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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะประมง ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554               

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ

คณะประมง และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะประมง ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน 5 คน นิสิตทุก

ระดับคละชั้นปี จํานวน 6 คน และศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 3 คน พร้อมทั้งการเยี่ยมชมภาควิชาและ

หน่วยงานภายใน 

  คณะประมง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการ

ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. โดยผลการประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55               
ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบ
ที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบ
ที่ 2 การผลิต
บัณฑิต  

4.42 4.50 4.50 4.50 4.00 4.50 4.42 4.41 4.41 4.50 4.44

องค์ประกอบ
ที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบ
ที่ 4 การวิจัย  

5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.90 4.90 4.67 4.67 4.90 4.79

องค์ประกอบ
ที่ 5 การ

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม  
องค์ประกอบ
ที่ 6 ระบบ
และกลไกการ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 3.50 3.50 4.00 4.00 3.50 3.67

องค์ประกอบ
ที่ 7 การ
บริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.96 3.96 5.00 5.00 3.96 4.79

องค์ประกอบ
ที่ 8 ระบบ
และกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบ
และกลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

- 3.00 3.00 3.00 - 4.53 - 3.00 3.00 4.53 3.00

เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.56 4.58 4.56 4.56 4.00 4.34 4.30 4.55 4.53 4.34 4.46

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

1. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประมงครอบคลุมทุกสาขา 

2. มีโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

2. ผู้บริหารคณะควรกําหนดมาตรการการกํากับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบการยืมเงินทดรองจ่าย

อย่างเคร่งครัด 

3. ควรมีระบบส่งเสริมให้อาจารย์จัดทําโครงการบริการวิชาการภายใต้แนวทางโครงการพัฒนาวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. ควรพัฒนาสถานีวิจัยให้มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ฝึกงานให้แก่นิสิต 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงระบบเบิกจ่ายเงินรายได้ โดยจําแนกเป็นรายประเภทและมี

เงื่อนไขแตกต่างกัน เช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ลูกหนี้เงินยืม การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง เพื่อให้

การบริหารจัดการด้านการเงินของคณะที่มีเงินรายได้ไม่มาก ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล้อง ซึ่งอาจเป็น

อุปสรรคในการบริหารงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
1. มีโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 

คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 23 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 14 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 4 กิจกรรม 

และยังไม่ได้ดําเนินการ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการโครงการครบทุกขั้นตอน 

2. การประเมินผลสําเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

3. กาประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม รวมทั้งนําผลการ

ประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

4. โครงการการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) 

5. ปรัปปรุงรูปแบบการดําเนินงานและเชิญชวนบุคลากรให้เข้าร่วมประเมินให้มากขึ้น 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะประมงได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 12 - 14

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่าคณะประมง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมิน (สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน

ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พิจารณา

ผลการดําเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 
กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่ 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

เวลา 08.30 - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554  
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 307 ช้ัน 3 คณะประมง 

เวลา 09.00 - 10.00 น. ผู้บริหารคณะประมง รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้  

 ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 305 ช้ัน 3 คณะประมง    

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 - 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์   
 

 

เวลา 16.00 – 16.30 น.      คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ ห้องประชุม 305 

ช้ัน 3 คณะประมง 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

เวลา 08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 305 ช้ัน 3 คณะประมง 

เวลา 09.00 - 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะประมง 

 คณะกรรมการ ทีมที่ 1 เยี่ยมชมหน่วยงาน ดังนี้ 

 1.  ตรวจเยี่ยมภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง       เวลา 09.00 - 09.30 น. 

 2.  ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง            เวลา 10.00 – 10.30 น. 

 คณะกรรมการ ทีมที่ 2 เยี่ยมชมหน่วยงาน ดังนี้ 

 3.  ตรวจเยี่ยมภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง     เวลา 09.30 - 10.00 น. 

 4.  ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้ําและ          เวลา 10.30 – 11.00 น. 

                                       ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ํา 

เวลา 13.00 - 13.45 น. กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา จํานวน 5 คน

เวลา 13.45 - 14.30 น.   กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตคละสาขา/ช้ันปี จํานวน 6 คน

เวลา 14.30 - 15.15 น.     กลุ่มที ่3 กลุ่มศิษย์เก่า และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 3 คน

เวลา 15.15 - 16.00 น. กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง    จํานวน 5 คน
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

เวลา 12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 305 

ช้ัน 3 คณะประมง 

เวลา 15.30 - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ให้ผู้บรหิารและบุคลากรของคณะประมงรับทราบ ณ ห้องประชุม 303 ช้ัน 3  

 คณะประมง 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

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

ประมง ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 

และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย

ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะประมง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมผีลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. โดยหน่วยงานประเมินตนเอง                
มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดมีาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55              
ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.55 4.55   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 4.41 4.41   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 

60 49.50 72.26 49.5 72.263 5.00 5.00   

68.50 68.5

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 

30 17.50 25.55 17.5 25.547 4.26 4.26   

68.50 68.5

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 5 5 4.00 4.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 

ข้อ 7 6 6 4.00 4.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่

จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00   
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้ 4.67 4.67   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 250,000

บาท/คน 

28,042,875.99 313,328.22 28,042,875.99 313,328.22 5.00 5.00   

89.50 89.50

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 4.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 5.00 5.00   
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 4.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 3.00   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 6 6 6 3.00 3.00   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และรายงานต่อผู้บริหารและ

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา เพื่อนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจํา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วนํา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีโดยควร

ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประมงครอบคลุมทุกสาขา 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. มีการประเมินหลักสูตรที่ยังไม่มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ซึ่งยังไม่ถูกต้อง 

2. ขาดการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนยังไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร  ที่ ยั งไม่มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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2. ควรประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงต่อไป 

3. ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอ 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่หลากหลายครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดโครงการพัฒนานิสิตด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางานให้กับนิสิต ในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 

3. มีโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับนิสิตยังไม่ทั่วถึง 

2. นิสิตยังไม่ตระหนักและสนใจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านภาษา 

3. บัณฑิตรุ่นใหมจ่ากคณะขาดความอดทนในการทํางาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นิสิต 

2. ควรจัดระบบหรือกลไกส่งเสรมิให้นิสิตตระหนักและสนใจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านภาษา 

3. เพิ่มกิจกรรมพฒันานิสิตให้เรยีนรู้ในการปฏิบัติงานจริง และฝึกความอดทนในการทํางาน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ

ประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. อาจารย์ และนกัวิจัยมีความเชี่ยวชาญสูงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทําให้มศีักยภาพในการได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยสูงทั้งจากภายในและภายนอก 

2. ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์หรือผู้วิจัยไม่ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการยื่นขอจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร 

2. คณะยังไม่ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่นักวิจัยและบุคลากร 

3. สถานีวิจัยบางแห่งยังไม่ทําหน้าที่บูรณาการกับการเรียนการสอนในการเป็นสถานที่ผึกงานให้แก่นิสิต 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดอบรมและจัดทําระบบจูงใจให้อาจารย์และนักวิจัยตระหนักถึงความสําคัญในการยื่นขอจด

สิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร 

2. ควรมีระบบกลไกส่งเสริมความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร 

3. ควรพัฒนาสถานีวิจัยให้มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ฝึกงานให้แก่นิสิต 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 

ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา 

2. การบริการวิชาการของสาขาต่างๆ มีการออกพื้นที่จริง ทําให้ได้ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ 

สามารถนํามาพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังไม่มีระบบส่งเสริมให้อาจารย์จัดทําโครงการบริการวิชาการภายใต้แนวทางโครงการพัฒนา

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ยังมีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการไม่ครบทุกโครงการ 

3. รายละเอียดข้อมูลในแบบเกบ็ข้อมูลดิบของโครงการบริการวิชาการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรมีระบบส่งเสริมให้อาจารย์จัดทําโครงการบริการวิชาการภายใต้แนวทางโครงการพัฒนาวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ควรมีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการให้ครบถ้วนทกุโครงการ 

3. ควรจัดทํารายละเอียดในแบบเก็บข้อมูลดิบของโครงการบริการวิชาการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. ไม่มีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อทําหน้าที่โดยตรง 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว

บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการประจําคณะมีการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

2. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะตามหลักธรรมาภิ

บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. คณะมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่งเป็นช่องทางในการหารายได้ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน ทําให้เกิดความล่าช้าในการเบิก – จ่าย 

2. อาจารย์และบุคลากรภายในคณะจํานวนหนึ่งยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบการยืมเงินทดรองจ่ายทําให้

เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารคณะควรกําหนดมาตรการการกํากับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบการยืมเงินทดรองจ่ายอย่าง

เคร่งครัด 

2. ควรส่งเสริมใหม้ีการผลิตผลิตภัณฑ์ของคณะเพิ่มมากขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. ไม่มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

2. ยังไม่มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

3. รายงานผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละหัวข้อ  ไม่มีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 

และไม่มีหมายเลขเอกสารหลักฐานกํากับทุกหัวข้อทําให้เป็นอุปสรรคในการตรวจเอกสารหลักฐาน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานเพื่อส่งผลใหม้ีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์   

2. ควรมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

3. ควรรายงานผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละหัวข้อ หากมีการแบ่งหัวข้อ

ย่อย ควรมีเลขหัวข้อย่อยกํากับ และมีหมายเลขเอกสารหลกัฐานกํากับทุกหัวข้อ รวมทั้งควรจัด

เอกสารหลักฐานให้สอดคล้อง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.53 4.42 4.00 4.00 4.53 4.42

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.56 4.53 4.50 4.50 - 3.98 3.89 4.54 4.51 3.98 4.37

   มาตรฐานท่ี 2 

ก  ด้านธรรมาภิ

บาลของการ

บริหารการ

อุดมศึกษา 

- 4.29 4.29 4.29 - 3.96 3.96 4.29 4.29 3.96 4.25

   มาตรฐานที่ 2 

ข ด้านพันธกจิ

ของการบรหิาร

การอดุมศึกษา  

4.56 4.70 4.67 4.67 - 3.99 3.88 4.66 4.64 3.99 4.42

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.90 4.90 5.00 5.00 4.90 4.94

เฉลี่ยภาพรวม 4.56 4.58 4.56 4.56 4.00 4.34 4.30 4.55 4.53 4.34 4.46
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  

 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมงมีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตอีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ 

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.54 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าคณะประมงมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์

ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาตนเอง 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล

การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมงมีระบบและกลไกในการ

สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ให่

สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นระบบ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน

กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม

ทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต

และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 4.00 4.35 4.30 4.88 4.86 4.35 4.62

2. ด้าน

กระบวนการ

ภายใน 

4.00 4.22 4.22 4.22 - 3.87 3.65 4.20 4.20 3.87 4.07

3. ด้าน

การเงิน 

5.00 4.00 4.00 4.00 - - - 4.50 4.50 - 4.50

4. ด้าน

บุคลากร

และการ

4.63 5.00 5.00 5.00 - 4.77 4.77 4.81 4.81 4.77 4.79
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เรียนรู้และ

นวัตกรรม 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.56 4.58 4.56 4.56 4.00 4.34 4.30 4.55 4.53 4.34 4.46

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมงมีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบัน และ

ศิษย์เก่า มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมงให้การสนับสนุนและส่งเสริมในกากรพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และสายสนับสนุน 

อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เครื่องคอมพวิเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม และสถานีวิจัยต่างๆ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้

เห็นว่า คณะประมงมีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้ และมีการดําเนินการทางด้านการเงินที่สอดคลอ้งกับ

พันธกิจ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.81                
ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง และมีศักยภาพในการเรียนการ

สอนและการวิจัย สามารถค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

4.42 4.40 4.40 4.40 - 4.29 4.17 4.40 4.40 4.29 4.37

   1) ด้านกายภาพ 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00
   2) ด้านวิชาการ 4.63 4.33 4.33 4.33 - 4.38 4.38 4.45 4.45 4.38 4.44
   3) ด้านการเงิน - 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00
   4) ด้านการ

บริหารจดัการ 

- 4.50 4.50 4.50 - 4.25 3.96 4.50 4.50 4.25 4.42

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.75 4.75 4.00 4.35 4.32 4.73 4.70 4.35 4.52

   1) ด้านการผลิต

บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 4.00 4.53 4.42 4.80 4.75 4.53 4.64

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.90 4.90 4.67 4.67 4.90 4.79
   3) ด้านการ

ให้บริการทาง

วิชาการแกส่ังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50

   4) ด้านการทาํนุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 3.50 3.50 4.00 4.00 3.50 3.67

เฉลี่ยภาพรวม 4.56 4.58 4.56 4.56 4.00 4.34 4.30 4.55 4.53 4.34 4.46

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ 4.00 

ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.50  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต                
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

 

  

 

  

ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑติ/ศิษยเ์ก่า
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยาประมง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

 

  

ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมา
ย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.46 4.46  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.47 4.47  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.53 4.53   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.55 4.55   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.35 4.35  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.34 4.34  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.44 4.44   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมา
ย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1)
60 49.50 72.26 49.5 72.263 5.00 5.00   

68.50 68.5

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1)

30 17.50 25.55 17.5 25.547 4.26 4.26   

68.50 68.5

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 5 5 4.00 4.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 6 6 4.00 4.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมา
ย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  4.79 4.79   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 250,000

บาท/คน 

28,042,875.9

9 

313,328.22 28,042,875.9

9 

313,328.2

2 

5.00 5.00   

89.50 89.50

5 

(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 40 40.75 42.67 40.75 42.67 5.00 5.00   

95.50 95.50

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 68.50 68.50   

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 27.00 27.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 65 16.25 65 16.25   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1 0.50 1 0.50   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมา
ย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 

Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมา
ย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

6 

(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 18.00 18.85 18.00 18.85 4.71 4.71   

95.50 95.50

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 13.00 13.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 2.00 2.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 3.00 3.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0.00 0.00   

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 23.00 24.08 23.00 24.08 5.00 5.00   

95.50 95.50

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 8 2.00 8 2.00   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 9 4.50 9 4.50   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 2 1.50 2 1.50   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน

การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ

ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 15 15.00 15 15.00   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมา
ย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  4.50 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 35 22.00 62.86 22.00 62.86 5.00 5.00   

35.00 35.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 10 10       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 11 11       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 1 1       

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 35 35       

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

ข้อ 3 3.00 3.00 3.00 3.00   

18.1 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน

สถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก

สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  3.67 3.67   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมา
ย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

10 

(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 3 3 3 3.00 3.00   

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  4.79 4.79   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 4.5 3.96 3.96 3.96 3.96   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  4.00 4.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  3.77 3.77   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 6 6 6 3.00 3.00   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะประมง ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมา
ย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะประมง กรรมการ คณะ
ประมง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน 5 4.53 4.53 4.53 4.53   

 


