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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะประมง ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 จากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้

ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 

พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และ

ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 20 คน 

  คณะประมง  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัว

บ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพ

ระดับดี  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้

คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี 

สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้คุณภาพระดับดี  

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 

1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อ

พิจารณาผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี มี

คะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

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   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2  การผลิต

บัณฑิต  

4.31 4.31 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.45 4.38 4.00 4.48 4.40 4.37 4.37 4.45 4.40 4.37 4.37 4.48 4.41 

3  กิจกรรม

การพัฒนา

นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.38 3.38 - 2.95 2.95 5.00 5.00 3.38 4.19 5.00 5.00 2.95 3.98 



 2 

 

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 

5 การบริการ

ทางวิชาการ

แก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.50 4.00 4.00 5.00 4.50 

6 การทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 - 4.50 4.50 4.00 4.00 3.50 3.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

7 การบริหาร

และจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.75 3.75 - 3.75 3.75 5.00 5.00 3.75 4.75 5.00 5.00 3.75 4.75 

8 การเงิน

และ

งบประมาณ 

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 

9 ระบบและ

กลไกการ

ประกัน

คุณภาพ  

- - 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 - 4.61 4.61 - 4.61 4.61 3.00 3.00 4.61 3.80 4.00 4.00 4.61 4.30 

เฉลี่ย

ภาพรวม 

4.48 4.48 4.68 4.67 4.68 4.68 4.67 4.68 4.00 3.98 3.98 4.00 4.19 4.17 4.62 4.61 3.98 4.39 4.62 4.61 4.19 4.46 

ระดับ

คุณภาพ 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

- คณะประมง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการ

ผลิตบณัฑิต มีคณาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์สูง มีผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เปน็ที่

ยอมรบัของสังคม 

 ข้อเสนอแนะ 

1. กําหนดคุณลักษณะของนิสิตคณะประมง ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม การประกอบการ เพื่อให้

สามารถกําหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่กําหนด และสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความ

ต้องการ 

2. กําหนดมาตรการเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น  
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3. สร้างความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นต่อการประกันคุณภาพของ

คณะ/มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรทุกระดับร่วมกันดําเนินการ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. สร้างความชัดเจนในการจัดทําแผนกลยุทธ์การเงินให้กับทุกหน่วยงาน  

2. ควรหารือร่วมกันในแต่ละคณะ เพื่อกําหนดตัวบ่งช้ีในแต่ละระดับหน่วยงานย่อยให้เหมาะสม 

และสร้างความเข้าใจการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเกณฑ์ประเมินให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสะท้อนผล

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนด เช่น การกําหนดอัตลักษณ์ กิจกรรมการพัฒนานิสิต การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ควรจัดทําเป็น

ภาพรวมในระดับคณะ 

3. ควรให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตให้มากยิ่ ง ข้ึน  โดยกําหนด 

ตัวบ่งช้ีที่สะท้อนคุณภาพด้านผลลัพธ์มากกว่าระบบ เช่น จํานวนนิสิตที่จบการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 

หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

คณะประมง มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีความพร้อมในด้านปัจจยัและสิ่ง

สนับสนุนการผลิตบณัฑิต มีคณาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการเรียนการ

สอน การผลิตบณัฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรบัทางวิชาการในสังคม 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 

คณะประมง มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง

ได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 28 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 22 

กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 4 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การสํารวจความต้องการและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน

การสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอ เนื่องจากมีแนวทางปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยการยุบศูนย์

คอมพิวเตอร์ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนให้มีการ

จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันที่สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

2. การเชิญอาจารย์ในคณะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมาบรรยาย เนื่องจากคณะได้กําหนดแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

ตามแผนยุทธศาสตร์คณะประมง พ.ศ. 2556-2560 ซ่ึงจะดําเนินการในปีการศึกษา 2556 ต่อไป   

ทั้งนี้ คณะควรดําเนินการพฒันาปรบัปรุงให้ครบทุกประเด็น 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะประมง 

คณะประมง ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มาแล้ว 12 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 24 ตัวบ่งช้ีของ สกอ.+ มก. โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดาํเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

เวลา 08.30 -09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  

ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 307 ช้ัน 3  

คณะประมง 
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เวลา 09.00 – 10.00 น. ผู้บริหารคณะประมง รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งน้ี 

ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

2. สรุปผลการดาํเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประเมินคณุภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปจัจัยนําเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปีทีผ่่านมา   

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิทีด่ีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดาํเนินงาน

ตามระบบประกันคณุภาพ 

เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิม่เติม 

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

 คณะประมง    

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม  305 ช้ัน 3  คณะประมง 

เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งทีมสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

   เวลา 13.00 – 13.45 น.  - ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จํานวน 4 คน 

   เวลา 13.45 – 14.50 น. - อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา   จํานวน 5 คน 

   เวลา 14.50 – 15.45 น. - นิสิตคละสาขา/ช้ันป ี  จํานวน 6 คน 

   เวลา 15.45 – 16.30 น. - บุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง    จํานวน 6 คน 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

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

คณะประมง 

เวลา 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งทีมตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะประมง 

  เวลา 09.00 – 09.30 น. - ตรวจเยี่ยมภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คณะประมง     

  เวลา 09.30 – 10.00 น. - ตรวจเยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

  เวลา 10.00 – 10.30 น. - ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้าํ และห้องปฏิบัติการพนัธศุาสตร์สัตว์

น้ํา 

  เวลา 10.30 – 11.00 น.  - ตรวจเยี่ยมสํานักงานเลขานุการคณะประมง 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิม่เติม  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม  305  ช้ัน 3  คณะประมง 
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เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิม่เติม 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 

305 ช้ัน 3 คณะประมง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 305 ช้ัน 3 คณะประมง 

เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้อง

ประชุม 305 ช้ัน 3 คณะประมง 

เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะประมงรับทราบ ณ ห้องประชุม 303 ช้ัน 3  

 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

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

ประมง ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 

2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 สอดรับกับนโยบายและ

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับ

การพัฒนามหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะประมง  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัว

บ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพ

ระดับดี  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้

คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี 

สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้คุณภาพระดับดี  

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

1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อ

พิจารณาผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี มี

คะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. 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  4.37 4.45 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.39 4.46 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.61 4.61 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.62 4.62 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)  3.91 4.18 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบง่ชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที ่12 3.98 4.19 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 8 5.00 5.00 

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบรหิารสถาบันให้

เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัต

ลักษณ์ 

คะแนน 4 4 3.96 4.12 3.96 4.12 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

17 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ

จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.40 4.41 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูใ่น

หลักสูตรต้องมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา แต่คณะได้ร้อยละ 17.08 โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท 

เฉพาะแผน ก จํานวน 159 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จํานวน 71 คน รวม 230 คน จากจํานวนนสิิตทั้งหมดทุกระดับ 1,346 คน 

2.2 อาจารย์ประจําทีม่ีวุฒิปริญญา

เอก 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 
60 60 50 73.53 49 72.06 5.00 5.00 

68 68 

หมายเหต ุ: รายงานข้อมูลจาํนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ไม่ถูกต้อง มีจาํนวน 49 คน  

2.3 อาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหนง่

ทางวิชาการ 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 
30 30 16 23.53 16 23.53 3.92 3.92 

68 68 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 5 5 4.00 4.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 6 ไม่พบการประเมินผลความสําเรจ็ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

-  ข้อ 7 ไม่พบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการบริหารและการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 7 ไม่พบการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ

ผูร้ับบริการ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการ

เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม

ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 5 ไม่มีข้อมูลนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาต ิ
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

1  

(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 108 80.00 108 80.00 4.00 4.00 

135 135 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน   179 179   

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาทัง้

ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค

นอกเวลาราชการ) 

คน   181 181   

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาที่ได้

งานทําและประกอบอาชีพ

อิสระ 

คน   108 108   

  จํานวนบัณฑิตทีศ่ึกษาต่อ คน   28 28   

  จํานวนบัณฑิตทีม่ีงานทาํก่อน

เข้าศึกษา 

คน   0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการ

เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน   0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน   27 27   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์

ทํางาน 

คน   16 16   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน

ของผูส้าํเร็จการศึกษาที่ได้งาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน   15,302.72 15,302.72   

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา

ตรี โท และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหง่ชาติ 

คะแนน

ประเมิน

จาก

นายจา้ง 

4.20 4.20 3.91 4.08 3.91 4.08 

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 42 42 6.75 37.50 6.75 37.50 5.00 5.00 

18 18 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมด 

คน   18 18   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

(proceeding)  

ผลงาน   4 2.00 4 2.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ

(proceedings) หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

ผลงาน   5 3.75 5 3.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาต ิ 

ผลงาน   1 1.00 1 1.00   

  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

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 60 60 9.25 154.17 9.25 154.17 5.00 5.00 

6 6 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน   6 6   

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมลู TCI 

ผลงาน   1 0.25 1 0.25   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู

ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร

SJR (SCImago Journal Rank) 

หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีช่ือปรากฏ อยู่ในฐานข้อมูล

สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   9 9.00 9 9.00   

  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

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 6 6 355 5.22 352 5.18 4.35 4.31 

68 68 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน   1 0.00 1.0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   9 18.00 10.0 20.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   21 105.00 20.0 100.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตร ี

คน   0 0.00 0.0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาโท 

คน   6.0 18.00 6.0 18.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาเอก 

คน   15 90.00 15.0 90.00   

  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   13 104.00 13.0 104.00   

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาตร ี คน   0 0.00 0.0 0.00   

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาโท คน   0 0.00 0.0 0.00   

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาเอก คน   1 10.00 1.0 10.00   

หมายเหต ุ: ข้อมูลจํานวนอาจารยไ์ม่ถูกต้อง เนื่องจากมีอาจารย์วุฒปิริญญาโท จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน และอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 

จากเดิม 21 คน เป็น 20 คน  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้

คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลขา่วสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

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 3.98 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์

ประจําและนักวิจยัประจาํ 

สัดส่วน 250,000 250,000 26,438,993.75 307,430.16 26,438,993.75 413,109.28 5.00 5.00 

86 64 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

5 

(สมศ.) 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 45 45 35.00 36.84 35.75 52.57 5.00 5.00 

95 68 

  จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด คน   68 68   

  จํานวนนักวิจัยทัง้หมด คน   27 0   

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมลู TCI 

ผลงาน   42 10.50 43 10.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   6 3.00 6 3.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏ 

อยู่ในประกาศของ สมศ. 

   6 4.50 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร

SJR (SCImago Journal Rank) 

หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล

สากล ISI และ Scopus 

   17 17.00 22 22.00   

  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   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้ับการ

เผยแพรใ่นระดบัภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

หมายเหต ุ: ข้อมูลผลงานที่ตีพิมพใ์นแต่ละระดับไมถู่กต้อง เนื่องจากมีการปรับข้อมลูการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI เพิ่มขึ้นจากเดิม 42 ผลงาน เป็น 43 ผลงาน และ

ปรับข้อมูลตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือมกีาร

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus จากเดิม 17 ผลงาน เป็น 22 ผลงาน 

6 

(สมศ.) 

งานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 25 25 16 16.84 7 10.29 4.21 2.57 

95 68 

  การใชป้ระโยชนใ์นเชงิสาธารณะ เรื่อง   13 6   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   1 0   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง   2 1   

  การใช้ประโยชนท์างอ้อมขอ

งานสร้างสรรค ์

เรื่อง   0 0   

หมายเหต ุ: การรายงานข้อมูลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีหลักฐานอ้างอิงไม่ครบถ้วนจากเดิม 16 เรื่อง เป็น 7 เรื่อง  

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ

รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 30 30 1.75 1.84 1.75 2.57 0.92 1.29 

95 68 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 

เรื่อง   1 0.25 1 0.25   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาต ิ

เรื่อง   0 0.00 0 0.00   

  ตําราหรือหนงัสือที่มีการ

ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 

เรื่อง   2 1.50 2 1.50   

  ตําราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอ

ผลงานทางวิชาการและผ่าน

การพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอตําแหนง่ทางวชิาการแล้ว 

หรือตําราหรือหนังสือที่มี

คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง   0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  4.50 4.50 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคม 

ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 4 ไม่มีการประเมินผลความสําเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจยั 

-  ข้อ 5 ไม่มีข้อ 4 ทําให้ไม่มีข้อมลูการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย  

5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการ

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ

ประสบการณจ์ากการใหบ้รกิาร

วชิาการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรยีนการสอนและ/หรือการวจิยั 

ร้อยละ 50 50 39.00 84.78 25.00 54.35 5.00 5.00 

46.00 46.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอน 

เรื่อง   21 17   

 - ใช้การพัฒนาการวิจยั เรื่อง   3 3   

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจยั 

เรื่อง   15 5   

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง   46 46   

หมายเหต ุ: การรายงานข้อมูลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ไม่

ถูกต้อง เนื่องจากมีหลักฐานอ้างอิงไม่ครบถ้วนจากเดิม 39 เรื่อง เป็น 25 เรื่อง  

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

ข้อ 3 3 3 5 3.00 5.00 

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 (เพื่อความกินดีอยู่ดี

ของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 



 16 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

หมายเหตุ : ไมป่ระเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 3.67 4.67 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5 4.00 5.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 6 ไม่มีการกําหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

10 

(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 3 3 4 3.00 4.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 5 ไม่มีข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดร้ับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติ

ทางศิลปะและวฒันธรรม 

ข้อ 4 4 4 5 4.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 4.75 4.75 

7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตดัสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

ของผู้บรหิารสถาบัน 

คะแนน 4.50 4.50 3.75 3.75 3.75 3.75 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 4.00 4.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 6 7 6 6 4.00 4.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 6 ไม่ไดร้ับการตรวจติดตามการใช้เงินให้เปน็ไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยักําหนดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ภายนอก เนื่องจากภาวะอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 3.80 4.30 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 6 6 6 7 3.00 4.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมการ ปม. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 3 ไม่ได้กําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

-  ข้อ 5 ไม่สามารถนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และสง่ผลใหม้กีารพัฒนาผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกัน

คุณภาพภายในรบัรองโดยต้น

สังกัด 

คะแนน 5 5 4.61 4.61 4.61 4.61 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. มีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี อย่างชัดเจน โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ตามภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ ในกรณีที่จะต้องมีการลงทุนเป็นเงินจํานวนมาก เช่น การสร้างและต่อเติมอาคาร 

การซ้ือเครื่องมือทดลอง การจัดทําบ่อทดลอง การส่งอาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศ นั้น ควรระบุไว้ในแผน

ให้ชัดเจนว่า มีความต้องการใช้เงินเท่าไร และจัดหาเงินจากแหล่งไหน  

2. การจัดทําแผนควรมีการติดตามกิจกรรมของแผนต่างๆ ในการประชุมประจําเดือนของ

คณะกรรมการประจําคณะ โดยกําหนดเป็นรายการในวาระเรื่องเพื่อพิจารณา 

3. ควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะ

ระดับปริญญาตรี 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 

ได้แก่ สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 

ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนคลอบคลุมทุกศาสตร์สาขาประมง คณาจารย์ที่มี

ความรู้ความสามารถด้านสาขาประมง รวมทั้งมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอ้ือต่อ

การพัฒนานิสิตและสามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการของสังคม 

2. มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบการให้บริการด้าน

การเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3. มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก 

 ข้อเสนอแนะ 

1. สร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ในคณะประมงได้ดําเนินการและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

มากยิ่ง เพื่อให้มีสัดส่วนเป็นไปตามมาตรฐาน  

2. ควรมีระบบและกลไกในการกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตในการประเมินความสําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งนําผลการประเมินที่ได้มาทําการพัฒนาปรับ

ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อสังเกต 

- ควรกําหนดคุณลักษณะของนิสิตคณะประมง เพื่อให้สามารถกําหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

คุณลักษณะที่กําหนด และสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 

ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และ มก. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้

คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
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 จุดแข็ง 

1. มีระบบ/กลไกในการพัฒนาวิชาการ ประสบการณ์และทักษะด้านวิชาการประมง พร้อมทั้งมี

ระบบการให้คําปรึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารเพียงพอและทันสมัยแก่นิสิต 

2. มีโครงการสหกิจศึกษา ที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชน

ต่างประเทศในระดับที่สูง  

 ข้อเสนอแนะ 

- เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต เช่น วินัย การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และภาษาต่างประเทศ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้

คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้คุณภาพระดับดี   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

- คณะประมงมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านประมง เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป มีหน่วยงานและเครื่องมือที่พร้อม

สนับสนุนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีศักยภาพสูงในการได้รับทุนสนับสนุนงบวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอก  

 จุดที่ควรพัฒนา 

- จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด จํานวนน้อย  

  ข้อเสนอแนะ 

1. กําหนดมาตรการเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือกับองค์กรต่างชาติให้มากข้ึน  

2. เพิ่มจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

ข้อสังเกต 

- การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนของโครงการวิจัยหลาย

โครงการ ยังไม่ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

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

คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้

คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความรู้และความชํานาญทางด้านการประมงที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับของชุมชน

และสังคมภายนอก มีความพร้อมในสิ่งสนับสนุนด้านต่างๆ ในการให้บริการทางวิชาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. มีกิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

ข้อสังเกต 

1. การบูรณาการระบบ PDCA เข้าสู่กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้ครบถ้วนทุกโครงการ  

2. ควรกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนการบริการวิชาการที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ในเชิง

คุณภาพ โดยเฉพาะการวัดผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

องค์ประกอบที ่6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้

คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

ข้อสังเกต 

- ควรให้ความสําคัญในการกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 

5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้

คุณภาพระดับดีมาก   
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

- มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีภายใต้ข้อจํากัดต่างๆ ที่มีอยู่  

 ข้อเสนอแนะ 

1. ในขณะที่ฐานข้อมูลส่วนกลางยังไม่สมบูรณ์ คณะควรให้ความสําคัญกับระบบฐานข้อมูลสํารอง

ที่ต้องดําเนินการโดยคณะเอง 

2. ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระดับความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิจัยให้

มากข้ึน โดยกําหนดเป้าหมายและตัวบุคคลให้ชัดเจน  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 

ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้

คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะ 

- อาจารย์ควรช่วยกันทํางานพัฒนางานวิชาการให้มากข้ึน เพื่อคณะจะได้มีเงินที่ใช้ในการจัดหา

ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ และพัฒนาบุคลากรมากขึ้น  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.30 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ตัวบ่งช้ีบางตัว เช่น การกําหนดอัตลักษณ์ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรจัดทําเป็นภาพรวมในระดับคณะ 

2. สร้างความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นต่อการประกันคุณภาพของ

คณะ/มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรทุกระดับร่วมกันดําเนินการ  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้

คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

มาตรฐาน 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. ด้าน

คุณภาพ

บัณฑิต 

- - - - - - - - 4.00 4.48 4.38 4.00 4.52 4.42 4.00 4.00 4.48 4.38 4.00 4.00 4.52 4.42 

2. ด้าน

การบริหาร

จัดการการ

อุดมศึกษา 

4.48 4.48 4.65 4.63 4.65 4.65 4.63 4.65 - 3.96 3.96 - 4.52 4.52 4.62 4.60 3.96 4.45 4.62 4.60 4.52 4.59 

  2 ก  ด้าน

ธรรมาภิ

บาลของ

การบริหาร

การ

อุดมศึกษา 

- - 4.43 4.43 4.43 4.57 4.57 4.57 - 3.75 3.75 - 3.75 3.75 4.43 4.43 3.75 4.34 4.57 4.57 3.75 4.47 

  2 ข ด้าน

พันธกิจของ

การบริหาร

การ

อุดมศึกษา 

4.48 4.48 4.80 4.78 4.80 4.70 4.67 4.70 - 3.99 3.99 - 4.65 4.65 4.71 4.69 3.99 4.49 4.64 4.61 4.65 4.64 

3. ด้าน

การสร้าง

และพัฒนา

สังคม

ฐานความรู้ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.38 3.38 - 2.95 2.95 5.00 5.00 3.38 4.03 5.00 5.00 2.95 3.77 

ภาพรวม 4.48 4.48 4.68 4.67 4.68 4.68 4.67 4.68 4.00 3.98 3.98 4.00 4.19 4.17 4.62 4.61 3.98 4.39 4.62 4.61 4.19 4.46 

ระดับ

คุณภาพ 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถ

สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้

คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตมี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในระดับดีมาก 

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนน

เฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีการบริหารจัดการ

ที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปี อย่างชัดเจน รวมท้ังมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มี

คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การ

วิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม  

 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมี

ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.77 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง เป็นแหล่งวิชาการ

แก่สังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.46 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบรหิารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมอง

ด้านการ

บริหาร

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. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต

และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.67 4.71 4.00 4.32 4.27 4.00 4.68 4.58 4.88 4.86 4.32 4.64 4.63 4.57 4.68 4.65 

2. ด้าน

กระบวนการ

ภายใน 

4.00 4.00 4.44 4.44 4.44 4.67 4.67 4.67 - 3.84 3.84 - 4.34 4.34 4.40 4.40 3.84 4.24 4.60 4.60 4.34 4.53 



 24 

 

มุมมอง

ด้านการ

บริหาร

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. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

3. ด้าน

การเงิน 

5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 4.50 - 4.50 

4. ด้าน

บุคลากร

และการ

เรียนรูแ้ละ

นวัตกรรม 

4.46 4.46 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.62 3.62 - 3.29 3.29 4.73 4.73 3.62 4.18 4.73 4.73 3.29 4.01 

ภาพรวม 4.48 4.48 4.68 4.67 4.68 4.68 4.67 4.68 4.00 3.98 3.98 4.00 4.19 4.17 4.62 4.61 3.98 4.39 4.62 4.61 4.19 4.46 

ระดับ

คุณภาพ 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อน

ผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้

คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้งทางด้านทักษะทางด้านวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งมีช่องทางในการสื่อสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตและศิษย์เก่า ผ่านสื่อเว็บไซต์ ส่ือ social media ต่างๆ มีระบบและกลไกในการ

บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความคล่องตัว เพื่อเป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอด

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้สําหรับสังคมและชุมชน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนได้

เป็นอย่างดี  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.53 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหาร มีการบริหารจัดการที่ดี โดยบุคลากรมีส่วนร่วม ในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองต่อทุกพันธกิจและเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของคณะอย่าง

ครบถ้วน   

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อน

ให้เห็นว่า คณะประมง มีการวางแผนการจัดหารายได้เพิ่มข้ึน ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม อาจารย์ควร

ช่วยกันทํางานพัฒนางานวิชาการให้มากข้ึน เพื่อคณะจะได้มีเงินที่ใช้ในการจัดหาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ 

และพัฒนาบุคลากรมากขึ้น 
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- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.01 

ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม อย่างไรก็ตาม ควรผลักดันให้

อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก

ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่  

ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา   
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

ศักยภาพและ

ความพร้อมใน

การจัดการศึกษา 

4.31 4.31 4.50 4.50 4.50 4.60 4.60 4.60 - 4.24 4.24 - 4.22 4.22 4.46 4.46 4.24 4.41 4.53 4.53 4.22 4.47 

   1) ด้านกายภาพ 4.00 4.00 - - - - - - - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 

   2) ด้านวิชาการ 4.46 4.46 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 - 4.35 4.35 - 4.31 4.31 4.38 4.38 4.35 4.38 4.38 4.38 4.31 4.37 

   3) ด้านการเงิน - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 

   4) ด้านการ

บริหารจัดการ 

- - 4.67 4.67 4.67 4.83 4.83 4.83 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 4.67 4.67 4.18 4.54 4.83 4.83 4.18 4.67 

2. มาตรฐานด้าน

การดําเนินการ

ตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.89 4.88 4.89 4.78 4.75 4.78 4.00 3.91 3.92 4.00 4.18 4.16 4.82 4.80 3.91 4.37 4.73 4.70 4.18 4.45 

   1) ด้านการผลิต

บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.48 4.38 4.00 4.52 4.42 4.80 4.75 4.48 4.66 4.80 4.75 4.52 4.68 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.38 3.38 - 2.95 2.95 5.00 5.00 3.38 4.19 5.00 5.00 2.95 3.98 

   3) ด้านการ

ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.50 4.00 4.00 5.00 4.50 
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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 

   4) ด้านการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 - 4.50 4.50 4.00 4.00 3.50 3.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

ภาพรวม 4.48 4.48 4.68 4.67 4.68 4.68 4.67 4.68 4.00 3.98 3.98 4.00 4.19 4.17 4.62 4.61 3.98 4.39 4.62 4.61 4.19 4.46 

ระดับคุณภาพ ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้

ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มี

คะแนนเฉลี่ย 4.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหาร

จัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

การให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้และความชํานาญทางด้านการ

ประมงที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมภายนอก สามารถหารายได้มาสนับสนุนการ

ดําเนินงานในทุกพันธกิจได้เป็นอย่างดี  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มี

คะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต

บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มี

คะแนนเฉลี่ย 4.50 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะ

ประมง สามารถดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวกที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง 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 ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

แผน 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) คณะประมง 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 และมีการประเมินผล

ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ 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) คณะประมง 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 แต่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 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 ที่มีผลการประเมิน

ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อย

ร้อยละ 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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ที่ 
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ยืนยัน 

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

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 1,509 

86 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

87 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,279 1,279 

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 แยกตาม

วุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  

68 68 

98 - (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

1 1 

99 - (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

17 18 

100 - (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

50 49 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่าน

มา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

- - 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 31 31 
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ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

103 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

1 1 

104 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเท่า 

9 10 

105 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

21 20 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  21 21 

107 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

- - 

108 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเท่า 

6 6 

109 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

15 15 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 15 15 

111 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

- - 

112 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 

2 2 

113 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

13 13 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 1 1 

115 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 

- - 

116 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 

- - 

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

125 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 23.21 23.21 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 56 56 

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

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

3,047 3,047 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอื้่นๆ ผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

4.16 4.16 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น

อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ

อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม

กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ

เสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร

ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.05 4.05 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (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 (ไม่นับรวม

ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

100 100 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 8 

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา และไม่

ประสงค์ทํางาน 

16 16 
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144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 

- - 

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 28 28 

146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

15,302.72 15,302.72 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

2 16.2) 

192 192 

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

2 16.2) 

- 24 

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

2 16.2) 

- 7 

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

32 40 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.91 3.98 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 6 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.53 

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 3 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.54 

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 19.49 200.00 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 32 49 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา 3.91 4.08 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจาก

สารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม

เป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

10 10 

165 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง  

- - 

166 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

4 4 

167 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 

5 5 

168 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1 

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของ

ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

- - 

170 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

- - 

171 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

172 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

173 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

174 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  

- - 

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็น

วงรอบประเมิน) 

18 18 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของ

ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

10 10 

177 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนัก

อ่ืนๆ) 

1 1 

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ

ปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับ

- - 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

ที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

179 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํา

กับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

180 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน

บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

9 9 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก) 

- - 

182 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

- - 

183 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

184 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

185 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

186 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น

วงรอบประเมิน) 

6 6 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 5 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 5 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 5 

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

14 14 

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 8 8 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

1,739 1,739 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 1 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

   - 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.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัย 

68 68 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบยีนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 

1 1 

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 5,471,726.66 5,471,726.66 

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 20,967,267.09 20,967,267.09 

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 - 

208 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 - 

209 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

210 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 4 4 

212 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 4 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

213 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - - 

214 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 5 - 

216 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5 - 

217 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - - 

218 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า

น้ําหนักอื่นๆ) 

42 43 

220 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  42 43 

221 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

222 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ

ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับใน

ค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

6 6 

224 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 6 

225 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

226 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํา

กับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

6 - 

228 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 - 

229 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

230 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารSJR (SCImago Journal Rank 

:www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

17 22 

232 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 22 

233 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

234 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

236 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

237 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

238 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

240 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

241 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

242 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

244 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

245 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

246 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

248 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

249 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

250 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงาน

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

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 - - 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

260 - (สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)  

2 2 

261 - (สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพจิารณา

ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี

ผู้ทรงคุณวุฒติรวจอา่นตามเกณฑข์อตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย

ละ 50 ของชิ้นงาน) 

- - 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 46 46 

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ

การเรียนการสอน 

21 17 

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ

การวิจัย 

3 3 

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

15 5 

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่

ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4.04 4.04 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  - - 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน

แต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5)  

3.75 3.75 

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 136.5 136.5 

270 จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

34 34 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศ 

28 28 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

นอกประเทศ 

6 6 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ 

70 70 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศ  

65 65 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี

ต่างประเทศ 

5 5 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพระดับชาติ 

4 4 

   - ด้านการวิจัย 4 4 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 

   - ด้านอื่นๆ - - 

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพระดับนานาชาติ 

1 1 

   - ด้านการวิจัย 1 1 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 

   - ด้านอื่นๆ - - 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

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 5) 

- 4.20 

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ 

32 40 

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

3.96 4.04 

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ 

- 6 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) คณะประมง กรรมการ 

ยืนยัน 

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.51 

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ 

- 3 

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.48 

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ 

- 202.1 

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 32 49 

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน

เต็ม 5) 

3.96 4.12 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนนิการตาม

จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- 4.18 
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ภาคผนวกที่ 2 

ข้อมูลการสมัภาษณ ์

กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บณัฑิต จํานวน  3 คน 

1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ ตรงกบัความ

ต้องการ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้จริง  

- หลักสูตรที่สอนส่วนใหญ่เน้นสัตว์เศรษฐกิจ แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงเน้นปลาสวยงาม จึงต้องหาความรู้

เพิ่มเติม  

- เนื้อหาความรู้ทางวิชาการสามารถแข่งขันและสามารถประยกุต์ใช้ได้ แต่ควรมีการเพิ่มทกัษะในเรื่อง 

ด้านภาษาอังกฤษ การปรบัตัวในการเข้ากับสังคม การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  

- มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิชาการและการปฏิบตัิการทีดี่ สามารถนาํความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้

จริง  

- สาขาวิชาประมงมีความหลากหลาย ทั้งทางด้านสตัวทะเล สัตว์น้ําจืด เมื่อจบไปทํางาน สามารถ

ทํางานที่หลากหลาย ซ่ึงอาจไม่ตรงตามสาขาที่จบได้ แต่สามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เน้นด้านสัตว์ทะเล แต่ไปทํางานทางด้านน้ําจืด เปน็ต้น  

- ด้านวิชาการสามารถแข่งขันกบัสถาบนัการศึกษาอื่นได้ บัณฑิตเรียนรู้ได้เร็ว มีความอดทน ใส่ใจ มี

ความรบัผิดชอบ แต่ไม่ค่อยสู้งาน  

- มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ควรมีการบังคับให้เรียนเพิม่ข้ึน ซ่ึงมหาวิทยาลัยพยายามปรับรูปแบบการ

สอนให้กับนิสิตได้เรียนรู ้

- มีจัดโครงการสหกิจศึกษา ทําให้มีโอกาสได้ไปฝกึงานทีต่่างประเทศ เช่น ประเทศฟลิิปปนิส์  

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ 

- ควรมีการเปิดโครงการภาคพิเศษ เพื่อรองรับและขยายโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ทั้งนี้ 

จําเปน็ต้องมีห้องปฏิบตัิการที่เพียงพอ  

- ควรจัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอกับนิสิตระดับปริญญาตรี 

- ควรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากข้ึน หรือมีห้องปฏิบตัิการกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีสิทธิ์ใช้

ทรัพยากรมากข้ึน  ถึงแม้จะมีการขออนญุาตให้นิสิตขอใช้อุปกรณ์ ห้องปฏิบตัิการได้  

กลุ่มอาจารย์ จํานวน 5 คน 

1. ผู้ใช้บณัฑิตมีความพึงพอใจและมีความต้องการนิสิตคณะประมง 

2. ผู้ใช้บณัฑิต สะท้อนให้ทราบว่า นิสิตไม่สู้งาน เมื่อเทียบกับสถาบนัการศึกษาอื่น แต่มีความคิดเป็นขั้นเปน็

ตอน ทั้งนี้ แต่ละภาควิชามีการจัด work shop ให้นิสิตชั้นปี 3-4 ได้ฝึกปฏิบตัิมากขึ้น เพื่อให้สามารถนํา

ความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้จริง 

3. การเปล่ียนแปลงของนิสิตในแต่ละยุค ข้ึนอยู่กบัคุณลักษณะของนิสิตแต่ละคน และผ่านกระบวนการ

เรียนรูที้่แตกต่างกนั เช่น มีการเรียนเสริมในบางรายวิชา มีความสนใจ และความตั้งใจน้อยลง 
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4. ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับความต้องการ เช่น กล้องจุลทรรศน์ และ

ห้องปฏิบตัิการ พยายามแบ่งหมู่เรียน เพือ่ให้เพียงพอกับการฝึกปฏิบัติจริงของนิสิต 

5. ความคิดเหน็ในการทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ซ่ึงช่วงแรกเสียเวลาในการดําเนินการ หากมีการ

เปล่ียนแปลงระบบบ่อย แต่เหน็ผลในการดําเนินงานตามระบบที่กําหนด 

6. การวางแผนพัฒนาคณาจารย์ 

- มีหนงัสือเวียนไปยังภาควิชา และให้อาจารย์แต่ละท่านเสนอแผนการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ 

การขอตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อแจ้งให้ภาควิชา และนําเสนอคณะพิจารณา  

- มีแรงกดดนัให้อาจารย์พฒันาตนเอง เพือ่ผลักดันให้มีการขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

7. การสนบัสนนุการพัฒนานิสิต  

- มีการให้นิสิตชั้นปทีี่ 1 ได้พบพี่สายรหัส เพื่อให้คําแนะนํากับรุ่นน้อง  

- มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บณัฑิต เพือ่นําข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาทบทวนการปรบัปรุง

หลักสูตรให้เหมาะสม  

- พยายามจัดกิจกรรมให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น 

8. การกําหนดพฤติกรรมนิสิตของคณะประมง หรือคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 

- มีการจัดกิจกรรมเสริม เพือ่ฝึกนิสิตให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และ

ส่งเสริมให้นิสิตรูจ้ักวางแผน วิเคราะห์ และนําเสนอผลให้อาจารย์พิจารณา 

- ควรกําหนดพฤติกรรมให้ชดัเจน เพื่อจัดกิจกรรมเสริม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  

9.   มีการเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถใช้ห้องปฏิบตัิการได้ ซ่ึงนิสิตต้องขออนุญาตในการขอใช้ โดยมีระบบให้

นิสิตต้องบนัทึกการขอใช้ ซ่ึงอุปกรณ์บางส่วนสามารถขอใช้จากส่วนกลางได้  

10.  คณะมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัย ปีละ 60,000 บาท/คน แต่อาจารย์

ส่วนใหญ่ไม่ขอใช้ทุน แต่ใช้ทุนจากภายนอก โดยคณะยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ประเมินผลการจดัสรรทนุ 

ถึงความเหมาะสม เพื่อรองรับการพฒันาของอาจารย์ได้อย่างเพียงพอ 

11.  ข้อเสนอแนะ 

- การปรบัหลักสูตรเพื่อให้เหมาะกับนิสิตรุ่นใหม่ โดยปรบัวิชาพื้นฐานที่มีความสําคัญของแต่ละ

สาขาวิชาออกไป ทําให้นิสิตมีพื้นฐานทางด้านวิชาการไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อคณุภาพของการ

ผลิตบณัฑิต 

- มีการจัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ควรมีกระบวนการในการติดตามนิสิตเพิม่ข้ึน 

- การดําเนินงานประกนัคุณภาพ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อให้อาจารย์ทํางานเป็นระบบมากขึ้น 
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กลุ่มนิสิตทุกระดับ จํานวน  6 คน 

1. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพหลักสูตร 

- ในช่วงชั้นปีที่ 1 และ 2 มีรายวิชากลางทีน่ิสิตทุกภาควิชาต้องเรียน แต่ในช่วงชั้นปีที่ 3 และ 4 จะต้อง

เรียนวิชาพื้นฐานเฉพาะของแต่ละภาควิชา ทําให้นิสิตมีพ้ืนฐานที่ดีในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

และสามารถนําความรู้มาใช้ในการศึกษาต่อปริญญาเอกได้ ถ้ามาเรียนจากภาควิชาอื่น อาจมีความ

ลําบากต้องปรับวิชาพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

- อาจารย์มีความเช่ียวชาญ และมีความพร้อมในการให้ความรู้เฉพาะทาง สามารถเลือกเรียนวิชาที่

สนใจ ทําให้มีเวลาในการทาํวิจัย 

- สามารถนําความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

- มีการปรับปรงุหลักสูตร โดยตัดวิชาพื้นฐานบางรายวิชาออกไป เช่น วิชาชีววิทยา ส่งผลให้นิสิตมี

พ้ืนฐานวิชาไม่แน่น แต่ก็มีบางรายวิชาไม่จําเป็นต้องเรียน เช่น วิชาแพลงก์ตอน  

2. นิสิตคิดว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบณัฑิตทีม่ีคุณลักษณะ 

- ความเปน็ผู้นาํ ตรงเวลา มีความรบัผิดชอบ  

- ต้องคิดถึงเป้าหมายความต้องการของตนเอง และผู้ใช้บัณฑิต 

- มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ต้องการปฏิบัติงาน เช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี  

3. โอกาสทีไ่ด้รบัจากการศึกษา 

- ต้องเรียนเนื้อหา 4 ป ีและมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ ทําให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบตัิงานจริง 

ได้เรียนรู้ชีวิตตนเอง ชอบสิง่ใด ได้เรียนรูข้้อดีข้อเสีย  

- สาขาผลิตภัณฑ์ประมง เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริง  

- ทักษะภาษาองักฤษ มีปัญหาทักษะการพดู การฟงั ถึงแม้คณะจะมีการจัดกิจกรรมให้กบันิสิต ซ่ึง

การทีน่ิสิตมีทกัษะภาษาอังกฤษไม่ดี เนื่องจากรากฐานการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน รวมทั้ง

หลักสูตรบงัคบัให้เรียนเพียง 4 รายวิชา และมีปัญหาการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยค่อนข้างยาก  

- ควรมีการบังคับให้นิสิตได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่อยูที่ค่วาม

กล้าของนิสิต แต่เด็กไทยส่วนใหญ่มีความรู้ไม่ด้อยกว่าชาติอื่น 

4.   ความพร้อมในการทําวิจัย ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ และงบประมาณสนบัสนนุ 

- ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบตัิการ แต่การ

สนับสนุนทุนในการจัดซ้ือเคมีในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง 

- ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มีความพร้อมด้านเครื่องมือครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ แต่ปริมาณอาจไม่

เพียงพอ ต้องจัดสรรในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม อย่างไรกต็าม ควรมีการสนบัสนนุ

งบประมาณในการจัดซ้ือสารเคมีเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจารย์ให้การสนับสนนุทนุบ้างเปน็บางส่วน 

- ควรมีการจัดสรรเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนิสิต 

5.  มีการสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของนิสิต ตลอดจนมีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง   
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6.  คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศ  และมี

นิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ทําให้มีโอกาสฝึกฝนตนเองให้มีความกล้ามากข้ึน  

7.  คณะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีเงินสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อให้นิสิตเปน็ทีย่อมรับของผูใ้ช้

บัณฑิต  

8.  นิสิตมีโอกาสพบอาจารย์ทีป่รึกษาน้อยมาก ซ่ึงบางภาควิชามีการจัดให้นิสิตพบปีละครั้ง บางภาควิชาปี

การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการติดตามนิสิตที่มีปัญหาทางด้านการเรียน ทั้งนี้ ควรมีการจัดกิจกรรมนิสิต

พบอาจารย์ทีป่รึกษาเพิม่ข้ึน 

 

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ข้าราชการ  จํานวน 6 คน 

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัทําแผน 

2. มีการสํารวจความคิดเหน็ในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการพฒันาของบุคลากร โดยผู้บริหาร

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรไปศึกษาต่อ แต่ควรมีทุนสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร 

3. นิสิตในแต่ละรุ่นมีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้แตกต่างกันไป ซ่ึงปจัจุบนัสามารถติดตามการ

ดําเนินงานได้ดี แต่ความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงาน การตรงเวลา มีพฤติกรรมลดลง บางคนให้ความ

ร่วมมือ บางคนไม่เข้าร่วมกิจกรรม  

4. นิสิตวิทยาเขตกําแพงแสน กับวิทยาเขตบางเขน มีระดับการศึกษา ความสามารถ ความสนใจในการ

เรียนใกล้เคียงกัน ซ่ึงวิทยาเขตกําแพงแสน มีระบบการดูแลอย่างทั่วถึง  

5. มีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในภาควิชา ทําให้คณะมีความเจริญก้าวหน้าข้ึน โดยคณะให้

การสนบัสนนุ และมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานีทดลอง เพื่อการฝึกงานสําหรบันิสิตจาก

ภาควิชาต่างๆ  

6. การปฏิบตัิงานมีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน พยายามทาํงานตอบสนองนโยบายของคณะ 

โดยมีการจัดทําแผน การจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงผู้บริหารมีการติดตามงานเปน็ระยะ 

7. ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย  

- ควรพัฒนาระบบ ERP ให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทํางาน เนื่องจากระบบยังไม่

สมบูรณ์ ทําให้การทํางานซ้ําซ้อน เกิดความสับสน และข้อมูลงบไม่ถูกต้อง  
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ภาคผนวกที่ 3   

ภาพกิจกรรม 

   
 

    
 

    
 

    


