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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะส่ิงแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 จากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 

และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 24 

คน 

  คณะส่ิงแวดล้อม  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 

มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อ

พิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี มีคะแนน

เฉลี่ย 4.18 ได้คุณภาพระดับดี  

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มก. 1 

ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อ

พิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 ได้คุณภาพระดับดี 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี มีคะแนน

เฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1  ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ 

และแผน

ดําเนินการ   

- - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 3.00 3.00 - 3.00 3.00 3.00 - 3.00 

2  การผลิต

บัณฑิต  

5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 3.50 3.50 3.50 4.00 4.32 4.27 4.00 4.81 4.65 4.75 4.75 4.32 4.59 4.13 4.13 4.81 4.35 

3  กิจกรรม

การพัฒนา

นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.50 4.67 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.67 4.50 - 4.67 

4 การวิจัย  5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 - 4.18 4.18 - 3.72 3.72 4.67 4.67 4.18 4.42 4.33 4.33 3.72 4.03 

5 การบริการ

ทางวิชาการ

แก่สังคม  

- - 4.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00 - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 4.75 3.00 3.00 4.50 3.75 

6 การทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.00 3.00 - 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.67 5.00 5.00 3.00 3.67 

7 การบริหาร

และจัดการ  

- - 3.00 3.00 3.00 2.25 2.25 2.25 - 4.05 4.05 - 4.05 4.05 3.00 3.00 4.05 3.21 2.25 2.25 4.05 2.61 

8 การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 3.00 3.00 - 3.00 

9 ระบบและ

กลไกการ

ประกัน

คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - 4.35 4.35 - 3.65 3.65 4.00 4.00 4.35 4.17 3.00 3.00 3.65 3.33 

เฉลี่ย

ภาพรวม 

5.00 5.00 4.26 4.22 4.26 3.42 3.33 3.42 4.00 4.18 4.17 4.00 4.09 4.08 4.38 4.35 4.18 4.30 3.71 3.65 3.99 3.81 

ระดับ

คุณภาพ 

ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี ดี ด ี ดี 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

  จุดแข็ง 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยมีมาก (26,556,460 บาท) โดยมีเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

สถาบันสูงกว่าเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสถาบัน 17 เท่า 

2. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SJR, ISI หรือ SCOPUS 

จาํนวน 6 เรื่องในรอบปีการศึกษา 2555 

 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะส่ิงแวดล้อม ควรจัดตั้งทีมผู้บริหารของคณะเพื่อทําให้การดําเนินงานในทุกพันธกิจมีความ

คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อย่างเต็มรูปแบบซ่ึงจะช่วยให้คณะพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ที่ได้กําหนดไว้ 

2. ผู้บริหารสูงสุด ควรเป็นประธานคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และให้มีทุกภาค

ส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้แผนสามารถดําเนินการได้จริง เป็นไป

ตามบริบทและทรพัยากรของคณะเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตและคณะ 

3. คณะควรกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายให้ชัดเจน (Job Description) มีการกําหนด

สวัสดิการเพิ่มเติม และจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพย์สิน สร้างบรรยากาศในคณะให้น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อให้เกิดความสุขในการทํางานของ

บุคลากรและนิสิตของคณะ จะได้เป็นขวัญและกําลังใจให้ทุกฝ่าย  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. กองบริการการศึกษาต้องเปิดระบบและปิดระบบ มคอ.ออนไลน์ ไม่ให้ขัดกับเกณฑ์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ควรมีฐานข้อมูลงานวิจัยที่แยกชัดเจนระหว่าง งานวิจัยของ

อาจารย์และนักวิจัย กับงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการนับจํานวนงานวิจัยที่

ได้รับเงินสนับสนุนของอาจารย์และนักวิจัยกับทุนวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตทําวิจัย  

3. ควรเพิ่มรถโดยสารสวัสดิการทีม่ีเส้นทางเดินรถเป็นรอบเล็ก จากประตูวิภาวดีผ่านมาคณะ

ประมง คณะส่ิงแวดล้อม ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ป ีแล้วเล้ียวขวาไปประตูวิภาวดี 
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ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

- คณะมีศักยภาพในการหาเงินทนุสนับสนนุงานวิจัยที่มากเพียงพอต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ส่งผลต่อความเชื่อมันในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

ยังไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 

2554  เนื่องจาก การตั้งคณะใหม่ในปีการศึกษา 2555 ทําให้ไม่มีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุง

ในรอบปีการศึกษา 2554 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะสิ่งแวดล้อม 

คณะส่ิงแวดล้อม ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เป็น

ครั้งแรก ซึ่งยังไมมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2554 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว

ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดาํเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

เวลา 08.30-09.15 น.  คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุมช้ันลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม 

เวลา 09.15-09.30 น.  คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน พบผู้บริหารคณะส่ิงแวดล้อม 

    ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน ๒ อาคารคณะสิ่งแวดล้อม 

เวลา 09.30-10.30 น.  ผู้บริหารคณะส่ิงแวดล้อม รายงานผลการดําเนินงานในรอบปกีารศึกษา 2555 

เวลา 10.30-10.45 น.  คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.45-11.00 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมช้ันลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม 

เวลา 11.00-12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
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เวลา 12.00-13.00 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมช้ันลอย  

เวลา 13.00-14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชมุช้ันลอย  

เวลา 13.00-13.45 น.  กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 6 คน 

 เวลา 13.45-14.30 น.  กลุ่มที ่2 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จํานวน 6 คน 

เวลา 14.30-15.15 น.  กลุ่มที ่3 กลุ่มนิสิตทกุระดบั   จํานวน 6 คน 

เวลา 15.15-16.30 น.  กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน  จํานวน 6 คน 

(เวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างในห้องสัมภาษณ์) 

วันพุธที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 

เวลา 08.30-10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชมุช้ันลอย 

เวลา 10.30-10.45 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมช้ันลอย 

เวลา 10.45-12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชมุช้ันลอย 

เวลา 13.00-14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม 

เวลา 14.30-14.45 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมช้ันลอย 

เวลา 14.45-16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

เวลา 08.30-10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  

เวลา 10.30-10.45 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมช้ันลอย 

เวลา 10.45-12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมช้ันลอย 

เวลา 13.00-14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม 

เวลา 14.30-14.45 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมช้ันลอย 

เวลา 14.45-16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ 

     ผู้บริหารและบุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมรับทราบ ณ ห้องประชุมช้ันลอย  
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วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ

ส่ิงแวดล้อม ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 

2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็นการ

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 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะส่ิงแวดล้อม  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 

มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี  เมื่อ

พิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี มีคะแนน

เฉลี่ย 4.18 ได้คุณภาพระดับดี  

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มก. 1 

ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อ

พิจารณาผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 

ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่3.3, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.29 3.78 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.30 3.81 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.35 3.65 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.38 3.71 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)  4.10 3.92 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบง่ชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที ่12 4.18 3.99 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  3.00 3.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 4 4 3.00 3.00 

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัต

ลักษณ์ 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัต

ลักษณ์ 

คะแนน 4 4 0 0 0 0 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

17 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ

จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.59 4.35 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ข้อ 7 7 7 2 5.00 2.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ข้อ 3, 4 จึงไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 

2.2 อาจารย์ประจําทีม่ีวุฒิปริญญา

เอก 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 
60 60 25.5 80.95 25.5 80.95 5.00 5.00 

31.5 31.5 

2.3 อาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหนง่

ทางวิชาการ 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 
30 30 15.5 49.21 15.5 49.21 5.00 5.00 

31.5 31.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

ข้อ 7 7 6 3 4.00 3.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดย ไม่พบหลักฐานเกณฑ์ข้อ1, 2, 6, 7 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ข้อ 3, 4 จึงไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการ

เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่

จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00 

1  

(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 

ร้อยละ 0 0 13 54.17 13 54.17 2.71 2.71 

24 24 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน   26 26   

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งภาค

ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก

เวลาราชการ) 

คน   26 26   

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาที่ได้

งานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

คน   13 13   

  จํานวนบัณฑิตทีศ่ึกษาต่อ คน   2 2   

  จํานวนบัณฑิตทีม่ีงานทาํก่อน

เข้าศึกษา 

คน   0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์

ทหาร ลาอุปสมบท 

คน   0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน   0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์

ทํางาน 

คน   0 0   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ

ผูส้ําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน   N/A N/A   

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี

โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน

ประเมิน

จาก

นายจา้ง 

0 0 3.91 4.25 3.91 4.25 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 17.00 36.17 17.00 36.17 5.00 5.00 

47 47 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมด 

คน   47 47   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน   22 11.00 22 11.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดับ

นานาชาต ิ(proceedings) หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

ผลงาน   4 3.00 4 3.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ

ระดับนานาชาต ิ 

ผลงาน   3 3.00 3 3.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 0 0 4.50 50.00 4.50 50.00 5.00 5.00 

9 9 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน   9 9   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือ

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   1 0.50 1 0.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่

ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank) 

หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี

มีช่ือปรากฏ อยู่ในฐานข้อมลู

สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   4 4.00 4 4.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 0 0 198 6.29 198 6.29 5.00 5.00 

32 32 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน   0 0.00 0.0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   3 6.00 3.0 6.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   8 40.00 8.0 40.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

ตรี 

คน   0 0.00 0.0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

โท 

คน   0.0 0.00 0.0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

เอก 

คน   5 30.00 5.0 30.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

ตรี 

คน   0.0 0.00 0.0 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

โท 

คน   2.0 10.00 2.0 10.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

เอก 

คน   10 76.00 9.5 76.00   

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาตร ี คน   1 6.00 1.0 6.00   

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาโท คน   0 0.00 0.0 0.00   

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาเอก คน   3 30.00 3.0 30.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษา

และบรกิารดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดย ไม่พบการดาํเนินการในเกณฑ์ข้อ 5 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริม

กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 4.19 3.79 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 4 5 6 5 4.00 3.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดย เกณฑ์ข้อ 4 ไม่ได้ประเมิน ข้อ 5 ประเมินไม่ครบถว้น 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์

ประจําและนักวิจยัประจาํ 

สัดส่วน 5 5 28,446,460.00 824,535.07 26,556,460.00 769,752.46 5.00 5.00 

35 34.5 

หมายเหต ุไม่นับทุนวิจัยที่ใหอ้าจารยที์่ปรึกษาและนิสิต 

5 

(สมศ.) 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 5 5 13.75 39.86 8.25 23.91 5.00 5.00 

35 34.5 

  จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด คน   31.50 31.50   

  จํานวนนักวิจัยทัง้หมด คน   3.00 3.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือ

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   15 3.75 9 2.25   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏ อยู่

ในประกาศของ สมศ. 

   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank) 

หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี

มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล

ISI และ Scopus 

   10 10.00 6 6.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้ับการเผยแพร

ในระดับภูมภิาคอาเซยีน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

หมายเหต ุไม่นับงานวิจยัของนิสิตและอาจารย์ที่ปรกึษา 

6 

(สมศ.) 

งานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 5 5 7 20.29 

 

5 14.49 5.00 3.62 

35 35 

  การใชป้ระโยชนใ์นเชงิสาธารณะ เรื่อง   6 1   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   0 1   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง   1 3   

  การใช้ประโยชนท์างอ้อมของาน

สร้างสรรค ์

เรื่อง   0 0   

หมายเหต ุ: การรายงานข้อมูลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีหลักฐานอ้างอิงไม่ครบถ้วนรื่อง ไมม่ีหนงึสือรับรองการใช้

ประโยชน ์ 

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ

รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 0 0 1.75 5.07 1.75 5.07 2.54 2.54 

35 34.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 

เรื่อง   3 0.75 3 0.75   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาต ิ

เรื่อง   2 1.00 2 1.00   

  ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมิน

ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง   0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  ตําราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอ

ผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ

ตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูง 

มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม

เกณฑ์การขอตําแหนง่ทาง

วิชาการ 

เรื่อง   0 0.00 0 0.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  4.50 4.50 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคม 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00 

5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการ

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 2 5.00 2.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ขอ้ ได้แก่  

1. ไม่มีการสํารวจความต้องการของชุมชน  

2. วิธีการประเมินผลกระทบและการนําไปใช้ไม่ถูกต้อง 

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ

ประสบการณจ์ากการใหบ้รกิาร

วชิาการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรยีนการสอนและ/หรือการวจิยั 

ร้อยละ 0 0 15.00 34.88 5.00 41.67 5.00 5.00 

43.00 12.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอน 

เรื่อง   7 3   

 - ใช้การพัฒนาการวิจยั เรื่อง   4 1   

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจยั 

เรื่อง   15 1   

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง   43 12   

หมายเหต ุการนบัจํานวนโครงการบริการวิชาการไม่ถูกต้อง 

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหต ุไม่มีเปา้หมายระดับยุทธศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

18.1 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา

สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน

สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

18.2 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา

สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก

สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของ

ชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 3.67 4.67 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 6 6 5 5.00 5.00 

10 

(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 4 4 4.00 4.00 

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติ

ทางศิลปะและวฒันธรรม 

ข้อ 2 5 2 2 2.00 2.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 4.75 4.75 

7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 4 4 3.00 3.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู ้

ข้อ 5 5 3 3 3.00 3.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 4 2 4.00 2.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 4 2 1 2.00 1.00 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

ของผู้บรหิารสถาบัน 

คะแนน 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 4.00 4.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5 5.00 3.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑโ์ดย ไมม่ีการจดัทํารายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และไม่พบการแตง่ตัง้

กรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 3.80 4.30 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 9 8 4 4.00 3.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑไ์ม่พบหลักฐานเกณฑ์ข้อ 1, 2, 3 

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 5 5 4.35 3.65 4.35 3.65 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. พบว่า คณะส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

3.00  ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00  ได้คุณภาพ

ระดับพอใช้ 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดที่ควรพัฒนา 

- แผนกลยุทธ์ของคณะสิ่งแวดล้อมยังไม่ครบถ้วน และเหมาะสมกับบริบทในการดําเนินงานของ

คณะสิ่งแวดล้อม 

 ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการประจําคณะควรมีบทบาทหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนงานของคณะให้

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ของคณะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการคณะได้ จึงสมควร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนงานของคณะสิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งดําเนินการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ 4 ปีให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 

ได้แก่ สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 

ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดทีค่วรพัฒนา 

1. คณะมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แต่ไม่เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผล

การดําเนินงาน เนื่องจาก การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 บางรายวิชาเสร็จส้ินหลังเปิดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา และการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 ไม่ครบทุกรายวิชาหลังส้ินสุด

ภาคเรียนภายใน 30 วัน  

2. คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรและมีการสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร แต่ไม่พบแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ในทุกด้าน 

3.  อาคารใหม่ของคณะ มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ยังไม่พร้อมสมบูรณ์ จุดกระจาย

สัญญาณ wifi ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งของบุคลากรและนิสิต ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ ยังคงอยู่ที่วิทยาลัยส่ิงแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์ การบริการ เรื่อง การจําหน่าย

อาหารและการเดินทางยังไม่สะดวก เนื่องจาก ที่ตั้งของอาคารใหม่อยู่ไกลและลึกจากถนนสาย

หลัก ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืน ทําให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรมีความกังวลใน

เรื่องความปลอดภัย 

 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรจัด “สัปดาห์จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4” ให้เสร็จส้ินทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

รวมท้ังให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการรวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 หลังเสร็จส้ิน

ภาคการศึกษาภายใน 30 วัน  

2. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์ และบุคลากรให้ชัดเจน โดยวางแผนในการติดตาม ประเมินความสําเร็จของการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และให้มีการปรับปรุงแผนตามผลการประเมินโดยเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

3. คณะควรจัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง สภาพแวดล้อมของคณะที่ส่งผลต่อ

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทั้งเรื่องรถโดยสาร

สวัสดิการและการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบคณะ โดยย้ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่วิทยาลัย

ส่ิงแวดล้อมและภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มายังคณะส่ิงแวดล้อม 
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พร้อมติดตั้งระบบ WIFI ไฟส่องสว่างเวลากลางคืน และร้านอาหารของคณะ ให้เพียงพอ 

เหมาะสม ในการให้บริการบุคลากรและนิสิต 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัว

บ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับ

ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 

- คณะมีโครงการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นกิจกรรมนอก

หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ โครงการวิจัยก่อนช้ันเรียน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะควรจัดกิจกรรมให้มีลักษณะปลูกจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนิสิตทุกระดับ เพื่อให้นิสิต

เกิดอุดมการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

- คณะไม่มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

 ข้อเสนอแนะ 

1. จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่าให้มากข้ึน เช่น Website ของคณะ 

2. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า อาจกําหนดในวันที่คณะมีการ

จัดกิจกรรมตามประเพณี (วันปีใหม่ วันสงกรานต์) ที่บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน มี

โอกาสร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 3 

ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพ

ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับดี   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยมีมาก (769,752.46 บาท/คน จาก เกณฑ์สกอ. 180,000 บาท/คน) 

โดยเฉพาะเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบัน (26 ทุน 25,056,460 บาท) ที่มีมากกว่า

เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสถาบัน (1 ทุน 1,500,000 บาท) คิดเป็นสัดส่วนถึง 16.70 : 1 

และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ถึง 15 เรื่อง ซ่ึงมี 6 เรื่องที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ในฐานข้อมูล SJR, ISI หรือ SCOPUS จากจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 34.5 คน 

(อาจารย์ 31.5 คน นักวิจัย 3 คน) 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ในปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่นิสิตมี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99 ซ่ึงคณะสิ่งแวดล้อมสามารถ

เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติให้มากยิ่งข้ึน โดยพัฒนาระบบ

และกลไกให้อาจารย์เร่งผลิตผลงานวิจัยให้เร็วข้ึน เช่น คณะอาจวิเคราะห์กรอบเวลาการผลิต

งานวิจัยในคณะ เพื่อหาจุดวิกฤตและช่วงเวลาที่สูญเสียมากที่สุด เพื่อลดเวลาการทํางานวิจัย 

จัดมาตรการเสริมต่างๆ จัดเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อกระตุ้นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็น

ต้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 

- การติดตามประเมินผลระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยดําเนินการไม่ครบถ้วนทุกประเด็น 

และไม่พบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะ 

 ข้อเสนอแนะ 

- คณะ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยให้ทําหน้าที่ผลักดันกลไกการพัฒนางานวิจัย และจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดการขับเคล่ือนไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 

มก. อย่างเป็นรูปธรรม ตามบริบทและเอกลักษณ์ (LERD) ของคณะ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 ได้

คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนปฏิบัติราชการประจําปี ไม่มีเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ทําให้ไม่สามารถประเมินเป้าหมาย

ตามแผนได้ 

2. การบริการวิชาการมีโครงการหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมจํานวนมาก (43 

โครงการ) แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี มีเพียง 12 

โครงการที่อยู่ในแผน 

 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยต้องมีเป้าหมายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ เพื่อให้สามารถวัดได้ ประเมินความสําเร็จของแผนได้อย่าง

แท้จริง 

2. คณะควรวางแผนให้โครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ได้บรรจุอยู่ในแผนของคณะและวาง

รูปแบบในการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการทําวิจัยไว้อย่าง

เป็นระบบ มีแบบแผนที่ชัดเจน ง่ายต่อการตรวจสอบความสําเร็จของการบูรณาการ  

องค์ประกอบที่ 6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 

3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพ

ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

- อาคารสถานที่ใหม่ ยังไม่มีการปรับแต่งให้เต็มตามศักยภาพของพ้ืนที่ อาคาร/สถานที่ โดยยัง

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทุกชั้นและทุกพื้นที่ใช้สอย 
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 ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการปรับแต่งพื้นที่/อาคาร สถานที่และจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตและเอ้ือ

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และเร่งดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ  ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใน

ห้องปฏิบัติการ ให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

 ข้อสังเกต 

- เนื่องจากเป็นคณะที่ตั้งใหม่ คณะสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตให้มีความโดดเด่นได้ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 

ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.21 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.61 ได้คุณภาพ

ระดับพอใช้   
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดทีมผู้บริหารคณะเต็มเวลา ทําให้การดําเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามกําหนด เช่น แผน

ยุทธศาสตร์คณะ แผนระบบสารสนเทศ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฯลฯ เป็นต้น  

2. ไม่พบการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ส่งผลต่อการทํางาน ขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

3. ไม่พบการประเมินผลโดยคณะกรรมการประจําคณะ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารคณะ  

4. ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยง 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการแต่งตั้งทีมรองคณบดี เพื่อช่วยในการบริหารงานคณะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

โดยเน้นผู้ที่มีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม มาช่วยบริหารเต็มเวลา 

2. ควรมีการประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบตัิงานเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัว 

3. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณะโดยคณะกรรมการประจําคณะ 

ทั้งน้ีให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งชุดคณะกรรมการ และกําหนดให้คณะกรรมการประเมินฯ 
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กําหนดรูปแบบ กรอบการประเมิน และวิธีการประเมินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณา 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุความ

เส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน มีการติดตาม ประเมินผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะใน

วาระพิจารณา ทั้งนี้ให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงส่งให้มหาวิทยาลัยด้วย ภายในภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัว

บ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่พบการนํารายงานทางการเงิน เสนอต่อ คณะกรรมการประจําคณะ 

2. ไม่พบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ 

 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะต้องจัดทํารายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย งบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็น

ระบบ ปีละ 2 ครั้งเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

2. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ เพื่อทําหน้าที่ตรวจติดตาม 

การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และทันตามกําหนดเวลา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 ได้

คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดที่ควรพัฒนา 

- การเขียนรายงานผลการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานรายข้อ รวมทั้งเอกสาร

หลักฐานไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

 ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรมีมาตรการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรทั้งคณะ และ

ร่วมมือทํางานเป็นทีม โดยกําหนดกรอบเวลา ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และสนับสนุน

ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะได้รับโอกาสศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นเพื่อนํามาพัฒนา

คณะต่อไป 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสิ่งแวดล้อม แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพ

ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนผลประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

ปม. กรรม 

การ 

ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้าน

คุณภาพ

บัณฑิต 

- - - - - - - - 4.00 4.15 4.12 4.00 4.75 4.56 4.00 4.00 4.15 4.12 4.00 4.00 4.75 4.56 

2. ด้าน

การบริหาร

จัดการการ

อุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.29 4.25 4.29 3.35 3.25 3.35 - 4.20 4.20 - 3.96 3.96 4.43 4.40 4.20 4.37 3.67 3.60 3.96 3.74 

  2 ก  ด้าน

ธรรมาภิ

บาลของ

การบริหาร

การ

- - 3.57 3.57 3.57 2.57 2.57 2.57 - 4.05 4.05 - 4.05 4.05 3.57 3.57 4.05 3.63 2.57 2.57 4.05 2.76 
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มาตรฐาน คะแนนผลประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

ปม. กรรม 

การ 

ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

อุดมศึกษา 

  2 ข ด้าน

พันธกิจของ

การบริหาร

การ

อุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.80 4.78 4.80 3.90 3.78 3.90 - 4.22 4.11 - 3.94 3.94 4.86 4.85 4.22 4.67 4.21 4.15 3.94 4.13 

3. ด้าน

การสร้าง

และพัฒนา

สังคม

ฐานความรู้ 

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.18 4.18 - 3.72 3.72 4.00 4.00 4.18 4.11 4.00 4.00 3.72 3.83 

ภาพรวม 5.00 5.00 4.26 4.22 4.26 3.42 3.33 3.42 4.00 4.18 4.17 4.00 4.09 4.08 4.38 4.35 4.18 4.30 3.71 3.65 3.99 3.81 

ระดับ

คุณภาพ 

ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี ดี ด ี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อน

ผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะส่ิงแวดล้อม มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตมี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในระดับดีมาก 

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

3.74 ได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 

ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสิ่งแวดล้อมยังขาดทีมผู้บริหารของคณะที่จะทําให้การดําเนินงานในทุก

พันธกิจ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อย่างเต็มรูปแบบ  

 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล

การประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.83 ได้คุณภาพระดับดี  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสิ่งแวดล้อม แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.81 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบรหิารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน

การบริหาร

จัดการ 

คะแนนผลประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม

ศ. 

รวม สกอ. สม

ศ. 

รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สม

ศ. 

รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สม

ศ. 

รวม 

1. ด้านนิสิต

และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

- - 4.86 4.83 4.86 4.14 4.00 4.14 4.00 4.44 4.37 4.00 4.65 4.54 4.75 4.71 4.44 4.62 4.13 4.00 4.65 4.33 

2. ด้าน

กระบวนการ

ภายใน 

5.00 5.00 3.78 3.78 3.78 2.78 2.78 2.78 - 3.60 3.60 - 3.43 3.43 3.90 3.90 3.60 3.81 3.00 3.00 3.43 3.12 

3. ด้านการเงนิ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 

4. ด้าน

บุคลากรและ

การเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.38 4.38 - 4.04 4.04 4.50 4.50 4.38 4.44 4.50 4.50 4.04 4.27 

ภาพรวม 5.00 5.00 4.26 4.22 4.26 3.42 3.33 3.42 4.00 4.18 4.17 4.00 4.09 4.08 4.38 4.35 4.18 4.30 3.71 3.65 3.99 3.81 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี ดี ดี 

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพ

ระดับดี  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.12 ได้คุณภาพระดับดี  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้

คุณภาพระดับดี  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสิ่งแวดล้อม พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนผลประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน

ศักยภาพและความ

พร้อมในการจัด

การศึกษา 

5.00 5.00 3.80 3.80 3.80 2.70 2.70 2.70 - 4.47 4.47 - 4.23 4.23 4.08 4.08 4.47 4.15 3.23 3.23 4.23 3.42 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 3.00 3.00 3.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 4.80 4.80 5.00 4.83 3.80 3.80 5.00 4.00 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 3.00 3.00 - 3.00 

   4) ด้านการ

บริหารจัดการ 

- - 3.17 3.17 3.17 2.50 2.50 2.50 - 4.20 4.20 - 3.85 3.85 3.17 3.17 4.20 3.42 2.50 2.50 3.85 2.84 

2. มาตรฐานด้าน

การดําเนินการตาม

ภารกิจของ

สถาบันอุดมศกึษา 

5.00 5.00 4.78 4.75 4.78 4.22 4.13 4.22 4.00 4.10 4.10 4.00 4.04 4.04 4.73 4.70 4.10 4.42 4.27 4.20 4.04 4.16 

   1) ด้านการผลิต

บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.67 4.75 4.00 4.15 4.12 4.00 4.75 4.56 4.80 4.75 4.15 4.51 4.60 4.50 4.75 4.66 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 - 4.18 4.18 - 3.72 3.72 4.67 4.67 4.18 4.42 4.33 4.33 3.72 4.03 

   3) ด้านการ

ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

- - 4.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00 - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 4.75 3.00 3.00 4.50 3.75 

   4) ด้านการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.00 3.00 - 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.67 5.00 5.00 3.00 3.67 

ภาพรวม 5.00 5.00 4.26 4.22 4.26 3.42 3.33 3.42 4.00 4.18 4.17 4.00 4.09 4.08 4.38 4.35 4.18 4.30 3.71 3.65 3.99 3.81 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
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- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 

3.42 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน

เฉล่ีย 2.84  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 4.16 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี

คะแนนเฉลี่ย 4.66 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 

3.75 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.67  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะ

สิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 33 33 

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเปา้หมาย 19 19 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 11 11 

4 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

5 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 

6 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

7 - (สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 5 5 

8 - (สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 

9 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน 

- - 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 5 5 

11 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

12 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5 5 

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 5 5 

14 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - - 

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - - 

16 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

17 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

18 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

19 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

20 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

21 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

- - 

23 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะ

สิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

ยืนยัน 

24 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

25 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

26 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

27 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

28 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 11 11 

30 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

31 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 

32 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

33 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 5 5 

34 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

35 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5 5 

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

7 7 

37 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

38 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 

39 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

40 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 3 3 

41 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

42 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 3 3 

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - - 

44 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

45 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

46 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

47 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

48 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

49 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร

วิชาชีพทั้งหมด 

- - 

51 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะ

สิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

ยืนยัน 

52 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

53 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

54 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

55 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

56 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

58 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

59 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

60 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

61 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

62 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

63 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว

บ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อย

ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี) 

11 11 

65 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

66 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 

67 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

68 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 5 5 

69 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

70 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5 5 

71 - (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน 

ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

11 11 

72 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

73 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 

74 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

75 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 5 5 

76 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

77 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5 5 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะ

สิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

ยืนยัน 

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

79 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

80 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

81 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

82 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

83 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

84 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - - 

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,509 1,346 

86 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

87 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1279 1,116 

88 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

89 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 159 159 

90 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 159 159 

91 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - - 

92 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

93 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  71 71 

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 68 68 

95 - (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 64 64 

96 - (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  4 4 

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทียบเท่า  

68 68 

98 - (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า  

1 1 

99 - (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเท่า 

17 17 

100 - (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า  

50 50 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่

เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นคา่การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

- - 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 31 31 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะ

สิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

ยืนยัน 

103 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 

1 1 

104 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 

9 10 

105 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

21 20 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  21 21 

107 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 

- - 

108 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 

6 6 

109 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

15 15 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 15 15 

111 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 

- - 

112 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 

2 2 

113 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

13 13 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 1 1 

115 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 

- - 

116 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

117 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

1 1 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 25.55 25.55 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 719.62 719.62 

120 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

121 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 636.37 636.37 

122 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

123 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 60.04 60.04 

124 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
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125 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 23.21 23.21 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 56 56 

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน

การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

3,047 3,047 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอื้่นๆ ผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.16 4.16 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์

การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น

อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย

และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ

ขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.05 4.05 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.54 4.54 

133 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

134 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.54 4.54 

135 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

136 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

137 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

138 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - - 

139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 181 181 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  179 179 

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 

100 100 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 8 

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา - - 

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว - - 

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 28 28 
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146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

15,302.72 15,302.72 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 192 192 

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

32 32 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.91 3.91 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา

เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 19.49 19.49 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 32 32 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.91 3.91 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร

นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่

ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ

พิจารณาด้วย] 

10 10 

165 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ - - 
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166 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 

4 4 

167 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

5 5 

168 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1 

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท) 

- - 

170 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

- - 

171 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

172 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

173 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

- - 

174 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  

- - 

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 

18 18 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของ

ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

11 10 

177 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอื่นๆ) 

1 1 

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า

น้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

179 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่

นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

180 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 

Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

10 9 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ - - 
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ปริญญาเอก) 

182 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

- - 

183 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

184 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

185 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

- - 

186 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 

6 6 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 5 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 5 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 5 

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภท

กิจกรรม 

14 14 

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 8 8 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1,739 1,739 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 1 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ N/A N/A 

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1 1 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 140 140 

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 4 4 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 780 780 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

68 68 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการ 68 68 
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ยืนยัน 

วิจัย 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบยีนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

1 1 

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 5,477,726.66 5,477,726.66 

196 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,471,726.66 5,471,726.66 

197 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

198 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 20,967,267.09 20,967,267.09 

200 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20967267.09 20967267.09 

201 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

202 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 64 64 

204 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 64 

205 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

206 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 22 22 

208 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 22 

209 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

210 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 4 4 

212 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 4 

213 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - - 

214 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 5 5 

216 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5 5 

217 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - - 

218 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนัก

42 43 
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220 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  42 43 

221 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

222 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า

น้ําหนักอื่นๆ) 

6 6 

224 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 6 

225 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

226 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า

น้ําหนักอื่นๆ) 

6 - 

228 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 - 

229 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

230 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสารSJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 

ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนัก

อ่ืนๆ) 

17 22 

232 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 22 

233 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

234 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

236 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

237 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

238 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

240 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
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241 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

242 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

244 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

245 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

246 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

248 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

249 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

250 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

252 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

253 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

254 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 16 7 

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - - 

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3 3 

258 - (สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรั้บการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1 1 

259 - (สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรั้บการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - - 

260 - (สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

2 2 

261 - (สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี

ผู้ทรงคุณวุฒติรวจอา่นตามเกณฑข์อตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย

ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- - 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 46 46 

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ

เรียนการสอน 

21 17 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะ

สิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

ยืนยัน 

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 3 3 

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียน

การสอนและการวิจัย 

15 5 

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ํา

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.04 4.04 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  - - 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนน

เต็ม ๕)  

3.75 3.75 

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 136.5 136.5 

270 จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

34 34 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศ 

28 28 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอก

ประเทศ 

6 6 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 

70 70 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศ  

65 65 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 5 5 

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับชาติ 

4 4 

   - ด้านการวิจัย 4 4 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 

   - ด้านอื่นๆ - - 

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับนานาชาติ 

1 1 

   - ด้านการวิจัย 1 1 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 

   - ด้านอื่นๆ - - 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะ

สิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

ยืนยัน 

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 78,297,150.96 78,297,150.96 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,203,135.79 2,203,135.79 

286 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน 65,734,886.57 65,734,886.57 

   - ปีงบประมาณ 65,734,886.57 65,734,886.57 

   - ปีการศึกษา - - 

287 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 6,747,547.52 6,747,547.52 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 317,380.00 317,380.00 

290 ค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 97,118.35 97,118.35 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 5,814,716.87 5,814,716.87 

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 62,944,768.60 62,944,768.60 

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.20 4.20 

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 32 32 

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

3.96 3.96 

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 32 32 

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน

เต็ม ๕) 

    

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนนิการตาม

จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.18 4.18 

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบสํานักงาน กพร. 
293 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด N/A N/A
294 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี N/A N/A
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295 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร N/A N/A
296 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง N/A N/A
297 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น N/A N/A
298 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ N/A N/A
299 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า N/A N/A
300 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน N/A N/A
301 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู N/A N/A
302 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์ N/A N/A
303 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว N/A N/A
304 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม N/A N/A
305 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ N/A N/A
306 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย N/A N/A
307 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ N/A N/A
308 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

N/A N/A

309 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

310 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมร
ท่ีกําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

311 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

312 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

313 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬ
ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

314 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่า
ท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

315 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิ
โนที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

316 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

317 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายู
ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

318 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่ N/A N/A
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กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
319 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา

เวียดนามท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
N/A N/A

320 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

321 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

N/A N/A

322 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

N/A N/A

องค์ประกอบที่ 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"
323 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย N/A N/A

324 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

N/A N/A

325 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด 

N/A N/A
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ภาคผนวกที่ 2 

ข้อมูลการสมัภาษณ์ 

สัมภาษณ์คณบดี 
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน 

• ปัญหาหลักจะเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่สามารถให้เวลากับคณะสิ่งแวดล้อมได้เต็มที่ เนื่องจาก งานบริหาร
มหาวิทยาลัยทีค่่อนข้างมาก ทําให้ไม่สามารถลงมาทํางานคณบดีได้อย่างเต็มที่ แต่ในทางปฏิบัติพยายามที่จะ
แต่งต้ังคณะกรรมการ ทํางานด้านต่างๆ ซึ่งในอนาคตจะผลักดันให้มีการแต่งต้ังทีมผู้บริหารโดยเร็ว 

• เรื่องความสมานฉันท์ของบุคลากรให้คณะ พยายามให้มีการประชุมคณาจารย์ทั้งคณะเดือนละ 1 ครั้งถึงแม้ว่า
การประชุมครั้งนั้นๆ จะไม่มปีระเด็นสําคัญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนพดูคุย ทานอาหารร่วมกันในคณะ 

 
ประเด็นสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 6 ท่าน 
ปัญหาในการเป็นคณะใหม ่

• ยังมองไมเ่ห็นความชัดเจนในการรวมคณะใหม่ ทําอย่างไรที่จะบูรณาการ 2 หน่วยงานให้เข้ากันได้ จะสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรอย่างไร และควรจะดําเนินการให้เร็วที่สดุ รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ควรเชื่อมโยงต่อยอดไประดับปริญญาโท ปรญิญาเอกได้ 

• การมผีู้นําเป็นรักษาการจะทาํให้การขับเคลือ่นหน่วยงานชลอตัว ควรสรรหาคนกลางที่ม ีPower เข้ามาเป็นคณบดี 
เนื่องจากเป็นคณะใหม ่มีหลายสิ่งที่ต้องดําเนินการเพื่อให้คณะสามารถกา้วไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น  

• การสรรหาทีมผู้บริหารขึ้นอยู่กับกระบวนการสรรหา ถ้ากระบวนการชัดเจน โปร่งใส มาจากท่ีไหนก็ได้ 
• การเรียนการสอนในคณะควรเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ เข้ามาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเพื่อเป็น

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มมุมมองให้กับนิสิต มากกว่าการสอนของอาจารย์ในรายวิชาเพียงอย่างเดียว 
• ตลาดยังขาดนิสิตที่จบทางด้านสิ่งแวดล้อม  

ข้อเสนอแนะ 
• นิสิตจบใหม ่ยังขาดมารยาททางสังคม วุฒิภาวะ และควรเพิ่มความรู้ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม การPresentงาน ภาษา รวมทัง้ควรเน้นการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานด้วย 
 
สัมภาษณค์ณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 5 คน 
ปัญหา 

• การรายงาน มคอ.3 และ 5 ไม่ครบเนื่องจากวิทยาเขตกําแพงแสนและศรีราชา นํารายวิชาเดียวกันของคณะไป
เปิดสอนแต่การรายงานข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ ์

• การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ สําหรับห้องเรียน ห้อง Lab และหอ้งพักอาจารย์ยังไม่เรียบร้อย ทําให้การดําเนินงานไม่
คล่องตัว 
 

สัมภาษณ์อาจารย์ จํานวน 6 คน 
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ปัญหา 
• ห้องเรียน และห้อง Lab ของคณะยังไม่พร้อมใช้งาน ทําใหน้ิสิต ป.ตรี ปี 3-4 ยังคงไปใช้บริการที่คณะ

วิทยาศาสตร์ 
• การแยกคณะทําให้นิสิตไม่ได้รับทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมยังไม่มีการจัดสรรทุนต่างๆ ให้แก่

นิสิต 
• อาจารย์ส่วนใหญ่ชลอเรื่องการทําวิจัย เนื่องจากขาดทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์เดิม ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยมารับผิดชอบด้านงานวิจัยของคณะ 
• คณะยังไม่มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ชัดเจน ทําให้การบรหิารจัดการระหว่างส่วนกลางกับภาควิชาไม่คล่องตัว 

เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานที่ภาควิชา อาจารย์จึงมีภาระเรื่องงานเอกสารเพิ่มขึ้น 
 

สัมภาษณน์ิสติปัจจุบัน ป.ตรี 2 คน ป.โท 2 คน ป.เอก 1 คน 
นิสิตส่วนใหญพึ่งพอใจในการย้ายคณะ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

• คณะควรมีห้องสมุดเฉพาะทาง (ด้านสิ่งแวดล้อม) และพฒันาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพือ่ให้บริการ
แก่นิสิต ศษิย์เก่า ชุมชนและองค์กรภายนอก 

• ควรจัดทําป้ายคณะให้เห็นเด่นชัดย่ิงขึ้น เพื่อแสดงภาพความเป็นสถาบัน และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น
คณะ 

• ควรเร่งจัดทํา website คณะให้มีข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และประชาสมัพันธ์ให้เป็นทีรู่้จักแก่
สาธารณชน 
 

สัมภาษณ์บคุลากรสายสนบัสนนุ จํานวน 6 คน 
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

• การรวมเจ้าหน้าที่มาอยู่ที่ส่วนกลางสํานักงานเลขานุการ ทาํให้เกิดปัญหาในการประสานงานกับภาควิชา  
• การจัดภาระงานยังไม่ชัดเจนทําให้การทํางานไม่คล่องตัว ซ้ําซ้อน  
• ขาดแคลนนักวิชาการพัสดุทําให้การดําเนินงานด้านกายภาพหยุดชะงัก 

ข้อเสนอแนะ 
• ควรจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสายสนับสนนุเพิ่มขึ้น 
• ควรจัดให้มีการสัมมนาบุคลากรประจําปี เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 
 
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ ทั้ง 4 กลุ่ม มีข้อมูลตรงกัน ดังนี้ 
ปัญหา 

• ขาดผู้นําและทศิทางการดําเนินงานของคณะที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน 
• สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคารยังขาดความพร้อม ทําให้ไมเ่อื้อต่อการ

จัดการเรียนการสอน และการทํางานของบุคลากร 
• ที่ต้ังของคณะอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความเด่นชัดในการเป็นคณะ มีชุมชนโรงสูบฯ อยู่ติดกับคณะ ทํา

ให้มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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• การเดินทางไมส่ะดวกเท่าทีค่วร เนือ่งจากเสน้ทางของรถโดยสารสวสัดิการฯ มาไม่ถึงคณะฯ และทิ้งช่วง เวลา
ระหว่างรอบนานเกิน 15 นาที มีบางคันไมว่ิ่งเข้ามาในเส้นทางคณะประมง 
 

ข้อเสนอแนะตอ่มหาวิทยาลยั 
• ควรจัดให้มีการสรรหาคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อม เพื่อมาบริหารงานคณะอย่างเร่งด่วน 
• ควรเพิ่มรถโดยสารสวัสดิการที่มีเส้นทางเดินรถเป็นรอบเล็ก จากประตูวิภาวดีผ่านมาคณะประมง คณะ

สิ่งแวดล้อม ผา่นตึก 50 ปี แล้วเลี้ยวขวาไปประตูวิภาวดี 

• ควรเพิ่มแสงสว่างตามเส้นทางและบริเวณโดยรอบคณะให้เพียงพอ  
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ประเมินฯ สัม

 

วกที่ 3   

กรรม 

คณะส่ิ

สัมภ

มภาษณ์กลุม่

ส่ิงแวดล้อมรา

ในรอบปกี

คณะกรรม

ภาษณ์กลุ่มอ

ผู้ใช้บณัฑิต 

ายงานผลกา

การศึกษา 25

มการประเมิน

าจารย์ที่ไม่ใช

 

รดําเนินงาน 

555 

นฯ  

ช่ผู้บริหาร 
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