
      ตีพิมพ์ได้ถูกใช้ไปตามแผน 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนกลุ่มวิจัยที่เกิดขึ้นตามทิศทางนโยบายของคณะ และสอดคล้องกับความ 
      ต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 

ผลการด าเนินงาน 96.89 91.85 99.76 88.03 100
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88

90

92

94

96

98

100ร้อยละ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ (นับปีปฏิทินปัจจุบัน) 

 

ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจ านวน 2 
ตัวชี้วัด ได้แก ่

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักอยู่ในระดับดี 
กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี 
 

ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 4 พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบมีส่วนร่วม มีจ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานขององค์กรอยู่ในระดับดี 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของแผนงานที่ปฏิบัติตามแผน 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วดัที่ 3 ร้อยละของผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับดี
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 ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบตัิตำมแผนยุทธศำสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหดิล พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบบัปรบัปรุง) ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

  

ยุทธศำสตร์ที่  1 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

2557 
ผลลัพธ ์

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ แบบ 
บูรณาการสหสัมพันธ์วิทยาทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ด้ าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดมผีลการประเมินด้านการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 90 98.03 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มผีลการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นการบรูณา
การอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 90 100.00  

2 ผลิตบัณฑติที่มีคณุธรรม จริยธรรม คุณภาพ 
และทักษะ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม 

1. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง/ป ี 10 6 

2. ร้อยละของผู้ใช้บณัฑิตมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 87 

3. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่รา้งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศักยภาพ 
และทักษะของนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 12 21 

4. จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมภิาค คน/ป ี 5 13 

5. จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศภมูิภาคหรือด ารง
ต าแหน่งผู้บรหิารองค์กร 

คน/ป ี 8 45 

6. จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม เรื่อง/ป ี 3 3 

7. จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหรอื
สังคม 

กิจกรรม/ป ี 3 7 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

2557 
ผลลัพธ ์

3 พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร เพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งทางการศึกษาพร้อมรองรับ
การเปลีย่นแปลง 

1. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพ และทักษะจากการ
ฝึกอบรม ดูงาน หรือศึกษาต่อทางด้านการศึกษา 

ร้อยละ 70 75.16 

2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
ทักษะของบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 5 16 

 
3. จ านวนผลงานของบุคลากรที่มาจากโครงการหรือกิจกรรมด้าน

การศึกษา 
เรื่อง 5 9 

 
4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการอสนกับ

มหาวิทยาลยัในระดบัประเทศ และต่างประเทศ 
ร้อยละ 10 11.32 

 
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสาย 

วิชาการ 
ร้อยละ 5 5.6 

4 สร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษา 1. จ านวนระบบสารสนเทศหรือสื่อท่ีใช้ในการสนับสนุนการศึกษา ระบบ 3 3 
 2. ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหรือสื่อท่ีใช้ในการสนับสนุนการศึกษา

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี
ร้อยละ 90 80 

   3. ร้อยละของผูเ้รียนมีระดับความพึงพอใจใน 
ปัจจัยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนอยู่  ในระดับดี 

ร้อยละ 90 88.37 
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ยุทธศำสตร ์ 2  สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรและกำรฝึกอบรม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

ผลลัพธ ์
2557 

1. สร้างบรรยากาศและระบบสนบัสนุนการวิจัย 1. ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรไวส้ าหรับการท าวิจัยและเป็น
ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ได้ถูกใช้ไปตามแผน 

ร้อยละ 80 77.00 

2. จ านวนกลุ่มวิจัยทีเ่กิดขึ้นตามทิศทางนโยบายของคณะ และสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและประเทศชาต ิ

กลุ่ม 1 0 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยทีไ่ดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ วิจัย 

ร้อยละ 90 92.3  

4. ร้อยละของบุคลากรที่ท าวิจัยหรือได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจยั ร้อยละ 19 22.6 

2. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการศูนย์วิจัย และ 
   ห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
  

1. ห้องปฏิบัติการไดร้ับการรับรองคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน* ใบรับรอง 1 1 
2. ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบตักิารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 88 

3. จ านวนเครือข่ายการวิจัยหรือการบริการวิชาการของศูนย์วิจัย เครือข่าย 13 19 

  4. จ านวนผลงานทางวิชาการของศูนย์วิจัย เรื่อง 4 13 

3. ยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย/บริการ 
   วิชาการ 

1. จ านวนการอ้างอิงข้อมูล ผลงานวจิัย* ครั้ง/เรื่อง 1.19 1.20 
2. จ านวนผลงานตีพิมพ์* (นับปีปฏิทินปัจจุบัน) เรื่อง 32 32 

3. การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพย์้อนหลัง 5 ปี* ครั้ง/เรื่อง 2.36 2.56 

4. จ านวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับการสนับสนุน 
จากภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ* 

โครงการ 2 6 

5. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการฝึกอบรม และ/หรือการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

โครงการ 50 63 
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ยุทธศำสตร์ 3  ชี้น ำกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม   

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

ผลลัพธ ์2557 

1. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ความรูด้้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรสูส่าธารณชน 

1. จ านวนเรื่อง/ครั้ง/โครงการ/กจิกรรมในการประชาสมัพันธ์ จ านวนเรื่อง/ครั้ง/
โครงการ/กิจกรรม 

15 58 

2. ร้อยละของผูร้ับบริการได้รับรู้และมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 90 100 

2. สร้างเครือข่ายใหเ้กิดความร่วมมือด้านการ 
   จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร     

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 2 18 
2. จ านวนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กิจกรรม 2 2 

3. สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
    ในกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม คน 100 2,318 

2. จ านวนกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1 30 

3. ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 87.43 

4. ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการติดตามตรวจสอบ 
    สิ่งแวดล้อม (Envi Watch) 

1. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการทีไ่ปติดตามตรวจสอบและเสนอแนะ 
    วิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/โครงการ 5 58 

2. จ านวนรายงานของกิจกรรมหรอืโครงการ เรื่อง/ฉบับ 5 58 

3. ร้อยละของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจดัการ ร้อยละ 80 100 

5. สร้างและพัฒนาองค์กรในการให้ค าแนะน าและ 
    ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

1. จ านวนเรื่องที่มาขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าดา้นสิ่งแวดล้อม เรื่อง 5 7 

2. ร้อยละของผูร้ับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 80 0 
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ยุทธศำสตร์ 4  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

2557 ผลลัพธ ์

1.พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหาร 
  จัดการอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์  
  พันธกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานขององค์กรอยู่ ในระดับดี ร้อยละ 80 70.02 

2. ร้อยละของแผนงานท่ีปฏิบตัิตามแผน ร้อยละ 90 78.18 

3. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 95 67.93 

  4. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีส าเรจ็ตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 77.05 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหาร 
   จัดการแบบมสี่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร ร้อยละ 60 1.96 

2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร โครงการ/กิจกรรม 5 48 

3. ส่งเสรมิให้มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ 
   บริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์กร 

1. จ านวนของระบบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์กร  ระบบ 7 7 

2. ร้อยละของผู้ใช้ระบบท่ีมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบอยู่ในระดับด ี ร้อยละ 80 100 
3. ร้อยละของผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับด ี ร้อยละ 90 77.14 

4. สร้างระบบและกลไกการบรหิารจัดการเพื่อ   
   รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ตรียมความพร้อมของบุคลากร   
    นักศึกษา และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม 4 16 

2. จ านวนผลงานท่ีได้จากโครงการหรือกิจกรรมเตรยีมความพร้อมของบุคลากร    
    นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคมอาเซียน 

เรื่อง/ช้ิน 2 21 

5. สร้างความเขม้แข็งด้านบริหารจัดการงานคลัง    
   และพัสด ุ

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลังและพัสด ุ คน 10 10 

2. จ านวนโครงการ/รายงานติดตามหรือคาดการณ์เรื่องการคลังและพัสดุ โครงการ/ฉบับ 2  12 

 3. จ านวนความผดิพลาดของรายงานสถานะทางการเงิน ครั้ง 0 0 

 4. จ านวนครั้งท่ีออกรายงานสถานะทางการเงินล่าช้า ครั้ง 1 0 



53 

 

ยุทธศำสตร์ 5  บริหำรจัดกำรองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข       

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย                

2557 ผลลัพธ ์

1. สร้างระบบและกลไกเพื่อส่งเสรมิให้เป็นองค์กร  
   แห่งการเรียนรู ้

1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีพ่ัฒนาการเรียนรู ้ โครงการ/กิจกรรม 25 38 

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 80 92 
2. สร้างบรรยากาศในการท างานที่ปลอดภัยและม ี
    ความสุข 

1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นความปลอดภัย โครงการ/กิจกรรม 1 1 
2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่ร้างบรรยากาศความสุขขององค์กร โครงการ/กิจกรรม 2 4 

3. ระดับความสุขในการท างาน (เต็ม ระดับ 5) ระดับ 4 6.76 
4. ระดับความสุขในการเรียนการสอน (เต็ม ระดับ 5) ระดับ 4 4.18 
5. จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุในองค์กร ครั้ง น้อยกว่า 2 0 
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 
เรื่อง   กำรถอดบทเรียนปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ คณะสิ่งแวดล้อมและ 
         ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งงานนโยบายและแผนได้จัดท าขึ้นเพื่อ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและ 
     ทรัพยากรศาสตร์ 
 ตอนที่ 3   เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อม 
     และทรัพยากรศาสตร์ 
 ตอนที่ 4  ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏบิัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
 
  งานนโยบายและแผนขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ทุกข้อตามความเป็นจริงมาก
ที่สุด ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่กระทบต่อท่าน  โดยงานนโยบายและแผนจะวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ซึ่ง 
ผลการวิจัยในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการไปปรับปรุงกระบวนการท างานของการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่าร
ปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

งำนนโยบำยและแผน 
โทร. 2118-2120, 3347 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ 
    1) ชาย     2) หญิง 
 
2. อำยุ (ปี) 
    1) อายุต่ ากว่า 25ป ี    2) อายุ 26-35 ปี 
    3) อายุ 36-45 ปี    4) อายุ 46 ปีขึ้นไป 
 
3. ระดับกำรศึกษำ 
    1) ต่ ากว่าปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี 
    3) ปริญญาโท    4) ปริญญาเอก 
 
4. ต ำแหน่ง 
    1) ผู้บริหาร  
    2) อาจารย์   

  3) หัวหน้างาน 
    4) หัวหน้าหน่วย  
    5) ผู้ปฏิบัติงาน 
 
5. ประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน 
    1) 0-5 ป ี   
    2) 6-10 ปี 
    3) 11-15 ปี  
    4) 16-20 ปี 
    5) 21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2   ปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร 
              ศำสตร์ 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้ท่านพจิารณาว่าปัญหาและ
อุปสรรคการน าแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ข้อ ปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตวัชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนในประเด็นการก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบ 

     

2. ขาดการประชุมชี้แจงและรับฟังการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน 

     

3. เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผดิชอบ      
4. ขาดการติดตาม ประเมินผล ควบคุมก ากับงานจากผู้บงัคับบญัชา      
5. ตัวชี้วัดบางรายการ ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนไม่เพียงพอ
ส าหรับการด าเนนิงานโครงการต่าง ๆ 

     

6. การติดตามผลการด าเนนิงานจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ข้อมูล
ล่าชา้ 

     

7. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน      
8. การด าเนินโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน ด้วยยังขาด

ก าลังคนและมีภาระงานประจ าค่อนข้างมาก 
     

9. มีการประชาสัมพนัธ์น้อยเกินไป      
10. การด าเนินงานไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ บางคร้ังอาจไม่ครบ

ตามแผนหรืออาจมีการล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 
     

11. การประเมินผลบางตัวชีว้ัดไมส่ามารถติดตามผลการด าเนนิงานได้      

มำกที่สุด หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยทุธศาสตร์สู่ 
การปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มำกที่สุด 

มำก หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยทุธศาสตร์สู่ 
การปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มำก 

ปำนกลำง หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยทุธศาสตร์สู่ 
การปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปำนกลำง 

น้อย หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยทุธศาสตร์สู่ 
การปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น้อย 

น้อยที่สุด หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคการน าแผนยทุธศาสตร์สู่ 
การปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น้อยที่สุด 
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ข้อ ปัญหำและอุปสรรคกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ภายในปีงบประมาณ ได้แก่ “จ านวนของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ได้น ามาใชป้ระโยชน์อยา่งชดัเจน 

12. ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกบัเวลาของแผน แผนฯ ใช้ปงีบประมาณ  
แต่ข้อมูลบางตัวชี้วัดต้องใช้เวลาตามปีการศึกษา 

     

13. โครงการ/กิจกรรมในแต่ละตัวชีว้ัดมีจ านวนมาก ท าให้เป็นปญัหา
เร่ืองระยะเวลา และงบประมาณในการด าเนนิการ 

     

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3  เสนอแนวทำงที่เหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้ท่านพจิารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

ข้อ แนวทำงที่เหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อปุสรรค ที่สะทอ้นไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

     

2. ผู้น าให้ความส าคัญ คอยติดตาม ก ากับดูแล และสนบัสนุนกิจกรรมในการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์

     

3. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบน าแผนยุทธศาสตรไ์ปปฏบิัติเปน็
ลายลักษณ์อักษร 

     

4. มีการมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏบิัติตามความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน 

     

5. มีการก าหนดผู้รับผดิชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมแตล่ะแผนยทุธศาสตร์ใน
การน าไปปฏบิัติในรูปของคณะท างาน 

     

6. มีการทบทวนวิธีการท างานที่ตอบสนองต่อการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏบิัติ      
7. มีการท าความเข้าใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนในการด าเนนิงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

8. มีการก าหนดแผนยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ      
9. มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปแปลงและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี      
10. แผนปฏบิัติการมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการและกิจกรรม 
     

มำกที่สุด หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยทุธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มำกที่สดุ 

มำก หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยทุธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มำก 

ปำนกลำง หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยทุธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปำนกลำง 

น้อย หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยทุธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น้อย 

น้อยที่สุด หมายถึง  ท่านคิดวา่เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการน าแผนยทุธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น้อยที่สุด 
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ข้อ แนวทำงที่เหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

11. มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในการจัดท าแผนปฏิบัติรายปี      
12. แผนปฏบิัติการมีเงื่อนเวลาซึง่สะท้อนถึงล าดับก่อน-หลังในการด าเนินการอย่าง

ชัดเจน 
     

13. แผนปฏบิัติการมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการแต่ละโครงการให้บรรลุผล
ส าเร็จ 

     

14. โครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับกลยุทธ์ทีไ่ด้ก าหนดไว้      
15. มีการตรวจสอบความพร้อมของโครงการแต่ละโครงการก่อนเร่ิมด าเนินงาน

ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
     

16. มีการก าหนดแนวทางในการประเมินและตรวจสอบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานการน าแผนยทุธศาสตร์ไปปฏบิัติ 

     

17. มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

     

18. มีการบริหารโครงการ จัดการและก ากับทรัพยากร ประกอบด้วยเวลา วัสดุ
บุคลากร และคา่ใช้จา่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

19. มีการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ      
20. ควรจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูล เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานอื่น 

อย่างเป็นปัจจุบนั 
     

21. ควรจัดประชุม อบรม และสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของหน่วยงานให้มากข้ึน 

     

22. ควรมีการศึกษา ชี้แจง ตัวชี้วัดแต่ละตัวใช้เกณฑป์ระเมิน/คิดวิเคราะห์อย่างไร
ให้ถูกต้อง เพื่อการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน 

     

23. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของคณะ      
24. การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมควรมีการติดตามประเมินผลและน าไปใช้

ประโยชน ์
     

25. ควรให้มีการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ที่สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง 

     

26. ควรสนับสนุนเป้าประสงค์และตวัชี้วัดในลักษณะของการพัฒนางานประจ าให้ดี
ขึ้น หรือการด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

27. จัดท าแผนงานทีส่อดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดบั      
28. มีระบบการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของคณะสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร ์
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ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4    ตัวชี้วัดที่เหมำะสมในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้ท่านพจิารณาตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ข้อ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดมีผลการประเมินด้านการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอยู่ในระดบัดี 

     

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการบรูณาการอยู่
ในระดับด ี

     

3. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ      
4. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑติมีความพงึพอใจอยู่ในระดับดี      
5. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศักยภาพ และ

ทักษะของนักศึกษา 
     

6. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค      
7. จ านวนศิษย์เก่าทีไ่ด้รับรางวัลในระดับประเทศภูมิภาคหรือด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารองค์กร 
     

8. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ท าให้เกิดประโยชนต์่อชุมชนหรือสังคม      
9. จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม      
10. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ และทักษะจากการฝึกอบรม 

ดูงาน หรือศึกษาต่อทางด้านการศึกษา 
     

11. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะ
ของบุคลากร 

     

12. จ านวนผลงานของบุคลากรที่มาจากโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษา      

มำกที่สุด หมายถึง  ท่านคิดว่าเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มำกที่สุด 

มำก หมายถึง  ท่านคิดว่าเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มำก 

ปำนกลำง หมายถึง  ท่านคิดว่าเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปำนกลำง 

น้อย หมายถึง  ท่านคิดว่าเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น้อย 

น้อยที่สุด หมายถึง  ท่านคิดว่าเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการน าแผนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น้อยที่สุด 
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ข้อ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการอสนกับ
มหาวิทยาลยัในระดบัประเทศ และต่างประเทศ 

     

14. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ      
15. จ านวนระบบสารสนเทศหรือสื่อที่ใช้ในการสนับสนุนการศึกษา      
16. ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหรือสื่อที่ใช้ในการสนับสนุนการศึกษามี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี
     

17. ร้อยละของผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในปัจจัยสนับสนนุด้านการเรียนการ
สอนอยู่  ในระดับด ี

     

18. ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรไว้ส าหรับการท าวิจัยและเปน็ค่าตอบแทน
ผลงานตีพิมพไ์ด้ถูกใช้ไปตามแผน 

     

19. จ านวนกลุ่มวิจัยที่เกิดขึ้นตามทศิทางนโยบายของคณะ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

     

20. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนดา้นการวิจัยที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

     

21. ร้อยละของบุคลากรที่ท าวิจัยหรือได้รับทุนสนบัสนนุการท าวิจัย      
22. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน*      
23. ร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบตัิการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี      
24. จ านวนเครือข่ายการวิจัยหรือการบริการวิชาการของศูนย์วิจยั      
25. จ านวนผลงานทางวิชาการของศูนย์วิจัย      
26. จ านวนการอ้างอิงข้อมูล ผลงานวิจัย*      
27. จ านวนผลงานตีพิมพ์* (นบัปปีฏทิินปัจจบุัน)      
28. การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี*      
29. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนนุจากภาคเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ* 
     

 
30. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการฝึกอบรม และ/หรือการบริการวิชาการ

ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
     

31. จ านวนเร่ือง/ครั้ง/โครงการ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์      
32. ร้อยละของผู้รับบริการได้รบัรู้และมีความพงึพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารอยู่ในระดบัด ี
     

33. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ      
34. จ านวนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง      
35. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม      
36. จ านวนกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม      
37. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักอยู่ในระดับดี      
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ข้อ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

38. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ไปติดตามตรวจสอบและเสนอแนะ 
วิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

     

39. จ านวนรายงานของกิจกรรมหรือโครงการ      
40. ร้อยละของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจัดการ      
41. จ านวนเร่ืองที่มาขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม      
42. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพงึพอใจในระดับดี      
43. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพงึพอใจในระบบการบริหารงานขององค์กรอยู่

ในระดับด ี
     

44. ร้อยละของแผนงานทีป่ฏิบัติตามแผน      
45. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานตามแผน      
46. ร้อยละของผลการด าเนนิงานทีส่ าเร็จตามเปา้หมาย      
47. ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารบัการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร      
48. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

บริหารจัดการองค์กร 
     

49. จ านวนของระบบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานขององค์กร  

     

50. ร้อยละของผู้ใช้ระบบที่มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบอยู่ในระดับดี      
51. ร้อยละของผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดบัดี      
52. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมของบุคลากร  นักศึกษา 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูป่ระชาคมอาเซียน 
     

53. จ านวนผลงานที่ได้จากโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อมของบุคลากร   
นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีสู่ประชาคมอาเซียน 

     

54. จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการอบรม ดูงาน เก่ียวกับการบริหารจัดการงานคลงั  
และพัสด ุ

     

55.  จ านวนโครงการ/รายงานติดตามหรือคาดการณ์เรื่องการคลังและพัสดุ      
56. จ านวนความผิดพลาดของรายงานสถานะทางการเงิน      
57. จ านวนคร้ังที่ออกรายงานสถานะทางการเงินลา่ชา้      
58. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้      
59. ร้อยละของความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดับดี      
60. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย      
61. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความสุขขององค์กร      
62. ระดับความสุขในการท างาน       
63. ระดับความสุขในการเรียนการสอน       
64. จ านวนคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุในองค์กร      
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ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
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สรุปแบบประเมินผล 
“กำรถอดบทเรียนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล” 
วันพุธที่ 25 มีนำคม 2558 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมนำฑตัณฑวิรุฬห์ (1103) 

วิทยำกร โดย อำจำรย์สัญชัย สูติพันธ์วิหำร 
**************************************************************************** 

 แบบประเมนินี้จัดท าขึ้น เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยใช้วิธีแจกแบบส ารวจให้แก่เจ้าหน้าที่ผูเ้ข้าร่วม โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นที่คณะท างานสร้างขึ้น จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดงันี้ 

 

ส่วนที่ 1.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แบบประเมิน 
ส่วนที่ 2.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโดยรวม 
ส่วนที่ 3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แบบประเมิน 
 

1. เพศ  
เพศหญิง      จ านวน   8   คน  คิดเป็นร้อยละ   80.00 

                เพศชาย       จ านวน   2   คน  คิดเป็นร้อยละ   20.00 
2. ต ำแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุน    จ านวน     10   คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมโดยรวม 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารงานของส่วนงาน ในแต่ละหัวข้อให้ความส าคัญ 5 
ระดับ  คือ  มากที่สุด  (5)  มาก (4)   ปานกลาง  (3)  น้อย  (2)  น้อยที่สุด  (1)  น ามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย  โดยการแปลความหมายระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยจากแบบประเมินแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดับ ก าหนดดังนี้ 

          ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมำยถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สุดหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

          ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมำยถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากหรือเห็นด้วย 

          ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมำยถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดบัปานกลางหรือเฉย ๆ 

          ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมำยถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดบัน้อยหรือไม่เห็นด้วย 

          ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมำยถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดบัน้อยที่สุดหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
ช่วงค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  ในกำรประมำณค่ำ 5 ช่อง หรือ 5 สเกล ก ำหนดดังนี้ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   มากกว่า 1.75   หมายถึง   มีความแตกต่างมาก 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1.25 – 1.75     หมายถึง   มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   น้อยกว่า 1.25  หมายถึง   มีความแตกต่างน้อยหรือใกล้เคียงกันหรือเหมือน ๆ กัน 
 

วิเครำะห์ข้อมูล ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมโดยรวม ได้ดังนี ้

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรมโดยรวม 

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวม ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

5 4 3 2 1 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
มำก 

1 ความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

7 3    10 4.70 0.46 

2 ความเหมาะสมของวัน
และเวลาทีจ่ัดกิจกรรม 

5 5    10 4.50 0.50 

3 การน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

6 4    10 4.60 0.49 

4 การมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

8 1 1   10 4.70 0.64 

5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ
จัดกิจกรรม 

6 3 1   10 4.50 0.67 

6 ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในภาพรวม 

8 2    10 4.80 0.40 

เฉลี่ย 40 18 2 0 0 60 4.63 0.55 

สรุปภำพรวมแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรถอดบทเรียน อยู่ในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63  
คิดเป็นร้อยละ 92.60 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.55 แสดงถึงผูต้อบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 
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