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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 คณะสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม (Faculty 
of Environment) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นคณะล าดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยรวมหน่วยงานหลักที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานอย่างเข้มแข็งด้านวิชาการและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมในการผลิ ต
บุ คลากร เ พ่ื อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว ม ในการแก้ ไ ขปัญหาสิ่ ง แ วดล้ อมควบคู่ กั บกา ร พัฒนาประ เทศ  ดั งนั้ น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีนโยบายในการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็น คณะสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว โดยให้มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่
เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ในเชิงวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีทักษะวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย และสั่งสมองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้บริการวิชาการให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
ประกอบกับมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
และมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จึงให้
จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้แบ่งส่วนหน่วยงานใน
ระดับภาควิชา ดังนี้ 

1) ส านักงานเลขานุการ 
2) ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม 

คณะสิ่งแวดล้อมมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้ 
ปรัชญา 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ผ่านกระบวนการประยุกต์และบูรณา
การศาสตร์และศิลป์ที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ปณิธาน 

ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างรากฐานการศึกษา การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
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         วิสัยทัศน์ 
บูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยเพ่ือประยุกต์สู่การเรียนการสอนและการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสังคมไทย 
          พันธกิจ 

คณะสิ่งแวดล้อมมีการก าหนดพันธกิจหลัก ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การผลิตงานวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- การผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการผสมผสานบนพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ
เฉพาะสาขา เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู พัฒนาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
 - การผลิตงานวิจัย ผลิตงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการในการเรียนรู้ปรากฏการณ์
ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย   และสร้างองค์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เอ้ือต่อการเพ่ิม
ศักยภาพการขับเคลื่อนของกระบวนการธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
 - การบริการวิชาการ การบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน ชุมชน เมือง จังหวัด ประเทศ และ
นานาชาติในรูปแบบการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้ค าปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟูและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนและการส่งเสริมเผยแพร่ อีกทั้งการเป็นคลังความรู้ทาง
วิชาการสิ่งแวดล้อม 
 - การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการน าความรอบรู้ ทัศนคติ ความส านึก การตอบโต้และทักษะทาง
สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนตลอดไป 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.81 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพ
ระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14 มีหลักสูตร “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรยืมจากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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จ านวน 1 หลักสูตร ที่ไม่น ามาประเมิน องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การ
วิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 และองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.42 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
- คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการ และการให้บริการวิชาการ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
1. คณะควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และเชื่อมโยง

กับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ 
2. คณะควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนิสิต แผนบริการ

วิชาการ แผนการบริหาร แผนพัฒนาบุคลากร และแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะ
การก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนดไว้ 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทัง้ 4  ด้าน   

1. การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพการด าเนินงาน ระดับดี คณะมี
หลักสูตร 5 หลักสูตร ผ่านการก ากับมาตรฐานคุณภาพครบทุกหลักสูตร มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี 
จ านวน 3 หลักสูตร ได้คุณภาพระดับปานกลาง 2 หลักสูตร อาจารย์ระดับปริญญาเอก มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา จากร้อยละ  90.91 เป็นร้อยละ 91.30 แต่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ลดลงจากร้อยละ 72.73 
เป็นร้อยละ 69.57 สัดส่วนค่า FTES ต่ออาจารย์ มีปริมาณลดลงจาก 1: 12.81 เป็น 1:10.21 จะเห็นได้ว่า จากผล
การประเมินหลักสูตรที่ได้ระดับปากกลาง ยังมีหลักสูตรบางหลักสูตรที่ยังมีนิสิตส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนการศึกษา ดังนั้น คณะจึงมีมาตรการเพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

2. การวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงาน ระดับดีมาก คณะมีการ
สนับสนุนและสร้างระบบและกลไกให้อาจารย์มีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 70.27 เป็นร้อยละ 138.70 เช่นเดียวกับจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ย 
305,353.28 บาท/คน เป็นเฉลี่ย 407,908.83 บาท/คน รวมทั้งคณะยังสร้างขวัญและก าลังใจ โดยได้มอบรางวัล
ให้กับอาจารย์และนักวิจัย เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่นอีกดว้ย 

3. การบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพการด าเนินงาน ระดับดี  และ
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี 
เช่นกัน คณะมีกิจกรรมที่หลากหลาย จ าแนกเป็นโครงการบริการวิชาการ 39 โครงการ และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 5 โครงการ แต่คณะยังไม่มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ส่งผลให้
การประเมินและการน าไปปรับปรุงไม่ชัดเจนด้วย 

4. การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี ซึ่งคณะ
ต้องจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือสามารถประเมินผลส าเร็จตามแผนได้อย่างชัดเจน และเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2558 พบว่า  

คณะสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรม 
ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 
โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ด าเนินการ 1 โครงการ/กิจกรรม 

สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
คณะสิ่งแวดล้อม ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ. 
2558 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้ง
ข้อมูลและหลักสูตร 

คณะสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 ได้
คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ของคณะสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.92 มี
หลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 5 
หลักสูตร ส าหรับองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00  
องค์ประกอบทีผ่ลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่
ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.08 องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.00 และ
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนคะแนนเฉลี่ย 3.00 
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 
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4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันจันทร์ที ่26 กันยายน พ.ศ.2559  
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนว

ทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้นลอย คณะสิ่งแวดล้อม 
เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อม        

ณ ห้องประชุมชั้นลอย คณะสิ่งแวดล้อม 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
เวลา 09.45 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อม รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ 

ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือ
ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ (ต่อ) 
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วันอังคารที ่27 กันยายน พ.ศ.2559  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา และผล

การประเมินฯ ณ ห้องประชุมชั้นลอย คณะสิ่งแวดล้อม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ  
ณ ห้องประชุมชั้นลอย คณะสิ่งแวดล้อม 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.81 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพ
ระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14 มีหลักสูตร “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรยืมจากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
จ านวน 1 หลักสูตร ที่ไม่น ามาประเมิน องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การ
วิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 และองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.42 รายละเอียด
สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  
1.51–2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 การ
ผลิตบัณฑติ 

4.78 4.78 5.00 4.50 3.13 3.14 4.58 4.42 ระดับดีมาก ระดบัดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การ
วิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ 

    5.00 4.00     5.00 4.00 ระดับดีมาก ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    5.00 4.00     5.00 4.00 ระดับดีมาก ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจดัการ 

    5.00 4.50     5.00 4.50 ระดับดีมาก ระดับดี 

รวม 4.84 4.84 5.00 4.43 4.07 4.07 4.81 4.50 ระดับดีมาก ระดับดี 
ผลการประเมิน ระดับดี

มาก 
ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี
มาก 

ระดับดี     

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะสิ่งแวดล้อม  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
ภาพรวมผลประเมิน             4.81 4.50   
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 4.58 4.42   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

15.67 5 3.13 15.72 5 3.14 3.13 3.14   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
ภาพรวมผลประเมิน             4.81 4.50   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

31.5 34.5 91.30 31.5 34.5 91.30 5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

24 34.5 69.57 24.0 34.5 69.57 4.35 4.35   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

352.35 34.5 10.21 352.35 34.5 10.21 5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- - 6 - - 6 5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- - 6 - - 5 5.00 4.00 ไม่ผ่านข้อ 5 ไม่มีการ
ประเมนิผลความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงคข์องแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานิสติ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

- - 6 - - 6 5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

15,704,492  38.5 407,908.88 15,704,490     38.5 407,908.83 5.00 5.00 QAIS 15,704,490 บาท 
(ภายใน1,557,800 บาท 
ภายนอก 14,146,690บาท) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวจิัย 

53.4 38.5 138.70 58.40 38.5 151.69 5.00 5.00  QAIS มีผลงานวิชาการ 101    
 เรือ่ง 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 4.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- - 6 - - 5 5.00 4.00 ไม่ผ่านข้อ 4 ไม่มีการ
ประเมนิผลความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงคข์องแผนบริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 6 - - 5 5.00 4.00 ไม่ผ่านข้อ 4 ไม่มีการ
ประเมนิผลความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงคข์องแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ข้อ 7 สร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมระดับ
นานาชาต ิ
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
ภาพรวมผลประเมิน             4.81 4.50   
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 4.50   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

- - 7 - - 5 5.00 4.00 ไม่ผ่านข้อ 2 การวิเคราะห์
ต้นทนุต่อหน่วยในการบริหาร
จัดการหลักสูตรยังไม่สะทอ้น
ความคุ้มค่าของบริหารจัดการ
หลักสูตร  
และขอ้ 6 ยังไม่มีแผนการ
บริหาร และแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

- - 6 - - 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอกไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
2. ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรมีมาตรการ เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
2. คณะควรพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับแผนและกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตให้

สามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้สามารถประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการได้ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
สิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

- คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากภายนอกจ านวนมาก (ร้อยละ 151.69 และ 407,908.83 บาทต่อคน) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับแผนและกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้

สามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งให้สามารถประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการได้ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี
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 จุดแข็ง 
- ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับแผนและกิจกรรม/โครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมให้สามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งให้
สามารถประเมินความส าเร็จของการด าเนินการได้ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการบริหารจัดการหลักสูตรยังไม่สะท้อนความคุ้มค่าของการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
2. ยังไมม่ีแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการบริหารจัดการ

หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
2. คณะควรจัดท าแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ภายใต้การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น วิเคราะห์ภาระงานตามเกณฑ์ของสายวิชาการและสายสนับสนุน 
สัดส่วนอาจารย์ต่อสายสนับสนุน ฯลฯ รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือสามารถประเมิน
ผลส าเร็จของแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวกที่ 1  
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ ค่า 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.0000 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4.3478 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 352.3470 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.0000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 5.0000 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 34.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 1.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 2.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 31.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 10.50 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 10.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 11.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 10.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 3.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า 1.00 
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ตัวบ่งชี้ ค่า 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรอืเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 2.00 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 352.35 

ระดับอนุปริญญา 0.00 

ระดับปริญญาตร ี 116.72 

ระดับ ป.บณัฑิต 0.00 

ระดับปริญญาโท 76.50 

ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0.00 

ระดับปริญญาเอก 41.31 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,557,800.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,557,800.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 14,146,690.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 14,146,690.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 34.50 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 34.50 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 4.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ 0.00 
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ตัวบ่งชี้ ค่า 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 101.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ 

25.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 25.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

24.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 24.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 16.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 16.00 
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ตัวบ่งชี้ ค่า 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

9.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

22.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 22.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 



 
 

18 

 

ตัวบ่งชี้ ค่า 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 
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ตัวบ่งชี้ ค่า 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 


