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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และ
ให้บริการด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิทยาศาสตร์ทางน้ า  เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ า 
และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในแหล่งน้ า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นคณะเดียวใน
ประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการประมงที่ครอบคลุมทุกสาขาด้านการประมง โดยประกอบด้วย 5 
ภาควิชา คือ ภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชาชีววิทยาประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย อีก 
2 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะประมง และฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการฝึกงานและการวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ประกอบด้วย 10 หน่วยงานย่อย คือ ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาการประมง ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง สถานีวิจัยประมงศรีราชา สถานีวิจัยประมง
คลองวาฬ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม สถานีวิจัยประมงก าแพงแสน และสถานีวิจัยประมงเพ่ือพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน 
 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะประมง ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ                   
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร               
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 19 คน 

คณะประมง  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ                
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66              
ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะประมงมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.92 มีหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตร ที่“ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน - หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.44  
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 

1. คณะประมงมีหลักสูตรด้านการประมงที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการประมง  มีการเรียนการสอน 
ในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก และจากการที่เป็นคณะเก่าแก่ ก่อตั้งมาพร้อม
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีศิษย์เก่าจ านวนมาก ท างานอยู่ในภาคราชการและเอกชน ประกอบกิจการ
ส่วนตัว ท าให้คณะมีข้อได้เปรียบในด้านการติดต่อประสานงานกับทางราชการ บริษัทเอกชน รวมถึงการมีงานท า
ของบัณฑิต อย่างไรก็ตามหลายหลักสูตรของคณะ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ยังมีคะแนนในการประเมิน
หลักสูตรในระดับที่ไม่สูงนัก จึงเป็นสิ่งที่คณะต้องด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ และมีแผนแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

2. คณะประมงมีคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสูงถึงร้อยละ 83.10 และมีผลงานทาง
วิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติ ระดับนานาชาติสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่คณาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิจัย                   
หากคณะจะมีมาตรการเสริมที่เป็นรูปธรรมในการกระตุ้นให้คณาจารย์ได้ท าผลงาน เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
น่าจะมีโอกาสสูงในการที่จะท าให้จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3. คณะประมงยังคงมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณในการบริหารงาน มีข้อจ ากัดในด้านการเพ่ิมรายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต แต่รายจ่ายมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นจากการที่คณะมีพนักงานเงินรายได้ที่ต้อง
ใช้เงินรายได้ของคณะจ านวนมาก และยังมีรายจ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาสถานีวิจัยที่มีอยู่หลายแหล่ง ดังนั้น
คณะควรมีแผนทางการเงินระยะ 5 ปี หรือมากกว่า เพ่ือวิเคราะห์รายรับ รายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี และมี
แผนการหารายได้เสริมจากโครงการพัฒนาทางวิชาการ โดยใช้ศักยภาพจากสถานีวิจัยและนักวิจัยที่มีจ านวนมาก 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 7 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 4 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 2 กิจกรรม 
และยงัไม่ไดด้ าเนินงาน 1 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. จัดการความรู้ (KM) ด้านวิชาการ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามผู้บริหารคณะประมงได้
มีนโยบายที่จะด าเนินการโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและอนาคต
ของการประมงไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  
คณะประมง ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยได้รับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 16 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 
กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.80 ได้คุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.43) กระบวนการ อยู่ในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 4.00) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.84) 

หากพิจารณารายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะประมง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.84 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตร “ไมผ่่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และองค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.62 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.59 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.50  

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
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     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

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

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

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

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 
08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ ณ ห้อง

ประชุม 305 ชั้น 3 คณะประมง  
09.30 –11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะประมง    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

- ผู้บริหารคณะประมง รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
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1) ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP)  
2) สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต  

3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

-  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามผู้บริหารคณะประมง  
11.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ อาจารย์ / ผู้ใช้บัณฑิต (กลุ่มละ 30 นาที) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์ นิสิต / ศิษย์เก่า / บุคลากรสายสนับสนุน (กลุ่มละ 30 นาที) 
14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้อง 

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 
09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร เพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ  

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

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

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะประมง  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ                

มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเ อง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66              
ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะประมงมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.92 มีหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตร ที่“ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน - หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.44  

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

(คัดลอกตาราง ป.2 จาก CHE QA Online) 

 
 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

องค์ประกอบที่ 1  
การผลิตบัณฑิต 

4.57 5.00 2.92 4.44 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ 

- 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.68 4.86 3.96 4.66 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะประมง ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

 (คัดลอกตาราง ป.1 จาก CHE QA Online) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

(เช่น เหตุผล
ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสตูรทุกมี
ระดับคณุภาพ 
2.50 ขึ้นไป 

2.92 1 2.92 / 2.92   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 80 59 71 83.10 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 50 42 71 59.15 / 3.70   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 สัดส่วน 20:1 1,130.56 67 -15.65 x 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 5 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 สัดส่วน 
220,000 บาท
ขึน้ไป/คน 

46,716,205.00 72 648,836.18  / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 60 72.80 76 95.79 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ - - 6 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 ข้อ - - 6 / 4.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ - - 6 / 5.00  เพิ่มข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.66   

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี  
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 จุดแข็ง 
1. มีหลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมทุกศาสตร์ในด้านการประมง ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

นิสิตมีโอกาสได้เลือกเรียนรายวิชาที่นอกเหนือจากวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ 
2. มีจ านวนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจ าในเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต เพ่ือให้นิสิตได้

มุมมองในการประกอบอาชีพในอนาคต 
จุดที่ควรพัฒนา 

  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรมีกลไกในการก ากับดูแลให้มีการจัดท าการประเมินความส าเร็จของแผนกิจกรรมนิสิตให้

เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
ประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดแข็ง 

1. มีผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจ านวนมาก จ านวนผลงาน
ทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.79 

2. มีสถานีวิจัยด้านการประมงหลายแหล่ง กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคครอบคลุมการวิจัยทั้งในด้าน             
น้ าจืด น้ ากร่อย น้ าเค็ม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรมีฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะเอง เพ่ือที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหาร

พันธกิจด้านการวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 

  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  - 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดแข็ง 

1. คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมจากงบประมาณแผ่นดิน
โดยตรงจ านวนหนึ่ง ท าให้คณะสามารถให้บริการทางวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าได้หลายโครงการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะและมหาวิทยาลัยควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันในการจัดท าแผนการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม โดยคณะอาจเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการที่คณะประมงมีศักยภาพด าเนินการ และ
คณะอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมโครงการด้วย 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดแข็ง 
  - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกรรมตามประเพณีทั่วไป 

ไม่พบส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมงโดยตรง 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรมีกิจกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของการประมงโดยตรง เพ่ือสืบทอดและ

อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นทางด้านการประมงไม่ให้สูญหายไป 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 
 จุดแข็ง 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  - 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการจัดท าการจัดการความรู้ (KM) ในปีที่ผ่านมา แต่มีโครงการจะด าเนินการในปีการศึกษา 

2560 
2. คณะมีรายรับกับรายจ่ายในแต่ละปีที่ใกล้เคียงกัน แต่รายจ่ายด้านหมวดเงินเดือนของพนักงานเงิน

รายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น และคณะยังมีสถานีวิจัยจ านวนหลายแห่ง               
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการบริหารงาน เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นในระยะยาวคณะ
อาจมีปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ KM เพ่ือท าการก าหนดหัวข้อและก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้

ชัดเจนว่าจะให้กลุ่มใดเข้าร่วมกิจกรรม และแจ้งให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และควรมีผู้รับผิดชอบ
ในการบันทึก สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากวิทยากร เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

2. คณะควรท าแผนทางการเงินระยะ 4 ปี หรือ 5 ปี เพ่ือประมาณการรายจ่ายในแต่ละปี และรายรับ             
ที่จะมาสนับสนุน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่มีจ ากัดได้ทันเวลา 

3. การจัดการความเสี่ยงของคณะ ควรขยายพื้นที่ครอบคลุมถึงสถานีวิจัยที่คณะมี  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 ภาพกิจกรรม 

  
คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบ้ริหารคณะประมง 

  
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย์ และนิสิต 

  
คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาเอกสารหลักฐาน 

  
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหาร และบุคลากรรับทราบ 

 


