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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ประจําปีการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 
2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 4 คน บุคลากร จํานวน 3 คน  
ผู้ใช้บัณฑิตจํานวน 1 คน และนิสิต จํานวน 3 คน 

  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 35 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อ
พิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 
12 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 ได้คุณภาพระดับดี  

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (CAR) ทั้งหมด 35 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 
23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

5.00 4.75 4.75 4.75 4.00 3.65 3.72 4.75 4.75 3.65 4.38

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 3.00 4.50 4.50 - - - 3.00 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 0.00 0.00 4.25 4.25 0.00 3.40

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.65 - 5.00 5.00 4.65 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.37 4.61 4.61 4.00 4.06 4.01 4.46 4.65 4.06 4.43
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. วิทยาลัยฯ มีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายและแนวทางที่สนับสนุนการทํางานร่วมกัน 
โดยมูลนิธิเป็นผู้สนับสนุนทุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับอาจารย์และนิสิต ในขณะทีมู่ลนิธิฯ ได้รับ
ผลงานจากการวิจัยของวิทยาลัยฯ ช่วยในการบริการวิชาการแก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ  
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2. การพัฒนาคณาจารย์มีคุณภาพสูง (สมศ. 14 ได้ 5 คะแนน) ทําให้การสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี
คุณภาพ ช่วยให้นิสิตจบการศึกษาได้ตามกําหนดเวลาเป็นส่วนใหญ ่โดยมีทุนวิจัยสนับสนุนเป็น
องค์ประกอบร่วมที่สําคัญ  

3. อาจารย์และนิสิตมีการทํางานที่สะท้อนวิสยัทัศน์ของวิทยาลัยฯ ในการผลิตงานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ที่
โดดเด่น เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. โครงสร้างองค์กรใหม่ (การรวมวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ

วิทยาศาสตร์) เป็นคณะสิ่งแวดล้อม ที่จะเริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2556 ยังไม่ชัดเจน วิทยาลัย

สิ่งแวดล้อมควรเสนอเรื่องการจัดต้ังองค์กรใหม่ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทําแผนแม่บท

และเร่งทําความเข้าใจกับ 2 หน่วยงาน โดยให้ทั้ง 2 หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ของคณะสิ่งแวดล้อม และ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อของบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการขององค์กร (Change Management) ทําให้บุคลากรเกิดความ

กังวลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ยังขาดความชัดเจน วิทยาลัยฯ ควรเร่งทําความเข้าใจและ

สร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรทุกระดับ นิสิตทุกคน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้ทราบถึงสถานะและ

แนวทางปฏิบัติขององค์กรในอนาคต (คณะสิ่งแวดล้อม) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการทําความ

เข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย 

3. การพัฒนาคุณภาพตามวงจร PDCA โดยเฉพาะขั้นตอนการประเมิน (Check) เพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุง (Action)  ยังไม่ค่อยชัดเจน วิทยาลัยฯ ควรให้คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ได้มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงสําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่สําคัญ โดยเฉพาะเรื่อง
แผนงาน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ และวิทยาลัยฯ ควรเขียนโครงการโดยเฉพาะ
โครงการต่อเนื่อง ด้วยการนําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงของปีที่ผ่านมา ไปเชื่อมต่อกับการวางแผน
ในปีถัดไป เพื่อให้การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพเป็นวงจรที่สมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรจัดทําแผนแม่บทและเร่งทําความเข้าใจกับ 2 หน่วยงาน โดยให้ทั้ง 2 
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ ของคณะสิ่งแวดล้อม และ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เพื่อของบประมาณสนับสนุนการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการทําความเข้าใจ
และสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรทุกระดับ นิสิตทุกคน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้ทราบถึงสถานะและ
แนวทางปฏิบัติขององค์กรในอนาคต (คณะสิ่งแวดล้อม) โดยร่วมมือกันในการทําความเข้าใจกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย 



 4 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน โดยด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ไปสู่นิสิตโดยการปลูกฝังอย่างเป็นธรรมชาติมี

การบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ที่โดดเด่น เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมี
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 6. กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 6 กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของวิทยาลยัสิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 28 – 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 23 ตัวบ่งชี้ และไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 (มก.) เนื่องจากไม่มี
นิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.91 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.82 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 

วันอังคารที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร ณ หอ้งมะลิวัลย์ ช้ัน 3 อาคารวิทยาลัย

สิ่งแวดล้อม 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.45 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุม ณ ห้องมะลวัิลย์ ช้ัน 3 อาคาร

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
เวลา 09.30 – 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของ

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องมะลิวัลย์ ช้ัน 3 อาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
เวลา 09.45 – 10.15 น. คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 10.15 – 11.00 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องมะลิวัลย์ ช้ัน 3 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
    กลุ่มที ่1 ผู้ใช้บัณฑิต   จํานวน 1  คน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องมะลิลา 
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เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องมะลิวัลย์ ช้ัน 3 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

เวลา 13.00 – 13.45 น.  กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี จํานวน  3  คน 
เวลา 13.45 – 14.30 น.  กลุ่มที ่3 กลุ่มศิษย์เก่า   จํานวน  2  คน 
เวลา 14.30 – 15.15 น.  กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากร พนักงาน  จาํนวน  3  คน 

เวลา 15.15 – 16.00 น.  กลุ่มที ่5 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน  4  คน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารต่อ 

วันพฤหสับดีที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ หอ้งมะลิวัลย์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องมะลิลา 

เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมรับทราบ 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี ้

  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
 
 
 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันที่สองของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  ผู้แทนคณบดี
บรรยายสรุปผลการดําเนินงานของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 

  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
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  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อมรับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 



 8 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

คุณภาพ ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

5.00 4.75 4.75 4.75 4.00 3.65 3.72 4.75 4.75 3.65 4.38

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 3.00 4.50 4.50 - - - 3.00 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 0.00 0.00 4.25 4.25 0.00 3.40

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.65 - 5.00 5.00 4.65 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.37 4.61 4.61 4.00 4.06 4.01 4.46 4.65 4.06 4.43
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 

ปี 2554
ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน) ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.87 4.65
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัว
บ่งชี้) 

4.67 4.46

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 7 4.00

ไม่ได้ข้อ 8 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.50 4.38

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 8 5.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

ร้อยละ 
60 

14 70.000 500

20   
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0 0.00 0.00

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

ร้อยละ 
60 

12 60.000 500

20 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0 0 0.00

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 5 4.00

ไม่พบเอกสารหลักฐานเกณฑ์ขอ้ 6 และ 7 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 
ข้อ 7 7 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ 6 6 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.50

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 5 4.00
ไม่ได้ข้อ 4 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  5.00 4.92
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5.00

เอกสารหลักฐานไม่ระบุปี พ.ศ. 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
สัดส่วน 1,000,

000 
บาท/
คน 

32,96
5,405

1,498,427.5
0 

5.00

22.00  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.67
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 6 5 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.80 3.40
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 6 6 4.00

ไม่ได้ข้อ 1 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5.00
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 4 3.00

ไม่ได้ข้อ 5, 6 
องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 4.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 4.00

ไม่ได้ข้อ 4 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.93 4.83

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 5.00

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีคณะกรรมการจัดทํา ติดตาม ประเมินผล แผน ซึ่งอาจเพิ่มกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดแผนและ

ผลการดําเนินการตามแผนให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งอาจใช้การประชุมเพื่อติดตาม ประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดเป็นวาระการประชุม
ให้ชัดเจน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

สิ่งแวดล้อม ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ควรนําผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี 

เข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาและนํามติเกี่ยวกับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของกรรมการประจําวิทยาลัยฯ มาปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
โดยให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปรับแผน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. หลักสูตรทั้งหมดเป็นระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการวิจัย โดยมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

และบริการวิชาการ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพฒันา 
 - 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 

2558 

2. ควรพิจารณาแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อจัดสร้างหลักสูตรปริญญาตรี สําหรับการควบรวมเป็นคณะใหม่ 

โดยอาจจะทําร่วมกับการวิจัยสถาบันพร้อมกับรอบการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่จะถึงนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีการจัดทําโครงการวิจัยก่อนชั้นเรียน เพื่อปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิต มีโครงการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนานิสิต 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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 - 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในของนิสิต ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง

มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพภายในของนิสิต อาจใช้รูปแบบการศึกษาดูงานระหว่างคณะ

และมหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมมีความเข้มแข็งในด้านการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง มีระบบและกลไกสนับสนุนที่มั่นคง 

มีเงินทุนวิจัยที่มากพอสําหรับอาจารย์และนิสิตมีการบูรณาการวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอนมี
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยมีประโยชน์จริงต่อชุมชน
และหน่วยงานภายนอก 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะกรรมการแผนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญมีการประชุมฯ เพียงปีละ 1 ครั้ง ทําให้การติดตาม

และประเมินผล การดําเนินการด้านการวิจัยขาดความต่อเนื่อง 

2. การรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัยควรระบุปี พ.ศ. ให้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 

- 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน อย่างชัดเจน การบริการวิชาการมีการบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอย่างดี 

2. บุคลากร อาจารย์ นิสิต มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการอย่างครบถ้วน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินการเพื่อสร้างองค์กรเรียนรู้ ผ่านการจัดการความรู้ (KM) อย่างสม่ําเสมอและเข้มแข็ง 

2. ในภาวะไม่มีผู้บริหารระดับสูงที่ชัดเจน วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมสามารถบริหารจัดการ ภารกิจหลักของ

หน่วยงานได้อย่างดี โดยอาจเพิ่มกิจกรรมการประชุมหรือสัมมนาเรื่องงาน และการพัฒนาองค์กร

ร่วมกันให้มากขึ้น 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
2. ไม่พบว่าวิทยาลัยฯ ได้นําผลการประเมินผลการดําเนินงาน ไปรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
3. วิทยาลัยฯ ไม่ได้ประเมินคณบดีตามการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (สมศ. 13) 

ข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาลัยฯ ควรกําหนดวาระการพิจารณา สําหรับคณะกรรมการประจาํวิทยาลัยฯ ในวาระ “การ

ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง” และนําผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ไปใช้ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี

การศึกษา 2555 

2. วิทยาลัยฯ ควรกําหนดประเด็นการประเมินตนเองสําหรับคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ โดย

ครอบคลุมในประเด็น 

  - การปฏิบัติตามพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 

  - กําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กําหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

  - ทําตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  - กํากับ ติดตาม การดําเนินการของผู้บริหารสถานศึกษา 

3. ดําเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น แล้วให้กรรมการประจําวิทยาลัยฯ ประเมิน

ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม (1 ครั้ง/ 1 ปีการศึกษา) 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพฒันา 

1. ไม่พบการจัดทํารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

 ข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาลัยฯ ควรมีการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น (มากกว่าปีละ 2 ครั้ง)  

เพื่อให้การพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผน รายงานทางการเงิน การบริหารงานตามนโยบาย ฯลฯ 
เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. วิทยาลัยฯ มีการทําวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. วิทยาลัยฯ ควรทําการวิจัยต่อยอดโดยประเมินรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและอาจขยายขอบเขตการประเมินเป็นการทํา
วิจัยร่วมกับสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การเขียนรายงานผลการดําเนินการของวิทยาลัยฯ ยังไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานรายข้อ 

 ข้อเสนอแนะ 
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1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
และอาจจัดระบบการทํางานให้สามารถบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษากับกระบวนการ
ทํางานตามปกติของบุคลากร 

2. วิทยาลัยฯ ควรศึกษาคู่มือของสํานักประกันคุณภาพ เพื่อนําเสนอเอกสารหลักฐานทีส่อดคล้องกับตัว
บ่งชี้ ให้ตรงกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมแล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มี

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.40 ได้คุณภาพระดับพอใช้ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 
4.50 ได้คุณภาพระดับดี และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคะแนน

เฉลี่ย รวม 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 3.19 3.40 4.00 4.00 3.19 3.40

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

5.00 4.29 4.56 4.56 - 4.09 4.00 4.43 4.65 4.09 4.50

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.14 4.14 4.14 - 0.00 0.00 4.14 4.14 0.00 3.63

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบรหิาร
การอดุมศึกษา  

5.00 4.40 4.89 4.89 - 4.78 4.80 4.57 4.92 4.78 4.89

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.91

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.37 4.61 4.61 4.00 4.06 4.01 4.46 4.65 4.06 4.43
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี



 19 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.38 ได้คุณภาพระดับดี ด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.15 ได้คุณภาพระดับดี 
ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.50 ได้คุณภาพระดับดี และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย

รวม 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.14 4.83 4.83 4.00 3.92 3.93 4.13 4.71 3.92 4.38

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.44 4.44 4.44 - 3.41 3.00 4.50 4.50 3.41 4.15

3. ด้านการเงิน 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - 4.50 4.50 - 4.50
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.89 4.89 5.00 5.00 4.89 4.94

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.37 4.61 4.61 4.00 4.06 4.01 4.46 4.65 4.06 4.43
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.27 ได้คุณภาพระดับดี และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

5.00 4.40 4.40 4.40 - 3.22 2.50 4.54 4.54 3.22 4.27

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.67 4.67 4.67 - 5.00 5.00 4.80 4.80 5.00 4.83
   3) ด้านการเงิน - 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 4.33 4.33 4.33 - 2.33 0.00 4.33 4.33 2.33 3.71

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 4.33 4.88 4.88 4.00 4.31 4.28 4.36 4.80 3.92 4.56

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 3.50 4.67 4.67 4.00 3.19 3.40 3.60 4.50 3.19 3.94

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.37 4.61 4.61 4.00 4.06 4.01 4.46 4.65 4.06 4.43
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

ผู้ใชบ้ัณฑิต จํานวน 1 คน 
 

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
1. นิสิต/บัณฑิตที่เข้าไปทํางานควรพัฒนาเพิ่มเติมในดา้นใด 

 นิสิตของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาทํางานมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้จริง แต่ควรเสริม
หลักสูตรหรือความรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วย  

2. การรับนิสิตฝกึงานจํากัดจํานวนหรือไม่ และรบันสิิตจากหลายสถาบนัมีข้อแตกต่างอย่างไร 
 รับนิสิตฝึกงานไม่จํากัด นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกงาน แต่
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโทจะมีประสบการณ์ในการทํางานมาพอสมควร 

3. ภาพรวมของนิสิตเปน็อย่างไรบ้าง 
 ความรู้ของนิสิตที่ทํางานให้โครงการอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก นิสิตของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมมี
ประสบการณ์จากการออกภาคสนามควบคู่กับการเรียน รวมทั้งความสามารถทางภาษาอังกฤษค่อนข้างดี 
สามารถตอบคําถามทางเทคนิคให้ชาวต่างชาติฟังได้ 

4. มีช่องทางใดสาํหรับการเสนอแนะความคดิเห็นกลับมาที่วิทยาลยัฯ  
 โดนส่วนใหญ่จะติดต่อกับวิทยาลัยฯ เป็นประจําอยู่แล้วเพราะต้องส่งเอกสารจากชุมชนมาให ้

 
 

กลุ่มนิสิตปริญญาโท และ ปริญญาเอก จํานวน 3 คน 
 

1. การที่นสิิตเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม นิสิตคิดว่าหลักสูตรที่วิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม ดีกว่าที่อื่นอย่างไร 
 ในเรื่องของการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์กับนิสิต ในการประเมินการเรียนการสอนและนําผล
การประเมินมาปรับปรุง มีการเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก เป็นวิทยากรบรรยาย รวมทั้ง
ปลูกฝังวิธีคิดแบบใหม ่

2. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีแนวทางสาํหรบัหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปรญิญาเอก เพื่อให้นสิติ
สามารถเรียนจบได้ตามเวลา ท่านคิดว่าทา่นสามารถจะจบได้ตามกําหนดหรือไม ่
  สามารถจบได้ตามกําหนดเวลา แต่คิดว่าการจบตามกําหนดหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวนิสิต  และ
ระยะเวลาของการทํางานวิจัย เช่น การเก็บข้อมูลเป็นฤดูกาล ถ้าในปีนีผ้ลการทดลองผิดพลาด อาจต้อง
ดําเนินการในฤดูกาลถัดไป 

3. มีวิชาที่นสิิตปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกเรียนดว้ยกันหรือไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 มีหลายรายวิชาที่เรียนด้วยกัน ในรายวิชาพื้นฐาน ต่างกันเรื่องของการกําหนดโจทย์และการตอบ
คําถามของอาจารย์ ระดับปริญญาโทอาจเป็นเรื่องของของกระบวนการ ส่วนนิสิตปรญิญาเอกเป็นเรื่อง
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ของวิชาการเชิงลึกและรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่มากกว่าในการเรียนมีการมอบหมายแบบฝึกหัดแต่
ละสัปดาห์ จะให้นิสิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทํากิจกรรมรว่มกัน  
 
 
 

4. การออกพื้นที ่การใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคสนามเป็นอยา่งไร 
 มีความเหมาะสม เพียงพอ มทีั้งเก่าและใหมแ่ต่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ก่อนออกพื้นที่ นิสิต

ที่รับผิดชอบโครงการฯ ต้องตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ใหพ้ร้อมใช้งานก่อนทุกครั้ง สําหรับวิธีการใช้

เครื่องมือ อุปกรณ์ การดูแลรกัษา ที่ถูกต้อง กําหนดให้รุ่นพี่เป็นผู้ถ่ายทอดให้รุ่นน้อง 

5. ความสะดวกในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 มีความสะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษามาก และได้รับคําแนะนําเป็นอย่างดี 

6. อัตลักษณ์ (IDKU) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(มก.) 
 ไม่ทราบ 

7. นิสิตทราบหรอืไมว่่าประกันคุณภาพคืออะไร วิทยาลัยมีการฝึกอบรมหรือให้ความรูเ้ก่ียวกับ
กระบวนการประกันคณุภาพหรือไม่ 
 วิทยาลัยฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพในวันปฐมนิเทศนสิิตใหม ่เช่น การกําหนด
หลักสูตรต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ 

8. นิสิตทราบหรอืไม่ว่าปีถัดไป วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมจะเป็นคณะสิ่งแวดลอ้ม ในปีหนา้ 
 ทราบว่าจะเปลี่ยน แต่ไมท่ราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

9. ต้องการให้วิทยาลัยฯ พัฒนาเนื้อหา หลักสูตร หรือให้อาจารยส์อนเพิม่เติม 
 อยากให้วิทยาลัยฯ เชิญหน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑติเข้ามามีส่วนร่วมในการ ออกแบบ
หลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด เมื่อจบการศึกษาแล้วมีหน่วยงานมาจองตัว หรือ
เมื่อจบแล้วสามารถไปปฏิบัติงานจริงได้เลย โดยอาจมีส่วนที่เรียนรู้เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย หรือให้วิทยาลัย
ฯ เพิ่มเนื้อหานอกหลักสูตรเพิ่มเติม 

10. ต้องการให้วิทยาลัยฯ เพิ่มเตมิ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ห้องเรียนไม่เพียงพอ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
ห้องสมุดของวิทยาลัย ต้องการ 1. โต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับอ่านหนังสือเพิ่มเติม 2. ตําราเรียน (Textbook) 
ใหม่ๆ  

 
 

กลุ่มศิษย์เก่า จํานวน 2 คน 
 



 24 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

1. การเรียนในวทิยาลัยสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ย  
  ที่วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและที่โครงการแหลมผักเบ้ีย การดูแลของรุ่นพี่ อาจารย์ รู้สึกเหมอืนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน สบายใจมีความสุขทั้งเวลาเรียนและเวลาทํางาน ครั้งแรกได้ไปทํางานร่วมกับพ่ีๆ และ
ก็อาจารย์ ได้รับประสบการณ์และความรู้ ที่ในห้องเรียนไม่สามารถหาได้ 

2. สิ่งที่ระบุว่าไมส่ามารถหาไดจ้ากในชัน้เรียน 
- เป็นการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนมากกว่า สิ่งที่ได้ เช่น เทคนิคในการเข้าพ้ืนที่
เพื่อให้ได้ข้อมูล (การเตรียมชุมชน) ก็จะเตรียมตัวก่อนเข้าพ้ืนที่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไร วางแผน 
และเตรียมตัวให้พร้อม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น บางทีชาวบ้านอาจอยู่ในอารมณ์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะพูดกับเรา เค้าอาจให้ข้อมูลบ้าง ไม่ให้ข้อมูลบ้าง เราควรที่จะทําอย่างไรให้ได้ข้อมูล
กลับมาให้ครบถ้วน 
- คิดว่าเป็นการเรียนในหลักสูตร เพียงว่าอาจไม่รู้ เช่น เมื่อสมัยที่ผมเรียนปริญญาโท มีจะมี
วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจารย์จะมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการคนละ 1 
โครงการ อาจารย์ให้เก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ ผมไม่เคยไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ําทะเล ไม่เคยเรียนสาย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
วิเคราะห์ผล จากเพื่อนและนักวิชาการ ในการสอนมีทั้งการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และสังคม 
ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

3. กรณีไม่มีสอนในชัน้เรยีน แล้วเม่ือเจอปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาได้อยา่งไร 
 เรียนรู้จากการทํางานของอาจารย์ 

4. ต้องการให้วิทยาลัยฯ พัฒนาเนื้อหา หลักสูตร หรือให้อาจารยส์อนเพิม่เติมแก่นิสิตปัจจุบัน 
 เนื่องจากไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนหลักสูตรไปแล้วอย่าไรบ้าง ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตร แต่อยากให้คงแนวคิดที่ว่า “นักสิง่แวดล้อมที่นี่มกีารผสมผสานบนความรู้พ้ืนฐานทั้งสองด้านก็
คือ พ้ืนฐานตัวเอง วิทยาลัยไม่ได้บังคับว่ามาเรียนในสิ่งที่เป็นแบบใหมแ่ต่ว่าให้นําความรู้มาผสมผสานกบั
เพื่อนที่จบมาต่างสาขา ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยแต่ว่าให้มาแลกเปลีย่นความคิดร่วมกัน มีการ
ผสมผสานบนความรู้พ้ืนฐาน” 

5. การติดต่อสื่อสารของวิทยาลัยฯ กับศิษย์เก่า 
 จะทราบข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันผ่านทาง Face book และ Web site ของ
วิทยาลัยฯ 

6. วิทยาลัยฯ มีการอบรม สัมมนา หรือการให้ความรู้แก่ศษิย์เก่า 
 ทราบว่ามีการสัมมนาและเชิญศิษย์เก่าที่ทํางานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมร่วมสัมมนาฯ และบรรยาย
ให้ความรู้แก่นสิิตปัจจุบัน 

7. ทิศทางงานวิจยักําหนดโดยนิสิตหรือโครงการแหลมผักเบี้ยเปน็ผู้กําหนด 
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- ต้องเป็นโครงการวิจัยที่ต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย มองว่าได้ประโยชน์ทั้งนิสิตและโครงการแหลม
ผักเบี้ย 
- การเสนอโครงการวิจัยของนิสิต ต้องสอดคล้องกับความต้องการของโครงการแหลมผักเบี้ย ซึ่ง
โครงการแหลมผักเบี้ยส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับขยะและน้ําเสยี ถ้านิสิตยังทํางานวิจัยใน
ขอบข่ายนี้ ก็มมีีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนดําเนินการวิจัย 

8. การรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น และการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
- มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ในวารสารประจําปี 
- มีการนําองค์ความรู้ไปขยายผลต่อ เช่น ทํางานวิจัยต่อยอด การนําความรู้ไปใช้กับชุมชน 

9. ต้องการให้วิทยาลัยฯ เพิ่มเตมิ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีน้อย 
- สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบุคลากร จํานวน 3 คน 
 

1. กิจกรรมของนสิิต บุคลากรหรือนิสิตเปน็ผูดํ้าเนนิโครงการ/กิจกรรม 
  ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่า เช่น โครงการสัมมนาฯ นิสิตมี
ส่วนร่วมในการ server สถานที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหนา้ที่ให้ข้อมูลผลการประเมินที่ผ่านมา สิ่งที่ต้อง
เปลี่ยน เช่น ครั้งที่ผ่านมาวิชาการแน่นเกินไป และให้นิสิตนําไปคิดเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรม และนําเสนอ
ต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต 

2. ความกังวล กรณีต้องย้ายไปเป็นคณะวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
- ความปลอดภัยของนิสิต 
- ยังไม่ทราบโครงสร้าง และการมอบหมายของในหน้าที่ที่ชัดเจน 
- จํานวนหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น การดูแลหลักสตูรอาจไม่ทั่วถึง 
- ยังไม่สามารถตอบคําถามนิสิตได้ เช่น หลักสตูรจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ชุดครุยเปลี่ยนสหีรือเปล่า 
เป็นต้น 

3. สิ่งที่ดีของการเปลีย่นเปน็คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  เรื่องกายภาพ มีพ้ืนที่ที่เพิ่มขึน้ให้แก่นสิิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

4. จะย้ายไปอาคารใหม่เม่ือไร 
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 อาคารจะเสร็จและส่งมอบประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม คาดว่าน่าจะเป็นหลังจากนี้ ซึ่งแต่เดิมคิด
ว่าน่าจะให้จบเทอมนี้ไปก่อน 

5. เรื่องที่กังวลกับงานปัจจุบนั แม้ว่าย้ายไปที่ใหม่หรือไม่ย้ายก็ยังคงเปน็ปัญหา 
- อาจารย์ที่ปรึกษา ตอนนี้นิสิตปริญญาโทรับปีการศึกษาละ 40 นิสิตปริญญาเอกเทอมละ 10 คน 
แต่อาจจะรับเข้าไม่ถึง  
- การผลักดันหรอืหากระบวนการให้นิสิตจบ 

6. วิทยาลัยฯ ก็มีบัญญัติ 7 ประการ และ 10 ประการเพื่อผลักดันการสําเร็จการศึกษาของนสิิต 
  มีค่ะ การสอบเข้าปริญญาเอกโดยการเสนอโครงร่างงานวิจัย ถ้านิสิตมีงานวิจัยที่ชัดเจนแล้ว ไม่
เปลี่ยนแนวก็สามารถจบได้ภายใน 3 ปี หรือ 3 ปีซัมเมอร ์

7. สาเหตุทีน่ิสิตเปลี่ยนหัวข้องานวิจัย 
- เมื่อเข้าศึกษาในปี 1 คณะจะมีวิชาปรัชญาสิ่งแวดล้อม และวิชาเทคนิควิจัยขั้นสูง วิทยาลัยฯ จะ
เชิญอาจารย์ทุกศาสตร์บรรยาย นิสิตอาจเกิดแนวคิดใหม่ๆ 
- โครงร่างงานวิจัยที่เสนอเมื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอาจต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้โครงการวิจัยมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

8. ผู้บริหารใช้หลกัธรรมภิบาลในการบริหารหรือไม่ เช่น บคุลากรทุกคนไดร้ับการสนบัสนุนให้เขา้รับการ
อบรมเสมอภาคกัน 

- ได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรมตรงกับสายงาน 

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็มีคณะกรรมการ และใหบุ้คลากรประเมินกันเอง 

- มีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- กรณีที่วิทยาลยัฯ เปลี่ยนเป็นคณะ มหาวิทยาลัยฯ ขอใหส้่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานละ 

2 คน ผู้บริหารก็ให้บุคลากรโหวตเลือกตัวแทน 

9. การศึกษาดูงานของนิสิตและบุคลากร 
- มีการกําหนดเรื่องที่จะศึกษาดูงานในแต่ละครั้ง เช่น ปีที่ผา่นมาเป็นเรื่องดินถล่ม น้ําท่วม 
- อาจารย์จะเปลี่ยนกันไปตามเรื่องของการศึกษาดูงาน แต่จะไปเกือบทั้งหมด เพราะวิทยาลัยฯ 
กําหนดไว้เป็นช่วงปิดเทอมเพื่อจะได้เป็นความเพิ่มพูนความรู้ด้วย 
- บุคลากรสายสนับสนุนจะเปลี่ยนกันไป 
- วิทยาลัยฯ จะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนแก่นิสิต 

10. การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องหน่วยงานภายใน สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยฯ 
- จัดทํากระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน และมแีผนจะนําเสนอในที่ประชุม
สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร เพื่อชี้แจงให้ทราบและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
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- มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้งานของแต่ละส่วนงาน เช่น นักวิชาการศึกษาไม่มา นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้ 

11. ท่านมสี่วนร่วมอย่างไรกับงานประกันคุณภาพ 
- ประสานงานเพื่อแจ้งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยนําเข้าที่ประชุมฯ 
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การเข้าร่วมอบรมสัมมนาของอาจารย์ 
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 

12. การได้รับความร่วมมือจากอาจารย ์
  ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เป็นอย่างดี  และผลักดันโดยนําเข้าที่ประชุม 

13. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ติดตามการใช้เงนิ หรือไมอ่ย่างไร 
- วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบภายใน 
- วิทยาลัยฯ จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก เข้ามาตรวจสอบบัญชีทุกปี 
- ฝ่ายการเงินมูลนิธิชัยพัฒนา จะเข้ามาตรวจสอบในส่วนของเงินงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 

กลุ่มอาจารย ์ จํานวน 4 คน 
 

1. เรื่องใดทีห่นักใจที่สุดสําหรบันิสิตบ้าง 
- การปรับพ้ืนฐานของนิสิต และความสัมพันธ์ของนิสิตปริญญาโทและปรญิญาเอก เนื่องจากต่าง
สาขา ต่างมหาวิทยาลัย นิสิตบางคนไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์มาเลย ทีมอาจารย์ก็ปรึกษากันและ
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน เริ่มจากปีแรกให้นิสิตมาเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1 อาทิตย์ ก็ไม่ได้ผล เข้า
มาใหม่นิสิตยังไม่อยากรับอะไรมาก ยังปรับตัวไม่ได้ ปีถัดมาก็ใช้วิธีการออกค่ายแต่ไปแค่ 2 วัน และ
เข้าฐานการเรียนรู้แค่วันเดียว 8 ช่ัวโมง 8 ฐาน และก็มีกิจกรรมเสรมิทางด้านสุขภาพร่วมด้วย ซึ่งก็
กลายเป็นว่าเนื้อหาแน่นเกินไป ในปีนี้ก็เปลีย่นเป็นให้รุ่นพี่รับผิดชอบกิจกรรมสันทนาการและเข้า
ฐานวิชาการ คือให้สนุกก่อนและค่อยเรียน ผลการเปรียบเทียบทางวิชาการผลคะแนนก่อนและหลัง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (คะแนนเฉลี่ยก่อนทดสอบประมาณ 30 คะแนน) ซึ่งไม่สูงมาก แต่จะพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพิ่มขึ้นมาก ต่างจากปี 51-53 ที่นสิิตจะรู้จักกันแค่ผวิเผินซึ่งไม่ใช่
ลักษณะของนักสิ่งแวดล้อม 
- การให้ดําเนินโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตปริญญาเอก 1 คน และนสิิตปริญญาโท 2 – 3 
คน ต่อทุนวิจัย 1 เรื่อง จากเดิมที่ให้ทุนนสิติปริญญาเอก 1,200,000 บาท/คน และทุนนิสิตปริญญา
โท 200,000 บาท/ทุน เพราะว่าความจริง 1 โครงการใหญ่ สามารถสนบัสนุนได้อย่างน้อย 2 – 3 
คน พ่ีก็ได้สอนน้อง น้องก็เรียนรู้จากพ่ี น้องก็ช่วยพ่ีเรื่องการเก็บข้อมูล ตัวอย่างการช่วยเหลือกันของ
นิสิต มีนิสิตต้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นิสิตส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์อยู่แล้ว และคะแนน
มิดเทอมไม่ดี แต่ว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ่ืน รุ่นพี่ก็เปิดสอน
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พิเศษให้รุ่นน้อง ปรากฏว่านิสิตทั้งห้องสอบผ่าน หรือ รุ่นพี่ไม่สามารถมาเรียนได้เนื่องจากติดภารกิจ
ที่มากกว่า รุ่นน้องก็จะส่ง lecture และอัดเสียงอาจารย์ส่งให้ทาง E-mail เป็นต้น 
- เปลี่ยนวัฒนธรรมการให้คําปรึกษาแก่นิสิต เนื่องจากเห็นว่านิสิตติด Facebook มาก วิทยาลัยฯ 
จึงจัดต้ังกลุ่มใน Facebook แบบปิด โดยกําหนดให้ admin เป็นผู้รับเข้ากลุ่ม การส่งข่าวสาร หรือ
การนัดหมายก็เร็วกว่า ถ้านิสิตมีปัญหาอะไรก็จะส่งข้อความมาที่อาจารย์ทาง Facebook ซึ่งปัจจุบัน
อาจารย์ใช้ช่องทางนี้เป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร แต่ก็ยังคงแจ้งผ่าน web site และ web board 
ด้วย วิทยาลัยฯ ดําเนินการควบคู่กันทั้ง 2 ช่องทาง  

2. การจัดการความรู้ของวิทยาลัย 
- ในส่วนของสายสนับสนุน จะมีคณะกรรมการจัดการความรู้และมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ในส่วนของคณาจารย์ วิทยาลัยฯ พยายามถอดองค์ความรู้จากอาจารย์อาวุโสในรูปแบบ VDO 
เช่นเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเรื่องธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ  
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของอาจารย์ โดยอาจารย์จากต่างประเทศ เช่น อาจารย์วาตานา
เบะ จากประเทศญี่ปุ่น 

3. อาจารยพ์ิเศษ ลงนาม MOU กับวิทยาลยัฯ หรือไม่ 
  ไม่ได้ลงนาม MOU กับวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิชัย
พัฒนา 

4. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ 
- อาจารย์ทุกท่านทําโครงการบริการวิชาการ และโครงการแหลมผักเบี้ย โดยเป็นอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และมี อ.กิตติชัยเป็นหัวหน้าของโครงการ 
- ขอฝากประเด็นเรื่องการนับโครงการบริการวิชาการ จะพบว่าในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ มีโครงการ
บริการวิชาการ 45 โครงการ สําหรับปีนี้มีเพียง 11 โครงการ เนื่องจากโครงการบริการวิชาการ
สามารถนับได้คือเป็นโครงการบริการวิชาการที่ต้องผ่าน สวพ.มก. เท่านั้น โครงการในพระราชดําริ
ไม่ได้เป็นโครงการที่มีมูลค่า เป็นโครงการที่ให้บริการแก่ชุมชน แก่เกษตรกร ซึ่งบางครั้งนํามาบูรณา
การการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น วิธีการบําบัดในโรงงานอุตสาหกรรมของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ไม่ได้ใช้ทุนมาก ไม่ได้ใช้เทคนิคสูง ซึ่งเรื่องนี้สามารถเป็นโครงการวิจัยของนิสิตจํานวน 
5 คน ใช้กับ 5 โรงงาน เป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

5. การสํารวจความต้องการของชุมชนเพื่อกําหนดทิศทางและการจัดบริการวิชาการ 
- วิทยาลัยฯ มีการสํารวจความต้องการของชุมชน 
- โครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่จะเกิดจากความต้องการของผู้รับบริการอยู่แล้ว 
เช่น โครงการของกองทัพอากาศ คือหน่วยงานจะทราบว่าวิทยาลัยฯ ทํางานอะไร ถ้าเป็นกรณีศึกษา
แบบนี้ทางกองทัพอากาศก็จะเข้ามาหาเหมือนเป็นที่ปรึกษาไปด้วยในตัว และก็จะเป็นงานที่ค่อนข้าง
ต่อเนื่อง 
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6. งบประมาณการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการโครงการวิจัยและพฒันาแหลมผักเบี้ย 

- โครงการแหลมผักเบี้ยแบ่งงบประมาณ เป็นงานพัฒนาที่ดิน การบริหารจัดการ และงานหา
รายได้ ซึ่งงานหารายได้ ในสว่นของวิทยาลัยนับเป็นส่วนของการบริหารจัดการ ซึ่งจะแยกเป็นทุน
วิจัย และบริการวิชาการ เป็นไปตามหมวดของมูลนิธิชัยฯ 

7. งานวิจัยและบริการวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ย 
  ผู้รับผิดชอบโครงการแหลมผกัเบ้ียคือวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ทางโครงการแหลมผักเบ้ียจะให้
งบประมาณในชื่อของวิทยาลัยฯ ซึ่งทุนนี้มูลนิธิฯ ไม่ขอเข้าระบบของมก. ที่ต้องหักเปอร์เซ็นต์เข้า มก. 
เพราะว่าเป็นเงินพระราชทานโดยตรงที่พระราชทานแก่ อาจารย์เกษม จันทร์แก้ว ซึ่งเป็นอาจารย์ของ
วิทยาลัยฯ และเมื่อเปลี่ยนเป็นคณะสิ่งแวดล้อม งบประมาณส่วนนี้จะถูกแยกออก 

8. ทุนวิจัยของโครงการวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ย สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่น และต้อง
เป็นโครงการด้านสิ่งแวดลอ้มหรือไม่ 

- ปัจจุบันก็มีสนบัสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร ์และมีนิสิตภาควิชาปฐพี คณะเกษตรก็ขอทุนเข้ามา 
ซึ่งเราขาดอยู่และตรงกับแผนที่กําหนดไว้ 
- ไม่จําเป็นต้องเป็นโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการแหลม
ผักเบี้ย คณะประมง คณะสัตวแพทย์ ก็ได้ และที่ตอนนี้ยังขาดคือ เรื่องภาวะทางสุขภาพ การ
ฝึกอบรม 
- สําหรับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่โครงการแหลมผักเบี้ยสนับสนุนทุนวิจัย เช่น ม.ศิลปากร ม.ธรรมศาสตร์  
ม.นเรศวร เป็นต้น 

9. การเปลี่ยนจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเปน็คณะสิง่แวดล้อม 
- อาจารย์ทุกท่านของวิทยาลัยย้ายไปสังกัด คณะสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 
- การปฏิบัติงานยังคงเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเปน็ว่าอาจารย์ของคณะไปช่วยโครงการแหลมผักเบี้ย 
หรือไปให้บริการวิชาการแก่โครงการแหลมผักเบี้ย และส่วนที่หายไปคือทุนวิจัยและบรกิารวิชาการ
จากโครงการแหลมผักเบี้ย เทา่นั้น และอาจเปลี่ยนเป็นการให้ทุนวิจัยผ่านอาจารย์และนิสิต 

10. วิทยาลัยฯ กับการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
- งานวิจัยของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่จะเหมือนกับว่าได้โจทย์วิจัยมาจากการไปให้บริการวิชาการ 
เช่น โครงการวิจัยที่จังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยฯ ได้โจทย์มาเมื่อปี 44 คือ เทศบาลพลับพลานารายณ์ 
มีปัญหาขยะลน้เมืองต้องจ้างกําจัดปีละไม่ตํ่ากว่า 2 ล้านบาท วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยจากเพชรบุรีที่
ดําเนินการเสร็จแล้ว แต่เมื่อจะนํามาใช้ไม่สามารถใช้ได้ เพราะว่าเป็นเศษผลไม้ไมใ่ช่เศษอาหาร
โครงสร้างไม่เหมือนกัน ก็นํากลับมาคิดและเริ่มทํางานวิจัยเรื่องนี้เมื่อปี 46 ได้ผลงานวิจัยเมื่อปี 48 
ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย แต่เกษตรกรไม่เห็นความสําคัญของการแยกขยะ ยุ่งยาก 
เค้ามีเงินก็จ้างได้ ทีมวิจัยต้องเปลี่ยนวิธีโดยการขอพื้นที่เล็กๆ หลังตลาด 3 x 3 เมตร และก็เอาเศษ
ผลไม้ ใสล่งไป และให้นสิิตทํา thesis ด้วย 3 คน ต้องเข้าไปเก็บข้อมูลทุกอาทิตย์ พอทีมวิจัยเข้าไป
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แม่ค้าก็เริ่มสงสัย ก็บอกว่าเป็นงานทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไงมาดูกันนะคะ ไม่
นานผู้นําชุมชนก็มาดู ขอให้เข้าไปอบรมวิธีการให้ลูกบ้าน 
- หมู่ 1 คลองตะเฆ่ เทศบาลพลบัพลานารายณ์ เชิญเข้าไปอบรมและปฏิบัติจริงในพื้นที่ขนาดเล็ก 
เมื่อเห็นผล วิทยาลัยฯ ก็ใช้วิธีประชาสัมพันธ์โดยการมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ให้เป็นชุมชนต้นแบบ ปัจจุบันทั้งในจังหวัดและหน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายต่อไปในชุมชนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 100 ชุมชน 

11. ความคิดเหน็ตอ่งานประกันคณุภาพ 
- ถ้ามีการกําหนดเกณฑ์ที่แน่นอนหรือปรับรูปแบบเพียงเล็กน้อย คิดว่าเป็นเรื่องที่ทําไม่ยาก แต่ก็
เข้าใจว่าต้องการหาสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สดุ 
- อาจารย์ต้องรับผิดชอบงานประกันคุณภาพเอง คิดว่าดึงเวลาการปฏิบัติงานไปค่อนข้างมาก แต่ก็
เข้าใจว่าบุคลากรเรามีเท่านี้ 
- กรณีถ้าทําแล้วเป็นผลดีสามารถนําไปปรับใช้และเกิดผลจริงก็ดี แต่ว่าบางครั้งเป็นการทําข้อมูล
ขึ้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์ 
- ความเข้าใจของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละชุดไม่เหมือนกัน เช่น การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ของ สมศ.  เหมือนมาเพื่อจับผิดอย่างเดียว หรือข้อเสนอแนะบางเรื่องไม่มี
ทางออกให้กับวิทยาลัยฯ เช่น อาคารมีขนาดเล็ก สิ่งที่วิทยาลัยฯ อยากได้คือข้อเสนอแนะที่สะท้อน
หน่วยงานของเราเพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยาลัยฯ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 

รศ.ดร.วศิน องิคพัฒนากลุ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศกึษา 2554 ของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องมะลิวัลย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ์ผู้ใช้บณัฑิต
 

คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ์ศิษยเ์ก่า
 

คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 
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คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคณุภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อมรบัทราบ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

 
ภาคผนวกที่ 3 

ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 1, 12, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.63 4.43

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 1, 12, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2 

4.50 4.31

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.87 4.65
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.67 4.46
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1 4.50 4.31
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1, 12 4.22 4.06
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 7 4.00

ไม่ได้ข้อ 8 
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0.00

ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0.00

ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0.00

ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.50 4.38
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 8 5.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

ร้อยละ 
60 

14 70.000 500

20   
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0 0.00 0.00

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ร้อยละ 12 60.000 500
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร

(เงื่อนไข 1) 60 20 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0 0 0.00

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 5 4.00

ไม่พบเอกสารหลักฐานเกณฑ์ขอ้ 6 และ 7 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 
ข้อ 7 7 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ 6 6 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 0 0 0.00

0 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 0 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 0 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 0 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 0 

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 0 

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 0 

 ไม่ประเมิน  

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จากนายจ้าง

0 0.00 0.00

 ใช้ข้อมูลมหาวิทยาลัย (กองบริการการศึกษา)  

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 7.25 25.89 5.00

28  

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 28 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

ผลงาน 1.00 0.25   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขา 

ผลงาน 14.00 7.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 75 2.75 45.83 4.58

6 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 6 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 3.00 0.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 2.00 2.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 127.00 6.35 5.00

20.00
  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 3.00 6.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3.00 15.00 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2.00 12.00 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 2.00 10.00 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 6.00 48.00 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 1.00 6.00 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3.00 30.00 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.50

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 5 4.00
ไม่ได้ข้อ 4 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 0 0 0.00

ไม่ประเมิน เนื่องจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมไม่มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  5.00 4.92
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5.00

เอกสารหลักฐานไม่ระบุปี พ.ศ. 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
สัดส่วน 1,000,

000 
บาท/
คน 

32,96
5,405

1,498,427.5
0 

5.00

22.00  

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 20 4.00 18.2 4.55

22.00  

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 20.00 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 2.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 4.00 1.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ

ผลงาน 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 5.00 22.73 5.00

22.00  

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 4.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 1.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 2.50 11.36 5.00

22.00  

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 4.00 1.00   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 1.00 0.50   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลัยส่ิงแวดลอม 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 1.00 1.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 11.00 100.00 5.00

11.00  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 7   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 4   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 11   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0.00

 ไม่ประเมิน  

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0.00

 ไม่ประเมิน 
 

 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.67
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 6 5 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 4 4.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.80 3.40
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 6 6 4.00

ไม่ได้ข้อ 1 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5.00
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 4 3.00

ไม่ได้ข้อ 5, 6 
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00

 ไม่ประเมิน  

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 0 0 0.00

 ไม่ได้ประเมิน เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่มีคณบดี มีเพียงรักษา
ราชการแทนคณบดี 
 

 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 4.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 4.00

ไม่ได้ข้อ 4 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.93 4.83

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 5.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 0 4.65 4.65

 


