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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ  
ปีงบประมาณ 2561 

 
ที่มาและความส าคัญ 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (The 
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)) มาใช้ในการประเมินองค์กรในภาพรวม 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการทั้งในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์พันธกิจหลัก การบูรณาการ และการ
สนับสนุนโดยมุ่งเน้นการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมอย่างต่อเนื่อง   คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงได้น าแนวทาง EdPEx มาใช้ในการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย 
และบริการวิชาการ  โดยข้อมูลที่ถือว่ามีส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ได้ก็คือข้อมูลจากเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานในแต่ละด้าน  

งานวิจัยและบริการวิชาการจึงได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนที่ส าคัญในการปรับปรุงระบบ รูปแบบและแนวทางการ
ด าเนินงานได้ต่อไป เพ่ือพัฒนาให้เกิดความความเป็นเลิศทางการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรสายวิชาการ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามเกณฑ์การคัดเลือก จ านวน 57 
คน  
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถาม 
2. จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ 
3. ประชาสัมพันธ์ทางอีเมล ไลน์กลุ่ม และแจ้งด้วยวาจาให้บุคลากรสายวิชาการเข้าไปกรอก

แบบสอบถาม  
4. สรุป วิเคราะห์ จัดท ารายงาน และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน

วิจัย บริการวิชาการ สารสนเทศ และสื่อสารองค์กร 
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ผลการด าเนินการ 
1. การทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถาม  รายละเอียดดังด้านล่างนี้ 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการวจิยัและบริการวชิาการ ของบุคลากรสายวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ค าช้ีแจง: การสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือส ารวจความความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นวิจยัและบริการวิชาการของคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  โดย
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวิเคราะห์ สรุปผลในภาพรวม และรายงานในท่ีประชุมงานวิจยัและบริการวิชาการ และท่ีประชุม
คณะกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ดา้นวิจยัและบริการวิชาการ รวมถึงการรายงานตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาท่ีเป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เพ่ือปรับปรุงระบบการด าเนินงานดา้นการวิจยัและบริการ
วิชาการของคณะใหดี้ยิ่งข้ึน  ผูจ้ดัท าขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถูกเกบ็เป็นความลบั ไม่สามารถสืบคน้ยอ้นหลงัได ้ 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านและ/หรือเติมค าลงในช่องวา่งจากค าถามดงัต่อไปน้ี 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประสบการณ์ท างานในคณะ  0-5 ปี     มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี     มากกวา่ 10 ปี 
 
2. ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านการวจิัยและบริการวิชาการของคณะภายใน 1 ปีที่ผ่านมา  (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)   (แบ่งเป็นระดบั 1 - 5 โดย 5 = มากท่ีสุด,  1 = นอ้ยท่ีสุด และ ไม่ทราบ ในกรณีท่ี
ท่านไม่มีความคิดเห็น) 

2.1 ความคาดหวงัและความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี ้(โปรดตอบทั้งส่วน ก. และส่วน ข.) 

ประเดน็ที่ประเมนิ  
(ประเมนิเฉพาะส่วนที่คณะด าเนินการ) 

ส่วน ก.  
ความคาดหวงัก่อนรับบริการ 

ส่วน ข.  
ความพงึพอใจหลงัรับบริการ 

5 4 3 2 1 
ไม่

ทราบ 5 4 3 2 1 
ไม่

ทราบ 

2.1.1 โครงการวจิยั               
      - กระบวนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน สะดวก รวดเร็ว             
      - เจา้หนา้ท่ีของคณะซ่ึงเป็นผูป้ระสานงาน             
2.1.2 โครงการวจิยับริการวชิาการ             
      - กระบวนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน สะดวก รวดเร็ว             
      - เจา้หนา้ท่ีของคณะซ่ึงเป็นผูป้ระสานงาน             
2.1.3 โครงการฝึกอบรม / จดัประชุม บรรยาย             

      - กระบวนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน สะดวก รวดเร็ว             
      - เจา้หนา้ท่ีของคณะซ่ึงเป็นผูป้ระสานงาน             
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ประเดน็ที่ประเมนิ  
(ประเมนิเฉพาะส่วนที่คณะด าเนินการ) 

ส่วน ก.  
ความคาดหวงัก่อนรับบริการ 

ส่วน ข.  
ความพงึพอใจหลงัรับบริการ 

5 4 3 2 1 
ไม่

ทราบ 5 4 3 2 1 
ไม่

ทราบ 

2.1.4 การขอรับรางวลัผลงานตีพมิพ์/สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

            

      - ประกาศหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผลงาน
ฯ ปี 2561 มีความเหมาะสม 

            

      - กระบวนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน สะดวก รวดเร็ว             
      - เจา้หนา้ท่ีของคณะซ่ึงเป็นผูป้ระสานงาน             
2.1.5 การตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เช่ียวชาญของคณะ             

      - กระบวนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน สะดวก รวดเร็ว             

      - เจา้หนา้ท่ีของคณะซ่ึงเป็นผูป้ระสานงาน             
      - คุณภาพการตรวจแกไ้ขภาษาองักฤษ             
2.1.6 การท าวจิยัในห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและ
มาตรฐานสากล 

            

      - กระบวนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน สะดวก รวดเร็ว             

      - เจา้หนา้ท่ีของคณะซ่ึงเป็นผูป้ระสานงาน             

      - มีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ตามท่ีตอ้งการอยา่ง
เพียงพอ และอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 

            

2.1.7 ความพงึพอใจต่อระบบสารสนเทศของ
งานวจิยัและบริการวชิาการ 

            

      - ระบบฐานขอ้มลูงานวิจยัและบริการวิชาการ
ออนไลน ์(http://www.en.mahidol.ac.th/en-
research/) ใชง้านง่าย รวดเร็ว และเป็นประโยชน ์

            

      - มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารทุนวิจยั 
และการบริการวิชาการหลากหลายช่องทาง  เผยแพร่
อยา่งต่อเน่ือง และทนัสมยั 

            

      -  เวบ็ไซตง์านวิจยัและบริการวิชาการมีขอ้มลู
สารสนเทศท่ีใชง้านง่าย เป็นประโยชน ์และทนัสมยั 

            

      - มีช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน และแสดง
ความคิดเห็น ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและเหมาะสม 

            

2.1.8 ความพงึพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของ
งานวจิยัและบริการวชิาการ 
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2.2 ความไม่พงึพอใจ 
   ไม่มี 
   มี โปรดระบุในตารางดา้นล่าง 

ประเดน็ที่ไม่พงึพอใจ 
ระดบัความไม่พงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………… 

     

2. ................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………… 

     

 
2.3 ความคิดเห็นด้านความผูกพนั 

ประเดน็ที่ประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

1. มีความเช่ือมัน่วา่คณะสามารถเกบ็รักษา ปกป้องลิขสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ
ผลงานวิจยั/บริการวิชาการของบุคลากรได ้

      

2. การท างานท่ีคณะท าใหท่้านมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ และความเช่ียวชาญ
อยา่งเตม็ท่ีมากกวา่ท่ีอ่ืน 

      

3. ท่านมีความยินดีและร่วมภูมิใจหากบุคลากรของคณะหรือคณะไดรั้บ
รางวลัทางวิชาการหรือไดรั้บการยกยอ่งช่ืนชมดา้นวิชาการ  

      

4. ท่านยินดีจะทุ่มเทท างาน หากท าใหค้ณะมีผลงานวิจยั/บริการวิชาการ
เพ่ิมข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายของคณะ 

      

 
3. ท่านต้องการให้คณะพฒันา หรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านวิจยัและบริการวชิาการในเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ ……………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
-------------------------------------------------- 

ลิ้งค์แบบสอบถามออนไลน์ https://goo.gl/forms/mCzrBfZD2JjFDgAb2  
 
 

https://goo.gl/forms/mCzrBfZD2JjFDgAb2
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2. สรุปผลแบบสอบถาม 
2.1 เกณฑ์การวิเคราะห์แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามในข้อที่ 2 มีการก าหนดค่าที่เลือกตอบเป็น 5 ตัวเลือก ได้แก่ มากที่สุด  มาก 
ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้   

  คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจหรือความคาดหวังใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  4.21-5.00 หมายถึง รายการที่ประเมินมีคุณภาพดีมาก 
  3.41-4.20 หมายถึง รายการที่ประเมินมีคุณภาพดี 
  2.61-3.40 หมายถึง รายการที่ประเมินมีคุณภาพปานกลาง 
  1.81-2.60 หมายถึง รายการที่ประเมินมีคุณภาพพอใช้ 
  1.00-1.80 หมายถึง รายการที่ประเมินควรปรับปรุง 

 
2.2 สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 18 คน จากจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.6 

  
จากตารางที่  1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในคณะมากกว่า 5 ปี แต่ไม่

เกิน 10 ปีร้อยละ 44  รองลงมาคือมีประสบการณ์ท างานในคณะมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 33 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์ท างานในคณะ 
       0 – 5 ปี 
       มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
       มากกว่า 10 ปี       
       ไม่ระบุ 

 
4 
8 
6 
0 

 
22 
44 
33 
0 

รวม 18 100 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง 
หมายเหตุ ร้อยละค่าความต่าง หมายถึง ผลลบของร้อยละความพึงพอใจกับคาดหวัง โดยค่ายิ่งมากแสดงว่ามีพึงพอใจมากกว่า
ความคาดหวัง 

ประเด็น ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ร้อยละ
ค่าความ

ต่าง 
SD ค่าเฉลี่ย ร้อยละ SD ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

โครงการวิจัย     82.22   87.78 -5.56 

   - กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว 

1.02 4.11 82.22 0.62 4.44 88.89 -6.67 

   - เจ้าหน้าท่ีของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน 1.02 4.11 82.22 0.59 4.33 86.67 -4.44 

โครงการวิจัยบริการวิชาการ   83.75   82.50 1.25 
   - กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว 

0.91 4.19 83.75 0.62 4.13 82.50 1.25 

   - เจ้าหน้าท่ีของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน 0.98 4.19 83.75 0.62 4.13 82.50 1.25 
โครงการฝึกอบรม / จัดประชุม บรรยาย   84.12   84.12 0.00 
  - กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว 

0.64 4.18 83.53 0.53 4.18 83.53 0.00 

  - เจ้าหน้าท่ีของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน 0.66 4.24 84.71 0.66 4.24 84.71 0.00 
การขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์/สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร 

  82.22   81.78 0.44 

  - ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ผลงานฯ ปี 2561 มีความเหมาะสม 

0.7 4.07 81.33 0.52 4.13 82.67 -1.33 

  - กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว 

0.64 4.13 82.67 0.53 4.00 80.00 2.67 

  - เจ้าหน้าท่ีของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน 0.83 4.13 82.67 0.52 4.13 82.67 0.00 

การตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของ
คณะ 

  77.44   77.14 0.29 

  - กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว 

1.12 3.92 78.46 1.03 3.86 77.14 1.32 

  - เจ้าหน้าท่ีของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน 1.29 4.00 80.00 0.97 3.79 75.71 4.29 

  - คุณภาพการตรวจแก้ไขภาษาองักฤษ 1.03 3.69 73.85 1.07 3.93 78.57 -4.73 
การท าวิจัยในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
และมาตรฐานสากล 

  72.42   79.96 -7.55 

  - กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว 

0.77 3.86 77.14 0.86 4.14 82.86 -5.71 

  - เจ้าหน้าท่ีของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน 0.83 3.93 78.57 0.62 3.93 78.57 0.00 



7 

 

ประเด็น ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ร้อยละ
ค่าความ

ต่าง 
SD ค่าเฉลี่ย ร้อยละ SD ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

  - มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตามที่ต้องการ
อย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

0.95 3.08 61.54 0.86 3.92 78.46 -16.92 

ระบบสารสนเทศของงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

  76.22   81.22 -4.99 

  - ระบบฐานข้อมลูงานวิจัยและบริการ
วิชาการออนไลน ์
(http://www.en.mahidol.ac.th/en-
research/) ใช้งานง่าย รวดเร็ว และเป็น
ประโยชน ์

0.62 3.88 77.50 0.66 4.19 83.75 -6.25 

  - มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทุน
วิจัย และการบริการวิชาการหลากหลาย
ช่องทาง  เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัย 

1.1 3.83 76.67 0.64 4.06 81.11 -4.44 

  -  เว็บไซต์งานวิจยัและบริการวชิาการมี
ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้งานง่าย เป็นประโยชน์ 
และทันสมัย 

1.02 3.89 77.78 0.66 4.06 81.18 -3.40 

  - มีช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน และ
แสดงความคดิเห็น ที่เข้าถึงได้ง่ายและ
เหมาะสม 

1.06 3.65 72.94 0.66 3.94 78.82 -5.88 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการ
ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

0.9 3.89 77.78 0.59 4.00 80.00 -2.22 

รวมเฉลี่ย 0.91 3.95 78.95 0.69 4.08 81.52 -2.58 

 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นด้านความไม่พึงพอใจ มี 3 คน ดังนี้ 

ประเด็นความไม่พึงพอใจ ระดับความไม่พึง
พอใจ (1-5) 

ประชาสมัพันธ์ทุนล่าช้า เวลาไม่เพียงพอส าหรับเตรียมโครงการวิจยั 4 

ความล่าช้าและไม่ชัดเจนในการแจ้งเรื่องทุน การขยายเวลาการท างานและเปลี่ยนงบประมาณ 
ก่อให้เกิดความสบัสน และเสียประโยชน์ 

4 

ความล่าช้าในการแจ้งระเบยีบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย และความชัดเจน มีหลายครั้งท่ีไม่
สอดคล้องกับท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีกองวิจัยส่วนกลางของมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการจดัท า
งบประมาณโครงการวิจัย การขอขยายเวลาส่งรายงาน ฯลฯ 

4 
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ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นด้านความผูกพัน 
ประเด็นความผูกพัน SD ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. มีความเช่ือมั่นว่าคณะสามารถเก็บรักษา ปกป้องลิขสิทธิ์ กรรมสทิธ์ิผลงานวิจัย/บริการ
วิชาการของบุคลากรได ้

1.14 3.39 67.78 

2. การท างานท่ีคณะท าให้ท่านมโีอกาสได้ใช้ความรู ้และความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่
มากกว่าท่ีอื่น 

0.70 3.61 72.22 

3. ท่านมีความยินดีและร่วมภูมิใจหากบุคลากรของคณะหรือคณะไดร้ับรางวัลทางวิชาการ
หรือไดร้ับการยกย่องช่ืนชมด้านวิชาการ  

0.67 4.28 85.56 

4. ท่านยินดีจะทุ่มเทท างาน หากท าให้คณะมผีลงานวิจยั/บริการวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นไป
ตามเป้าหมายของคณะ 

0.59 4.33 86.67 

รวมเฉลี่ย 0.78 3.90 78.06 

 
ความคิดเห็นด้านความต้องการให้คณะพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1. จัดหาเครื่องวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นให้พอเพียงและต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน  เพ่ือสนับสนุนต่อการท า
วิจัยของบุคคลากรมากขึ้น  

2. ต้องการให้คณะด าเนินการด้านงานวิจัยในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการชี้น าด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ปัจจุบัน งานวิจัยส่วนใหญ่จะท าตามกระแส หรือ ความช านาญเฉพาะบุคคล แต่หากคณะก าหนดแนวทางใน
การศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นผู้ชี้น าได้ จะท าให้คณะมีความแข็งแกร่ง และจะมีชื่อเสียงมากขึ้น 

3. ความชัดเจน และความรวดเร็วในการให้บริการช่วยเหลืองาน administrations ต่างๆ ควรตรงกับ
ที่ได้รับแจ้งจากกองวิจัยของมหาวิทยาลัย (ที่พบบ่อยคือ กองวิจัยอธิบายอีกอย่าง แต่เจ้าหน้าที่คณะแจ้งให้ท า
อีกอย่าง ท าให้สับสน ท าผิด เสียเวลา และเสียประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย) 

4. แหล่งทุนที่หลากหลาย 
5. คณะไม่ควรก้าวก่าย หรือพยายามขอบทคัดย่อ หรือแนวคิดในการท าวิจัยจากอาจารย์/บุคลากร 

เพราะถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลในการท างานวิชาการ และเพ่ือป้องกันการขโมยแนวคิด หรือการขโมยวรรณกรรม 
ที่เคยเกิดข้ึนในคณะ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. HR+Research+Enforcement+Incentive = Successes  
2. เจ้าหน้าที่ควรไปเข้ารับการอบรมและการถ่ายทอดเกี่ยวกับระเบียบ/กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารโครงการวิจัย ให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับของกองวิจัย มหาวิทยาลัย 
3. ควรให้การสนับสนุนบุคลากรอย่างเท่าเทียม ยุติธรรม ตามล าดับก่อนหลัง หรือความเร่งด่วน ไม่

ควรเลือกปฏิบัติ 
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3. สรุปและวิเคราะห์ผล 
1. บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.95 (ร้อยละ 78.95) และมีความคาดหวังเฉลี่ย 

4.08 (ร้อยละ 81.52) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจภาพรวมใกล้เคียงกับที่คาดหวังไว้ 
2. บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้

ประสานงานโครงการฝึกอบรม/จัดประชุม บรรยาย เท่ากับ 4.24 (ร้อยละ 84.71) รองลงมาคือ โครงการวิจัย
บริการวิชาการมีกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว  และเจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
โครงการวิจัยบริการวิชาการ เท่ากับ 4.19 (ร้อยละ 83.75) 

3. บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านการท าวิจัยในห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตามที่ต้องการอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน เท่ากับ 3.08 (ร้อยละ 61.54) 

4. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวัง พบว่าด้านเจ้าหน้าที่ของคณะซึ่ง
เป็นผู้ประสานงานการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ มีความพึงพอใจเกินกว่าความคาดหวังสูง
ที่สุด ร้อยละ 4.29 รองลงมาคือด้าน การขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีกระบวนการ
ให้บริการที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 2.67 และ การตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ มี
กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 1.32 

5. ในส่วนของความพึงพอใจต่ ากว่าความคาดหวัง พบว่า การท าวิจัยในห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ในด้านมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตามที่ต้องการอย่างเพียงพอ และอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน ต่ าที่สุด คือติดลบร้อยละ 16.92 รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว ของโครงการวิจัย ติดลบร้อยละ 6.67 และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการออนไลน์ ติด
ลบร้อยละ 6.25 

6. บุคลากรสายวิชาการมีความไม่พึงพอใจในด้านที่ เกี่ยวข้องกับการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัย 3 ประเด็น 

7. บุคลากรสายวิชาการมีความผูกพันเฉลี่ย 3.9 (ร้อยละ 78.06) 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
คณะควรพิจารณาปรับปรุงในด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. การท าวิจัยในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล  โดยเพ่ิมเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ตามที่ต้องการอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  
2. การประสานงานโครงการวิจัย  ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการ และขั้นตอนการ

ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ บุคลากรสายวิชาการ และแหล่งทุน เพ่ือให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ตรงตามความต้องการ 
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3. ระบบสารสนเทศของงานวิจัยและบริการวิชาการ ควรมีการทบทวนช่องทางในการติดต่อ 
ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม และพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 

4. การตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ ควรหารือเพ่ือจัดหาระบบสนับสนุนเพ่ิมเติม
หรือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษของผู้เชี่ยวชาญทางภาษาของคณะ 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ  
ปีงบประมาณ 2561  
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สรุปความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ปีงบประมาณ 2561 
 
ที่มาและความส าคัญ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินความ
คิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคลากรสายวิชาการ ในด้านวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้แบบสอบถาม 
ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2558-2560 ผลการประเมินพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 1)  

การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสายวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกในประเด็นที่
แบบสอบถามไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดได ้ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปสรุปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจาก
แบบสอบถามผ่านกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รูปที่ 2)  และน ามาใช้ปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

 
รูปที่ 1 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ทบทวนช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่
ประชุมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ทุก 1 ปี

ด าเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วสรุป 
วิเคราะห์ผล และรายงานในที่ประชุมท่ีเกี่ยวข้อง

ที่ประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรม 
ประชุม สัมมนาวิชาการแต่ละโครงการ

ที่ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

ที่ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัย 
และบริการวิชาการ 

ที่ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ 
กิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ

สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

ข้อมูลกลุ่มลูกค้าข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พิจารณาปรับปรุงแนวทางด าเนินงานในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ / คณะกรรมการทีมอ านวยการ /  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานส านักงาน 
วิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

                          
 าร บรม ปร  ุม ส มมนา   า าร าร    ย,  ารร บ  า     ย

 
รูปที่ 2 กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการน าข้อมูลไปพิจารณาผ่านที่

ประชุมที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 

64.7 
86.4 77 67.8 73.7 77.4 70.7 73.5 74.9 81.6 74.7 77.2 
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ด้านกระบวนการ ด้านผู้ประสานงาน ด้านระบบสารสนเทศ สรุปภาพรวม 

ร้อยละ ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ 
ปี 2558 
ปี 2559 
ปี 2560 
เป้าหมาย 
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ข้อมูลผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการปี 2560 มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการ คือ  

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอน มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านการตรวจภาษาอังกฤษโดย
ผู้เชี่ยวชาญของคณะ ร้อยละ 63  

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอน มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อยในด้านการขอรับรางวัล
ผลงานตีพิมพ์ ร้อยละ 75 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรสายวิชาการ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามเกณฑ์การคัดเลือก จ านวน 8 
คน  
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่จะสัมภาษณ์ จ านวน 8 คน จาก 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่มาใช้บริการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี 
จ านวน 3 คน มีเกณฑ์ดังนี้  

1) เป็นผู้ทีม่าใช้บริการตรวจภาษาอังกฤษมากที่สุด จ านวน 1 คน 
2) เป็นผู้ทีใ่ช้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี จ านวน 1 คน 
3) เป็นผู้ใช้บริการในช่วงปี 2559-2560 เพียง 1 ครั้ง และไม่ได้ใช้บริการอีก จ านวน 1 คน 
หมายเหตุ ในแต่ละข้อหากมีคนที่ตรงตามเกณฑ์หลายคนจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
กลุ่มที่ 2  บุคลากรที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ย้อนหลัง 3 ปี จ านวน 3 

คน มีเกณฑ์ดังนี ้
1) เป็นผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์จ านวนครั้งมากที่สุด จ านวน 1 คน 
2) เป็นผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี จ านวน 2 คน 
หมายเหตุ ในแต่ละข้อหากมีคนที่ตรงตามเกณฑ์หลายคนจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
กลุ่มที่ 3 บุคลากรที่เป็นผู้เขียนหลักที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science หรือ Scopus 

จ านวน 2 คน มีเกณฑ์ดังนี้ 
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1) เป็นผู้เขียนหลักที่มีจ านวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science หรือ Scopus 
มากที่สุด จ านวน 1 คน 

2) เป็นผู้เขียนร่วมผลงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science หรือ Scopus ที่ไม่ได้เป็นผู้เขียนหลัก
ในช่วงปี 2559-2561 จ านวน 1 คน  

หมายเหตุ ในแต่ละข้อหากมีคนที่ตรงตามเกณฑ์หลายคนจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานประจ าที่คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ 
 

2. ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นค าถาม ดังนี้ 
2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ 

2.1.1 ความคิดเห็นด้านระบบการช่วยเหลือการตรวจภาษาในปัจจุบันของคณะ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ 

2.1.2 เคยใช้บริการตรวจภาษาของบัณฑิตวิทยาลัย  หรือหน่วยงานที่ให้บริการตรวจ
ภาษาอังกฤษอ่ืนหรือไม ่ประสิทธิภาพการตรวจเป็นอย่างไร 

2.1.3 คณะควรปรับปรุง พัฒนารูปแบบหรือแนวทางการช่วยเหลือให้บริการตรวจภาษาแก่
นักวิจัยอย่างไร (รูปแบบปัจจุบัน / อนาคต) 

 
2.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ 

2.2.1 ความเหมาะสมของจ านวนเงินสนับสนุนต่อผลงานแต่ละประเภทของประกาศการจ่าย
ค่าตอบแทนผลงานฯ ในปัจจุบัน 

2.2.2 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ สามารถกระตุ้นนักวิจัยในการผลิต
ผลงานหรือไม ่

2.2.3 คณะควรมีแนวทางอ่ืนๆ ที่ช่วยกระตุ้นการผลิตผลงานเพ่ิมข้ึนอย่างไร 
 

2.3 ความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ต้องการเสนอแนะ 
 

3. สรุปผลและรายงานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พิจารณา  
4. จัดเตรียมน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาต่อไป 
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ผลการด าเนินการ 
คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่ตรงตามเกณฑ์และการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน และนัดหมาย

สัมภาษณ์ทีละคนจนครบ  น ามาสรุปผลความคิดเห็น ดังนี้ 
1. สรุปผลแบบสอบถาม 

1.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ 
1.1.1 ค ามค ดเห็นด านร บบ าร ่ ยเหลื  ารตร  ภาษาในปั  ุบ นข  คณ  มี

ปร ส ทธ ภาพเพีย พ หรื ไม่ 
สรุปความคิดเห็น 
1) มีความต้องการให้แก้ไขปรับประโยคให้กระชับ ตรงประเด็นมากขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญของ

คณะตรวจแก้ไขแต่แกรมม่า จึงยังไม่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ  (5 ความคิดเห็น) 
2) ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เป็น Native speaker ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยมาช่วยตรวจ

บทความ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาติอ่ืนๆ ประสิทธิภาพการตรวจยังไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง (4 ความคิดเห็น) 
3) ผู้เชี่ยวชาญของคณะ มีความถนัดในด้านหนึ่ง แต่บทความที่ต้องการให้ตรวจไม่ใช่สาขา

ความถนัดของผู้เชี่ยวชาญ จึงยังไม่เลือกใช้บริการ (2 ความคิดเห็น) 
4) ยังไม่เคยใช้บริการผู้เชี่ยวชาญของคณะ เนื่องจากต้องการความรวดเร็วจากบริษัท

ภายนอก (1 ความคิดเห็น) 
5) ยังไม่เคยใช้บริการผู้เชี่ยวชาญของคณะ เนื่องจากไม่มั่นใจในการรักษาความลับหรือการ

คัดลอกงานวิจัย (1 ความคิดเห็น) 
 

1.1.2 เคยใ  บร  ารตร  ภาษาข  บ ณฑ ต  ทยาล ย หรื หน่ ย านที่ให บร  ารตร  
ภาษา    ฤษ ่ืนหรื ไม่ ปร ส ทธ ภาพ ารตร  เป็น ย่า ไร 

สรุปความคิดเห็น 
1) มีการใช้บริการตรวจภาษาจากบริษัทภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ,000 – 

15,000 บาทต่อบทความ มีข้อดีคือเลือกผู้ตรวจอ่านที่สาขาที่ตรงกับบทความได้หลากหลายด้าน  ได้ผลงาน
กลับคืนเร็ว ประสิทธิภาพการตรวจดี แก้ไขรูปประโยคนอกเหนือจากแกรมม่า ผลการแก้ไขส่งตีพิมพ์ได้โดยไม่
โดนต าหนิเรื่องภาษา (6 ความคิดเห็น) 

2) ยังไม่เคยใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากสาขาความถนัดของรายชื่อผู้ตรวจอ่านไม่
ตรงกับสาขาของบทความ (4 ความคิดเห็น) 

3) ยังไม่เคยใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากไม่ม่ันใจเรื่องการรักษาความลับหรือการ
คัดลอกงานวิจัย (2 ความคิดเห็น) 

4) เคยใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย แต่พบปัญหาส่งได้ไม่เกิน 2 เรื่อง  ต้องรอได้รับการ
ตีพิมพ์ก่อนจึงจะส่งเรื่องใหม่ได้ และมีความไม่สะดวก ต้องส่งเอกสารฉบับพิมพ์ผ่านระบบของบัณฑิตฯ ใช้



15 

 

เวลานาน และเม่ือวารสารให้แก้ไข ต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางภาษาคนเดิมที่เคยตรวจเองเพ่ือขอให้ตรวจซ้ า (2 
ความคิดเห็น) 

5) ใช้บริการจากเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เคยร่วมงานกัน โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 3 ,500-
4,500 บาท แต่เนื่องจากไม่ใช่บริษัทที่เชี่ยวชาญ จึงยังพบปัญหาวารสารให้แก้ไขภาษาอีก ท าให้ต้องส่ง
ตรวจสอบภาษาหลายรอบต่อหนึ่งบทความ (1 ความคิดเห็น) 

6) ไม่เคยใช้บริการจากบริษัทภายนอก เนื่องจากไม่มีงบ (1 ความคิดเห็น) 
7) รายชื่อหน่วยงานตรวจภาษาจากภายนอกที่ใช้บริการ American Journal Experts,  

Elservier, Proof Reading 4 Sure, American Journal Editors, Proof-Reading-Service.com 
 

1.1.3 คณ ค รปร บปรุ  พ ฒนารูปแบบหรื แน ทา  าร ่ ยเหลื ให บร  ารตร  ภาษาแ ่
น      ย ย่า ไร (รูปแบบปั  ุบ น /  นาคต) 

สรุปความคิดเห็น 
1) ต้องการให้มีงบสนับสนุนการจ้างตรวจอ่านภาษาจากหน่วยงานภายนอก (4 ความคิดเห็น) 
2) ต้องการให้คณะมีการท า MOU กับหน่วยงานที่ให้บริการตรวจภาษา โดยให้บริษัทช่วยลด

ราคาหรือคณะอาจช่วยค่าใช้จ่ายบางส่วน (3 ความคิดเห็น) 
3) ต้องการให้ระบบการตรวจภาษาของคณะมีก าหนดเวลาและคิวที่ต้องรอแจ้งนักวิจัยอย่าง

ชัดเจน (1 ความคิดเห็น) 
4) ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญทางภาษาของคณะที่เป็น Native speaker และมีประสบการณ์

ส่งตีพิมพ์ 3 คน เพื่อรองรับอาจารย์ในคณะ ชัดเจน (1 ความคิดเห็น) 
5) ต้องการให้ประสานให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องการตรวจภาษาโดยท าข้อตกลงกับ

บริษัทที่ให้บริการตรวจภาษา และมหาวิทยาลัยอาจช่วยสนับสนุนค่าตรวจบางส่วนร่วมกับคณะ นอกจากนี้ยัง
เสนอให้บุคลากรไปดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือมหาวิทยาลัยสุรนารี ที่มีระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์
ดังกล่าว (1 ความคิดเห็น) 

6) เห็นว่าระบบที่คณะสนับสนุนเพียงพอแล้ว (1 ความคิดเห็น) 
 

1.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ 
1.2.1 ค ามเหมา สมข    าน นเ  นสน บสนุนต่ ผล านแต่ล ปร เภทข  ปร  าศ าร ่าย

ค่าต บแทนผล านฯ ในปั  ุบ น 
สรุปความคิดเห็น 
1) เห็นว่าประกาศการจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ การแบ่งประเภท Web of Science, 

Scopus, TCI มีความเหมาะสม จ านวนเงินที่ให้มีความเหมาะสม (6 ความคิดเห็น) 
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2) เห็นว่าการแบ่งระดับผู้ตีพิมพ์ รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นเก่า แบบประกาศฉบับปี 2560 ไม่
เหมาะสมอย่างยิ่ง ท าให้นักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานสม่ าเสมอเสียก าลังใจ และคิดว่ากระตุ้นนักวิจัยหน้าใหม่ได้เพียง
เล็กน้อย (5 ความคิดเห็น) 

3) เห็นว่าการแบ่งระดับผู้ตีพิมพ์ รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นเก่า แบบประกาศฉบับปี 2560 ไม่มี
ผลกระทบกับผู้ตีพิมพ์รุ่นเก่ามาก เพราะจ านวนเงินที่ให้มากพอสมควรแล้ว (1 ความคิดเห็น) 

4) ควรพิจารณาว่าผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าผลลัพธ์เพิ่มข้ึน ควรสนับสนุนต่อไป 
โดยควรเปรียบเทียบเงินค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ตามจริงว่าเหมาะสมหรือไม่ (1 ความคิดเห็น) 

5) ควรปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ โดย TCI กลุ่ม 1 ควรได้เงิน
รางวัลมากกว่ากลุ่ม 2 และควรให้ประเภทระดับนานาชาติที่มีคุณภาพน้อยที่สุดได้รับเงินใกล้เคียงกับประเภท
ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 เนื่องจากบทความระดับชาติที่มีคุณภาพดีควรได้รับเงินรางวัลที่เหมาะสม (1 ความ
คิดเห็น) 

6) ควรปรับปรุงประกาศฯ โดยลดจ านวนเงินของประเภทฐาน Scopus ลง เนื่องจากมี
คุณภาพน้อยกว่า Web of Science มาก (1 ความคิดเห็น) 

7) ควรอนุโลมให้บทความที่มีเลข Doi แล้ว ให้ยื่นขอรับค่าตอบแทนได้เพ่ือให้มีเงินหมุนเวียน
ในการผลิตผลงาน เนื่องจากต้องรอเลขฉบับและเลขหน้าจากวารสารนานหลายเดือน  (1 ความคิดเห็น) 

 
1.2.2 ปร  าศหล  เ ณฑ์ าร ่ายค่าต บแทนผล านฯ สามารถ ร ตุ นน      ยใน ารผล ต

ผล านหรื ไม ่
สรุปความคิดเห็น 
1) เห็นว่าประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ สามารถกระตุ้นให้นักวิจัยตีพิมพ์

ได้ เห็นว่าคณะช่วยสนับสนุนนักวิจัย (6 ความคิดเห็น) 
2) เห็นว่าไม่ได้เป็นการกระตุ้น เนื่องจากการผลิตผลงานตีพิมพ์เป็นหน้าที่หลักของอาจารย์ 

และเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน แต่คณะมีการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสม ท าให้นักวิจัยไม่ท้อ 
และเป็นเรื่องที่ดีแล้ว (2 ความคิดเห็น) 

3) เห็นว่าควรจูงใจให้นักวิจัยตีพิมพ์เพ่ิมข้ึน เช่น ให้เงินเพ่ิม 1,000 บาท เมื่อมีผลงานเรื่องที่ 
2, 3 ภายในปีเดียวกัน (1 ความคิดเห็น) 
 

1.2.3 คณ ค รมีแน ทา  ่ืนๆ ที่ ่ ย ร ตุ น ารผล ตผล านเพ ่มข้ึน ย่า ไร 
สรุปความคิดเห็น 
1) เห็นว่าคณะควรมีเวทีให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ประสบการณ์ยังน้อยและนักวิจัยรุ่นเก่าได้มา

พูดคุย สื่อสาร เพ่ือจะสร้างระบบ Mentor ช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่ในการตีพิมพ์ผลงาน รวมถึงการเข้าถึง
เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆจากหน่วยงานในเครือข่ายของนักวิจัยรุ่นเก่า (1 ความคิดเห็น) 
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2) หากคณะต้องการมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ควรเพ่ิมเงินค่าตอบแทนในกรณีที่ต้องส่ง
ตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงที่บางวารสารมีการเก็บเงินค่าตีพิมพ์สูงถึง 70,000 บาท (1 ความคิดเห็น) 

 
 1.3 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่ต้องการเสนอแนะ 

1)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอ ไม่มั่นใจเรื่องการบ ารุงรักษา
เครื่องมือของคณะ ไม่มั่นใจความพร้อมใช้งานของเครื่องท าให้ไม่กล้าลงทุนซื้อสารเคมีมาทดสอบใช้งาน 
เครื่องมือกลางต้องท าเรื่องยืมเป็นรายๆและผู้ยืมแต่ละรายใช้งานต่อเนื่องนานท าให้ไม่ เพียงพอ เครื่องมือแล็บ 
ของมหาวิทยาลัยของส่วนกลางต้องรอคิวและมีค่าใช้จ่าย ไม่มีงบท าแล็บของนักศึกษา (2 ความคิดเห็น) 

2)  ต้องการให้คณะสนับสนุนงบการไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดที่จะเกิดเป็นผลงานตีพิมพ์ต่อไป และงบของคณะที่ให้คนละ 30,000 บาทรวมการ
อบรม ประชุมในประเทศตลอดปีไม่เพียงพอ (2 ความคิดเห็น) 

3)  งานวิจัยที่ดี ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทดสอบ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลงาน การ
มีเครือข่ายต่างประเทศควรเป็นเรื่องที่คณะต้องมุ่งเน้น และผู้บริหารระดับสูงควรเสนอผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยในการซื้อเครื่องมือใหม่ๆ โดยนักวิจัยยินดีจ่ายค่าใช้งาน (1 ความคิดเห็น) 

4) ต้องการให้คณะท า MOU กับคณะ/หน่วยงานอ่ืนที่มีการไปขอใช้เครื่องมือบ่อยๆ เป็นการ
ช่วยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (1 ความคิดเห็น) 

5) คณะควรสนับสนุนการท าผลงานด้านอ่ืนๆ เช่น เชิงชุมชน โดยไม่ควรมาเน้นหนักที่การ
ตีพิมพ์อย่างเดียว เนื่องจากอาจารย์มีความช านาญในการท าผลงานที่หลากหลาย และควรดูพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก (1 ความคิดเห็น) 

6) ต้องการให้เงินส่วนกลางน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากสนับสนุนการตีพิมพ์
อย่างเดียว (1 ความคิดเห็น) 

7) ต้องการให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ CV นักวิจัยให้ใหม่เสมอ เพ่ือให้คนภายนอกที่เข้ามา
สืบค้นได้ทราบข้อมูลปัจจุบัน (1 ความคิดเห็น) 

8) ผลกระทบจากการที่นักศึกษาปริญญาโทลดลง ท าให้การท าวิจัยลดลง ผลงานตีพิมพ์ใน
อนาคตอาจลดตามไปด้วย คณะควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว (1 ความคิดเห็น) 

9) ต้องการให้คณะมีเจ้าหน้าที่การเงินมาช่วยท าด้านการเงินของโครงการวิจัยโดยเฉพาะ 
เนื่องจากระเบียบของมหาวิทยาลัยยุ่งยาก หรือจัดอบรมทบทวนให้นักวิจัยทราบหลายๆ ครั้ง (1 ความคิดเห็น) 

10) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC ของคณะ ควรมีความเป็นนานาชาติมากกว่าที่
ผ่านมา โดยควรเชิญสมาคมต่างประเทศ คณะสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือวารสารด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน Web of Science เป็นผู้ร่วมจัด จะท าให้มีนักวิจัยต่างประเทศสนใจมากขึ้น (1 ความ
คิดเห็น) 
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11) ไม่เห็นด้วยในการที่คณะรวบรวมบทคัดย่อโครงการ เนื่องจากเคยมีการคัดลอกงานวิจัย
เกิดข้ึนในคณะ ท าให้ไม่มั่นใจเรื่องการรักษาความลับและการรักษาสิทธิในโครงการ (1 ความคิดเห็น) 

12) ไม่เห็นด้วยในการให้ข้อมูลทีไ่ด้จากการขอจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากมีหนังสือจาก
หน่วยงานนั้นมอบข้อมูลให้เฉพาะโครงการวิจัยนั้นๆ หากน าไปให้ผู้อ่ืนอาจท าให้หน่วยงานดังกล่าวไม่เห็นด้วย 
แต่หากมีหนังสือจากหน่วยงานที่มอบข้อมูลว่าอนุญาตให้ผู้ได้รับข้อมูลคนแรกส่งข้อมูลต่อให้นักวิจัยท่านใดใน
คณะ จะยินดีมอบข้อมูลให้ (1 ความคิดเห็น)  

13) หากต้องการให้งานบริการวิชาการมีการตีพิมพ์เพ่ิมขึ้น ควรมีระบบหรือรูปแบบในการ
ช่วยเหลือนักวิจัย (1 ความคิดเห็น) 
 

2. สรุปและวิเคราะห์ผล 
1. ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังไม่พึงพอใจในการตรวจแก้ไขภาษาของผู้เชี่ยวชาญในคณะ โดยผู้ถูก

สัมภาษณ์ 7 ใน 8 คนใช้บริการจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคุณภาพดี รวดเร็ว เลือกสาขาที่ตรงกับ
บทความได้ แต่มีค่าใช้จ่ายที่บางครั้งสูงกว่าค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ฯ  

2. ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้คณะเพ่ิมการสนับสนุนการตรวจภาษานอกเหนือจากการมี
ผู้เชี่ยวชาญของคณะ เช่น การสนับสนุนงบการตรวจภาษาจากบริษัทภายนอก หรือการท าความร่วมมือกับ
บริษัทเพ่ือลดค่าจ้างตรวจภาษา 

3. ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจประกาศการจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ  ในปัจจุบัน 
โดยมีความคิดเห็นในการปรับปรุงเล็กน้อย 

4. ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าประกาศการจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ ช่วยกระตุ้นให้
นักวิจัยตีพิมพ์ผลงาน 

5. ผู้ถูกสัมภาษณ์บางส่วนต้องการให้ปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ และต้องการให้มีการสนับสนุนโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีเครื่องมือ 

6. ผู้ถูกสัมภาษณ์บางส่วนต้องการให้คณะสนับสนุนงบการไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ 
เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดของงานวิจัยที่ส าคัญ และงบของคณะที่ให้คนละ 30,000 บาท/คน/
ปี ไม่เพียงพอ เป็นการขาดแรงขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นสากลอย่างรวดเร็วของคณะ 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีแนวทางอ่ืนๆ ในการสนับสนุนการตรวจภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพ์ เนื่องจากผู้ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือคุณภาพการตรวจภาษาที่ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
ทางภาษาของคณะ โดยอาจประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการผลักดันการท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการเพ่ือลดราคาให้กับบุคลากรในคณะในการไปขอใช้บริการแบบกลุ่ม เป็นต้น 
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2. คณะควรพิจารณาปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ โดยการแบ่ง
ประเภทให้เหมาะสมตามคุณภาพ เพ่ือมุ่งเน้นการตีพิมพ์ผลงานในระดับสูงขึ้น 


