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สรุปจุดทีเ่ปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม”    
1) กระบวนการบริหารจัดการภูมิทัศนแบบย่ังยืนดานความนาอยู ปลอดภัย ทันสมัย และลดตนทุน 
2) กระบวนตอบโตปญหาหรือเหตุเรงดวนเกี่ยวกับภูมิทัศน  
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบบริหารจัดการภูมิทัศนแบบยั่งยืน (Sustainable Landscape Management) 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความมุงหมายในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําและเพ่ือสังคมของภาคใต  
ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการศึกษา การทํางาน และการ
ใชชีวิตประจําวัน จึงมุงหวังในการพัฒนาวิทยาเขตหาดใหญใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดีในการใชชีวิตประจําวันของ
นักศึกษา บุคลากร และคนทุกชวงวัย น่ันคือ วิทยาเขตหาดใหญตองเปนสถานที่ที่เหมาะกับการใชชีวิตและการทํางาน
อยางมีความสุข สะดวกสบาย และปลอดภัย ในการน้ีกองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ ไดดําเนิน
ภาระกิจ 4 มิติ คือ (1) ดานความปลอดภัย (2) ดานสุขภาพและการเปนอยูที่ดี (3) ดานการดูแลภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  
(4) ดานการเดินทางภายในวิทยาเขต เพ่ือการเปนวิทยาเขตนาอยู ปลอดภัย และทันสมัย โดยทําการพัฒนามาอยาง
ตอเน่ือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  มีพ้ืนที่จํานวน 1,760 ไร และจัดเปนพ้ืนที่สวนกลางที่กอง
กายภาพและสิ่งแวดลอมฯ รับผิดชอบดูแลภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมประมาณ 900 ไร การบริหารจัดการภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมใหมีความรมรื่นและปลอดภัยจําเปนตองอาศัยทรัพยากรที่สําคัญ คือ ตนไม นํ้า ไฟฟาสองสวาง และคนดูแล 
ดังน้ันทรัพยากรดังกลาวและระบบการบริหารจัดการจึงมีความสําคัญอยางย่ิง กองกายภาพและสิ่งแวดลอมฯ มีหลักใน
การดําเนินงาน 3 ขอ คือ [1] เพ่ือความเปนวิทยาเขตนาอยู ปลอดภัย และทันสมัย [2] เพ่ือประโยชนของเพ่ือนมนุษย
เปนกิจที่หน่ึง [3] เพ่ือเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนดานเมืองนาอยูและย่ังยืน ดังน้ันการพัฒนาระบบบริหารจัดการภูมิ
ทัศนจึงยึดเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) เปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให
การบริการที่มีคุณภาพและยั่งยืนซึ่งสงผลลัพธตอคุณภาพการใหบริการที่เพ่ิมขึ้นการลดตนทุนขององคกรในการบริหาร
จัดการ 

1) วิสัยทัศน : วิทยาเขตนาอยู ทันสมยั และพัฒนาอยางย่ังยืน 
2) คานิยม : SMART หมายถงึ S = Sustainability (ย่ังยืน), M = Meaningful work (งานที่มีคุณคา),  
                A = Active (กระตือรือลน), R = Responsibility (รับผิดชอบ), T = Teamwork (ทํางานเปนทีม) 
3) วัฒนธรรมองคกร : PSU หมายถึง Professional (ความเปนมืออาชีพ),  
                Social Responsibility (ความรับผิดชอบตอสังคม) และ Unity (ความเปนเอกภาพเปนหน่ึงเดียว) 
4) พันธกิจ : เสริมสรางระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมที่ทนัสมัย ปลอดภัย และย่ังยืน 
5) นโยบายคณุภาพ : กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ มุงมั่น ทุมเท และพัฒนาอยางย่ังยืนในการ 
                            ใหบรกิารอยางมืออาชีพเพ่ือความเปนวิทยาเขตนาอยู ปลอดภัย และทันสมัย 
วิธีปฏิบัติทีเ่ปนแบบอยางทีดี่เยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธผิล 
 ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภูมิทัศนแบบย่ังยืน (Sustainable Landscape Management) อาศัย
หลักการของ TQM มาใชในการทํางานคือ การมีสวนรวมของบุคคลที่เ ก่ียวของทุกระดับต้ังแตผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ  ผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ  
หัวหนางานและบุคลากรของงานที่เก่ียวของ  โดยยึดผูรับบริการเปนสําคัญเพ่ือใหทุกคนที่เขามาใชพ้ืนที่ของวิทยาเขตมี
ความสะดวกและปลอดภัย  และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหไดคุณภาพที่ดีในการใหบริการและลดตนทุนของ
องคกรโดยใชกระบวนการ PDCA ในการพัฒนาดังน้ี 
1. Plan 
    1.1 ประชุมผูบริหารและบุคลากรของกองกายภาพและสิ่งแวดลอมฯ เพ่ือวางแผนกลยุทธและกําหนดเปาหมาย คือ 
ตองการมีระบบบริหารจัดการภูมิทัศนที่มีประสิทธิภาพโดยการใหบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว มีการกําหนด
วัตถุประสงค คือ ตองการพัฒนาระบบบริหารจัดการภูมิทัศนแบบย่ังยืน กําหนดตัวช้ีวัด คือ การตอบสนองในการ
แกปญหาเรงดวนดานภูมิทัศน และการลดตนทุนขององคกรในการบริหารจัดการโดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต โดย
ตัวชีวัดยอยมี 5 ดานคือ (1) พ้ืนที่สีเขียว (ภูมิทัศนรมรื่นสบายตา) เปนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การทําสวนหยอม การ
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เพาะพันธุไมดอกและไมประดับ (2) ถนนและทางเดินเทา (ภูมิทัศนเพ่ือการสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย และมาตรฐาน) 
เปนการสรางปรับปรุงและดูแลถนน ทางเดินเทา และศาลาพักคอย (3) ไฟฟาสองสวาง (ภูมิทัศนประหยัดพลังงานไฟฟา
สองสวาง) เปนการจัดการไฟฟาสองสวางของทางสัญจรใหมีแสงสวางที่เพียงพอและลดคาไฟฟา (4) ระบบจัดการนํ้าใน
การดูแลภูมิทัศน โดยการใชแหลงนํ้าธรรมชาติ (นํ้าฝน นํ้าบาดาล) และนํ้าเสียที่ไดรับการบําบัดจนไดคามาตรฐานนํ้าทิ้ง
เพ่ือนํามารดนํ้าตนไม  (5) การบริหารจัดการขยะ เปนการแยกขยะและการ recycle ขยะสีเขียวที่ไดจากการจัดการ 
ภูมิทัศนมาทําปุย 
    1.2 ระดมสมองเพ่ือกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นําปญหาและอุปสรรคมาวิเคราะหเพ่ือแกไขปรับปรุง 
    1.3 ประชุมกับรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ผูอํานวยการกองฯ และหัวหนางาน เพ่ือประเมินการใหบริการ  
         ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาการบริการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดตนทุนขององคกร และการบริหารความเสี่ยง 
2. Do  
     2.1 กําหนดแผนงานและกระบวนการปฏิบัติ 
     2.2 ทําความเขาใจขอบเขตของงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ 
     2.3 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดที่ไดจากการประชุมรวมกัน 
     2.4 เก็บขอมูลตามตัวช้ีวัดที่กําหนด คือ ความสะอาดและรมรื่นของพ้ืนที่สีเขียว ไฟฟาสองสวาง พ้ืนผิวการสัญจร    
          ปริมาณนํ้าที่ใช และปุยจากขยะ recycle 
     2.5 พัฒนาคุณภาพเจาหนาที่เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการไปดูงานและฝกอบรมในสวนที่ 
          เกี่ยวของ 
3. Check 
    3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามขั้นตอนและเปาหมายที่กําหนดหรือไม 
    3.2 ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ โดยพิจารณาความสะอาด ความปลอดภัย และความกาวหนาของแผนงานตาม 
         เปาหมายที่ต้ังไว 
    3.3 ประชุมทีมปฏิบัติงานเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู 
    3.4 ประชุมรวมกับรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ เพ่ือรายงานการทํางานทั้งดานความสําเร็จ อุปสรรคและ 
         แนวทางในการแกปญหา  รับฟงขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการทํางานและการใหบริการ  
4. Act 
    4.1 ถาผลลัพธที่ไดไมเปนไปตามเปาหมาย เชน ความไมสะอาด แสงสวางไมเพียงพอ พ้ืนที่มีสิ่งกีดขวาง ผิวจราจร
และทางเดินเทา ระยะเวลาในการแกปญหา จะทําการหาปญหา อุปสรรค และแกที่สาเหตุอีกครั้ง โดยตรวจสอบแตละ
ขั้นตอน เชน การปฏิบัติหนาที่ของผูรับผิดชอบ ความลาชาในการแกปญหา จะทําการคนหาสาเหตุและอุปสรรคเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการใหดีขึ้น เชน ขั้นตอนการรับแจงเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการติดตามงาน 
และขั้นตอนการใหบริการ เปนตน 
    4.2 มีการฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในการทํางานเพ่ือนํามาพัฒนา   
    4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเพ่ือนําไปปรับปรุง 
 
ประสิทธผิล 

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการภูมิทัศนแบบย่ังยืน (ตัวช้ีวัดทั้ง 5 ดาน) โดยการพัฒนาคุณภาพทั้งดาน
อุปกรณ บุคลากร กระบวนการจัดการ และระบบการใหบริการเพ่ือแกปญหาเรงดวนดานภูมิทัศน สงผลลัพธตอความ 
คุณภาพที่เพ่ิมขึ้นและสามารถลดตนทุนใหกับองคกรอยางมาก ทําใหประหยัดงบประมาณเพ่ือนําไปพัฒนาสวนอ่ืน ๆ
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งระบบบริหารจัดการภูมิทัศนน้ียังมีสวนรวมในการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของสหประชาชาติอีกดวย ทําใหระบบบริหารจัดการภูมิทัศนอยางย่ังยืนเปนระบบหน่ึงที่มีคุณคาตอการใหบริการและ     
ตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ในดานการเปนวิทยาเขตนาอยู ปลอดภัย และ
ทันสมัย ตามเปาหมายที่ต้ังไว และยังคงสามารถพัฒนาในมิติตาง ๆ ไดอีกตอไป 


