รายงาน
การสอบถามความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากรสายวิชาการ)
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนหนึ่งของการจัดทาข้อตกลงการปฎิบัติงาน (PA)
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ของบุคลากรสาย
วิชาการ ปีงบประมาณ 2561
ที่มาและความสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
1. การทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถาม
2. สรุปผลแบบสอบถาม
2.1 เกณฑ์การวิเคราะห์แบบสอบถาม
2.2 สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
3. สรุปและวิเคราะห์ผล
4. ข้อเสนอแนะ
สรุปความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ปีงบประมาณ
2561
ที่มาและความสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
1. สรุปผลแบบสอบถาม
1.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญ
ของคณะ
1.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์
1.3 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่ต้องการเสนอแนะ
2. สรุปและวิเคราะห์ผล
3. ข้อเสนอแนะ

หน้า
1
1
1
1
1
2
2
5
5
5
9
9
11
11
12
12
12
14
14
15
17
18
18

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ของบุคลากรสาย
วิชาการ ปีงบประมาณ 2561

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (The
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)) มาใช้ในการประเมินองค์กรในภาพรวม
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินการทั้งในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์พันธกิจหลัก การบูรณาการ และการ
สนับสนุนโดยมุ่งเน้นการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงได้นาแนวทาง EdPEx มาใช้ในการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย
และบริการวิชาการ โดยข้อมูลที่ถือว่ามีส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ได้ก็คือข้อมูลจากเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานในแต่ละด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการจึงได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนที่สาคัญในการปรับปรุงระบบ รูปแบบและแนวทางการ
ดาเนินงานได้ต่อไป เพื่อพัฒนาให้เกิดความความเป็นเลิศทางการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามเกณฑ์การคัดเลือก จานวน 57
คน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถาม
2. จัดทาแบบสอบถามออนไลน์
3. ประชาสัมพันธ์ทางอีเมล ไลน์กลุ่ม และแจ้งด้วยวาจาให้บุคลากรสายวิชาการเข้าไปกรอก
แบบสอบถาม
4. สรุป วิเคราะห์ จัดทารายงาน และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
วิจัย บริการวิชาการ สารสนเทศ และสื่อสารองค์กร

1

ผลการดาเนินการ
1. การทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถาม รายละเอียดดังด้านล่างนี้
แบบสอบถามความคิดเห็นด้ านการวิจยั และบริการวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
ประจาปี งบประมาณ 2561
คาชี้แจง: การสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสารวจความความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีต่อการดาเนิ นงานด้านวิจยั และบริ การวิชาการของคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดย
ข้อมูลที่ ได้จะนาไปวิเคราะห์ สรุ ปผลในภาพรวม และรายงานในที่ ประชุ มงานวิจยั และบริ การวิชาการ และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดา้ นวิจยั และบริ การวิชาการ รวมถึงการรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึ กษาที่เป็ น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เพื่อปรับปรุ งระบบการดาเนิ นงานด้านการวิจยั และบริ การ
วิชาการของคณะให้ดียิ่งขึ้น ผูจ้ ดั ทาขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่สามารถสื บค้นย้อนหลังได้
โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านและ/หรื อเติมคาลงในช่องว่างจากคาถามดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ์ทางานในคณะ
0-5 ปี

มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

มากกว่า 10 ปี

2. ความคิดเห็นต่ อการดาเนินงานด้ านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะภายใน 1 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่ างวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) (แบ่งเป็ นระดับ 1 - 5 โดย 5 = มากที่สุด, 1 = น้อยที่สุด และ ไม่ทราบ ในกรณี ที่
ท่านไม่มีความคิดเห็น)
2.1 ความคาดหวังและความพึงพอใจในแต่ ละด้ าน ดังต่ อไปนี้ (โปรดตอบทั้งส่ วน ก. และส่ วน ข.)
ประเด็นที่ประเมิน
(ประเมินเฉพาะส่ วนที่คณะดาเนินการ)

ส่ วน ก.
ส่ วน ข.
ความคาดหวังก่ อนรับบริการ
ความพึงพอใจหลังรับบริการ
ไม่
ไม่
5 4 3 2 1 ทราบ 5 4 3 2 1 ทราบ

2.1.1 โครงการวิจยั
- กระบวนการให้บริ การที่ชดั เจน สะดวก รวดเร็ ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่ งเป็ นผูป้ ระสานงาน
2.1.2 โครงการวิจยั บริการวิชาการ
- กระบวนการให้บริ การที่ชดั เจน สะดวก รวดเร็ ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่ งเป็ นผูป้ ระสานงาน
2.1.3 โครงการฝึ กอบรม / จัดประชุม บรรยาย
- กระบวนการให้บริ การที่ชดั เจน สะดวก รวดเร็ ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่ งเป็ นผูป้ ระสานงาน
2

ประเด็นที่ประเมิน
(ประเมินเฉพาะส่ วนที่คณะดาเนินการ)

ส่ วน ก.
ส่ วน ข.
ความคาดหวังก่ อนรับบริการ
ความพึงพอใจหลังรับบริการ
ไม่
ไม่
5 4 3 2 1 ทราบ 5 4 3 2 1 ทราบ

2.1.4 การขอรับรางวัลผลงานตีพมิ พ์ /สิ ทธิบัตร/อนุ
สิ ทธิบัตร
- ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงาน
ฯ ปี 2561 มีความเหมาะสม
- กระบวนการให้บริ การที่ชดั เจน สะดวก รวดเร็ ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่ งเป็ นผูป้ ระสานงาน
2.1.5 การตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ
- กระบวนการให้บริ การที่ชดั เจน สะดวก รวดเร็ ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่ งเป็ นผูป้ ระสานงาน
- คุณภาพการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษ
2.1.6 การทาวิจยั ในห้ องปฏิบัติการสิ่ งแวดล้ อมและ
มาตรฐานสากล
- กระบวนการให้บริ การที่ชดั เจน สะดวก รวดเร็ ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่ งเป็ นผูป้ ระสานงาน
- มีเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ตามที่ตอ้ งการอย่าง
เพียงพอ และอยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งาน
2.1.7 ความพึงพอใจต่ อระบบสารสนเทศของ
งานวิจยั และบริการวิชาการ
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั และบริ การวิชาการ
ออนไลน์ (http://www.en.mahidol.ac.th/enresearch/) ใช้งานง่าย รวดเร็ ว และเป็ นประโยชน์
- มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทุนวิจยั
และการบริ การวิชาการหลากหลายช่องทาง เผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง และทันสมัย
- เว็บไซต์งานวิจยั และบริ การวิชาการมีขอ้ มูล
สารสนเทศที่ใช้งานง่าย เป็ นประโยชน์ และทันสมัย
- มีช่องทางในการติดต่อ ร้องเรี ยน และแสดง
ความคิดเห็น ที่เข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสม
2.1.8 ความพึงพอใจในภาพรวมต่ อการให้ บริการของ
งานวิจยั และบริการวิชาการ
3

2.2 ความไม่ พงึ พอใจ
 ไม่มี
 มี โปรดระบุในตารางด้านล่าง
ระดับความไม่ พงึ พอใจ
5
4
3
2
1

ประเด็นที่ไม่ พงึ พอใจ
1. ................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
2. .................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
2.3 ความคิดเห็นด้ านความผูกพัน
ประเด็นที่ประเมิน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
1

1. มีความเชื่อมัน่ ว่าคณะสามารถเก็บรักษา ปกป้ องลิขสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์
ผลงานวิจยั /บริ การวิชาการของบุคลากรได้
2. การทางานที่คณะทาให้ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู ้ และความเชี่ยวชาญ
อย่างเต็มที่มากกว่าที่อื่น
3. ท่านมีความยินดีและร่ วมภูมิใจหากบุคลากรของคณะหรื อคณะได้รับ
รางวัลทางวิชาการหรื อได้รับการยกย่องชื่นชมด้านวิชาการ
4. ท่านยินดีจะทุ่มเททางาน หากทาให้คณะมีผลงานวิจยั /บริ การวิชาการ
เพิ่มขึ้นเป็ นไปตามเป้ าหมายของคณะ
3. ท่ านต้ องการให้ คณะพัฒนา หรือปรับปรุ งคุณภาพการให้ บริการด้ านวิจยั และบริการวิชาการในเรื่องใด
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ ……………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------

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

2. สรุปผลแบบสอบถาม
2.1 เกณฑ์การวิเคราะห์แบบสอบถาม
แบบสอบถามในข้อที่ 2 มีการกาหนดค่าที่เลือกตอบเป็น 5 ตัวเลือก ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กาหนดค่าคะแนนเป็น 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
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวน 18 คน จากจานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ
31.6
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานในคณะมากกว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 10 ปีร้อยละ 44 รองลงมาคือมีประสบการณ์ทางานในคณะมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 33
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
ประสบการณ์ทางานในคณะ
0 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ไม่ระบุ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

4
8
6
0
18

22
44
33
0
100
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง
หมายเหตุ ร้อยละค่าความต่าง หมายถึง ผลลบของร้อยละความพึงพอใจกับคาดหวัง โดยค่ายิ่งมากแสดงว่ามีพึงพอใจมากกว่า
ความคาดหวัง
ประเด็น
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ร้อยละ
SD ค่าเฉลี่ย ร้อยละ SD ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความ
ต่าง
โครงการวิจัย
82.22
87.78 -5.56
- กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก
1.02
4.11
82.22 0.62
4.44 88.89 -6.67
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
1.02
4.11
82.22 0.59
4.33 86.67 -4.44
โครงการวิจัยบริการวิชาการ
83.75
82.50
1.25
- กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก
0.91
4.19
83.75 0.62
4.13 82.50
1.25
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
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
0.64
4.18
83.53 0.53
4.18 83.53
0.00
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
0.66
4.24
84.71 0.66
4.24 84.71
0.00
การขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์/สิทธิบัตร/
82.22
81.78
0.44
อนุสิทธิบัตร
- ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
0.7
4.07
81.33 0.52
4.13 82.67 -1.33
ผลงานฯ ปี 2561 มีความเหมาะสม
- กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก
0.64
4.13
82.67 0.53
4.00 80.00
2.67
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
0.83
4.13
82.67 0.52
4.13 82.67
0.00
การตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของ
77.44
77.14
0.29
คณะ
- กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก
1.12
3.92
78.46 1.03
3.86 77.14
1.32
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
1.29
4.00
80.00 0.97
3.79 75.71
4.29
- คุณภาพการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษ
1.03
3.69
73.85 1.07
3.93 78.57 -4.73
การทาวิจัยในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
72.42
79.96 -7.55
และมาตรฐานสากล
- กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก
0.77
3.86
77.14 0.86
4.14 82.86 -5.71
รวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
0.83
3.93
78.57 0.62
3.93 78.57
0.00
6

ประเด็น

ความพึงพอใจ

- มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตามที่ต้องการ
อย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ระบบสารสนเทศของงานวิจัยและบริการ
วิชาการ
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการ
วิชาการออนไลน์
(http://www.en.mahidol.ac.th/enresearch/) ใช้งานง่าย รวดเร็ว และเป็น
ประโยชน์
- มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุน
วิจัย และการบริการวิชาการหลากหลาย
ช่องทาง เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัย
- เว็บไซต์งานวิจยั และบริการวิชาการมี
ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานง่าย เป็นประโยชน์
และทันสมัย
- มีช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน และ
แสดงความคิดเห็น ที่เข้าถึงได้ง่ายและ
เหมาะสม
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการ
ของงานวิจัยและบริการวิชาการ
รวมเฉลี่ย

ความคาดหวัง

SD

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

SD

0.95

3.08

61.54

0.86

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความ
ต่าง
3.92 78.46 -16.92

76.22

81.22

-4.99

0.62

3.88

77.50

0.66

4.19

83.75

-6.25

1.1

3.83

76.67

0.64

4.06

81.11

-4.44

1.02

3.89

77.78

0.66

4.06

81.18

-3.40

1.06

3.65

72.94

0.66

3.94

78.82

-5.88

0.9

3.89

77.78

0.59

4.00

80.00

-2.22

0.91

3.95

78.95

0.69

4.08

81.52

-2.58

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นด้านความไม่พึงพอใจ มี 3 คน ดังนี้
ประเด็นความไม่พึงพอใจ
ประชาสัมพันธ์ทุนล่าช้า เวลาไม่เพียงพอสาหรับเตรียมโครงการวิจยั
ความล่าช้าและไม่ชัดเจนในการแจ้งเรื่องทุน การขยายเวลาการทางานและเปลี่ยนงบประมาณ
ก่อให้เกิดความสับสน และเสียประโยชน์
ความล่าช้าในการแจ้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัย และความชัดเจน มีหลายครั้งที่ไม่
สอดคล้องกับที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กองวิจัยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทา
งบประมาณโครงการวิจัย การขอขยายเวลาส่งรายงาน ฯลฯ
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ระดับความไม่พึง
พอใจ (1-5)
4
4
4

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นด้านความผูกพัน
ประเด็นความผูกพัน
1. มีความเชื่อมั่นว่าคณะสามารถเก็บรักษา ปกป้องลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ผลงานวิจัย/บริการ
วิชาการของบุคลากรได้
2. การทางานที่คณะทาให้ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่
มากกว่าที่อื่น
3. ท่านมีความยินดีและร่วมภูมิใจหากบุคลากรของคณะหรือคณะได้รับรางวัลทางวิชาการ
หรือได้รับการยกย่องชื่นชมด้านวิชาการ
4. ท่านยินดีจะทุ่มเททางาน หากทาให้คณะมีผลงานวิจยั /บริการวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นไป
ตามเป้าหมายของคณะ
รวมเฉลี่ย

SD
1.14

ค่าเฉลี่ย
3.39

ร้อยละ
67.78

0.70

3.61

72.22

0.67

4.28

85.56

0.59

4.33

86.67

0.78

3.90

78.06

ความคิดเห็นด้านความต้องการให้คณะพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ
1. จัดหาเครื่องวิทยาศาสตร์ที่จาเป็นให้พอเพียงและต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนต่อการทา
วิจัยของบุคคลากรมากขึ้น
2. ต้องการให้คณะดาเนินการด้านงานวิจัยในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการชี้นาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ปัจจุบัน งานวิจัยส่วนใหญ่จะทาตามกระแส หรือ ความชานาญเฉพาะบุคคล แต่หากคณะกาหนดแนวทางใน
การศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นผู้ชี้นาได้ จะทาให้คณะมีความแข็งแกร่ง และจะมีชื่อเสียงมากขึ้น
3. ความชัดเจน และความรวดเร็วในการให้บริการช่วยเหลืองาน administrations ต่างๆ ควรตรงกับ
ที่ได้รับแจ้งจากกองวิจัยของมหาวิทยาลัย (ที่พบบ่อ ยคือ กองวิจัยอธิบายอีกอย่าง แต่ เจ้าหน้าที่คณะแจ้งให้ทา
อีกอย่าง ทาให้สับสน ทาผิด เสียเวลา และเสียประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย)
4. แหล่งทุนที่หลากหลาย
5. คณะไม่ควรก้าวก่าย หรือพยายามขอบทคัดย่อ หรือแนวคิดในการทาวิจัยจากอาจารย์/บุค ลากร
เพราะถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลในการทางานวิชาการ และเพื่อป้องกันการขโมยแนวคิด หรือการขโมยวรรณกรรม
ที่เคยเกิดขึ้นในคณะ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. HR+Research+Enforcement+Incentive = Successes
2. เจ้าหน้าที่ควรไปเข้ารับการอบรมและการถ่ายทอดเกี่ยวกับระเบียบ/กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารโครงการวิจัย ให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับของกองวิจัย มหาวิทยาลัย
3. ควรให้การสนับสนุนบุคลากรอย่างเท่าเทียม ยุติธรรม ตามลาดับก่อนหลัง หรือความเร่งด่วน ไม่
ควรเลือกปฏิบัติ
8

3. สรุปและวิเคราะห์ผล
1. บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.95 (ร้อยละ 78.95) และมีความคาดหวังเฉลี่ย
4.08 (ร้อยละ 81.52) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจภาพรวมใกล้เคียงกับที่คาดหวังไว้
2. บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในด้ า น เจ้ า หน้ า ที่ ข องคณะซึ่ ง เป็ น ผู้
ประสานงานโครงการฝึกอบรม/จัดประชุม บรรยาย เท่ากับ 4.24 (ร้อยละ 84.71) รองลงมาคือ โครงการวิจัย
บริการวิชาการมีกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
โครงการวิจัยบริการวิชาการ เท่ากับ 4.19 (ร้อยละ 83.75)
3. บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ในด้ า นการท าวิ จั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตามที่ต้องการอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน เท่ากับ 3.08 (ร้อยละ 61.54)
4. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวัง พบว่าด้านเจ้าหน้าที่ของคณะซึ่ง
เป็นผู้ประสานงานการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ มีความพึงพอใจเกินกว่าความคาดหวัง สูง
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. ในส่ว นของความพึงพอใจต่ากว่าความคาดหวัง พบว่า การทาวิจัยในห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ในด้านมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตามที่ต้องการอย่างเพียงพอ และอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน ต่าที่สุด คือติดลบร้อยละ 16.92 รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการที่ชัดเจน สะดวก
รวดเร็ว ของโครงการวิจัย ติดลบร้อยละ 6.67 และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการออนไลน์ ติด
ลบร้อยละ 6.25
6. บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามไม่ พึ ง พอใจในด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัย 3 ประเด็น
7. บุคลากรสายวิชาการมีความผูกพันเฉลี่ย 3.9 (ร้อยละ 78.06)
4. ข้อเสนอแนะ
คณะควรพิจารณาปรับปรุงในด้าน ดังต่อไปนี้
1. การท าวิ จั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรฐานสากล โดยเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ตามที่ต้องการอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. การประสานงานโครงการวิจัย ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการ และขั้นตอนการ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ บุคลากรสายวิชาการ และแหล่งทุน เพื่อให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ตรงตามความต้องการ
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3. ระบบสารสนเทศของงานวิจัยและบริการวิชาการ ควรมีการทบทวนช่องทางในการติดต่อ
ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม และพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
4. การตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ ควรหารือเพื่อจัดหาระบบสนับสนุนเพิ่มเติม
หรือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษของผู้เชี่ยวชาญทางภาษาของคณะ
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สรุปความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ปีงบประมาณ 2561

สรุปความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ปีงบประมาณ 2561
ที่มาและความสาคัญ
งานวิจัย และบริ การวิช าการ คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดาเนินการประเมินความ
คิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคลากรสายวิชาการ ในด้านวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้แบบสอบถาม
ดาเนินการปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2558-2560 ผลการประเมินพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 1)
การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสายวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกในประเด็นที่
แบบสอบถามไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดได้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาไปสรุปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจาก
แบบสอบถามผ่านกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รูปที่ 2) และนามาใช้ปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร
ร้อยละ
100
80
60
40
20
0

ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ

64.7 73.7 74.9

ด้านกระบวนการ

86.4 77.4 81.6

77 70.7 74.7

67.8 73.5 77.2

ด้านผู้ประสานงาน ด้านระบบสารสนเทศ

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
เป้าหมาย

สรุปภาพรวม

รูปที่ 1 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ
ทบทวนช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ทุก 1 ปี
ดาเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วสรุป
วิเคราะห์ผล และรายงานในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลกลุ่มลูกค้า
าร ย, ารรบ า ย

าร บรม ปร ุม สมมนา า าร

ที่ประชุม คณะกรรมการโครงการอบรม
ประชุม สัมมนาวิชาการแต่ละโครงการ

ที่ประชุม คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

คณะกรรมการกากับการดาเนินงานส านักงาน
วิทยบริก ารด้านสิ่ง แวดล้อ มและทรัพยากร

ที่ประชุม งานวิจัยและบริการวิชาการ
ที่ประชุม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัย
และบริการวิชาการ

ที่ประชุม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ
กิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

พิจารณาปรับปรุงแนวทางดาเนินงานในที่ประชุม ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ / คณะกรรมการทีมอานวยการ / คณะกรรมการประจาส่วนงาน

รูปที่ 2 กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนาข้อมูลไปพิจารณาผ่านที่
ประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
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ข้อมูลผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการปี 2560 มีประเด็นที่ควรนามาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ คือ
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอน มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านการตรวจภาษาอังกฤษโดย
ผู้เชี่ยวชาญของคณะ ร้อยละ 63
2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอน มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อยในด้านการขอรับรางวัล
ผลงานตีพิมพ์ ร้อยละ 75
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามเกณฑ์การคัดเลือก จานวน 8
คน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่จะสัมภาษณ์ จานวน 8 คน จาก 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่ มที่ 1 บุ คลากรที่ มาใช้บ ริ การตรวจภาษาอั งกฤษโดยผู้ เชี่ยวชาญของคณะ ย้อนหลั ง 3 ปี
จานวน 3 คน มีเกณฑ์ดังนี้
1) เป็นผู้ทมี่ าใช้บริการตรวจภาษาอังกฤษมากที่สุด จานวน 1 คน
2) เป็นผู้ทใี่ ช้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี จานวน 1 คน
3) เป็นผู้ใช้บริการในช่วงปี 2559-2560 เพียง 1 ครั้ง และไม่ได้ใช้บริการอีก จานวน 1 คน
หมายเหตุ ในแต่ละข้อหากมีคนที่ตรงตามเกณฑ์หลายคนจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ย้อนหลัง 3 ปี จานวน 3
คน มีเกณฑ์ดังนี้
1) เป็นผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์จานวนครั้งมากที่สุด จานวน 1 คน
2) เป็นผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี จานวน 2 คน
หมายเหตุ ในแต่ละข้อหากมีคนที่ตรงตามเกณฑ์หลายคนจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
กลุ่มที่ 3 บุคลากรที่เป็นผู้เขียนหลักที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science หรือ Scopus
จานวน 2 คน มีเกณฑ์ดังนี้
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1) เป็นผู้เขียนหลักที่มีจานวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science หรือ Scopus
มากที่สุด จานวน 1 คน
2) เป็นผู้เขียนร่วมผลงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science หรือ Scopus ที่ไม่ได้เป็นผู้เขียนหลัก
ในช่วงปี 2559-2561 จานวน 1 คน
หมายเหตุ ในแต่ละข้อหากมีคนที่ตรงตามเกณฑ์หลายคนจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานประจาที่คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
2. ดาเนินการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นคาถาม ดังนี้
2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ
2.1.1 ความคิ ด เห็ น ด้ า นระบบการช่ ว ยเหลื อ การตรวจภาษาในปั จ จุ บั น ของคณะ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่
2.1.2 เคยใช้ บ ริ ก ารตรวจภาษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจ
ภาษาอังกฤษอื่นหรือไม่ ประสิทธิภาพการตรวจเป็นอย่างไร
2.1.3 คณะควรปรับปรุง พัฒนารูปแบบหรือแนวทางการช่วยเหลือให้บริการตรวจภาษาแก่
นักวิจัยอย่างไร (รูปแบบปัจจุบัน / อนาคต)
2.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์
2.2.1 ความเหมาะสมของจานวนเงินสนับสนุนต่อผลงานแต่ละประเภทของประกาศการจ่าย
ค่าตอบแทนผลงานฯ ในปัจจุบัน
2.2.2 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ สามารถกระตุ้นนักวิจัยในการผลิต
ผลงานหรือไม่
2.2.3 คณะควรมีแนวทางอื่นๆ ที่ช่วยกระตุ้นการผลิตผลงานเพิ่มขึ้นอย่างไร
2.3 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่ต้องการเสนอแนะ
3. สรุปผลและรายงานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พิจารณา
4. จัดเตรียมนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาต่อไป
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ผลการดาเนินการ
คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่ตรงตามเกณฑ์และการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน และนัดหมาย
สัมภาษณ์ทีละคนจนครบ นามาสรุปผลความคิดเห็น ดังนี้
1. สรุปผลแบบสอบถาม
1.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการตรวจภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะ
1.1.1 ค ามค ดเห็ น ด านร บบ าร ่ ยเหลื ารตร ภาษาในปั ุ บ นข คณ มี
ปร สทธภาพเพีย พ หรื ไม่
สรุปความคิดเห็น
1) มีความต้องการให้แก้ไขปรับประโยคให้กระชับ ตรงประเด็น มากขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญของ
คณะตรวจแก้ไขแต่แกรมม่า จึงยังไม่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ (5 ความคิดเห็น)
2) ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เป็น Native speaker ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยมาช่วยตรวจ
บทความ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาติอื่นๆ ประสิทธิภาพการตรวจยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (4 ความคิดเห็น)
3) ผู้เชี่ยวชาญของคณะ มีความถนัดในด้านหนึ่ง แต่บทความที่ต้องการให้ตรวจไม่ใช่สาขา
ความถนัดของผู้เชี่ยวชาญ จึงยังไม่เลือกใช้บริการ (2 ความคิดเห็น)
4) ยั ง ไม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารผู้ เ ชี่ ย วชาญของคณะ เนื่ อ งจากต้ อ งการความรวดเร็ ว จากบริ ษั ท
ภายนอก (1 ความคิดเห็น)
5) ยังไม่เคยใช้บริการผู้เชี่ยวชาญของคณะ เนื่องจากไม่มั่นใจในการรักษาความลับหรือการ
คัดลอกงานวิจัย (1 ความคิดเห็น)
1.1.2 เคยใ บร ารตร ภาษาข บ ณฑ ต ทยาล ย หรื หน่ ย านที่ ใ ห บร ารตร
ภาษา ฤษ ื่นหรื ไม่ ปร สทธภาพ ารตร เป็น ย่า ไร
สรุปความคิดเห็น
1) มีการใช้บริการตรวจภาษาจากบริษัทภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 –
15,000 บาทต่อบทความ มีข้อดีคือเลือกผู้ตรวจอ่านที่สาขาที่ตรงกับบทความได้หลากหลายด้าน ได้ผลงาน
กลับคืนเร็ว ประสิทธิภาพการตรวจดี แก้ไขรูปประโยคนอกเหนือจากแกรมม่า ผลการแก้ไขส่งตีพิมพ์ได้โดยไม่
โดนตาหนิเรื่องภาษา (6 ความคิดเห็น)
2) ยังไม่เคยใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากสาขาความถนัดของรายชื่อผู้ตรวจอ่านไม่
ตรงกับสาขาของบทความ (4 ความคิดเห็น)
3) ยังไม่เคยใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากไม่มั่นใจเรื่องการรักษาความลับหรือการ
คัดลอกงานวิจัย (2 ความคิดเห็น)
4) เคยใช้บ ริการของบั ณฑิตวิทยาลั ย แต่พบปัญหาส่ งได้ไม่เกิน 2 เรื่อง ต้องรอได้รับการ
ตีพิมพ์ก่อนจึงจะส่งเรื่องใหม่ได้ และมีความไม่สะดวก ต้องส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ผ่านระบบของบัณฑิตฯ ใช้
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เวลานาน และเมื่อวารสารให้แก้ไข ต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางภาษาคนเดิมที่เคยตรวจเองเพื่อขอให้ตรวจซ้า (2
ความคิดเห็น)
5) ใช้บริการจากเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เคยร่วมงานกัน โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 3,5004,500 บาท แต่เนื่องจากไม่ใช่บริษัทที่เชี่ยวชาญ จึงยังพบปัญหาวารสารให้แก้ไขภาษาอีก ทาให้ต้องส่ ง
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 รปรบปรุ พฒนารูปแบบหรื แน ทา าร ่ ยเหลื ใหบร ารตร ภาษาแ ่
น ย ย่า ไร (รูปแบบปั ุบน / นาคต)
สรุปความคิดเห็น
1) ต้องการให้มีงบสนับสนุนการจ้างตรวจอ่านภาษาจากหน่วยงานภายนอก (4 ความคิดเห็น)
2) ต้องการให้คณะมีการทา MOU กับหน่วยงานที่ให้บริการตรวจภาษา โดยให้บริษัทช่วยลด
ราคาหรือคณะอาจช่วยค่าใช้จ่ายบางส่วน (3 ความคิดเห็น)
3) ต้องการให้ระบบการตรวจภาษาของคณะมีกาหนดเวลาและคิวที่ต้องรอแจ้งนักวิจัยอย่าง
ชัดเจน (1 ความคิดเห็น)
4) ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญทางภาษาของคณะที่เป็น Native speaker และมีประสบการณ์
ส่งตีพิมพ์ 3 คน เพื่อรองรับอาจารย์ในคณะ ชัดเจน (1 ความคิดเห็น)
5) ต้องการให้ ป ระสานให้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องการตรวจภาษาโดยทาข้อตกลงกับ
บริษัทที่ให้บริการตรวจภาษา และมหาวิทยาลัยอาจช่วยสนับสนุนค่าตรวจบางส่วนร่วมกับคณะ นอกจากนี้ยัง
เสนอให้บุคลากรไปดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือมหาวิทยาลัยสุรนารี ที่มีระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์
ดังกล่าว (1 ความคิดเห็น)
6) เห็นว่าระบบที่คณะสนับสนุนเพียงพอแล้ว (1 ความคิดเห็น)
1.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์
1.2.1 ค ามเหมา สมข าน นเ นสนบสนุนต่ ผล านแต่ล ปร เภทข ปร าศ าร ่าย
ค่าต บแทนผล านฯ ในปั ุบน
สรุปความคิดเห็น
1) เห็นว่าประกาศการจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ การแบ่งประเภท Web of Science,
Scopus, TCI มีความเหมาะสม จานวนเงินที่ให้มีความเหมาะสม (6 ความคิดเห็น)
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2) เห็น ว่าการแบ่งระดับ ผู้ตีพิมพ์ รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นเก่า แบบประกาศฉบับปี 2560 ไม่
เหมาะสมอย่างยิ่ง ทาให้นักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานสม่าเสมอเสียกาลังใจ และคิดว่ากระตุ้นนักวิจัยหน้าใหม่ได้เพียง
เล็กน้อย (5 ความคิดเห็น)
3) เห็นว่าการแบ่งระดับผู้ตีพิมพ์ รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นเก่า แบบประกาศฉบับปี 2560 ไม่มี
ผลกระทบกับผู้ตีพิมพ์รุ่นเก่ามาก เพราะจานวนเงินที่ให้มากพอสมควรแล้ว (1 ความคิดเห็น)
4) ควรพิจารณาว่าผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 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 โดยลดจานวนเงินของประเภทฐาน Scopus ลง เนื่องจากมี
คุณภาพน้อยกว่า Web of Science มาก (1 ความคิดเห็น)
7) ควรอนุโลมให้บทความที่มีเลข Doi แล้ว ให้ยื่นขอรับค่าตอบแทนได้เพื่อให้มีเงินหมุนเวียน
ในการผลิตผลงาน เนื่องจากต้องรอเลขฉบับและเลขหน้าจากวารสารนานหลายเดือน (1 ความคิดเห็น)
1.2.2 ปร าศหล เ ณฑ์ าร ่ายค่าต บแทนผล านฯ สามารถ ร ตุนน

ยใน ารผลต

ผล านหรื ไม่
สรุปความคิดเห็น
1) เห็นว่าประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ สามารถกระตุ้นให้นักวิจัยตีพิมพ์
ได้ เห็นว่าคณะช่วยสนับสนุนนักวิจัย (6 ความคิดเห็น)
2) เห็นว่าไม่ได้เป็นการกระตุ้น เนื่องจากการผลิตผลงานตีพิมพ์เป็นหน้าที่หลักของอาจารย์
และเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน แต่คณะมีการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสม ทาให้นักวิจัยไม่ท้อ
และเป็นเรื่องที่ดีแล้ว (2 ความคิดเห็น)
3) เห็นว่าควรจูงใจให้นักวิจัยตีพิมพ์เพิ่มขึ้น เช่น ให้เงินเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อมีผลงานเรื่องที่
2, 3 ภายในปีเดียวกัน (1 ความคิดเห็น)
1.2.3 คณ ค รมีแน ทา ื่นๆ ที่ ่ ย ร ตุน ารผลตผล านเพ่มขึ้น ย่า ไร
สรุปความคิดเห็น
1) เห็นว่า คณะควรมีเวทีให้ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ประสบการณ์ยังน้อยและนักวิจัยรุ่นเก่าได้มา
พูดคุย สื่อสาร เพื่อจะสร้างระบบ Mentor ช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่ในการตีพิมพ์ผลงาน รวมถึงการเข้าถึง
เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆจากหน่วยงานในเครือข่ายของนักวิจัยรุ่นเก่า (1 ความคิดเห็น)
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2) หากคณะต้องการมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ควรเพิ่มเงินค่าตอบแทนในกรณีที่ต้องส่ง
ตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงที่บางวารสารมีการเก็บเงินค่าตีพิมพ์สูงถึง 70,000 บาท (1 ความคิดเห็น)
1.3 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่ต้องการเสนอแนะ
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอ ไม่มั่นใจเรื่องการบารุงรักษา
เครื่ องมือของคณะ ไม่มั่น ใจความพร้ อมใช้งานของเครื่องทาให้ ไม่กล้ าลงทุนซื้อสารเคมีมาทดสอบใช้งาน
เครื่องมือกลางต้องทาเรื่องยืมเป็นรายๆและผู้ยืมแต่ละรายใช้งานต่อเนื่องนานทาให้ไม่ เพียงพอ เครื่องมือแล็บ
ของมหาวิทยาลัยของส่วนกลางต้องรอคิวและมีค่าใช้จ่าย ไม่มีงบทาแล็บของนักศึกษา (2 ความคิดเห็น)
2) ต้ อ งการให้ ค ณะสนั บ สนุ น งบการไปน าเสนอผลงานต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากเป็ น การ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดที่จะเกิดเป็นผลงานตีพิมพ์ต่อไป และงบของคณะที่ให้คนละ 30,000 บาทรวมการ
อบรม ประชุมในประเทศตลอดปีไม่เพียงพอ (2 ความคิดเห็น)
3) งานวิจัยที่ดี ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทดสอบ เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลงาน การ
มี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งประเทศควรเป็ น เรื่ อ งที่ ค ณะต้ อ งมุ่ ง เน้ น และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ควรเสนอผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยในการซื้อเครื่องมือใหม่ๆ โดยนักวิจัยยินดีจ่ายค่าใช้งาน (1 ความคิดเห็น)
4) ต้องการให้คณะทา MOU กับคณะ/หน่วยงานอื่นที่มีการไปขอใช้เครื่องมือบ่อยๆ เป็นการ
ช่วยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (1 ความคิดเห็น)
5) คณะควรสนับสนุนการทาผลงานด้านอื่นๆ เช่น เชิงชุมชน โดยไม่ควรมาเน้นหนักที่การ
ตีพิมพ์อย่ างเดียว เนื่ องจากอาจารย์ มีความช านาญในการทาผลงานที่ห ลากหลาย และควรดูพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก (1 ความคิดเห็น)
6) ต้องการให้เงินส่วนกลางนาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากสนับสนุนการตีพิมพ์
อย่างเดียว (1 ความคิดเห็น)
7) ต้องการให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ CV นักวิจัยให้ใหม่เสมอ เพื่อให้คนภายนอกที่เข้ามา
สืบค้นได้ทราบข้อมูลปัจจุบัน (1 ความคิดเห็น)
8) ผลกระทบจากการที่นักศึกษาปริญญาโทลดลง ทาให้การทาวิจัยลดลง ผลงานตีพิมพ์ใน
อนาคตอาจลดตามไปด้วย คณะควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว (1 ความคิดเห็น)
9) ต้องการให้คณะมีเจ้าหน้าที่การเงินมาช่ว ยทาด้านการเงินของโครงการวิจัยโดยเฉพาะ
เนื่องจากระเบียบของมหาวิทยาลัยยุ่งยาก หรือจัดอบรมทบทวนให้นักวิจัยทราบหลายๆ ครั้ง (1 ความคิดเห็น)
10) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC ของคณะ ควรมีความเป็นนานาชาติมากกว่าที่
ผ่านมา โดยควรเชิญสมาคมต่างประเทศ คณะสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือวารสารด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน Web of Science เป็นผู้ร่วมจัด จะทาให้มีนักวิจัยต่างประเทศสนใจมากขึ้น (1 ความ
คิดเห็น)
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11) ไม่เห็นด้วยในการที่คณะรวบรวมบทคัดย่อโครงการ เนื่องจากเคยมีการคัดลอกงานวิจัย
เกิดขึ้นในคณะ ทาให้ไม่มั่นใจเรื่องการรักษาความลับและการรักษาสิทธิในโครงการ (1 ความคิดเห็น)
12) ไม่เห็นด้วยในการให้ข้อมูลทีไ่ ด้จากการขอจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากมีหนังสือจาก
หน่วยงานนั้นมอบข้อมูลให้เฉพาะโครงการวิจัยนั้นๆ หากนาไปให้ผู้อื่นอาจทาให้หน่วยงานดังกล่าวไม่เห็นด้วย
แต่หากมีหนังสือจากหน่วยงานที่มอบข้อมูลว่าอนุญาตให้ผู้ได้รับข้อมูลคนแรกส่งข้อมูลต่อให้นักวิจัยท่านใดใน
คณะ จะยินดีมอบข้อมูลให้ (1 ความคิดเห็น)
13) หากต้องการให้งานบริการวิชาการมีการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น ควรมีระบบหรือรูปแบบในการ
ช่วยเหลือนักวิจัย (1 ความคิดเห็น)
2. สรุปและวิเคราะห์ผล
1. ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังไม่พึงพอใจในการตรวจแก้ไขภาษาของผู้เชี่ยวชาญในคณะ โดยผู้ถูก
สัมภาษณ์ 7 ใน 8 คนใช้บริการจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคุณภาพดี รวดเร็ว เลือกสาขาที่ตรงกับ
บทความได้ แต่มีค่าใช้จ่ายที่บางครั้งสูงกว่าค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ฯ
2. ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้คณะเพิ่มการสนับ สนุนการตรวจภาษานอกเหนือจากการมี
ผู้เชี่ยวชาญของคณะ เช่น การสนับสนุนงบการตรวจภาษาจากบริษัทภายนอก หรือการทาความร่วมมือกับ
บริษัทเพื่อลดค่าจ้างตรวจภาษา
3. ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจประกาศการจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ ในปัจจุบัน
โดยมีความคิดเห็นในการปรับปรุงเล็กน้อย
4. ผู้ถูกสั มภาษณ์ส่ว นใหญ่เห็นด้ว ยว่าประกาศการจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ ช่วยกระตุ้นให้
นักวิจัยตีพิมพ์ผลงาน
5. ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ บ างส่ ว นต้ อ งการให้ ป รั บ ปรุ ง เรื่ อ งอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ และต้องการให้มีการสนับสนุนโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีเครื่องมือ
6. ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ บ างส่ ว นต้อ งการให้ ค ณะสนับ สนุน งบการไปนาเสนอผลงานต่ างประเทศ
เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดของงานวิจัยที่สาคัญ และงบของคณะที่ให้คนละ 30,000 บาท/คน/
ปี ไม่เพียงพอ เป็นการขาดแรงขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นสากลอย่างรวดเร็วของคณะ
3. ข้อเสนอแนะ
1. คณะควรมีแนวทางอื่นๆ ในการสนับสนุนการตรวจภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ เนื่องจากผู้ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก เพื่อคุณภาพการตรวจภาษาที่ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
ทางภาษาของคณะ โดยอาจประสานงานกับมหาวิทยาลั ยในการผลักดัน การทาข้อตกลงความร่ว มมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการเพื่อลดราคาให้กับบุคลากรในคณะในการไปขอใช้บริการแบบกลุ่ม เป็นต้น
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2. คณะควรพิจารณาปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานฯ โดยการแบ่ง
ประเภทให้เหมาะสมตามคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นการตีพิมพ์ผลงานในระดับสูงขึ้น
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