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1.1  ประวัติความเปนมา 
 การจัดตั้งคณะประมง มีขึ้นพรอมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป   พ.ศ. 2486 รัฐบาล   
(จอมพล ป.พิบูลสงคราม) เห็นความสําคญัของการเกษตรจึงไดปรับปรุงและรวมวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่บางเขนกบัโรงเรียนวนศาสตรเขาดวยกนั ตั้งเปนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร สังกดักระทรวง 
ศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2486 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 60 
ตอนที่ 7 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2486  ซ่ึงถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และการจัดตั้งคณะประมง
อยางเปนทางการ  และไดมีพัฒนาการตางๆ เรื่อยมาจนถึงปจจุบันโดยสังเขป ดังน้ี  

พ.ศ. 2486 คณะประมง กอตั้งพรอมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 
2 กุมภาพันธ 2486 เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต สรางงานวิจัยและ
ใหบริการวชิาการดานการประมง การเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า วิทยาศาสตรทางน้ํา เทคโนโลยีการเก็บรักษา
และแปรรูปสตัวนํ้า และผลติภัณฑจากสิ่งมีชีวิตแหลงอ่ืนๆ ในแหลงนํ้า 

พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดยายสังกัดไปขึ้นตอสํานักนายกรัฐมนตรี และมี
พระราช กฤษฎีกาจัดแบงคณะในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2509 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 
83 ตอน 22 มีนาคม 2509 ให คณะประมง ประกอบดวย 4 แผนกวิชา 

1. แผนกวิชาชีววิทยาประมง 
2. แผนกวิชาประมง (ภายหลังเปลี่ยนชือ่เปน การจัดการประมง) 
3. แผนกวิชาผลิตภัณฑประมง 
4. แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 
พ.ศ. 2512 เริ่มใชคําวา “ภาควิชา” แทนคําวา “แผนกวิชา” พรอมกับมีสวนราชการ

เพ่ิมขึ้น 2 สวนราชการ คือ 1) ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 2) สํานักงานเลขานุการ ไดปรับปรุง
และขยายงานสอนใหครอบคลุมอยางกวางขวางและสมบูรณยิ่งขึ้น จึงไดเปลี่ยนสายงานสอนจาก
แผนกวิชาเปนภาควิชา แลวเพ่ิมภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเลอกีภาควิชา รวมเปน 5 ภาควิชา, 1 
สํานักงาน ประกอบดวย 

 
 
   

ขอมูลพื้นฐานของคณะประมงขอมูลพื้นฐานของคณะประมง 
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1) ภาควิชาการจัดการประมง 
2) ภาควิชาชวีวทิยาประมง 
3) ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 
4) ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 
5) ภาควิชาวทิยาศาสตรทางทะเล 
6) สํานักงานเลขานุการคณะประมง 
พ.ศ. 2522 ไดยายที่ทําการคณะจากตึกพลเทพมายังอาคารคณะประมง (ปจจุบันคือ 

คณะมนุษยศาสตร) เปนอาคารที่สรางขึ้นจากเงินกูจากธนาคารโลก ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เปนที่ทําการและการเรียนการสอน 4 ภาควิชาและสํานักงานเลขานกุาร  สวนภาควิชา
เพาะเลี้ยงสตัวนํ้ามีที่ทําการและบอทดลองแยกออกไป ตั้งอยูบริเวณดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย 
ใกลโรงสูบนํ้า (ปจจุบันคืออาคารวลัยลักษณ) 

พ.ศ. 2544  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการกอสรางอาคารเรียนและปฏบิัตกิารคณะประมง 
กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2548 จึงไดยายมาทําการประจํา ณ อาคารใหม และไดตั้งชื่อวา “อาคาร
บุญอินทรัมพรรย” เพ่ือเปนเกียรติแก ศาสตราจารยบุญ อินทรัมพรรย อดีตคณบดีคนแรกของคณะ
ประมง 

คณะประมงไดขออนุมัติปรับโครงการสรางการแบงสวนราชการภายในคณะฯ ใหม 
โดยรวมหนวยงาน ศูนย และสถานวีิจัย ใหอยูภายใตฝายสนับสนุนวิชาการ  ไดรับอนุมัติตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในป พ.ศ. 2549 ใหปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะ
ประมง โดยใหเพ่ิม “ฝายสนับสนุนวิชาการ”เปนหนวยงานภายในคณะประมง มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชา และใหแบงสวนราชการภายในประกอบดวย หนวยงาน ศนูยและสถานวีิจัย ดังน้ี 

 

1) หองสมุดสุรีย วิมลโลหการ 
2) พิพิธภัณฑธรรมชาตวิิทยาประมง 
3) ศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง 
4) ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า 
5) ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ 
6) สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
7) สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
8) สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
9) สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน 
10) ศูนยเครื่องมือกลาง คณะประมง 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน และพนัธกิจ  
 คณะประมง ไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน ไวดังน้ี 
      ปรัชญาและปณิธาน  

มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  
สรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคณุภาพและถายทอดสูสังคม 
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 วิสัยทัศน 
คณะประมงเปนสถาบันแหงความเปนเลศิทางวชิาการในดานการประมงและ 

วิทยาศาสตรทางน้ําที่สรางสรรคองคความรู และผลติบุคลากร เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และ
ประเทศชาต ิ

 พันธกิจ 
พัฒนาคณะประมงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพ คุณธรรม 

และจริยธรรมสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคณุภาพ   และเปนสถาบนัที่สามารถสรางสรรคและถายทอด
ผลงานวิจัยทีมี่คุณภาพ เปนแหลงความรูสําหรับสังคมและชุมชน 
 

1.3  นโยบาย  
คณะประมง ไดกําหนดนโยบายโดยรวม เพ่ือเปนแนวทางในการบรหิารงานดังตอไปนี้ 
1) ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอน สงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะฯ  ทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคณุธรรมทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะประมง 

2) ดานการพัฒนานิสิต สนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสงเสริมการเรยีนการสอน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาประสบการณวิชาชีพของนิสิต 

3) ดานการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย  กําหนดแผนงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  
เพ่ือสงเสริมการวิจัยแบบบรูณาการ พัฒนาและสรางองคความรูใหม 

4) ดานการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชา การสนับสนุนใหมีจัดกิจกรรมและโครงการ 
บริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ 

5)  ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  สนับสนุนและสงเสริมการจัดกรรม/โครงการเพื่อทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตางๆ 

6)  ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร โดยมุงเนนการบริหารงานในเชิงรุกและ
ใชทรัพยากรอยางสมดุลและเกิดประโยชน   พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสทิธิภาพและมรีะบบการ
ประกันคุณภาพ  รวมทั้งสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรในสายงานตางๆ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

7)  การสงเสริมการประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ  จัดคณะกรรมการประชาสัมพันธและ
กิจการพิเศษ เพ่ือสนับสนุนงานดานอ่ืน ๆ ของคณะประมง 
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1.4  วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการ 
 

    ประเดน็ยุทธศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะประมง 
1. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู 
ตลอดชีวติ  
 

1.พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองตอความตองการของตลาด แรงงานและ
สังคม 

2. การฝกทกัษะดานอาชพีเพ่ือแกปญหาความ
ยากจน 
 

2. พัฒนาการบริการวิชาการดานการประมงและ 
วิทยาศาสตรทางน้ําอยางกวางขวางและตอบสนอง
ความตองการของสังคม 

3. การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบ 
บริหารจัดการ  

3.พัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานและจัดการ
องคกรใหสามารถดําเนินการไดอยางประสิทธิภาพ  

4. การพัฒนาขีดวามสามารถในการแขงขนัของ 
ประชาชน โดยใชความรูเปนฐาน  
 

4. พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยใหมีประสทิธิภาพ 
เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูทางวิชาการทีต่อบสนอง
ตอความตองการของสังคมและประเทศชาต ิ

 5. พัฒนาและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และคุณธรรมอันดีงาม  

 

จากประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว คณะประมง ไดนํามากําหนดวัตถปุระสงค  กลยุทธและ 
มาตรการในแตละประเด็น   เพ่ือใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคของมหาวิทยาลัยฯ และพันธกิจของ 
หนวยงานดังน้ี  
 

 วัตถุประสงค กลยุทธและมาตรการ 
 

วัตถุประสงคที่ 1 : ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปรญิญาตรี 
    ในสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะประมง   
 

กลยุทธ มาตรการ 
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพในการเรียนการ
สอนของนิสิต 

• มีระบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู
ของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ 

•วิเคราะหและแกปญหาผลการเรียนของนิสิตตกต่ํา 
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตสงเสริม 
ผลงานทางวิชาการของนิสิต เพ่ือเสริมทักษะใหกบั
นิสิตนอกเหนอืจากวิชาการตามหลักสูตร 

2.  พัฒนาระบบอาจารยทีป่รึกษาใหเขมแข็ง  •  มีกระบวนการขับเคลื่อนเพ่ือสงเสริมใหคณะ 
ประมงมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็ง 
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กลยุทธ มาตรการ 
3.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทันสมัยสอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน 

•  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน มีความยืดหยุน 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและทศิทางการ
พัฒนาทางวิชาการในปจจุบัน  

4.  ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนิสิตให
มีความพรอมตอตลาดแรงงานและสังคม 
 

•    ปรับปรุงระบบการรบันิสิตเพ่ือขยายโอกาส 
ทางการศึกษาเพื่อใหผูเรียนในชุมชนและทองถิ่นให
ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีมาตรฐาน 

•  มีระบบการเรียนการสอนและกระบวนการ 
เรียนรูของนิสิตที่มีประสทิธภิาพ 

 

วัตถุประสงคที่ 2 :   พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุงสรางองคความรูที่เปนเลิศของคณะประมงให 
      เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

กลยุทธ มาตรการ 
1.ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม เพ่ือพัฒนา
ความเขมแข็งทางวิชาการในสาขาการประมง 
เพ่ือแกปญหาของประเทศ   

•กําหนดนโยบายและแผนงานวิจัยใหสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติและทิศทางการ 
พัฒนาประเทศในปจจุบัน 

•   ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยใหเอ้ือตอ 
การสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยของบคุลากร  
นิสิต และหนวยงานภายในคณะฯ เชน ใหรางวัล
สําหรับผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ มีกองทุนสนับสนนุงานวิจัย 
สําหรับบุคลากรและนิสติ เปนตน     

2. ผลิตนักวจัิยรุนใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนา
งานวิจัยทั้งงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต 

•   ใหการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมที่มีศกัยภาพใน
การผลิตผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 

•สงเสริมใหบคุลากรสายสนับสนุนและหนวยงาน
สนับสนุนวชิาการผลิตผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ
ดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม 

• ขอความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
3.   เผยแพรผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ  

• ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยใหเอ้ือตอ 
การสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยของบคุลากร  
นิสิต  และหนวยงานภายในคณะฯ  เชน ให 
รางวัลสําหรับผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ใน
ระดับนานาชาติ มีกองทุนสนับสนุนงานวจัิย   
สําหรับบุคลากรและนิสติ เปนตน     
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วัตถุประสงคที่ 3 :   เปนแหลงความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เขมแข็งในการดําเนินงานดาน 

      การใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
กลยุทธ มาตรการ 

1. สงเสริมศักยภาพของหนวยงาน บุคล 
และนิสิต ดําเนินกิจกรรมดานบริการวชิาการเพื่อ 
ถายทอดองคความรูสูสังคม  

• สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน บคุลากรและ
นิสิต จัดกิจกรรม / โครงการฝกอบรม ถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนอง 
 ความตองการของประชาชน ชุมชน และสังคม 

 •สงเสริมศักยภาพของหนวยงานฝายสนับสนุน
วิชาการในการใหบริการทางวิชาการจนเปนที ่
ยอมรับและสามารถสรางรายไดใหกับ 
หนวยงาน 

2. ปรับปรุงความพรอมของหองปฏิบัติการเพื่อการ
บริการวิชาการ 

•   พัฒนาปรับปรุงดานปจจัยเกื้อหนุนและหอง 
ปฏิบัติการใหเขาสูระบบมาตรฐานสากล  
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

3.เพ่ิมศักยภาพการมีสวนรวมในการแกปญหาของ
สังคมทั้งปญหาทั่วไปเฉพาะหนาและเรงดวน 

•  สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน บคุลากร 
และนิสิต  จัดกิจกรรม/โครงการฝกอบรมถายทอด 
ความรูและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของประชาชน ชุมชนและสังคม 

4. สงเสริมและพัฒนาการใหบริการวิชาการสูระดับ
นานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 

•   ประสานความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
หนวยงานภายในประเทศและตางประเทศเพื่อ 
สรางเครือขายและมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน และประเทศ 

•จัดตั้งศูนยหรือหนวยงานกลางในระดับคณะฯ  
เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการ 
และกิจกรรมการบริการวิชาการของบุคลากรและ
หนวยงาน 
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วัตถุประสงคที่ 4   ปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการทุกดาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อ 

    รองรับนโยบายการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยและคณะประมงไดอยางมี    
    ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

กลยุทธ มาตรการ 
1.การบริหารงานแบบมีสวนรวมของบุคลากร
และมีธรรมาภบิาล  

•   มุงเนนการบริหารงานในระบบธรรมาภิบาล 
โดยบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานของ 
หนวยงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได 

•  จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏบิัตริาชการ 
ของคณะประมง เพ่ือถายทอดไปยังหนวยงานและ 
บุคลากร  

2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองรวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ  

•   ปรับปรุงระบบและวธิีการดําเนินงานภายใน 
หนวยงานใหถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัยสามารถใช
ทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  

•    จัดตั้งคณะกรรมการดานการประชาสัมพันธเพ่ือ 
พัฒนาปรับปรุงงานดานการประชาสัมพันธ   และการ 
ติดตอประสานงานหนวยงานภายใน/ภายนอก 
ประชาชนทัว่ไป และหนวยงานตางประเทศ 

2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองรวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ  

•    จัดตั้งคณะกรรมการดานกิจการพิเศษเพื่อ  
ดําเนินงานในนโยบายเชิงรกุและการสนบัสนุนงาน
ดานอ่ืน ๆ ของคณะประมง 

3.ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานทุกดาน  

•   ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของภาควิชา และฝาย 
สนับสนุนวชิาการ ใหมีความเชื่อมโยงกับระบบ 
ฐานขอมูลสวนกลางของคณะและมหาวทิยาลัยฯให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

4.สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
ศักยภาพ และความตองการของหนวยงาน 

•   จัดทําแผนงานและงบประมาณเพื่อสนับสนุน 
บุคลากรใหบคุลากรมีโอกาสพัฒนาความรู 
ประสบการณและทักษะความชํานาญเพื่อความ 
กาวหนาในวชิาชีพทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

5.  เพ่ิมประสทิธิภาพการจัดหา / จัดสรร และ 
บริหารดานการเงินเพ่ือพัฒนาคณะประมง 

•    จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรดานการ 
เงินและการบริหารงบประมาณของคณะฯ 
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กลยุทธ มาตรการ 
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพและการควบคุม 
ภายในของคณะประมงใหมีมาตรฐานตาม 
เกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

•    พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ภายในหนวยงาน โดยยึดหลัก การควบคมุคุณภาพ 
 การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 เพ่ือสรางความเขาใจรวมกนัของบุคลากรทุกระดับ
และตระหนักวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ 
การดําเนินงานประจําวัน  

•    ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของภาควชิา และ 
ฝายสนับสนุนวิชาการ ใหมีความเชื่อมโยงกับระบบ 
ฐานขอมูลสวนกลางของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ ให 
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 

วัตถุประสงคที่ 5   สนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและกิจกรรมทีมุ่งปลูกฝง 
                        คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  

กลยุทธ มาตรการ 

1. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดทําโครงการ 
พัฒนาจริยธรรมและศลิปวฒันธรรมของนิสิต 
และบุคลากรอยางตอเน่ือง 
 

•   สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงาน บุคลากร  
และนิสิต จัดกจิกรรม/โครงการทํานุบํารุง อนุรักษ  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมทั้งกิจกรรม 
สงเสริมระบบคุณคาและคณุธรรมจริยธรรมใน
ปจจุบัน  

2.  เพ่ิมบทบาทของสมาคมนิสิตเกาคณะประมง 
ภายใตการมีสวนรวมของนสิิตและบุคลากร 
 

• มีฝายประชาสัมพันธเพ่ือเปนศูนยกลางในการ 
ติดตอประสานงาน และจัดกิจกรรมเพื่อสราง 
ความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต / ศิษยเกาและ 
บุคลากรอยางตอเน่ือง 

 

1.4  ภารกิจและแผนดําเนินงาน 
ภารกิจหลัก 

 1.   การเรียนการสอน โดยเนนการผลิตบัณฑิตในสาขาประมง ทั้งในระดับปริญญาตรีและ 
บัณฑิตศึกษา 

2.  การวิจัย  มุงพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และสรางองคความรูที่เปนเลิศของคณะประมงให
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

3.  การบริการวิชาการแกสงัคม  เปนแหลงความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการดานประมงไป
บริการใหความรู คําปรึกษาแนะนํา จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีแกสังคมและชุมชน 

4. การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  ใหการสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
กิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม โดยใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวม 
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5. การบริหารและจัดการ มุงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทุกดาน และพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรเพื่อดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะประมงไดอยางมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล 
 ภารกิจรอง 

1. ใหความรวมมือและสนับสนนุการดําเนินงานและกิจกรรมตามที่มหาวทิยาลัยฯ จัดขึ้น 
             แผนดําเนินงาน 
 เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะประมงเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว คณะฯ จึงได
กําหนดแผนการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2552 ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของ
คณะ ตลอดจนตอบสนองตอภารกิจของมหาวิทยาลัย จํานวน 8 แผนงาน คือ 
 แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 แผนงานที่ 2 แผนงานว ิจัย 
 แผนงานที่ 3 แผนงานการบริการวิชาการ 
 แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ 
 แผนงานที่ 5 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
 แผนงานที่ 6 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 แผนงานที่ 7 แผนงานกิจกรรมนิสิต 
 แผนงานที่ 8 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.6  โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน  

  แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: *  แบงสวนราชการภายในคณะประมง มีฐานะเทียบเทาภาควิชา อนุมัติโดย 
                  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2549 

คณะประมง 

ภาควิชา 

ภาควิชาการจัดการประมง 

ภาควิชาชีววิทยาประมง 

ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 

ฝายสนับสนุนวิชาการ * 

สํานักงานเลขานุการ 

1)   หองสมุดสุรีย  วิมลโลหการ 
2)   พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง 
3)   ศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง 
4)   ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา 
5)   ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงาม 
     และพรรณไมน้ําประดับ 
6)   โรงงานตนแบบอาหารสัตวน้ํา 
7)   สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
8)   สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
9)   สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
10) สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน 
11) โรงงานตนแบบแปรรูปสัตวน้ํา 
12) โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยประมงลพบุรี 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

งานคลังและพัสดุ 

งานนโยบายและแผน 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
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  แผนภูมิโครงสรางองคกรคณะประมง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล ฝายสนับสนุนวิชาการ* สํานักงานเลขานุการ 

สถานีวิจัยประมงศรีราชา 

กรรมการประจําคณะ 

ภาควิชาผลิตภัณฑประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ภาควิชาชีววิทยาประมง ภาควิชาการจัดการ

ศูนยพัฒนาชายฝง หองสมุดสุรีย  วิมลโลหการ ศูนยปฏิบัติการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ําจืดวิทยาเขตบางเขน 

ศูนยคอมพวิเตอรคณะประมง 

สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 

โรงงานตนแบบอาหารสัตว
้

สถานวีิจัยประมงกาํแพงแสน 

โรงงานตนแบบแปรรูปสัตวน้ํา สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง 

 

เรือสํารวจวิจัยเกษตรศาสตร 1 

โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยประมงลพบุรี 

 

ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
ปลาสวยงามและพรรณไมน้ําประดับ 

ศูนยปฏิบัติการวิเคราะห 
ผลิตภัณฑประมง 

คณะประมง 

เรือสํารวจวิจัยเกษตรศาสตร 2 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานคณะประมง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ
  

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ั

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหนาภาควิชา 
ผลิตภณัฑประมง 

หัวหนาภาควิชา 
เพาะเลี้ยงสตัวน้ํา 

หัวหนาภาควิชา 
วิทยาศาสตรทางทะเล 

หัวหนาภาควิชา 
ชีววิทยาประมง 

หัวหนาภาควิชา 
การจัดการประมง 

หัวหนาฝาย 
สนับสนุนวิชาการ 

เลขานุการ 
คณะประมง 

รองคณบดีฝายวิจัย 

คณะประมง 
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1.7   รายนามผูบริหาร และคณะกรรมการชุดตางๆ   

        คณะผูบริหารคณะประมง  ปการศึกษา 2552 
1. ผศ.ดร.สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง  
2. ผศ.ดร.เมธี   แกวเนิน  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
3. ดร.จุฑา  มุกดาสนิท รองคณบดีฝายวิชาการ 
4. ดร.เกรียงไกร  สถาพรวานิชย รองคณบดีฝายวิจัย 
5. ดร.วรัณทัต  ดุลยพฤกษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
6. ดร.วรรณวิมล  คลายประดิษฐ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสมัพันธ 
7. ผศ.ดร.ธรณ  ธํารงนาวาสวัสดิ ์ รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
8. ผศ.ภัสสรา  รัตนพิศิฏฐ หัวหนาภาควชิาการจัดการประมง  
9. ผศ.ณรงค  วีระไวทยะ หัวหนาภาควชิาชีววิทยาประมง 
10. ผศ.ดร.จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร หัวหนาภาควชิาผลิตภัณฑประมง 
11. ศ.ดร.อุทัยรัตน ณ นคร หัวหนาภาควชิาเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 
12. ผศ.สุนันท  ภัทรจินดา หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล 
13. ผศ.ดร.มณฑล อนงคพรยศกุล หัวหนาฝายสนับสนุนวิชาการ 
14. นางสาวปราณี เปยธัญญา หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะประมง 

            

 คณะกรรมการประจําคณะประมง  
1. นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ           คณบดีคณะประมง   ประธานกรรมการ 
2. นายเมธี  แกวเนิน                   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
3. นายเกรียงไกร  สถาพรวานิชย     รองคณบดีฝายวิจัย   กรรมการ 
4. นางภัสสรา  รัตนพิศิฏฐ             หัวหนาภาควชิาการจัดการประมง กรรมการ 
5. นายณรงค วีระไวทยะ               หัวหนาภาควชิาชีววิทยาประมง กรรมการ 
6. นางสาวจิราพร  รุงเลศิเกรียงไกร   หัวหนาภาควชิาผลิตภัณฑประมง กรรมการ 
7. นางอุทัยรัตน ณ  นคร               หัวหนาภาควชิาเพาะเลีย้งสัตวนํ้า กรรมการ 
8. นางสุนันท  ภัทรจินดา               หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล กรรมการ 
9. นายนนทวทิย  อารียชน       กรรมการประจําคณะประเภทอาจารยประจํา 
10. นางสาวอิสริยา  วุฒิสินธุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
11. นางสาวปราณี เปยธัญญา ผูชวยเลขานุการ 
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 คณะกรรมการชุดตางๆ 
     คณะกรรมการวิชาการประจําคณะประมง 

รองคณบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรมีนแพทย 

คณบดีคณะประมง    ที่ปรึกษา 
นายชลอ  ลิ้มสุวรรณ                                    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก 
รองคณบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 

     คณะทํางานวิจัยสถาบนั 
รองคณบดีฝายวิชาการ    ประธานคณะทํางาน 

     คณะทํางานรางหลักสูตรปริญญาตรี (ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางน้ํา) 
นายยนต  มุสิก     ประธานคณะทํางาน 

     คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการปรับปรุง การเปดรายวิชาและหลักสูตร 
นายชลอ  ลิ้มสุวรรณ    ประธานอนุกรรมการ 

     คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (ประมง) 
นายวันชัย  วรวัฒนเมธีกุล   ประธานคณะทํางาน 

   คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต 
นายวรัณทัต  ดุลยพฤกษ   ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต  
นายวราห  เทพาหุดี    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษานิสิต 
นายสุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ   ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการวิจัย 
 รองคณบดีฝายวิจัย    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการพิจารณาการใชสัตวนํ้าเพื่อการทดลอง 
รองคณบดีฝายวิจัย    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการดานการจัดการความรูภายใน 
คณบดี      ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณบดีคณะประมง    ประธานคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการฝายกิจการพิเศษ 
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการบริหารสถานีวิจัยประมง 
คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
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   คณะกรรมการสงเสริมกิจการของคณะประมง 

  คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการประชาสมัพันธ 

นางสาววรรณวิมล  คลายประดิษฐ  ประธานคณะกรรมการ 
     คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย 

คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
     อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิต 

นางสาวสุนทราภรณ  ลิ่มสกุล            ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะประมง 

   คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
       คณะทํางานดานขอมูลการประกันคณุภาพของคณะประมง 
  คณบดีคณะประมง    ประธานคณะทํางาน 
1.8  ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานภายในคณะประมง  

คณะประมงมีการแบงสวนราชการออกเปน 5 ภาควชิา, สํานักงานเลขานุการ และฝาย
สนับสนุนวชิาการ (ประกอบดวยหนวยงานภายใน จํานวน 10 หนวยงาน)  ดังน้ี  

1. ภาควิชาการจัดการประมง  
 ภาควิชาการจดัการประมง ปจจุบันมีที่ทําการอยู ณ อาคารเมฆบุญพราหมณ บริเวณติดกับ
ถนนวิภาวดีรังสิต  เปนภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวชิาการทางดานการจัดการ
ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการอุตสาหกรรมประมง การจัดการชุมชนและสังคม
ประมง เศรษฐกิจการประมง การจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศ สมุทรคดีศึกษา กฎหมายและ
นโยบายการประมง 
 2. ภาควิชาชวีวทิยาประมง 

 ภาควิชาชวีวทิยาประมง ปจจุบันมีที่ทําการอยูที่ชั้น 6-7  อาคารบุญอินทรัมพรรย และบริเวณ
ชั้น 1 อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์ เปนภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน  การวิจัย และบริการวิชาการใน
ดานทรัพยากรมีชีวิตในน้ํา ซ่ึงรวมหมวดวิชาทางดานอนุกรมวิธาน และชวีวทิยาของสัตวนํ้า พรรณไม
นํ้าและสาหราย กายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตวนํ้าทีมี่ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  โรคและปรสิตของ
สัตวนํ้า   ชีววทิยาประมง แหลงนํ้าและนิเวศวิทยาทางน้ํา พิษวิทยาและสิ่งแวดลอมทางน้ํา  

3. ภาควิชาผลิตภัณฑประมง  
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง  ปจจุบันมีที่ทําการอยูทีช่ั้น  7 อาคารบุญอินทรมัพรรย  เปน

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวชิาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการจบัสัตวนํ้า 
ซ่ึงรวมถึงการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบวางผังโรงงานและเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 
แปรรูปสัตวนํ้า การบริหารการผลิต มาตรฐาน การตรวจสอบและการพัฒนาคุณภาพสัตวนํ้า พืชนํ้า 
และผลติภัณฑ จุลชีววิทยาประมงและชวีเคมีของสตัวนํ้า และผลติภัณฑสัตวนํ้า  
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4. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ปจจุบันมีที่ทําการอยู ณ อาคารเมฆบุญพราหมณ บริเวณพื้นที่ดาน

ติดถนนวิภาวดีรังสิต เปนภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวชิาการ ในสาขาการ
เพาะเลี้ยงสตัวนํ้าซึ่งครอบคลุมตั้งแตเทคนิคการเลี้ยงพอแมพันธุ การเพาะฟก การอนุบาล การจัดการ
สุขภาพสัตวนํ้า การจัดการคุณภาพน้ําและดินพ้ืนบอ อาหารสัตวนํ้า เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวนํ้า
และการปรับปรุงพันธุสัตวนํ้า 

5. ภาควิชาวทิยาศาสตรทางทะเล 
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล   ปจจุบันมีที่ทําการอยู ณ อาคารเมฆบุญพราหมณ บริเวณติด

กับถนนวิภาวดีรังสิต  เปนภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน การวจัิย และบริการวิชาการในสาขาวิชา
ชีววิทยาทางทะเล สมุทรศาสตรเคมี สมุทรศาสตรสกายะ ซ่ึงรวมถึงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล ธรณีวิทยาทางทะเล เทคโนโลยีชวีภาพทางทะเล และเทคโนโลยีการทําการประมง  

6. สํานักงานเลขานุการ 
สํานักงานเลขานุการ ปจจุบันมีที่ทําการอยูที่ชั้น 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย เปนหนวยงาน

เทียบเทาภาควิชา ทําหนาที่ใหบริการ สงเสริมและประสานงานในดานการบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานบริการการศกึษา งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงาน
บริการทั่วไปแกภาควิชาและหนวยงานตางๆ ในคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ โดยดําเนินการตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่ทบวงมหาวทิยาลัยอนุมัต ิ เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจหลักทั้ง 4 ดานของคณะประมง ไดแก การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. ฝายสนับสนุนวิชาการ 
ฝายสนับสนุนวิชาการ ปจจุบันมีที่ทําการอยูบริเวณชัน้ 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย เปน

หนวยงานภายในคณะประมง มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ทําหนาที่บริหารจัดการและประสานงาน 
หนวยงาน ศนูย และสถานีวจัิยภายในคณะฯ ที่ไมไดทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิตเปนภารกจิหลัก แต
ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน การฝกงานนิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ และสนับสนุน
ภารกิจอ่ืนๆ ของคณะฯและมหาวิทยาลยัฯ โดยดําเนินการตามโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน
คณะประมง ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

 

7.1 หองสมุดสุรีย  วิมลโลหการ 
  หองสมุดคณะประมงไดกอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2504   ในปจจุบันหองสมุดคณะประมง
ไดเปลี่ยนชื่อเปนหองสมุดสุรีย วิมลโลหการ  เพ่ือเปนเกียรติแกอาจารยสุรีย วิมลโลหการ  มีหนาที่ 
ใหบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศทางประมง เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิต 
คณาจารย และนักวิจัยของคณะประมงและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั,  ใหบริการ
วิชาการทางประมง เผยแพรเอกสารทางวิชาการของคณะประมง และแลกเปลี่ยนเอกสารทางวชิาการ
กับหองสมุดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทางประมงทั้งในและตางประเทศ 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552                                                     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

17  

 

 
 

      7.2  พิพิธภัณฑธรรมชาตวิิทยาประมง 
       พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดจัด
ตั้งขึ้นในป พ.ศ.2507 ในสมัยที่ศาสตราจารยโชติ สุวตัถิ เปนคณบดี โดยไดรับการสนับสนุนการจัดตั้ง
จาก ศาสตราจารยอินทรีย  จันทรสถิตย  มีหนาที่เก็บรักษาตวัอยางสิ่งมีชีวิตในน้าํ เครื่องมือประมง
โบราณ วัตถทุี่เกี่ยวของกับการศึกษาทางดานธรรมชาติวิทยาทางน้ําของประเทศไทย  เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาคนควาและอางอิงทางดานอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ธรรมชาตวิิทยาและ
นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในน้าํ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของคณะประมงและนกัวิจัย
ภายนอกในดานอนุกรมวิธาน  และความหลากหลายทางชีวภาพในน้ําและใหความรูแกประชาชน
ทั่วไปทางดานธรรมชาตวิทิยาทางน้ํา 

 7.3 ศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง 
   ศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง ไดจัดตั้งขึ้นและเปดใหบริการในป พ.ศ.2541 มีหนาที่
ใหการสนับสนุนการเรียนการสอน ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีทางการประมง สําหรับการเรียน 
การสอนของนิสิตคณะประมง และการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมที่ศูนยคอมพิวเตอรฯ จัดขึ้นหรือที่
ศูนยฯ ให บรกิารแกโครงการตางๆ  สนบัสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมง รวมทั้งให 
บริการตางๆ ไดแก บริการเครือขาย บรกิารเกี่ยวกับตวัเครื่อง (Hardware) บริการดานโปรแกรมตางๆ 
(Software) บริการผลติสือ่อิเล็กทรอนิกส  และแหลงสืบคนขอมูลสารสนเทศทางการประมง การ
ประชาสัมพันธคณะประมงจัดระบบเครือขายและระบบฐานขอมูลทางการประมง 

              7.4 ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า 
  ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า  ชื่อเดิม “ศูนยอารทีเมียแหงชาต”ิ กอตั้งขึ้น
ภายใตโครงการอารทีเมีย  ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือทางวชิาการระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล
เบลเยี่ยม โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอนุมัติใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายในคณะประมง เม่ือ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2532   ตอมาในป 2533 จึงไดอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อหนวยงานเปน “ศูนยพัฒนา
เทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า” มีหนาที่ศกึษาวิจัยเชิงบรูณาการดานอาหารสัตวนํ้า พัฒนา ปรับปรุง
เทคโนโลย ี ควบคุมคณุภาพวัตถุดิบที่ใชผลติอาหารสัตวนํ้า อบรมและถายทอดเทคโนโลยี และ
ใหบริการทดสอบวิเคราะหคุณภาพวัตถดิุบที่ใชเปนอาหารสัตวนํ้า เผยแพรขอมูลขาวสารดานอาหาร
สัตวนํ้าและสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจัย  

             7.5 ศูนยวจิัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ 
  ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ กอตั้งขึน้ใน 
พ.ศ. 2545 โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหนาที่วิจัยเกี่ยวกบัปลาสวยงามและ 
พรรณไมนํ้าประดับในดานตางๆ และจัดอบรมเผยแพรขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปลาสวยงามและพรรณไม
นํ้าประดับใหแกนิสิตนักศึกษา  คณาจารย  นักวิชาการ  เกษตรกร และประชาชนผูสนใจ  และ
สนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวของกับปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ   และเปนศูนย
ในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณในกลุมผูประกอบการและผูสนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
ปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ  
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7.6 สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
สถานีวิ จัยประมงศรีราชา จัดตั้ งขึ้นในสมัยทานศาสตราจารยหลวงอินทรีย 

จันทรสถิตย เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2508 เดิมสังกัดคณะประมง และได
โอนยายไปสังกัดสถานีวิจัยและพัฒนา มก. ตั้งแตป พ.ศ. 2523-2544 และไดยายกลับมาสังกัดคณะ
ประมงในป 2544 โดยเปนหนวยงานภายใตฝายสนับสนุนวิชาการ ปจจุบันมีหนาที่คนควาวิจัย
ทางดานชีววิทยา สมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง การเพาะเลี้ยงแพลงก
ตอนเพื่อเปนอาหารสัตวนํ้าวัยออน การเพาะเลี้ยงหอยทะเล รวมถึงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า
และพรรณพืชนํ้าชายฝงบริเวณอาวศรีราชา ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน ถายทอดเทคโนโลยี และ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝกงานแกนิสิต นักศึกษาคณะฯ และสถาบันอ่ืน  
  7.7 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
    สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ   กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2504   เดิมชื่อ “สถานีวิจัยฝกงาน
นิสิตประมงคลองวาฬ” สังกัดคณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2533 ไดยายไปสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โอนยายมาสังกัดฝายสนับสนุนวชิาการ คณะ
ประมง เปลี่ยนชื่อเปนสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ  ในป พ.ศ. 2544 มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวิจัยและบริการวิชาการ การฝกงานนิสิต และการสนับสนุนการเรียนการสอนดานนิเวศวทิยาปา
ชายเลนทางดานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝง เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
และแกปญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าชายฝง  จัดฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานการ
เพาะเลี้ยงสตัวนํ้าชายฝงใหแกเกษตรและผูสนใจ ตลอดจนใหบริการแนะนําสงเสรมิการเพาะเลีย้งสัตว
นํ้า แกเกษตรและผูสนใจทัว่ไป 
   7.8 สถานีวิจัยประมงสมทุรสงคราม 
     สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม เดิมชื่อ “สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัด
สมุทรสงคราม” สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โอนยายมาสังกัดฝาย
สนับสนุนวิชาการ คณะประมง ในพ.ศ. 2544 และเปลี่ยนชื่อเปน สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม  มี
หนาที่ในการวิจัยและบริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝกงานของนิสิต งานดานการ
สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ  และงานวิจัย   เพ่ือวิทยานิพนธในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เผยแพรความรูทาง
วิชาการและเปนแหลงเผยแพรความรูทางวิชาการดานการเพาะเลี้ยงกุง ปู ปลาทะเล อารทีเมียและ
นิเวศวิทยาชายฝง ใหแกเกษตรกรที่สนใจ และจัดหารายไดจากการผลิตสัตวนํ้าและการบริการวิชาการ 

7.9 สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน 
  สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน เดิมชื่อ “สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า” สังกัด
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  คณะประมง  โอนยายมาสังกัดฝายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง และได
เปลี่ยนเปน สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน ในป พ.ศ. 2544  มีหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน การ
ฝกงานภาคสนามของนิสิตคณะประมง และชวยสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ ตลอดจน
การทําวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รวมทั้งการทําการศึกษา 
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วิจัยคนควาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ  ในดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจชนิดตางๆ  และจัด
อบรมเพ่ือถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเศรษฐกิจแกเกษตรกรผูสนใจ 
และหารายไดจากการผลิตและจําหนายพันธุสัตวนํ้าจืดเศรษฐกิจใหกับเกษตรกรที่สนใจ 
  7.10 ศูนยเครื่องมือกลางคณะประมง 
                          ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ครั้งที่ 9 / 2549 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งศูนยเครื่องมือกลางขึ้น เปนหนวยงานภายใตฝายสนับสนุนวิชาการ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยสําหรับบุคลากรและนิสิตคณะประมง ควบคุมดูแลและ
ใหบริการครุภัณฑการเรียนการสอนและประสานงานหองปฏิบัติการเฉพาะทางสวนกลางของคณะประมง 
 
1.9  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 
           บุคลากร 
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีบคุลากรปฏบิัตงิานทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 207 คน 
โดยมีขาราชการ จํานวน 74 คน ลูกจางประจํา จํานวน 48 คน พนักงานมหาวิทยาลยั 43 คน 
พนักงานเงินรายไดและพนกังานราชการ จํานวน 27 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 15 คน          
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1  จํานวนบุคลากรประจําคณะประมง จําแนกตามประเภทและระดับการศึกษา 

ประจําปการศกึษา 2552 

 บุคลากรประจํา 
ประเภท ต่ํากวาตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

 ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ขาราชการสาย ก  -   -   -   -  4 10 19 12 23 22 
ขาราชการสาย ข  -   -  7 1 3 3 1  -  11 4 
ขาราชการสาย ค  -  4 1 7  -  2  -   -  1 13 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 -   -  9 4 9 6 7 8 25 18 

พนักงานเงินรายได 8 9 3 2 1 2  -   -  12 13 
พนักงานราชการ  -   -  1 1  -   -   -   -  1 1 
ลูกจางประจํา 38 5 3 1  -  1  -   -  41 7 
ลูกจางชั่วคราว 4 10  -   -   -  1  -   -  4 11 

รวม 50 28 24 16 17 25 27 20 118 89 

         207 
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ตารางที่ 1.2   จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
ระดับ จัดการ ชีว.ปม. ผลิตภัณฑ เพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร รวม รวมท้ังส้ิน 

การศึกษา     ทางทะเล   

ป.ตรี  -   -   -   -   -   -  
70 ป.โท 6 5 3 5 4 23 

ป.เอก 7 9 11 9 11 47 
หมายเหตุ : สัดสวนคุณวุฒิ  ตรี : โท : เอก =  0 : 32.86 : 67.14 
      ไมนับรวมอาจารยประจําที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมครบ 9 เดือน จํานวน 1 คน  
      (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 คน) 
 

ตารางที่ 1.3   จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามการปฏิบัติงานจริง ประจําปการศกึษา 2552 
 จัดการ ชีว.ปม. ผลิตภัณฑ เพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร รวม 
     ทางทะเล  

ปฏิบัติงานจรงิ 12 11 13 13 13 62 
ลาศึกษาตอ 1 3 1 1 2 8 

หมายเหตุ : ไมนับรวมอาจารยประจําที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมครบ 9 เดือน จํานวน 1 คน  
      (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 คน) 
 

 
ตารางที่ 1.4   จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2552 

 

 
ภาควิชา 

 

ตําแหนงทางวิชาการ  

รวม 
 

รวม
ทั้งหมด อ. ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. 

- การจัดการประมง 1 5 3 1 3  -   -   -  7 6 13 
- ชีววิทยาประมง  -  5  5  -  4  -    -   -  9 5 14 
- ผลิตภัณฑประมง 2 5 5  -  2  -   -   -  9 5 14 
- เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 4 2  -  6  -  1  -  10 4 14 
- วิทยาศาสตรทาง 
  ทางทะเล 

 -  5 7  -  3  -   -   -  10 5 15 

รวม 4 24 22 1 18  -  1  -  45 25 70 
หมายเหตุ : สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ  ผศ. : รศ. : ศ. = 32.86 : 25.71 : 1.43   
                 ไมนับรวมอาจารยประจําที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมครบ 9 เดือน จํานวน 1 คน  
      (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 คน) 
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ตารางที่ 1.4  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน จําแนกตามหนวยงานและระดบัการศึกษา 
 บุคลากรประจําสายสนับสนุน 

ระดับ
การศึกษา 

ภ.การ
จัดการ
ประมง 

ภ.ชีววิทยา
ประมง 

ภ.
ผลิตภัณฑ
ประมง 

ภ.เพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า 

ภ.
วิทยาศาสตร
ทางทะเล 

สํานักงาน
เลขานุการ 

ฝาย
สนับสนุน
วิชาการ 

 
รวม 

ตํ่ากวา ป.ตรี 2 3 2 18 4 14 34 77 
ป.ตรี 1 1 2 2  -  13 22 41 
ป.โท  -  2 2  -   -  5 9 18 
ป.เอก 1  -  -   -   -    -  -  1 
รวม 4 6 6 20 4 32 65 137 
ลาศึกษาตอ  -   -   -   -   -   -  3 3 
หมายเหตุ :  - บุคลากรสายสนับสนุน  ประจําหนวยงาน ศูนยและสถานีวิจัย รวม 65 คน (รวมลาศึกษาตอ 3 คน) 
        1) หองสมุดสุรีย วิมลโลหการ    จํานวน 3 คน 
        2) พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง  จํานวน 2 คน 
        3) ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา  จํานวน 4 คน 
        4) ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามฯ  จํานวน 2 คน (รวมลาศึกษาตอ 1 คน) 
        5) สถานีวิจัยประมงศรีราชา  จํานวน 25 คน (รวมลาศึกษาตอ 1 คน) 
        6) สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ   จํานวน 14 คน (รวมลาศึกษาตอ 1 คน) 
        7) สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม  จํานวน 3 คน 
        8) สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน   จํานวน 8 คน 
        9) สวนกลางฝายสนับสนุนวิชาการ   จํานวน 4 คน 
         - บุคลากรสายสนับสนุนมีตําแหนงทางวิชาการ (ชํานาญการ)  จํานวน 9 คน 
         - ตําแหนงอื่นๆ ที่ทําหนาที่วิจัย  จํานวน 25 คน(รวมลาศึกษาตอ 3 คน) 

 นิสิต 
 

ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีจํานวนนิสิตทั้งหมด จํานวน 1,069 คน สวนจํานวน 
ผูสําเร็จการศกึษาในปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 129 คน  รายละเอียดตั้งแตป 2550-2552 ดังน้ี  
   

  จํานวนนิสิตทั้งหมดจํานวนนิสิตทั้งหมด  ป ป 25502550  ปป  22555511  ป ป 22555522  
ปริญญาตร ี 767 คน 849 864 
ปริญญาโท 166 คน 165 149 
ปริญญาเอก 53  คน 51 56 

รวม 986 คน 1,062 คน 1,069 
                  

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาจํานวนผูสําเร็จการศกึษา  ป ป 25502550  ป ป 22555511  ป ป 22555522  
ปริญญาตร ี 152 คน 169 129 
ปริญญาโท 28 คน 35 30 
ปริญญาเอก 8คน 6 7 

รวม 188 คน 210 คน 166 คน 

แหลงขอมูล : งานบริหารและธุรการ 
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  หลักสูตรและรายวชิาที่เปดสอน 
      ในปการศึกษา 2552 คณะประมง เปดสอนหลักสูตรภาคปกติ รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร 5 สาขาวิชาเอก ระดับปริญญาโท  5 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร รายชื่อหลักสูตรและจํานวนรายวิชาที่เปดสอน ดังน้ี 
  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 
ประกอบดวย 5 สาขาวิชาเอก 
 1. การจัดการประมง 
 2. ชีววิทยาประมง 
 3. ผลิตภัณฑประมง 
 4. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 5. วิทยาศาสตรทางทะเล 
 

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      
   (การจัดการประมง) 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   (วิทยาศาสตรการประมง) 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   (ผลิตภัณฑประมง) 
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   (การจัดการประมง) 
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   (วิทยาศาสตรการประมง) 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   (ผลิตภัณฑประมง) 
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

จํานวนรายวชิาที่เปดสอน 

ปริญญาตร ี136 รายวิชา ปริญญาโท 67 รายวิชา ปริญญาเอก 29 รายวิชา 
 รวม 232 รายวิชา 

แหลงขอมูล : งานบริการการศึกษา 

 
  ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใชสอย 

คณะประมง ปจจุบันมีพ้ืนที่ใชสอยและกลุมอาคารซึ่งเปนที่ทํางานของหนวยงานทั้งภายใน
วิทยาเขตบางเขน และสถานีวิจัยในจังหวดัตางๆ   ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.5       

ที่ตั้ง    50 ถนนพหลโยธิน ตําบลลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 อาณาเขต  ทิศตะวันออก -    จดบอบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัย 

-    จดถนนทางเขาชุมชนโรงสูบนํ้า 
ทิศเหนือ -    จดถนนเลียบคลองบางเขน 
ทิศใต  -    จดถนนหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป 

- จดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- จดเรือนองุนปุณศรี 
- จดศูนยบริการฉายรังสีแกรมมา 

ทิศตะวันตก -    จดศูนยนิวเคลียรเทคโนโลยี 
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ตารางที่ 1.5  กลุมอาคารทํางานและพื้นที่ใชสอย 

 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคารและพื้นที ่

 กลุมอาคารคณะประมง วิทยาเขตบางเขน 10 อาคาร 
1) อาคารบุญอินทรัมพรรย   เปนอาคารคอนกรีตสูง 8 ชัน้  กอสรางปงบประมาณ 2544-

2547 พ้ืนทื่ใชสอยขนาด 1,472 ตารางเมตร   ที่ทําการ
สํานักงานคณบดี สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาชวีวิทยา
ประมง ภาควชิาผลิตภัณฑประมง   ฝายสนับสนุนวชิาการ  
หองสมุดสุรียวิมลโลหการ และ ศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง 

2) อาคารจินดาเทียมเมธ   เปนอาคารคอนกรีต 1 ชั้น กอสรางปงบประมาณ 2544-2547  
ขนาด 1,280 ตารางเมตร 

3) โรงงานตนแบบอาหารสัตวนํ้า   เปนอาคารคอนกรีต 1 ชั้น กอสรางปงบประมาณ 2544- 
2547 ขนาด 534.40 ตารางเมตร 

4) อาคารทัสนีสรสุชาติ   เปนอาคารคอนกรีตสูง  2 ชั้น กอสรางปงบประมาณ 2544 
ขนาด 1,365 ตารางเมตร ทีท่ําการภาควชิาผลิตภัณฑประมง
และโรงงานตนแบบแปรรูปสัตวนํ้า 

5) อาคารเมฆบุญพราหมณ   เปนอาคารคอนกรีตสูง 3 ชัน้ กอสรางปงบประมาณ ทีท่ําการ 
ภาควิชาการจดัการประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 

6) อาคารวลัยลักษณ   เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น กอสรางปงบประมาณ ป 2546 ถึง  
ป 2547 ขนาด  855 ตารางเมตร ภาควชิาเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 

7) อาคารโชตสิุวัตถิ   เปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยาประมง 
 

8) อาคารสุภาพมงคลประสทิธิ์   เปนอาคารคอนกรีต 1 ชั้น กอสรางปงบประมาณ เงินรายได 
คณะประมงป 2544  ขนาด 1,394 ตารางเมตร  อาคาร
ปฏิบัติการวิชาพื้นฐานภาควิชาชวีวทิยาประมง 

9) อาคารวิทยธารชลานุกิจ   เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น กอสรางปงบประมาณป 2546-2547 
(โดยเงินชดเชยอาคารที่รับผลกระทบจากโครงการถนนเลียบ
คลองบางเขน ระยะที่ 1 งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร)  
ที่ทําการศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า  

10) อาคารศูนยวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณ
ไมนํ้าประดับ   

เปนอาคารคอนกรีต 1 ชั้น  กอสรางในป 2545 โดยการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ตารางที่ 1.5  (ตอ) 
 

 กลุมอาคารปฏิบัติการสถานีวิจัย 4 สถานี 
1)  สถานีวิจัยประมงศรีราชา พ้ืนที่ 2 ไร 2 งาน 37 ตารางวา ตั้งอยูระหวางกิโลเมตรที่  

116 – 117 ตรงขามคายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
2)  สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ   พ้ืนที่ 40 ไร 3 งาน  ตั้งอยูเลขที่ 447 หมู 1 ต.คลองวาฬ  

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 
3)  สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม   ขอใชที่ดินบางสวนของที่ดินสาธารณประโยชน แปลงหนังสือ

สําคัญสําหรับที่หลวงฉบับที ่1367/2506 จํานวน 74 ไร ตั้งอยู
หมูที่ 1 ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

4)  สถานวีิจัยประมงกําแพงแสน ตั้งอยูบนพ้ืนทีป่ระมาณ 100 ไร ตั้งอยูในบริเวณมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน จ.นครปฐม 

 

แหลงขอมูล: งานบริหารและธุรการ / ฝายสนับสนุนวิชาการ 
 
 

 งบประมาณ 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะประมง มีรายจายจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน

รายได  เปรียบเทียบปงบประมาณ 2551-2552 ดังตารางที่ 1.6 – 1.7 
 

 ตารางที่ 1.6 แสดงรายละเอียดของงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2551-2552  
               ประเภทงบ งปม. แผนดิน ป 2551 งปม. แผนดิน ป 2552 

 งบบุคลากร 35,108,600 36,628,200 
- เงินเดือน 27,043,800 27,902,200 
- คาจางประจํา /ชั่วคราว 8,064,800 8,726,000 

 งบดําเนินการ 5,326,400 5,132,200 
- ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ 2,259,000 2,064,800 
- คาสาธารณูปโภค 3,067,400 3,067,400 
- เงินอุดหนุน - - 

 งบลงทุน    645,000 4,430,000 
- คาครุภัณฑ    645,000 4,430,000 
- คาที่ดิน และสิ่งกอสราง -  

รวม 41,080,000 46,190,400 
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ตารางที่ 1.7 แสดงรายรับและรายจายของงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551-2552  
         ประเภทงบ งปม.เงินรายได ป 2551 งปม.เงินรายได ป 2552 
    รับจริง     จายจริง      รับจริง     จายจริง 
รายรับ 25,646,431.00  25,549,882.18  
เงินบํารุงการศึกษา     177,600.00     268,289.50  
เงินคาหนวยกิต  3,353,262.00  3,599,062.43  
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 8,062,898.00  9,704,300.00  
เงินรายไดจากการประยุกต 1,640,376.00  2,619,430.00  
เงินรายไดสุทธิโครงการ 3,159,384.00  1,750,510.75  
เงินรายไดผลผลิต/ผลติภัณฑ    725,145.00     936,696.00  
เงินรายไดบริหารสินทรัพย    795,011.00     679,475.00  
เงินอุดหนุน    593,000.00     695,413.00  
รายไดอ่ืนๆ 7,139,754.00  5,295,705.50  
รายจาย  23,879,965.00  22,001,293.19 

 งบบุคลากร  4,251,678.00    3,783,958.73 
- คาจางชั่วคราว/คาจาง 
ตามสัญญา 

 4,251,678.00    3,783,958.73 

 งบดําเนินการ  15,386,288.00   16,707,738.59 
- ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ  13,483,985.00   13,748,962.90 
- คาสาธารณูปโภค  1,902,302.00     2,958,775.69 

 งบลงทุน  4,241,998.00      1,509,595.87 
- คาครุภัณฑ  4,241,998.00     1,509,595.87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงขอมูล: งานคลังและพสัดุ 
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1.10  แผนงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 
 

แผนงานประกันคุณภาพ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.  คณะฯวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 
2552 ภาควิชา/ ฝายสนับสนุนวิชาการ/ สํานักงานเลขานุการ 
ดําเนินการตามแผนที่วางไว พรอมรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เป

ดภ
าค
เร
ียน

 

 
 

    

 

    

 

   

2. คณะ ฯวางแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 
 (1 ตุลาคม 2551 -  30 กันยายน 2552) 

               

3. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา     

สร
ุปผ

ลใ
นร

อบ
ปท

ี่ผา
นม

า  

ปร
ะชุ
มเ
ก็บ

ขอ
มูล

   

ปร
ะชุ
มค

วา
มก

าว
หน

า   

ปร
ะชุ
มส

รุป
ผล

ฯ 

   

4. คณะแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ฯ 
สําหรับตรวจประเมินภาควิชา/ ฝายฯ/ สํานักงานเลขานุการ และ
กําหนดการตรวจประเมิน 

          

ปร
ะเ
มิน

ภา
ยใ
นฯ

     

5. ภาควิชา/ ฝายสนับสนุนวิชาการ/ สํานักงานเลขานุการ  
จัดทํารายงาน SAR ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552  และ
สงคณะฯ กอนรับการตรวจประเมินอยางนอย  
1 สัปดาห 

           

ภา
ยใ
น 

31
 พ

.ค
.5

3    

6. คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในภาควิชา/ฝายฯ/สํานักงานเลขาฯ (สัปดาหที่ 2 หลังเปดภาค
เรียนปการศึกษา 2553) 

            

นเ
ดือ

นมิ
.ย

. 5
3

  

7. คณะกรรมการประเมินฯ แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในหนวยงานใหคณะฯ ทราบและพิจารณา  

            

ภา
ยใ
นมิ

.ย
.5

3   

8. คณะฯแจงผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในใหภาควิชา/ฝายฯ 
/สํานักงานเลขานุการ ทราบและพิจารณาจัดทําแผนปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

            

ภา
ยใ
นม

ิ.ย
.5

3   

9. คณะฯ แจงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ใหสํานักประกันคุณภาพ มก. ดําเนินการแตงต้ัง 

               

10. คณะทํางาน/ผูที่ไดรับมอบหมาย จัดทํารายงาน SAR คณะ
ประมง 
      -   สรุปขอมูลดิบจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 
2552 
      -   สรุปขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
      -   ขอมูลจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน  
      -   แหลงขอมูลและหลักฐานอางอิง 
      -   จัดทํารูปเลมรายงาน SAR สงสํานักประกันคุณภาพ มก.  
          (ภายในเดือนมิถุนายน 2553 หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด) 

            

-- 
แล

วเ
สร
็จภ

าย
ใน
เด
ือน

มิถ
ุนา

ยน
-- 

--ส
งร
าย
งา
นฉ

บับ
สม

บูร
ณ
-- 

 

11.  คณะฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
จากคณะกรรมการประเมินฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ชวงตนเดือนกรกฎาคม 2553  หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด) 

            

 

รีย
มก

าร
นํา

เส
นอ

บก
าร
ตร
วจ
ปร

ะเ
มิ

12. คณะฯ รับแจงผลการตรวจประเมินฯ และพิจารณาจัดทําแผน
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  (สงสํานักประกัน
คุณภาพ มก. ภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับผล) 

               

----ติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผล 22  ครั้งตอปครั้งตอป------  
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                                                                                                                                                                                                                                          บทที่ บทที่ 22  
  

                                          
2.1  รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ 

การดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของคณะประมง ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง โดยมี
การดําเนินงานที่สอดคลองกับวตัถุประสงค และภารกจิของหนวยงาน และมหาวทิยาลัยฯ โดยคณะฯ
ไดกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามภารกิจหลักไว ดังน้ี  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีใน
สาขาวิชาตาง ๆ ของคณะประมง   

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุงสรางองคความรูทีเ่ปนเลศิของคณะประมงใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

3.   เปนแหลงความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เขมแข็งในการดําเนินงานดานการ
ใหบริการ ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
 4.  สนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรมและ 
จริยธรรมอันดีงาม 
 5. ปรับปรงุระบบการบรหิารจัดการทุกดาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับ
นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลยัและคณะประมงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธผิล 

 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะประมง 
 1.    ภารกิจดานการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต 
 ดานหลักสูตรที่เปดสอนและการบริหารหลักสูตร  
                ปจจุบันคณะประมงมีหลักสูตรที่เปดสอน รวม 11 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร และ
เน่ืองจากหลักสูตรที่เปดสอนของคณะประมง มีผลการดําเนินงานดานหลักสูตรที่ยังไมไดปรับปรุงตาม
รอบเวลาที่กําหนดนั้น ในระดับปริญญาตรี ไดดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ผานกองบริการการศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการและผูทรงวุฒิจากภายนอก
รวมประชุมพิจารณาและวิพากษหลักสูตร มีคณะทํางานวิจัยสถาบัน เพ่ือวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(ประมง)  ซ่ึงไดดําเนินการเสนอขอปรับปรุงเสร็จสิ้นตามกระบวนการตางๆ 
ครบถวน และสภามหาวิทยาลัย ฯ ไดอนุมัติหลักสูตร วท.บ. (ประมง) แลวเม่ือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2553  สวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯไดเรงรัดภาควิชาเจาของหลักสูตรใหดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง และนําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานเปนระยะ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มก.แลว  อีกทั้ง
คณะฯไดมีการวางแผนการขยายการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก เพ่ือดําเนินการรางหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาโท-ปริญญาเอก เพ่ือรองรับนิสิตนานาชาติในอนาคต 

การรายงานผลการดําเนินงานการรายงานผลการดําเนินงาน 
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 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
        คณะประมงมีการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกสาขาที่เกี่ยวของกับการประมง มี
คณาจารยและบุคลากรเปนผูที่มีความรูความสามารถ คณะฯ มีความพรอมเร่ืองสถานที่และอุปกรณ
และปจจัยเกื้อหนุน ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และจากผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในเกณฑ
สูงอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ คณะฯยังไดกําหนดใหภาควิชาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนของอาจารยโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต เพ่ือใหมีการจัดการเรียนการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
                คณะประมงมีนโยบายในการเพิ่มจํานวนนิสิตเขาใหมในระดับปริญญาตรี โดยไดดําเนิน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  รับนิสิตที่ผานระบบการสอบคัดเลือก (สกอ.), นิสิตที่ผานวิธีการ
รับตรง, นิสิตที่ผานระบบโควตา, นิสิตในโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาสําหรับบุตรชาวประมง
โควตาของ ศอบต. และโควตานักกีฬา โดยในปการศึกษา 2552 คณะฯมีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี
เขาใหม จํานวน 251 คน  สวนในระดับบัณฑิตศึกษามีการรับนิสิตโดยผานกระบวนการรับสมัครของ
บัณฑิตวิทยาลัย และดําเนินการการสอบคัดเลือกโดยภาควิชาฯ  
  
 ดานขอมูลจํานวนนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2550-2552 ดังน้ี 
   

  จํานวนจํานวนนิสิตคงอยูนิสิตคงอยู  ป ป 25255050  ป ป 22555511  ป ป 22555522  
ปริญญาตรี 767 คน 849 864 
ปริญญาโท 166 คน 165 149 
ปริญญาเอก 53  คน 51 56 

รวม 986 คน 1,062 คน 1,069 
                  

จํานวนจํานวนผูสําเร็จการศึกษาผูสําเร็จการศึกษา  ป ป 25255050  ป ป 22555511  ป ป 22555522  
ปริญญาตรี 152 คน 169 129 
ปริญญาโท 28 คน 35 30 
ปริญญาเอก 8คน 6 7 

รวม 188 คน 210 คน 166 คน 
 

   
  เพ่ือใหคณะฯไดทราบถึงการไดทํางานของบัณฑิต ซ่ึงชี้ใหเห็นวาบัณฑิตในสาขานั้น
เปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากนอยเพียงใด เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาที่สงผลถึงคุณภาพของ
กําลังคนที่ผลิตออกไป  และในปการศึกษา 2552 จากการสํารวจบัณฑิตที่ไดงานทําของคณะประมง 
(สํารวจโดยกองแผนงาน) มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
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ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (รับปริญญา ก.ค. 52) 169 
- จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ 165 
- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทํางานกอนเขาศึกษา 169 
- จํานวนบัณฑิตทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 37 
- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศกึษาและไดงานทําหลังสําเรจ็
การศึกษา 

97 

- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน 
  ตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

92 

- จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาเกณฑ 5 
- รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชพีอิสระ 
  ภายใน 1 ป  

81.51 

     

จากการที่คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนใหนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพเผยแพร 
บทความจากวิทยานิพนธเพ่ือเผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือประเมินประสิทธิผล
ของการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย ในปการศึกษา 2552 มีผลงานที่พิมพเผยแพรรวม 43 
เรื่อง ดังน้ี  
 

ระดับ จํานวนบทความวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 
ปริญญาโท 25 
ปริญญาเอก 18 

รวม 43 
 

  ดานปจจัยเกื้อหนุนในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
  นอกจากการจัดเรียนการสอนซึ่งดําเนินการโดยภาควิชาตางๆ มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงแลว  คณะประมงมีหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ  ไดแก หนวยงาน ศูนย และสถานีวิจัย
ภายใตฝายสนับสนุนวิชาการ ทําหนาที่ใหการสนับสนุนเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานิสิต การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝกงานภาคสนาม และปจจัยเกื้อหนุนดานตางๆ ตามภารกิจและศักยภาพ
ของแตละหนวยงานดังน้ี 

1)   หองสมุดสุรีย  วิมลโลหการ 
2)   พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยาประมง 
3)   ศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง 
4)   ศูนยพัฒนาเทคโนโลยอีาหารสัตวนํ้า 
5)   ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ 
6)   โรงงานตนแบบอาหารสัตวนํ้า 
7)   สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
8)   สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
9)   สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
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10) สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน 
11) โรงงานตนแบบแปรรูปสัตวนํ้า 

  12) หองปฏิบัติการกลางคณะประมง  
  

 ดานกิจการนิสิต 
              คณะประมง ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาการของนิสิต  อาทิเชน โครงการ
ปฐมนิเทศ, โครงการปจฉิมนิเทศ, โครงการไหวครู, โครงการบัณฑิตยุคใหม, โครงการรักแรกยิ้ม, 
โครงการสอนนองรองเพลง, โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการเรียนวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน, 
โครงการคายประมงอาสา, โครงการปลูกปาชายเลน, โครงการดําน้ําเพื่อการอนุรักษ เปนตน โดยในป
การศึกษา 2552 มีโครงการทั้งสิ้น 51โครงการ ใชงบประมาณรวม 1,347,637.74 บาท  โดยจําแนก
ตามประเภทโครงการ (บางโครงการดําเนินการโดยบูรณาการดานตางๆ เขาดวยกัน)   ดังน้ี 

• กิจกรรมดานวิชาการ จํานวน 25 โครงการ  

• กิจกรรมดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 3 โครงการ 

• กิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ                

• กิจกรรมนันทนาการ จํานวน 12 โครงการ  

• กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 17 โครงการ  
   

 2. ภารกิจดานการวิจัย 
              คณะประมงมีนโยบายในการเนนการวิจัยใหไดองคความรูทางวิชาการที่ตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม  สามารถประยุกตใชใหเปนประโยชนแกประชาชนและชุมชนโดยตรง พัฒนา
มาตรฐานงานวิจัยใหมีคุณภาพระดับสากล สนับสนุนและสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานโดยการ
นําเสนอในที่ประชุมสัมมนา รวมถึงการตีพิมพผลงานลงในวารสารระดับนานาชาติใหมากขึ้น 
              ในปงบประมาณ 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

• จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ฯ เปนเงิน 35,073,096.00 บาท 

• มีจํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ฯ (ไมนับซํ้า) จํานวน 55 คน 

• มีจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ 
จํานวน 66 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 49 เรื่อง   

• มีจํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ จํานวน 54 คน  

• มีจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 69 เรื่อง 

• มีผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ จํานวน 1 ผลงาน 
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 3. ภารกิจดานการบริการทางวชิาการแกสังคม 
          คณะประมงไดดําเนินการเผยแพรองคความรูทางวิชาการดานตาง ๆ ทางการประมง 
ใหแกสังคมและชุมชน โดยการจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา นิทรรศการ หรือเผยแพรผานสื่อตาง ๆ 
ทั้งน้ีโดยใชศูนยฯ, สถานีวิจัยประมงฯ, และโรงงานตนแบบของคณะฯ ในการจัดฝกอบรม / สัมมนา 
เพ่ือถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูประชาชน และบุคลากรไดรับเชิญเปนที่ปรึกษา, กรรมการ, 
วิทยากรในการฝกอบรม สัมมนา จากหนวยงานภายนอก 
          ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีขอมูลดานการบริการวิชาการแกสังคมพอสังเขป ดังน้ี 

• มีจํานวนอาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยเปนที่ปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 46 คน (ไมนับซํ้า) 

• มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ที่ดําเนินงานโดยคณะ / ภาควิชา และ 
ไดแก หนวยงาน ศูนยและสถานีวิจัยตางๆ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมที่หลากหลาย โดยใหบริการแบบให
เปลาและเรียกเก็บคาธรรมเนียม  ไดแก โครงการอบรมถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ 
โครงการอบรมสัมมนา โครงการศึกษาวิจัยสํารวจ ที่ดําเนินการภายใตระเบียบพัฒนา
วิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ โปสเตอร และจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสาร เชน จดหมายขาวคณะประมง  การบริการทดสอบวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตวนํ้า  อัตราการเพาะฟกไขอารทีเมีย และคุณภาพน้ํา ตลอดจนการให
คําปรึกษาแนะนําเฉพาะทาง  มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการรวม   98 
กิจกรรม  

 
  

 4.  ภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
              คณะประมงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งน้ีเพ่ือเปน
การสงเสริมใหบุคลากร และนิสิตเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
โดยไดจัดใหมีโครงการเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในสวนกลางของคณะ ฯ และภาควิชา ฯ 
อาทิเชน โครงการวันไหวครูและมอบทุนการศึกษา, โครงการทําบุญตามประเพณีในโอกาสตางๆ  ในป
การศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

• มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยคณะ/ ภาควิชา / 
หนวยงานและสถานีวิจัย รวมทั้งสโมสรนิสิต 31 โครงการ/กิจกรรม 

• มีจํานวนผูเขารวมโครงการ (นับซํ้า) รวม 2,271 คน 

• งบประมาณ 682,696.98 บาท 
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5. ภารกิจดานการบริหารและจัดการ 

            ในปการศึกษา 2552 คณะประมงไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร    ทุก
ระดับ โดยบุคลากรภายในคณะประมง ทั้งนี้เพ่ือประเมินศักยภาพของผูบริหาร  และมีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคลเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใน
ปการศึกษา 2552 มีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ /วิชาชีพในระดับชาติ จํานวน 3 
คน (ไมนับซํ้า) ดังน้ี 
 

อาจารยประจํา ชื่อรางวัล ประเภท 
1. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ 2000 Outstanding Scientists 2010 awarded by 

2010 Awarded International Biographical 

วิจัย 

2. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ Naminated for 21st Century award for Achievment  
award by TheInternational Biographical Centre,  
Cambridge, England 

วิจัย 

3. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ Nomination as International Education  
of the Year   2009 ,awarded by International   
Biographical Centre ,    Cambridge ,  England 

วิจัย 

4. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ The Global Year of  Learning - 2009 -
The Plato  Award ,  awarded by  International  
Biographical Centre ,  Cambridge ,   England  
Centre ,  Cambridge ,   England  

วิจัย 

5. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ The International Einstein Award for Scientific 
Achievement "Iconic Achievers" awarded by 
International Biographical Centre, Cambridge, 
England 

วิจัย 

6. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ Word Who’s who of Women, 15th Edition-
2010,awarded by International Biographical Centre 
of Cambridge, England 

วิจัย 

7. รศ.ดร. นนทวิทย อารียชน 
8. ดร.ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ 

การศึกษาโครงสรางทางอณูวิทยาของ Complementary 
DNA  (cDNA)  และการแสดงออกของยีน Granzyme 
ในปลานิล (Oreochromis niloticus) 

วิจัย 

9. รศ.ดร. นนทวิทย อารียชน 
10.ดร.ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ 

ประสิทธิภาพของสารยูจีนอลสังเคราะหในการสลบลูก
ปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) 

วิจัย 

        

ดานการพัฒนาบุคลากร 

• มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย จํานวน 303,886.55 บาท  

• มีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และตางประเทศ จํานวน 50 คน  

  1. จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่ไดรับการพัฒนาในประเทศ 49 คน 
  2. จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่ไดรับการพัฒนาตางประเทศ  1 คน 
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2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบคุณภาพ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 โดย 
พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) 
น้ัน คณะประมงไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนระบบที่ใชสําหรับ
คณะวิชา โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 3 ป เพ่ือใหเห็นแนวโนมพัฒนาการมากกวาหรือ
เทากับเม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา   
  ผลการประเมินในภาพรวม ของคณะประมง 9 องคประกอบ จํานวน 50 ตัวบงชี้ 
พบวา มีคาเฉลี่ยผลการประเมินภาพรวม เทากับ 2.26 อยูในเกณฑระดับดี ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมิน 9 องคประกอบ คณะประมง ประจําปการศึกษา 2552 
 

องคประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ
ประเมิน ปจจัย

นําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน 

0.00 3.00 1.00 2.00 พอใช 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.00 0.00 2.00 2.07 ดี 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 0.00 2.67 0.00 2.67 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 2.33 2.50 1.80 2.10 ดี 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

3.00 2.50 3.00 2.80 ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

0.00 1.00 3.00 2.00 พอใช 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 1.00 3.00 2.67 2.44 ดี 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 0.00 2.50 0.00 2.50 ดี 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

0.00 1.50 3.00 2.00 พอใช 

ภาพรวมตัวบงชี้ มก. ทุกองคประกอบ 2.00 2.41 2.22 2.26 ดี 

ผลประเมิน พอใช ดี ดี ดี  
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 คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของ
หนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนดไว และสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานที่หนวยงานกําหนด โดยคณะประมงไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน 
และไดเผยแพรใหบุคลากร คณาจารย นิสิต ตลอดจนผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม
ไดรับทราบ พรอมทั้งไดจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน
ใหบรรลุตามปรัชญาปณิธานและวัตถุประสงคของคณะฯตลอดจนสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 1 ครบทั้ง 2 ตัวบงชี้ เทากับ  2.00  คะแนน อยูในเกณฑระดับพอใข
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.2 
    

 ตารางที่ 2.2  ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

 

 

                จากตารางที่ 2.2 พบวามีผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 ไดคะแนน 3 คะแนน และตัวบงชี้ที่ 
1.2 ไดคะแนน 1 คะแนน ตามลําดับ รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน 
การพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

4 
 

7 7 1 3 3 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติ 
งานที่กําหนด 

100% 90.91 % 68.18 % 3 3 1 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
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ตัวบงชี้ที่  1.1   มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  

แผนดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 
ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ   
รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ (1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52)      
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ 

ประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ   
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของ 
แตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

 5. มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 

 7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ 
แผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปงบประมาณ 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ครบทั้ง 7 
ขอ ดังน้ี 

1. กําหนดปณิธานคณะประมง ดังน้ี 
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“มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

สรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและถายทอดสูสังคม”  โดยปณิธานดังกลาวไดเผยแพรในเอกสาร
ตางๆ ของคณะ เชน แผนยุทธศาสตรคณะประมง แผนปฏิบัติราชการ รายงานประจําป และบน
เวบ็ไซตของคณะที่ http://www.fish.ku.ac.th 

 

2. กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
กระบวนการในการพัฒนาแผนของคณะฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย/ 

รัฐบาลกําหนด กลาวคือ ทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตาม พ.ร.บ.วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  คณะฯ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการขึ้นเพ่ือใหมีความ
สอดคลองกับพันธกิจหลักของหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนการ
บริหารราชการแผนดิน  และนํามาใชเปนแผนปฏิบัติงานประจําปในชวง พ.ศ. 2551-2554  ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) ดังน้ี 

- ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554)  คณะโดยไดแตงตั้ง 
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการคณะประมง   เพ่ือทบทวนและยกรางแผน
ยุทธศาสตรของคณะฯ โดยมีขอมูลประกอบดวย กรอบวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบาย
คณบดี ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค ที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับภารกิจ แผนยุทธศาสตร
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับกระทรวง 

- การยกรางแผนดังกลาวไดเพ่ิมเติมสวนของกลยุทธ มาตรการ รวมทั้งผลผลิต 
และตัวชี้วัด ที่มีความสอดคลองกับเอกสารงบประมาณรายป และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

- จัดใหมีประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตรคณะประมง เพ่ือระดมความเห็นจาก 
ผูบริหารและบุคลากรรวมพิจารณา กอนเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะประมง เพ่ือแจงใหหนวยงาน บุคลากรและนิสิตรับทราบโดยทั่วกัน 

- การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรของคณะฯสามารถ 
ถายทอดไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เปนแผนที่ปฏิบัติไดจริงและครอบคลุมภารกิจทุกดาน
ของหนวยงาน จึงไดกําหนดแผนงานเพื่อกํากับงานหลักในกลุมตางๆ ไดแก การเรียนการสอน 
กิจกรรม การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารและจัดการ การ
พัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเปนแผนแมบทใหทุกหนวยงานจัดทํา
ดําเนินการจัดทําแผนงานประจําปใหสอดคลองกับแผนงานหลักของคณะฯ โดยมีรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม ชวงเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบ รวมทั้งตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนแผนปฏิบัติราชการทั้งใน
ระยะสั้น (แผนประจําป) และแผนระยะยาว (แผน 4 ป) 

3.  การกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมาย 
คณะประมงไดกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ครบถวนทุกเปาประสงคและภารกิจ 

รวมทั้งมีการดําเนินงานตามภารกิจ และมีการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รายงานแผนและผลการใชงบประมาณเงิน
รายได เปนรายไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) และรายงานตามระบบประกันคุณภาพ (รายตัวบงชี้)  และใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะฯ ไดคํานึงถึงความสอดคลองของแผนในระดับตางๆ เปน
สําคัญ  ไดแกกี่กําหนดเปาประสงคของคณะ ที่สอดคลองเขากับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนบริหารราชการแผนดิน  การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิต 
สอดคลองกับตัวชี้วัดจากเอกสารงบประมาณ   ในปงบประมาณ 2552 คณะฯกําหนดแผนงาน ตัวบงชี้
ความสําเร็จและเปาหมาย ดังตารางที่ 1.1-1 
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ตารางที่ 1.1-1  แสดงตวับงชี้ความสําเร็จและเปาหมาย ประจําปงบประมาณ 2552 คณะประมง 
 

แผนงาน โครงการ /กิจกรรม ตัวบงชี้ ประเภท 
ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 

1. การจัดการ
เรียนการสอน 

1) โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

1) จํานวนรับนิสิตเขาใหม
สาขาประมง 

ปริมาณ 1) จํานวนนิสิตเขาใหม
สาขาประมง 
300 คน 

2) โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

2) การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนิสิตป
การศึกษา 2552 

ปริมาณ 2) รายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

3) โครงการฝกงาน
ภาคสนาม 

3) นิสิตชั้นป 3 ขึ้นไปเขา
รวมโครงการฝกงาน
ภาคสนาม 

ปริมาณ 3) จํานวนนิสิตชั้นป 3 ขึ้น
ไป เขารวมโครงการไม
นอยกวา 100 คน 

4) โครงการเตรียมความ
พรอมสูอาชีพและปจฉิม
นิเทศ ประจําปการศึกษา 
2551 

4)  ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

ปริมาณ 4) ผู เ ข า ร วม โครงการ
มากกว า ร อยละ  80  มี
ความพึงพอใจโครงการใน
ระดับคะแนนเฉลี่ ย  ไม
นอยกวา 3.5 

5) โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต ประจําปการศึกษา 
2552 

5)  - จํานวนผูเขารวม
โครงการ 
 - ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

ปริมาณ 5)  - นิสิตใหมคณะประมง 
ประจําปการศึกษา 2552 
และผูปกครองเขาร วม
โครงการ ไมนอยกวา 500 
คน 
 - ผู เขารวมโครงการ มี
ความพึงพอใจโครงการใน
ระดับคะแนนเฉลี่ ย  ไม
นอยกวา 3.5 

6) โครงการคณะประมง
พบผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 
1 ปการศึกษา 2552  

6) ผู เขารวมโครงการ  มี
ความพึงพอใจโครงการใน
ระดับคะแนนเฉลี่ย ไมนอย
กวา 3.5 

ปริมาณ 6) ผูปกครองนิสิต ชั้นปที่ 
1 เขารวมโครงการ ไม
นอยกวา 250 คน 

2. วิจัย 1) สงเสริมการจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก 

7) จํานวนโครงการวิจัยใหม ปริมาณ 7) จํานวนโครงการวิจัย
ใหม 35 โครงการ 

2) สนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและการตีพิมพ
เผยแพร 

8) จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพร 

ปริมาณ 8) จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพร 50 เรื่อง 
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ตารางที่ 1.1-1 (ตอ)  
แผนงาน โครงการ /กิจกรรม ตัวบงชี้ ประเภท 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2. วิจัย 3) โครงการวิจัยที่ไดรับ
การสนับสนุนภายในคณะ
ประมงสําหรับนักวิจัยรุน
ใหม 

9) จํานวนเงินสนับสนุนการ
วิจัยภายในคณะประมง 

ปริมาณ 9) เงินสนับสนุนการวิจัย
ภ า ย ใ น ค ณ ะ ป ร ะ ม ง 
300,000 บาท/ป 

4) โครงการจัดทําวารสาร 
Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin 

10) จํานวนวารสาร 
Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin ที่ตีพิมพเผยแพร 

ปริมาณ 10) วารสารKasetsart 
University Fisheries 
Research Bulletin 
3 ฉบับ/ป 

3. บริการ
วิชาการ 

1) สงเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ  

11) จํานวนโครงการบริการ
วิชาการ 

ปริมาณ 11) จํานวนโครงการ
บริการวิชาการ 35 
โครงการ 

 12) จํานวนการจัดอบรม 
สัมมนา 

ปริมาณ 12) จํานวนการจัดอบรม 
สัมมนา 11 โครงการ 

 13) จํานวนผูรับบริการ ปริมาณ 13) จํานวนผูรับบริการไม
นอยกวา 650 คน 

 14) ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

คุณภาพ 14) คาเฉล่ียความพึง
พอใจของผูรับบริการ 3.5 
ขึ้นไป 

2) โครงการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยและนิสิต 

15) จํานวนโครงการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
อาจารยและนิสิต 

ปริมาณ 15) ไมนอยกวา 1 
โครงการ/ป 

3) โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพรขาวสารและ
ความรู 

16) จํานวนจดหมายขาว
คณะประมงที่ตีพิมพ
เผยแพร 

ปริมาณ 16) จํานวนจดหมายขาว
คณะประมงที่ตีพิมพ
เผยแพร 6 ฉบับ/ป 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) โครงการประเมินผล
การดําเนินงานและภาวะ
ผูนําของผูบริหาร 
 

17) จํานวนผูบริหารที่ไดรับ
การประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ปริมาณ 17) จํานวนผูบริหารที่
ไดรับการประเมินผลการ
ดําเนินงานมากกวารอย
ละ 80 

5. พัฒนา
บุคลากร 

1 ) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากร 

18)  รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะ
วิชาชีพ 

ปริมาณ 18) รอยละ 60 

6. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) สนับสนุนและสงเสริม
การจัดโครงการ/กิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

19) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ปริมาณ 19) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
30 โครงการ 
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ตารางที่ 1.1-1 (ตอ)  

แผนงาน โครงการ /กิจกรรม ตัวบงชี้ ประเภท 
ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 

7. กิจกรรม
นิสิต 

1) โครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
นิสิตที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค 

20)  โครงการ/กิจกรรม
พัฒนานิสิตที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ปริมาณ 20) โครงการ/กิจกรรม
พัฒนานิสิตอยางนอย 5 
ประเภท 

8. พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1) โครงการปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในคณะประมง 

21) ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพภายใน
หนวยงาน 

ปริมาณ 21) ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงานไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
หนวยงานภายในคณะฯ 

2) โครงการบทบาทของ
นิสิตในการสงเสริมและ
สนั บสนุ นการประกั น
คุณภาพของคณะประมง 

22) นิ สิตมีความรู ความ
เขาใจ เห็นความสําคัญที่
เ กี่ ย ว กั บ ก ล ไ ก ก า ร
ดําเนินงานของคณะประมง
เพ่ือการประกันคุณภาพ ไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ปริมาณ 22)  นิ สิตชั้นปที่  1  – 4 
นายกสโมสรนิ สิตและ
ทีมงาน บุคลากรของคณะ
ประมงเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 40 คน 

 
4. การดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

               คณะประมงไดดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2552 ตามภารกิจ
ในดานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและกลยุทธ รวมทั้งโครงการและงบประมาณไวครบถวนทุก
ภารกิจ 
 

5. การติดตามประเมินการดําเนินงานตามตวับงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
คณะประมง ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2552 ตามตัว

บงชี้ในแผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รายตัวชี้วัด (ทุกรอบ 2 เดือน) รายงานการใชจายงบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน)  
และรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ (ประจําภาคการศึกษา 6 เดือน/ครั้ง) 

 

6. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงานกับยุทธศาสตรและ 
แผนพัฒนาของชาติ  คณะฯมีการจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป    ซ่ึงมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและแผนบริหารราชการแผนดินทุกดาน 
ดังน้ี  
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ตารางที่ 1.1-2  แสดงความเชื่อมโยงประเด็นยทุธศาสตรของหนวยงาน 

 

แผนบริหารราชการแผนดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะประมง 
1. ดานการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ โดยเนนคนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู 

1. การสรางโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต  
 

1.พัฒนาระบบการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพตอบสนองตอความ
ตองการของตลาด แรงงานและ
สังคม 

2. ดานการขจัดความยากจน โดย
เนนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

2. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อ
แกปญหาความยากจน 
 

2. พัฒนาการบริการวิชาการดาน
การประมงและวิทยาศาสตรทางน้ํา
อยางกวางขวางและตอบสนอง
ความตองการของสังคม 

3. ดานการพัฒนากฎหมายและ
สงเสริมการบรหิารกิจการบานเมือง
ที่ดี เพื่อใหประชาชนทุกระดับมี
ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการ 

3. การพัฒนากฎหมายดาน
การศึกษาและระบบบริหารจดัการ  

3.พัฒนาระบบการบริหารการ
ปฏิบัติงานและจัดการองคกรให
สามารถดําเนินการไดอยาง
ประสิทธิภาพ  

4. ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
ใหสมดุลและแขงขันได เพื่อพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแขงขนัของ
ประเทศ 

4. การพัฒนาขีดวามสามารถใน
การแขงขันของประชาชน โดยใช
ความรูเปนฐาน  
 

4. พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหไดมาซึ่งองค
ความรูทางวิชาการที่ตอบสนองตอ
ความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ 

  5. พัฒนาและสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมอนัดี
งาม  

  
 

7. การนําผลประเมินมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 
               ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2552 คณะฯไดนําผลการประเมิน
จากการตรวจสอบผลการดําเนินงานประจําปมาเปนขอมูลประกอบในการพิจารณา นับตั้งแตการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และ Strategy Map ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้งในระดับคณะฯและหนวยงานภายในอยาง
ตอเน่ือง  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 1(1.1)-1/1 แผนยุทธศาสตรคณะประมง  พ.ศ.  2551-2555  

1(1.1)-1/2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะประมง พ.ศ. 2551-2554 
1(1.1)-1/3 เว็บไซดคณะประมง http://www.Fish.ku.ac.th 

2 1(1.1)-2/1 แผนยุทธศาสตรคณะประมง  พ.ศ.  2551-2555  
1(1.1)-2/2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะประมง 
1(1.1)-2/3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะประมง พ.ศ. 2551-2554 

3 1(1.1)-3/1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะประมง พ.ศ. 2551-2554 
4 1(1.1)-4/1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 
5 1(1.1)-5/1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

1(1.1)-5/2 บันทึกแจงกําหนดการสงขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหนวยงานภายในคณะประมง 

6 1(1.1)-6/1 ความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปของคณะประมงกับแผนของมหาวิทยาลัย 

7 1(1.1)-7/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง 
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ตัวบงชีท้ี่  1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
ประเภทของตัวบงชี ้    ผลผลิต 
รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ (1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52)      
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
 
ผลการดําเนินงาน  

คณะประมง ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจากทุกหนวยงานภายในคณะฯ โดย
เก็บขอมูลตามตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน ตามที่กําหนดไวในตัวบงชี้ที่ 1.1  เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน 

จากแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2552  พบวา มีตัวบงชี้ทั้งหมด จํานวน 22 ตัว
บงชี้ มีการดําเนินงาน จํานวน 20 ตัวบงชี้ สามารถบรรลุเปาหมาย 16 ตัวบงชี้ และไมบรรลุเปาหมาย 
5 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 72.73 รายละเอียดแสดงการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนงาน ดัง
ตารางที่ 1.2-1 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 2 คะแนน 
 

 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1(1.2)-1/1 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 คณะประมง  
1(1.2)-1/2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 
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ตารางที่ 1.2-1  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 
 

แผนงาน โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด  เปาหมาย ผลลัพธ รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย 

1. การจัดการ
เรียนการสอน 

1) โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

1) จํานวนรับนิสิตเขาใหม
สาขาประมง 

1) จํานวน
นิสิตเขาใหม
สาขาประมง 
300 คน 

251 คน 83.67 

 2) โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

2) การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนิสิตป
การศึกษา 2552 

2) รายงาน
การ
ประเมินผล
สัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

5 
ภาควิชา 

100.00 

 3) โครงการฝกงาน
ภาคสนาม 

3) นิสิตชั้นป 3 ขึ้นไปเขา
รวมโครงการฝกงาน
ภาคสนาม 

3) จํานวน
นิสิตชั้นป 3 
ขึ้นไป ไม
นอยกวา 100 
คน 

197 คน 197.00 

 4) โครงการเตรียมความ
พรอมสูอาชีพและปจฉิม
นิเทศ ประจําป
การศึกษา 2551 

4)  ผูเขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80 มีความ
พึงพอใจโครงการในระดับ
คะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา 
3.5 

4) นิสิตที่จะ
จบการศึกษา
ในป
การศึกษา 
2551 
คณาจารย
และ
เจาหนาที่ 
เขารวม
โครงการไม
นอยวา  200 
คน 

263 คน 131.50 

 5) โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต ประจําปการศึกษา 
2552 

5) ผู เขารวมโครงการ  มี
ความพึงพอใจโครงการใน
ระดับคะแนนเฉล่ีย ไมนอย
กวา 3.5 

5) นิ สิตใหม
คณะประมง 
ป ร ะ จํ า ป
ก า ร ศึ ก ษ า 
2 5 5 2  แ ล ะ
ผู ป ก ค ร อ ง
เ ข า ร ว ม
โครงการ ไม
นอยกวา 500 
คน 

483 คน 96.60 
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ตารางที่ 1.2-1 (ตอ) 

แผนงาน โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด  เปาหมาย ผลลัพธ รอยละของ
การบรรลุ
เปาหมาย 

1. การจัดการ
เรียนการสอน 

6 )  โ ค ร ง ก า ร คณ ะ
ประมงพบผูปกครอง
นิ สิ ต ชั้ น ป ที่  1  ป
การศึกษา 2552  

6) ผูเขารวมโครงการ มี
ความพึงพอใจโครงการ
ในระดับคะแนนเฉลี่ย ไม
นอยกวา 3.5 

6) ผูปกครอง
นิสิต ชั้นปที่ 1 
เ ข า ร ว ม
โครงการ ไม
นอยกวา 250 
คน 

75 คน 30.00 

2. วิจัย 1) สงเสริมการจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก 

7) จํานวนโครงการวิจัย
ใหม 

7) จํานวน
โครงการวิจัย
ใหม 35 
โครงการ 

7) จํานวน
โครงการวิจัย
ใหม 66 
โครงการ 

188.57 

 2) สนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและการ
ตีพิมพเผยแพร 

8) จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพร 

8)  50 เรื่อง 8) 115 เรื่อง 230.00 

3) โครงการวิจัยที่
ได รับการสนับสนุน
ภายในคณะประมง
สําหรับนักวิจัยรุนใหม 

9) จํานวนเงินสนับสนุน
การวิจัยภายในคณะ
ประมง 

9)  300,000 
บาท/ป 

9) ทุน
สนับสนุนการ
วิจัยภายใน
คณะประมง 
จํานวน 6 ทุน 
เปนเงิน
300,000 บาท/
ป 

100.00 

4) โครงการจัดทํา
วารสาร 
Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin 

10) จํานวนวารสาร 
Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin ที่ตีพิมพ
เผยแพร 

10) 3 ฉบับ/ป 10)  3 ฉบับ/ป 100.00 

3. บริการ
วิชาการ 

1) สงเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
โค ร งการ /กิ จก ร รม
บริการวิชาการ  

11) จํานวนโครงการ / 
กิจกรรมบริการวิชาการ 

11) จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
บริการวิชาการ 
35 โครงการ 

11) จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
บริการวิชาการ 
53 โครงการ 

151.43 

  12) จํานวนการจัดอบรม 
สัมมนา 

12) จํานวน
การจัดอบรม 
สัมมนา 11 
โครงการ 

12) จํานวน
การจัดอบรม 
สัมมนา 11 
โครงการ 

100.00 
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ตารางที่ 1.2-1 (ตอ) 

แผนงาน โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด  เปาหมาย ผลลัพธ รอยละของ
การบรรลุ
เปาหมาย 

3. บริการ
วิชาการ 

 13) จํานวนผูรับบริการ 13) จํานวน
ผูรับบริการไม
นอยกวา 650 
คน 

13) จํานวน
ผูรับบริการ 
1,931 คน 

297.08 

  14) ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

14) คาเฉลี่ย 3.5  
ข้ึนไปรอยละ 80 
ของโครงการที่มี
การประเมิน 

14)  
รอยละ 30.19 

37.74 

 2) โครงการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยและนิสิต 

15) จํานวนโครงการ
เผยแพรผลงานทาง
วิชาการอาจารยและนิสิต 

15) ไมนอย
กวา 1 
โครงการ/ป 

15)   -   -  

 3) โครงการจัดทํา
เอกสารเผยแพร
ขาวสารและความรู 

16) จํานวนจดหมายขาว
คณะประมงที่ตีพิมพ
เผยแพร 

16) 6 ฉบับ/ป 16) 6 ฉบับ/ป 100.00 

4. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

1) โครงการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานและภาวะ
ผูนําของผูบริหาร 
 

17) จํานวนผูบริหารที่
ไดรับการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

17) จํานวน
ผูบริหารที่
ไดรับการ
ประเมินผล
การดําเนินงาน
มากกวารอย
ละ 80 

17) ผูบริหารที่
ไดรับการ
ประเมินผล
การดําเนินงาน
ครบทุกคน 

100.00 

5. พัฒนา
บุคลากร 

1 ) โ ค ร งก า รพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

18) รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะ
วิชาชีพ 

18) รอยละ 60 18) รอยละ
76.92 
 

128.2 

6. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) สนับสนุนและ
สงเสริมการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

19) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

19) จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
30 โครงการ 

19) จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
31 โครงการ 

103.33 

7. กิจกรรม
นิสิต 

1) โครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนานิสิตที่
สอดคลองกับ
คุณลักษณะของ 

20)  โครงการ/กิจกรรม
พัฒนานิสิตที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

20) โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนานิสิต
อยางนอย 5 
ประเภท 

20) โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนานิสิต
ครบทั้ง 5 
ประเภท 

100.00 
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ตารางที่ 1.2-1 (ตอ) 

แผนงาน โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด  เปาหมาย ผลลัพธ รอยละของ
การบรรลุ
เปาหมาย 

7. กิจกรรม
นิสิต 

บัณฑิตที่พึงประสงค     

8. พัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1) โครงการปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในคณะประมง 

21) ระดับความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงาน 

21) ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
หนวยงานไม
นอยกวารอย
ละ 80 ของ
หนวยงาน
ภายในคณะฯ 

21) มีการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในครบทุก
หนวยงาน 

100.00 

2) โครงการบทบาท
ข อ ง นิ สิ ต ใ น ก า ร
สงเสริมและสนับสนุน
การประกันคุณภาพ
ของคณะประมง 

22) นิสิตมีความรู ความ
เขาใจ เห็นความสําคัญที่
เ กี่ ย ว กั บ ก ล ไ ก ก า ร
ดํ า เ นิ น ง านขอ งคณะ
ประมงเพ่ือการประกัน
คุณภาพ ไมนอยกวารอย
ละ  80  ของผู เข า ร วม
โครงการ 

22) นิสิตชั้นป
ที่ 1 – 4 นายก
สโมสรนิสิต
และทีมงาน 
บุคลากรของ
คณะประมง
เขารวม
โครงการไม
นอยกวา 40 
คน 

-  -  

 

1. จํานวนตัวบงชี้ตามแผน 22 ตัวบงชี้ 
2. จํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินงาน 20 ตัวบงชี้ 
3. จํานวนตัวบงชี้ท่ีไมมีผลการดําเนินงาน 2 ตัวบงชี้ 
4. จํานวนตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมาย 16 ตัวบงชี้ 
5. จํานวนตัวบงชี้ท่ีไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวบงชี้ 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552                                                     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

47  

 

 
 
 
 คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบที่ 2 
การเรียนการสอน ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ซ่ึงประกอบดวยอาจารยที่มีปริมาณและ
คุณภาพมาตรฐานหลักสตูร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการความ
รวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการวางระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนิสิตมีคณุลักษณะที่พึงประสงค 
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมินตามตัวบงชีท้ี่มหาวิทยาลัยกาํหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 2 ครบทั้ง 14 ตัวบงชี้ เทากับ 2.07 คะแนน อยูในเกณฑดี รายละเอียด
ผลการประเมนิแสดงไดดังตารางที่ 2.3 
 

ตารางที่ 2.3  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 
 

2550 2551 2552 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5 5 5 2 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 6 7 5 3 3 2 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม 

4 5 5 2 3 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

10.26 10.30 10.12 1 1 1 

ตัวบงชี้ที่ 2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตออาจารยประจํา 

100 % 100 % 37.14  :  62.86 2 2 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

64.18% 64.18% 60.00% 1 1 1 

ตัวบงชี้ที่ 2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

n/a n/a 3 n/a n/a 2 

ตัวบงชี้ที่ 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2 3 3 1 1 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.9   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

75.00% 
 

65.35% 81.51% 2 2 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.10   รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

n/a n/a 94.84% n/a n/a 2 

ตัวบงชี้ที่ 2.11   ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

n/a n/a 3 
 

n/a n/a 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.12   รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 

0.24% 0.46% 0 
 

2 3 0 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 
 

2550 2551 2552 

ตัวบงชี้ที่ 2.13  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

100.00% 
 

100.00% 
 

80.00% 3 3 2 

ตัวบงชี้ที่ 2.14  ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

3.3375 
 

4.587 
 

4.44 
 

3 3 3 

 

 จากตารางที่ 2.3  พบวา ตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุดคือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชีท้ี ่
2.3,  2.5,  2.8,  2.9,  2.11  และ 2.14  สวนตวับงชี้ทีมี่ระดับคะแนนนอยที่สุดคือ 0 คะแนน ไดแก ตัว
บงชี้ที่ 2.12  รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังน้ี 
 
ตัวบงชีท้ี่ 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ   
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑมาตรฐาน   
 

มีการ
ดําเนินการ 

 

ขอ 
เกณฑการดําเนินการ 

 1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสตูร 

 2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทกุหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลกัสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทกุเรื่อง 

 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอย
ละของหลักสตูรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธทีต่ีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตทีท่ํางานตรงสาขา 

 
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป

ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกลการบริหารหลกัสูตร 

 
6. หลักสูตรทีเ่ปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 

ทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ 
มาตรฐานหลกัสูตร 

 
7. หลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) 

และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวน 
หลักสูตรทั้งหมด 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ได 5 ขอ ดังน้ี 
 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
คณะประมงมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยปฏิบัติตามคูมือการเสนอหลักสูตร/

รายวิชาระดับอุดมศึกษาซึ่งควบคุมดูแลโดยกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะ
ประมงมีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2552  รวม 11 หลักสูตร ตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาอยางนอยทุกๆ 
5 ป ดังน้ี 

 

จํานวนหลักสูตรของคณะประมง 
ชื่อหลักสูตร สภา

มหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติ 

หมายเหตุ 

ปริญญาตรี 1 หลักสูตร 5 สาขา 
1. วิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) 

 
29 มี.ค. 53 

 
ผานการปรับปรุงตามเกณฑ 

ปริญญาโท 4 หลักสูตร (4 สาขา) 
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการประมง)  
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรการประมง)  
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเล้ียงสัตวน้ํา)  
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรทางทะเล) 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ผลิตภัณฑประมง) 

 
25 เม.ย. 39 
28 เม.ย. 45 

 
24 ส.ค. 52 
2  มี.ค. 46 

 
21 พ.ย. 50 

 
อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 
อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 

 
ผานการปรับปรุงตามเกณฑ 

อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 
 

ผานการปรับปรุงตามเกณฑ 
ปริญญาเอก 5 หลักสูตร (5 สาขา) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการประมง)  
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรการประมง)  
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผลิตภัณฑประมง)  
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเล้ียงสัตวน้ํา)  
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

 
4 เม.ย. 46 
26 มี.ค. 46 
25 มี.ค. 45 
20 พ.ค. 45 
26 มี.ค. 45 

 
อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 
อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 
อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 
อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 
อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 
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ทั้งน้ี คณะฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย 

กําหนด สรุปการดําเนินงานไดดังน้ี 
1. การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ไดแจงใหภาควิชาเจาของหลักสูตรทั้ง

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (รวม 5 ภาควิชา จํานวน 8 หลักสูตร) โดยทั้ง 8 หลักสูตรอยูระหวาง
การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรแผนการผลิตบัณฑิตมีการจัดทํา
แผนการรับนิสิตประจําป เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร พรอมทั้งจัดทําโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยมีการกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับ
แผนการผลิตบัณฑิตของคณะฯ 

3. มีการจัดเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรในดานการ
จัดเตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตร คณะ/ภาควิชาเจาของหลักสูตรมีการระบุความพรอม
ดานตางๆ เชน อาจารยผูสอน สถานที่และอุปกรณ พรอมทั้งงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาดําเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยรวบรวมผลการดําเนินการจากทุกหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหประเมินผลจาก
ขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ เชน จํานวนผูสําเร็จการศึกษา รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา จํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการวิจัยสถาบันในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การวัด/ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งประเด็นสําคัญอ่ืนๆ 

5.  มีการนําผลการวิเคราะหหลักสูตร เชน รายงานวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 
แนะนําใหจัดทําหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา ดังน้ัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ปการศึกษา 
2553 ทุกสาขาวิชา จึงไดจัดทําหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา และจากรายงานขอมูลการดําเนินงาน
หลักสูตรฯ รายภาคการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552 ระบุวามีหลักสูตรหลายหลักสูตร
ที่ถึงรอบตองปรับปรุง ซ่ึงคณะประมงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอยู 8 
หลักสูตรซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการการศึกษาของ มก. 

 

 
ผลการประเมินตนเอง     
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  2 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 2(2.1)-1/1 แฟมตารางเรียนประจําปการศึกษา 2552-2553 
 2(2.1) -1/2 คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา 
2 2(2.1) -2/1 การตรวจสอบขอมูลแผนการรับนิสิตเขาศกึษา ปการศึกษา 2552-2554 
 2(2.1)-2/2 การเพิ่มจํานวนนิสิตเขาใหมตามโครงการรับตรงและโครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษา 
3 2(2.1)-3/1 รายงานวิจัยการประเมินหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (ประมง 2543) 
 2(2.1)-3/2 รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะประมง 
4 2(2.1) -4/1 รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะประมง 
 2(2.1)-4/2 เอกสารขอมูลจํานวนผูสําเรจ็การศึกษาคณะประมง และขอมูลการ

สํารวจบัณฑติที่ไดงานทํา 
 2(2.1)-4/3 ขอมูลจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
5 2(2.1)-5/1 รายงานวิจัยการประเมินหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (ประมง 2543) 
 2(2.1)-5/2 การแกไขปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 
 2(2.1)-5/3 การแกไขปรับปรุงหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรบัณฑติ 
 2(2.1)-5/4 การปรับปรุงหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 
 2(2.1)-5/5 การอนุมัติหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสตัว

นํ้า แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552 

 2(2.1)-5/6 การรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรฯ รายภาคการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 

 

1 คะแนน   ไมครบ 5 ขอแรก 
2 คะแนน   ดําเนินการ 5-6 ขอแรก 
3 คะแนน   ดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.2   มีกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  
 
ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ   
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการ
ดําเนินการ

 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวตัถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสตูร 

 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลกัสูตร 

 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลกัสูตร 

 3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ทุกหลักสูตร 

 4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ
ตอความตองการของผูเรียน 

 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทีจั่ดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 

 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 

 7. มีระบบการปรับปรุงวธิีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 
ทุกหลักสูตร 

 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

 5 ขอแรก 
มีดําเนินการอยางนอย 

6 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ได 5 ขอ ดังน้ี 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ 

จัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
คณะและภาควิชาฯ มีการชี้แจงภาระงานสอนและหลักสูตรใหแกอาจารยทุกทานเพื่อให 

ทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงค และเปาหมายของการจัดการศึกษาซึ่งระบุไวในเอกสารหลักสูตร 
เพ่ือใหอาจารยนําไปจัดทําประมวลการสอนรายวิชา (course syllabus) รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารย 
เขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการ 
เขียนและจัดทํา course syllabus การวัดและประเมิน เปนตน 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก 
หลักสูตรคณะและภาควิชาฯ ใหความสําคัญในการจัดเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย 
อาจารยทุกทานจะตองทําประมวลการสอน ตามแบบฟอรม course syllabus ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เพ่ือเสนอหัวหนาภาควิชาฯ พิจารณาเกี่ยวกับวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการจัดกิจกรรมเพื่อ 
จัดใหมีกจิกรรมการเรียนการสอนตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เชน การฝกงานภาคสนาม การ 
ทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนตน 

3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
คณะฯ ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยีการสอน เชน การจัดหา
โสตทัศนูปกรณ เชน LCD Projector ใชงานประจําหองเรียน หองปฏิบัติการ และจัดตั้งหนวยงาน 
ภายในเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ไดแก ศูนยคอมพิวเตอรและหองสมุด ใหบริการสืบคนขอมูล 
ทางอินเตอรเน็ต การใชระบบ e-learning บนเว็บไซต การใชโปรแกรม Max@learn เปนตน 

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ 
ตองการของผูเรียนการจัดการเรียนการสอน โดยแตละหลักสูตรมีรายวิชาเลือก (เลือกเฉพาะและเลือก
เสรี) เพ่ือใหนิสิตเลือกเรียนไดตามความสนใจและความตองการ 

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง 
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร โดยแตละรายวิชามีการประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู 
ที่จัดใหนิสิต เชน การสอบขอเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การศึกษาคนควา/รายงานหนาชั้น ตามที่ระบุ 
ไวใน course syllabus แตละรายวิชา 

6. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง 
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตรภาควิชาฯ ดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกรายวิชา
ตามระบบการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต ผานเครือขายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สวน
การดําเนินการในระดับคณะฯ กําหนดใหภาควิชาฯรวบรวมผลการประเมินทุกรายวิชาเม่ือสิ้นภาค
การศึกษา (ภาคตนและภาคปลาย) เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนและพัฒนาของผูเรียน 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
โดยคณะฯกําหนดใหคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ และหัวหนาภาควิชา ไดรับสิทธิเขาดูผลการ
ประเมินอาจารยโดยนิสิต เพ่ือติดตามผลการประเมิน นอกจากนี้คณะฯ ยังไดกําหนดใหอาจารยนําผล 
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การประเมินทุกรายวิชาที่เปดมาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอใหคณะฯ
และไดกําหนดใหทุกภาควิชาฯ จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยจากผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย ตามความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง เพ่ือ 
รายงานผูบริหาร 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  3 คะแนน 
 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 2(2.2)-1/1 เอกสารหลักสตูรแตละสาขา 
 2(2.2) -1/2 มีเอกสารการบรรยาย How to write a syllabus เพ่ือใหคณาจารยยืม

อานและ Download ได ที่ Homepage ของคณะได 
2 2(2.2)-2/1 มีเอกสารการบรรยาย How to write a syllabus เพ่ือใหคณาจารยยืม

อานและ Download ได ที่ Homepage ของคณะได 
 2(2.2)-2/2 ตัวอยาง Course Syllabus วิชาที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
3 2(2.2)-3/1 ตัวอยางรายวชิาที่ใชโปรแกรม Max@learn บนเวบ็ไซต 
4 2(2.2)-4/1 รายวิชาเลือกเฉพาะและวิชาเลือกเสร ีและวิชา selected topics 
 2(2.2)-4/2 ขอมูลการใหบริการของหองสมุดและศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง 
5 2(2.2)-5/1 ตัวอยาง Course Syllabus ที่ระบุการประเมินผล เชน การสอบขอเขยีน  

การใหคะแนนโดยประเมินจากรายงานหรือผลงาน 
6 2(2.2)-6/1 ผลการประเมนิการสอนของอาจารยโดยนิสิต 
7 2(2.2)-7/1 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับผลการประเมินการ

สอนของอาจารยโดยนิสิตภาตน และภาคปลาย ปการศกึษา 2552 
 2(2.2)-7/2 รายงานผลการประเมินอาจารย/รายวิชา สรุปผลการประเมินภาคตน 

และภาคปลาย ครั้งที่ 1 และภาคตน และภาคปลาย ครัง้ที่ 2  ป
การศึกษา 2552 

 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552                                                     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

55  

 

 
ตัวบงชีท้ี่ 2.3    มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ   
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 

 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวฒิุ ผูรูในชุมชนมาชวยใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลักสูตร 

 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่
นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยมีผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชนมีสวน
รวมทุกหลักสตูร 

 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไม
กําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงาน
ภายนอก 

 4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล 
องคกรชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนทุกหลักสตูร 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 

 4 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

 4 ขอแรก 
มีดําเนินการครบทุกขอ 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบทั้ง 5 ขอ ดังน้ี 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการและเชิญผูทรงวุฒิจากภายนอกเพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร และรวมประชุมวิพากษหลักสูตร 
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- มีการจัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิทยา 

ศาสตรบันฑิต (ประมง) 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติได

จริงคณะฯ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนและแผนกิจกรรมนิสิตไวอยางชัดเจนใน
แผนปฏิบัติราชการและแผนดําเนินงานประจําปทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และหนวยงานสนับสนุนเพ่ือ
จัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่ชวยเสริมทักษะดานตางๆ ใหแกนิสิตตลอดปการศึกษา เชนโครงการ
ฝกงาน โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการสอนภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน โครงการบทบาท
ของนิสิตในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ การจัดอบรมสัมมนา การเชิญผูทรงคุณวุฒิ/ 
วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษในหัวขอตางๆ รวมทั้งการจัดโปรแกรมฝกงานนิสิตนักศึกษา
ของสถานีวิจัยประมงตางๆ และเรือเกษตรศาสตร 1 เปนตน 

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกคณะฯ มีการสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หรือประสานงานในการหาสถานที่ฝกงานใหกับนิสิต 
จากสถานประกอบการหรือหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ไดแก โครงการสหกิจศึกษาภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซ่ึงเปนระบบการศึกษาที่มุงเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ 
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ 
ทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเองแกนิสิต และเปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการโดยผานนิสิตผูไปปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาดังกลาว ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้า ไดสงนิสิตเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก 
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงานสืบเน่ืองจากโครงการสหกิจศึกษา ไดสงแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพรอมใหขอคิดเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัด
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซ่ึงถือวาเปนการประเมินกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีการนําผลการประเมินจากผูประกอบการมาใชในประกอบการใหคะแนน (เกรด) 
แกนิสิต 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกใน 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตรโดยนําผลการแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
และจากรายงานวิจัยสถาบันไปใชปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) โดยรายงานวิจัย
สถาบันฯสรุปวารูปแบบหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งในปจจุบันและอนาคตคือ รูปแบบการจัดหลักสูตร
แบบสหกิจศีกษา ดังน้ันการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จึงไดจัดใหเปนแบบสหกิจ
ศึกษาในทุกสาขาวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ได รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเม่ือ วันที่ 29 มี.ค. 53 
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ผลการประเมินตนเอง 

    

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 2(2.3)-1/1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
2 2(2.3)-2/1 ผลการพิจารณาเรื่อง แบบเสนอขอปรับปรุงแกไขหลกัสูตรโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 
 2(2.3)-2/2 สรุปการจัดบรรยายพิเศษเพือ่ใหความรูแกนิสิตดานตางๆ 
3 2(2.3)-3/1 เอกสารโครงการสหกิจศึกษาภาควชิาเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 
4 2(2.3)-4/1 ผลการประเมนิโครงการสหกิจศึกษาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า             
 2(2.3)-4/2 รายงานผลการฝกงานภาคสนามของนิสิต 
5 2(2.3)-5/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะ

ประมง ครั้งที่ 2/2552 
 2(2.3)-5/2 รายงานวิจัยการประเมินหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (ประมง 2543) 

 
 

ตัวบงชีท้ี่ 2.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ประเภทของตัวบงชี ้   ปจจัยนําเขา     
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
>+10% หรือ ≤ -10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99% และ -6 –(-9.99) % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในการศึกษา 2552 คณะประมง มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด 608.65 FTES 

แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 436.33 FTES และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับคาคะแนนเปน
ระดับปริญญาตรีแลว จํานวน 160.83 FTES และภาคพิเศษ 10.12 FTESโดยมีจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 62 คน (ไมรวมลาศึกษาตอ) ดังน้ัน จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํามี
สัดสวนเทากับ 9.81 FTES ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ คิดเปนรอยละ -64.81 

FTES ตออาจารยประจําจริง    = 436.33/62    = 7.037 
รอยละของความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ   = 7.037   x 100 
            20 

= -64.81 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  1 คะแนน 

 
  
 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2(2.4)-1 ตารางแสดงจํานวนนิสิตเตม็เวลา (FTES) และจํานวนอาจารยประจํา 

คณะประมง ประจําปการศกึษา 2552 
 

แหลงขอมูล: จากเว็บไซตกองแผนงาน 
 

 
ตัวบงชีท้ี่ 2.5   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอกหรอื 
                       เทียบเทา ตออาจารยประจํา  
 
ประเภทของตัวบงชี ้   ปจจัยนําเขา     
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1. วุฒิ ป.เอก อยูระหวาง  
รอยละ1-39 หรือ 
2. วุฒิ ป.เอก อยูระหวางรอยละ 
40-59 แตวุฒิ ป.ตรี มากกวา     
รอยละ 5 

1. วุฒิ ป.เอก อยูระหวางรอยละ 
40-59 และ 
2. วุฒิ ป.ตรี เทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิ ป.เอก มากกวารอยละ 
60 และ 
2. วุฒิ ป.ตรี มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิ ป.เอก มากกวาหรือ 
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิ ป.ตรี เทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ จํานวน 70 
คน วุฒิปริญญาโท 26 คน คิดเปนรอยละ 37.14 และวุฒิปริญญาเอก 44 คน คิดเปนรอยละ 62.86  คิด
เปนสัดสวน ป.โท : ป. เอก เทากับ  37.14: 62.86  ดังน้ัน อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก จึงอยูในเกณฑ
มากวารอยละ 60 อยูในเกณฑ 3 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2(2.5)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 2.5 

 
 

ตัวบงชีท้ี่ 2.6    สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
                         รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
 

ประเภทของตัวบงชี ้   ปจจัยนําเขา     
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑการประเมิน  : เกณฑเฉพาะสถาบันทีเ่นนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.  
รวมกัน อยูระหวางรอยละ 1-44 
หรือ 
ผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.  
รวมกันอยูระหวางรอยละ 45-69 
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอย 45-
69 
และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไป เทากับหรอืมากกวา 
รอยละ 30 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. ศ. รวมกันมากกวารอยละ 
70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น 
ไปนอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และศ. รวมกันเทากับ หรือ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 70 
และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา 
รอยละ 30 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในการศึกษา 2552 คณะประมง มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ จํานวน 70 
คน โดยมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงอาจารย ดังน้ี 

ศาสตราจารย 1 คน คิดเปนรอยละ 1.43 
รองศาสตราจารย 18 คน คิดเปนรอยละ 25.71 
ผูชวยศาสตราจารย 23 คน คิดเปนรอยละ 32.86 
อาจารย 20 คน คิดเปนรอยละ 28.57 
คิดเปนสัดสวน ศ. : รศ. : ผศ. : อ. : เทากับ 1.43 : 25.71 : 32.86 : 28.57 

ดังน้ัน อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ศ. รศ. และ ผศ. รวมกัน 42 คน คิดเปน 
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รอยละ 60.00 อยูในเกณฑผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. ระหวาง 45-69  และ ตําแหนง รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30 อยูในเกณฑ 1 คะแนนคณะฯและภาควิชาฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง และมีอาจารยหลายทานที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการ อยูระหวางรอผลการพิจารณา คาดวาผลการดําเนินงานจะสูงขึ้นในรอบปการประเมินหนา 
ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  1 คะแนน 
    
 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2(2.6)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 2.6 

 
 
ตัวบงชีท้ี่ 2.7   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ   
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ขอ) 
  

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการกําหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
 2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัตติามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 3. มีการกํากับดูแลการปฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 4. มีกระบวนการและกลไกในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏบิัตติาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการอยางนอย  

4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบปการศกึษา 2552 คณะประมง มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

1. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
 คณะประมง ไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหสอดคลองกับนโยบายและ

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 คณะประมง ไดกําหนดแผนกลยุทธ  การดําเนินงานการสงเสริมใหผูเกี่ยวของปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังน้ี 
 -  สงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยคณะประมงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 -  สงเสริม และสนับสนุนศักยภาพคณาจารยคณะประมงในดานการศึกษา คนควา 

ผลิตผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม และมีผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน 
 -  สงเสริมคณาจารยคณะประมงใหมีการพัฒนาการใหบริการวิชาการสูระดับ

นานาชาติ 
 -  พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็ง 
 -  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการ / กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 
 3.  มีการกํากับดูแลการปฏบิัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําสั่ง มก. ที่ 2735/2550 แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผล และปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะประมง โดยมีภาระหนาที่ใน
การกําหนดแผนงานการจัดโครงการกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยภายในคณะ ทําหนาที่คัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณ และจัดทํา
รายงานประจําปเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาจรรยาบรรณ
อาจารยของคณะใหเหมาะสม  รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยในสังกัด
คณะประมงแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  2 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

ขอ หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2(2.7)-1/1 หนังสือจรรยาบรรณอาจารย ม.เกษตรศาสตร 
 2(2.7)-1/2 รายงานประจําป การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 2(2.7)-2/1 รายงานประจําป การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (แผนกลยุทธ) 
3 2(2.7)-3/1 คําสั่ง มก. ที่ 2735/2550 

 
 

ตัวบงชีท้ี่  2.8   มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
                         การสอน  
 

ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ 
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 

มีการ
ดําเนินการ 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน 

 1. 
มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการวิจัย
และพัฒนานวตักรรมการเรยีนการสอน 

 2. 
มีกลไกบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมดานการเรียน
การสอน 

 3. 
มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวตักรรมทาง
การศึกษา 

 4. 
มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลีย่นและเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

 5. 
มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
คณะ 

 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน  
 ในรอบปการศึกษา 2552 คณะประมง สนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ 
เรียนการสอน โดยมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ได 3 ขอ ดังน้ี 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณะฯ มีการทบทวนผลการดําเนินงานทางดานการวิจัยในชั้นเรียน 
จากผลการดําเนินงาน ในรอบปที่ผานมายังอยูในเกณฑต่ํา จึงไดจัดใหมี “โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน” ขึ้น เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 โดยเชิญ รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ 
เปนวิทยากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาอาจารยในดานความรูเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน รูปแบบการทําวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งเปนการกระตุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย
ในชั้นเรียนใหมากขึ้น 

2. มีกลไกบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียน 
การสอนคณะฯ ไดจัดใหการอบรมสัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการทําการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือกระตุน
และสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยในชั้นเรียนใหมากขึ้น และพัฒนาเทคนิคการสอนใหมๆ ที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ และในปการศึกษา 2552 มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของอาจารยประจํา จํานวน 1 เร่ือง ดังน้ี 

1) การวิจัยในชั้นเรียน วิชา สมุทรศาสตรกายภาพ รหัส 255452 โดย ผศ.ดร.มณฑล      
อนงคพรยศกุล ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 
 3. คณะประมงไดกําหนดเกณฑสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  2 คะแนน 

 
 

รายการหลักฐาน 
 

ขอ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 2(2.8)-1/1 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน วันศุกรที่ 15 

พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุม 303 ชัน้ 3 อาคารบุญอินทรัม
พรรย คณะประมง 

 2(2.8)-1/2 เอกสารการวจัิยในชั้นเรียน  
1. การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยสําหรับรายวิชา
พฤติกรรมนักทองเที่ยว 

2 2(2.8)-2/1 บันทึกขอความเรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการวิจัยในชัน้เรียนวิชา 
01255452 สมุทรศาสตรกายภาพ 

3 2(2.8)-3/1 ประกาศคณะประมงเรื่อง หลักเกณฑวาดวยการสนับสนุนและ
สงเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2551 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.9   รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรทีี่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 
                        1 ป 
     
ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ 
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-59 รอยละ 60-79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยฯ (โดยกองแผนงาน) มีการสํารวจผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสวนของคณะประมง มีผูตอบแบบสํารวจ 165 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 169  
คน มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (รับปริญญา ก.ค. 53) 169 คน 
- จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ 165 คน (97.63 %) 
- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทํางานกอนเขาศึกษา 169 คน 
- จํานวนบัณฑิตทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 37 คน 
- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศกึษาและไดงานทําหลังสําเรจ็
การศึกษา 

97 คน 

- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน 
ตามเกณฑหลงัสําเร็จการศึกษา 

92 คน 

- จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาเกณฑ 5 คน 
- รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชพีอิสระ 
ภายใน 1 ป 

รอยละ 81.51 

 

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 
จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนการศึกษา – จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบท และเกณฑทหาร 
 

        97 
    169-37-9 

X 100 

X 100 = = 81.51 
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รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําต่ํากวาเปาหมายที่คณะฯ กําหนดไว อาจจะเปนเพราะวิกฤต
เศรษฐกิจโลก สงผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศไทย สงผลใหความตองการของรับ
พนักงานใหมลดลง 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  3 คะแนน 
 
 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2(2.9)-1 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาและสถานภาพการไดงานทําของบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนปการศึกษา 
2551 จําแนกตามวิทยาเขต/คณะ/สาขา (สํารวจ 2 มกราคม 2553) 

 
 
 
ตัวบงชีท้ี่ 2.10    รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงนิเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   ปจจัยนําเขา     
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-74 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 75-99 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยฯ (โดยกองแผนงาน) มีการสํารวจผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสวนของคณะประมง มีผูตอบแบบสํารวจ 165 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 169  
คน มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (รับปริญญา ก.ค. 53) 169 คน 
- จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ 165 คน (97.63 %) 
- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทํางานกอนเขาศึกษา 169 คน 
- จํานวนบัณฑิตทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 37 คน 
- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศกึษาและไดงานทําหลังสําเรจ็
การศึกษา 

97 คน 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
- จํานวนบัณฑิตที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน 
ตามเกณฑหลงัสําเร็จการศึกษา 

92 คน 

- จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาเกณฑ 5 คน 
- รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตาม
เกณฑ 

รอยละ 94.84 

 
สูตรในการคํานวณ 
จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน เปนไปตามเกณฑ หรือ สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 
จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาการศึกษาและไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 
          92 
          97 
ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  2 คะแนน 
 

 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2(2.10)-1 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาและสถานภาพการไดงานทําของบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนปการศึกษา 
2551 จําแนกตามวิทยาเขต/คณะ/สาขา (สํารวจ 2 มกราคม 2553) 

 
 
 
 

X 100 

 X 100 = = 94.84 
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ตัวบงชีท้ี่  2.11   ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑิต 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ 
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53)  

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
คาเฉลี่ย 1-2.49 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 คาเฉลี่ย 3.50 หรือมากกวา 

 
ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการ
ตอบสนองความตองการของสังคม โดยทั่วไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณา
คุณสมบัติหลัก 3 ดานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก ความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน และคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนา
หลักสูตร โดยระดับความพึงพอใจใหสํารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ 

จากขอมูลรายงานการวิ จัยสถาบัน เ ร่ือง ความพึงพอใจของนายจางที่ มีตอบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552  นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาครวมอยูใน
ระดับมาก ( x = 3.90) โดยทั้งดานความรูความสามารถทางวิชาการ ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผล
ตอการทํางาน และดานคุณธรรมจริยธรรม นายจางก็มีความพึงพอใจอยูระดับมากเชนกัน ( x = 3.67 , 
3.75 และ 4.26) สวนเรื่องที่ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอ่ืนคือความซื่อสัตยสุจริต ( x = 4.48) 
และความมีนํ้าใจตอเพ่ือนรวมงาน ( x = 4.39)  

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  3 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2(2.11)-1 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.12    รอยละของนิสิตปจจบุันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา  
  ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ   วิชาชีพ   คุณธรรม  
  จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ   ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ใน 
  ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 
ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ 
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003-0.015 รอยละ 0.016-0.029 1.มากวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

และ  
2. นิสิตบัณฑติศึกษาและศษิยเกา 
ที่ไดรับรางวลัจากผลงานวิจัย 
และหรือวิทยานิพนธมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 0.060 
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 
แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

 
เน่ืองจากไมมีนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  
ผลการประเมินตนเอง 
 

      คะแนนประเมินรายตวับงชี้  =  0 คะแนน 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.13  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑติศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรกึษา 
                         วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   ปจจัยนําเขา   
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ  50-69 รอยละ 70-89 รอยละ 90 มากกวา  

 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552 มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพ่ือทําหนาที่ควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 35 คน และ
มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 80 
  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

      คะแนนประเมินรายตวับงชี้  =  2 คะแนน 

 
 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2(2.13)-1/1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวทิยาลัย มก. พ.ศ. 2550 

2(2.13)-1/2 แผนภูมิอาจารยประจําบัณฑิตคณะประมง และบันทึกขอความเรื่อง 
ขอสอบถาทรายชื่ออาจารยประจําหลักสตูร และอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ศธ 0513.10401/ว. 1664) 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.14  ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคณุภาพการสอนของอาจารย และสิ่ง 
                         สนับสนุนการเรียนรู 
 

 
ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ 
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
คาเฉลี่ย 1.00 – 3.00 คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00 คาเฉลี่ย 4.01 – 5.00 

 
 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552 คณะประมง ไดดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร โดยนิสิตประเมินการสอนของอาจารยทุก
รายวิชาผานเครือขายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พบวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เทากับ 
4.44  นอกจากนี้ คณะฯ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมงกําหนดให
ภาควิชาจัดที่แผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยจากผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนิสิตทั้ง 5 ภาควิชา เพ่ือรายงานผูบริหาร (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) ทราบ 

 
 

สูตรในการคํานวณ 
 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ = คาเฉล่ียผลการประเมินภาคตนครั้งที่ 1+คาเฉล่ียผลการประเมินภาคตนครั้งที่ 2 + 
ผลการประเมินภาคปลาย ครั้งที่ 1 + ผลการประเมินภาคปลาย ครั้งที่ 2 

4 
       4.39+4.50+4.42+4.45 

          4 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =    3   คะแนน 
 
 
 
 
 

= = 4.44 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2(2.14)-1/1 รายงานผลประเมินนิสิตประเมินอาจารย/รายวิชา  

-สรุปผลการประเมินภาคตน ประจําปการศึกษา 2552 ครั้งที่ 1 
-สรุปผลการประเมินภาคตน ประจําปการศึกษา 2552 ครั้งที่ 2 
-สรุปผลการประเมินภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2552 ครั้งที่ 1 
-สรุปผลการประเมินภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2552 ครั้งที่ 2 

2(2.14)-1/2 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบตัทิี่เกี่ยวของกับผลการ
ประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต ภาคตนและภาคปลายป
การศึกษา 2552 
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 คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบที่ 3 
การพัฒนานิสิต ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานในการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
การสงเสริมกิจกรรมนิสิตใหเปนบัณฑิตทีมีคุณสมบัติพรอมนอกจากเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ที่จัดขึ้นตามหลักสูตร รวมทั้งการดําเนินงานในระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เปนหัวใจสําคัญในการขัดเกลา
บัณฑิตใหมีคุณภาพสอดคลองตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
  

 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมนิตามดัชนีที่มหาวิทยาลัยกาํหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 3 ครบทั้ง 3 ตัวบงชี้ เทากับ 2.67 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก 
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.4 
 

ตารางที่ 2.4  ผลการประเมินองคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
 

5 8 8 3 3 3 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2    มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

3 4 4 3 3 3 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3   ระบบอาจารยที่ปรึกษา  
 

3 5 5 2 3 3 

 

 จากตารางที่ 2.4  พบวา มีคะแนนสูงสุดคือ  3  คะแนน ทั้ง 3 ตัวบงชี้ รายละเอียดของ
การประเมินรายตัวบงชี้ สรปุไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
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ตัวบงชีท้ี่ 3.1  มีการจัดบรกิารแกนิสิตและศิษยเกา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ   
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 
 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนา 

การเรียนรูของนิสิต 
 3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคณุภาพชีวิตของนิสิต 
 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 
 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา 
 6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและ

ศิษยเกา 
 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปน

ประจําทุกป 
 8. มีการนําผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ

จัดบริการแกนิสิตและศษิยเกา 
 

 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบทัง้ 8 ขอ ดังน้ี 
 

 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 ตัง้แตชวงปฐมนิเทศปที่ 1 โดยสํารวจ
ความตองการจําเปนทุกคน (Census Approach) ในชวงภายหลังเปดภาคเรียน 1 เดือน  ในสวนของ
นิสิตชั้นปอ่ืนๆ ใชการสุมตวัอยางในการสํารวจ (Sampling Approach) ภายในชวงระยะเวลาเดยีวกัน 
และจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชัน้ปที่ 1 โดยงานบริการการศึกษา
คณะเพื่อเสนอผูบริหารในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552                                                     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

74  

 

 

 

 2. คณะประมงใหความสําคัญในการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนิสิตที่หลากหลายโดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของ
คณะฯและภาควิชา รวมทั้งงบประมาณพัฒนาการดําเนินงานของหองสมุดและศูนยคอมพิวเตอร
เพ่ือใหสอดคลองกับจํานวนและความตองการของนิสิตเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หนวยงานภายในคณะฯที่ทําหนาที่จัดบริการ ไดแก  

- หองสมุดสุรียวิมลโลหการ บริการยืม-คืนทรัพยากรทัง้โดยเจาหนาที่และดวยระบบ 
อัตโนมัติ บริการวารสาร/สิ่งพิมพ บริการชวยคนควาจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

- ศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง บริการสืบคนขอมูล เครือ่งคอมพิวเตอร พรอม  
Server ที่เชื่อมโยงเครือขายนนทรีพรอมใหบริการแกนิสติ นักศึกษา อาจารยและบคุลากร 

- งานบริการการศึกษาคณะประมง ประสานงานการศึกษา บริการเกีย่วกับคํารอง
ตางๆ ของนิสิต ทุนการศึกษา ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบแกอาจารย นิสิตและผูปกครอง   

3. มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพช ีวิตของนิสิต เชน ติดตั้งและดูแลระบบทีวี
วงจรปด (CCTV) พรอมทั้งการกวดขันเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย การดูแลระบบไฟฟาและแสง
สวางภายในอาคาร หองเรียน และหองปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาลักษณะทางกายภาพในบริเวณ
รอบอาคาร การจัดทําสวนหยอม การปลูกตนไม และโรงอาหาร เปนตน 

4. มีการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาแกนิสิต โดยเริ่มจากการสรางเครือขายการ
สื่อสารระหวางผูปกครอง นิสิตและอาจารย โดยการเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูลการติดตอสื่อสาร 
(หมายเลขโทรศัพทติดตอ) ระหวางกลุมในวันปฐมนิเทศผูปกครอง   กระบวนการดําเนินงานในระบบ
การใหคําปรึกษาระหวางอาจารยและนิสิต ดําเนินการผานระบบของภาควิชา ซ่ึงไดมีการแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ซ่ึงมีการจัดทําฐานขอมูลของนิสิตในแตละภาควิชาผนวกรวมกับระบบ
สารสนเทศนิสิตซึ่งสามารถนํามาใชรวมในการพิจารณาใหคําปรึกษา ในระดับตอมาระบบการให
คําปรึกษาจะถูกผนวกรวมกับกิจกรรมในระดับภาควิชา เชน การปฐมนิเทศนิสิตของภาควิชา และ การ
จัดกิจกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในระดับของคณะ รองคณบดีฝายกิจการนิสิตสามารถให
คําปรึกษาแกผูปกครองและนิสิตตามความประสงคผานการโทรศัพทพูดคุยหรือการนัดพบผูปกครอง /
นิสิตเพ่ือใหบริการการใหคําปรึกษาในแตละกรณี 

ตัวอยางที่สําคัญอยางหนึ่งสําหรับภาพรวมของกิจกรรมคณะที่เกี่ยวของในหมวดนี้ คือ 
การจัดงานปฐมนิเทศผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 1 ครั้งที่ 2 ซ่ึงใชเวลาระหวางในชวงปดเทอมภาคตน โดย
มุงเนนกลุมผูปกครองที่พบปญหาทางดานการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ไดเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว โดยทางคณะมุงเนนการทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการคิดคะแนน การ
เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิต / ผูปกครองกอน/ภายหลังการเรียนการสอนในภาคตน พรอมทั้ง
การนําขอมูลการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของนิสิตที่เกี่ยวของกับระบบการสนับสนุนการเรียนมา
นําเสนอ เชน รายชื่อและจํานวนนิสิตที่เขารวมการสอนพิเศษเสริมในวิชาหลัก โครงการภาษา 
ตางประเทศ รวมทั้งการประกาศย้ําประโยชนของการใชระบบอาจารยที่ปรึกษาภายในคณะประมง 
โดยในการนี้ ทางคณะไดแจงเบอรโทรศัพทติดตอโดยตรงของอาจารยที่ปรึกษาในแตละภาคเพื่อความ
สะดวกในการติดตอประสานงาน ในชวงทายของกิจกรรม ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูปกครองและคณาจารยเพ่ือนําไปสูการทําความเขาใจและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนภายใน
คณะ / มหาวิทยาลัย 
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5. มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนิสิตและศิษยเกา โดยไดจัดทําบอรด

ประชาสัมพันธในบริเวณคณะ ภาควิชา และสโมสรนิสิต เพ่ือติดประกาศขอมูลขาวสารตางๆ
ประชาสัมพันธนิสิตรับทราบ   สําหรับศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสารตางๆ จากเว็บไซตของคณะ 
(http://www.fish.ku.ac.th) จดหมายขาวคณะประมง เปนตน 
 6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกาของคณะฯ เชน 
โครงการอบรมภาษาตางประเทศ (ภาษาจีนกลาง) สําหรับนิสิต อาจารย บุคลากร และศิษยเกา  
 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการกิจกรรม/โครงการตางๆ เพ่ือจัดทํารายงานสรุป
การประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งที่จัดโดยคณะและสโมสรนิสิต เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะประมง  
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =   3  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 3(3.1)-1/1 รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1  

คณะประมง  
2 3(3.1)-2/1 การจัดบริการที่เอ้ือตอการเรียนรูของนิสิตและศิษย ไดแก 

- ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ือการสืบคนขอมูลของหองสมุด 
และศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง 
- ขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัติการคณะประมง 

3 3(3.1)-3/1 ขอมูลและภาพถายการจัดบริการดานกายภาพ และทรพัยากร 
สนับสนุนการจัดบริการแกนิสิตและศษิยเกา 

4 3(3.1)-4/1 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 
3(3.1)-4/2 คูมืออาจารย , ขอบังคับดวยการศึกษาขัน้ปริญญาตรี 
3(3.1)-4/3 ประกาศคณะประมง เรื่อง  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสติชัน้

ปที่ 1 ตามสาขาวิชาเอก ปการศึกษา 2552-2553 
5 3(3.1)-5/1 ขอมูลการบรกิารขอมูลขาวสารตางๆ ไดแก 

สถิติหนังสือ วารสารของหองสมุด 
3(3.1)-5/2 จดหมายขาวคณะประมง 
3(3.1)-5/3 ประกาศ/แหลงทุนการศึกษา 
3(3.1)-5/4 ประกาศ/แนะแนวและจัดหางาน 

 3(3.1)-5/5 Website คณะประมง และ Website สมาคมศิษยเกาคณะประมง 
6 3(3.1)-6/1 โครงการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
7 
 

3(3.1)-7/1 ความพึงพอใจตอการใหบรกิารของหองสมุดสุรีย วิมลโลหการ 
3(3.1)-7/2 ความพึงพอใจตอการใหบรกิารของศูนยคอมพิวเตอรคณะประมง 
3(3.1)-7/3 ความพึงพอใจตอการใหบรกิารของสํานักงานเลขนุการคณะประมง 
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ตัวบงชีท้ี่ 3.2    มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคณุลักษณะของ 
                         บัณฑิตทีพ่ึงประสงค 
 

ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ   
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสรมิการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทศันของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 2. มีการสงเสริมใหคณะ และสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมนิสิตใหครบทุก
ประเภท  โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี 

- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่
จัดโดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานและองคการนิสิตทกุสิ้นป
การศึกษา 

 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
อยางตอเน่ือง 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบทัง่ 4 ขอ ดังน้ี 
 1. คณะประมงมีการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ภายใตการดูแลของคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะประมง การ
ตรวจสอบทุกกิจกรรมจะเริ่มตนจากการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ โดยความรวมมือระหวางนิสิตและ
อาจารยที่ปรึกษาแตละโครงการ และการพิจารณารวมในระดับคณะโดยการผานความเปนชอบจาก
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และ คณบดีคณะประมงเปนผูอนุมัติในลําดับขั้นสุดทาย ภายหลังจาก 
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โครงการเสร็จสิ้น การประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวจะถูกสรุปในรูปรายงานเพื่อใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมในอนาคตมีการกําหนดและพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคณะ พรอมไปกับการพัฒนากิจกรรมดังกลาวเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม เพ่ือใหไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 2. สงเสริมใหสโมสรนิสิตและภาควิชาจัดกิจกรรมนิสิตครบทุกดาน ไดแก กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
ดังรายละเอียด สรุปโครงการ/กิจกรรมทั้ง 5 ประเภทในตารางที่ 3.2-1 
 3. การจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่จัดขึ้นทั้งโดยคณะ 
และสโมสรนิสิตคณะประมง โดยรองคณบดีฝายกิจการนิสิตเปนผูกํากับดูแล และอาจารยที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต  
 4. คณะฯโดยฝายกิจการนิสิต ไดนําผลการดําเนินงานของสโมสรนิสิตมาสรุปและจัดทํา
รายงานเสนอผูบริหารโดยเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตใหเหมาะและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

        คะแนนประเมินรายตวับงชี้  =  3  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 3(3.2)-1/1 เอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต, กรรมการและ

คณะทํางานทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนานิสิต 
2 3(3.2)-2/1 เอกสารโครงการ/กิจกรรมนิสิตตางๆ ทีจั่ดโดยคณะฯ/ภาควิชา 

และสโมสรนิสติคณะประมง 
3(3.2)-2/2 เอกสารโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิข์องนิสิต 

3 3(3.2)-3/1 เอกสารคําสั่งคณะประมง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 
คณะประมงและประกาศ กฎระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมกิจการนิสิต 

3(3.2)-3/2 เอกสารสรุปการประเมินโครงการกิจกรรมนิสิต 
4 3(3.2)-4/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต 

3(3.2)-4/2 รายงานสรุปโครงการประชมุสัญจรคณะกรรมการกิจการนิสิต 
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ตารางที่ 3.2-1  โครงการ / กิจกรรมพัฒนานิสิตคณะประมง ประจําปการศกึษา 2552 
 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ จํานวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม* 
   นิสิต (บาท)  1 2 3 4 5 
1 โครงการปฐมนิเทศ 13 มิ.ย.52 66 6,076 ภ.การจัดการ

ประมง 

     

2 โครงการเสริมสรางสมาธิ
แกนิสิต 

16-18 
ม.ค.52 

38 - ภ.การจัดการ
ประมง 

     

3 โครงการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

1มิ.ย.52-30
มิ.ย.53 

73 1,000 ภ.ชีววิทยา
ประมง 

     

4 โครงการสัมมนาวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตรการ
ประมง 

19ธ.ค.52 
และ 20-21 
ก.พ.53 

70 21,300 ภ.ชีววิทยา
ประมง 

     

5 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการประมง 

15 มิ.ย.52 23 1,000 ภ.ชีววิทยา
ประมง 

     

6 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การศึกษานิสิต
ภาควิชาชีววิทยาประมง 
ครั้งที่ 1 อาคารบุญฯ 
คณะประมง 

27 มิ.ย.52 73 10,000 ภ.ชีววิทยา
ประมง 

     

7 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การศึกษานิสิต
ภาควิชาชีววิทยาประมง 
ครั้งที่ 2 ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน 
(จ.จันทบุรี) 

29-30 ส.ค.
52 

 

78 70,000.- ภ.ชีววิทยา
ประมง 

     

8 *โครงการธรรมะพัฒนา
คุณภาพชีวิต ภาควิชา
ชีววิทยาประมง ณ วัด
เขาสุกิม อ.ทาใหม จ.
จันทบุรี 

15 พ.ย.52 78 15,000 
 

ภ.ชีววิทยา
ประมง 

     

9 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้น
ปที่ 1 ภาควิชาผลิตภัณฑ
ประมง ประจําป 2552 

16 มิ.ย.52 24 1,551 
 

ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

10 กิจกรรมประกาศเกียรติ
คุณนิสิตตัวอยางที่แตง
กายถูกระเบียบและมี
ความประพฤติดีภาควิชา
ผลิตภัณฑประมง ป 
2552 
 

20 ส.ค.52 136 2,885 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 
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ตารางที่ 3.2-1  (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ จํานวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม* 
   นิสิต (บาท)  1 2 3 4 5 

11 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนิสิต ประจําป 
2552 

18 ม.ค. 53 100 - ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

12 กิจกรรมสงเสริมจิตสํานึก
ของนิสิตตอการตรงตอ
เวลา 

4 ม.ค. 53 9 - ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

13 กิจกรรมนิสิตพบอาจารย
ที่ปรึกษา 

20 ส.ค.52 22 2,772 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

14 โครงการสัมมนานิสิต
เรื่องระเบียบการใช
อาคารฯ หองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 

11 พ.ย. 52 71 2,030 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

15 กิจกรรมสอดแทรก
ภาษาอังกฤษใน
กระบวนการสอน 

3 พ.ย. 52 18 1,000 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

16 กิจกรรมนิสิตพบอาจารย
ที่ปรึกษา ภาคปลาย ป
การศึกษา 2552 

4-15 ม.ค. 
53 

18 2,477.50 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

17 กิจกรรมสานสัมพันธวันป
ใหม 

12 ม.ค. 53 19 8,203 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

18 กิจกรรมพัฒนาและ
ทําบุญภาควิชา
ผลิตภัณฑประมง 

18 ม.ค. 53 118 5,590 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

19 โครงการธุรกิจจําลอง
ภาควิชาผลิตภัณฑ
ประมง 

15 ม.ค.-15
ก.พ. 53 

24 20,000 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 

     

20 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องระบบ 
HACCP และการ
ประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว
น้ํา 

17 -19 มี.ค. 
53 

54 40,000 ภ.ผลิตภัณฑ
ประมง 
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ตารางที่ 3.2-1  (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ จํานวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม* 
   นิสิต (บาท)  1 2 3 4 5 

21 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับปริญญาตรี 

ตค.51-กย.
52 

- 8,000.- ภ.เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 

     

22  โครงการแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตใหม 

ตค.51-กย.
52 

- 9,000.- ภ.เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 

     

23 โครงการสัมมนาการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ตค.51-กย.
52 

- 10,000.- ภ.เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 

     

24 โครงการสัมมนาเตรียม
ความพรอมนิสิตสหกิจ
ศึกษา 

ตค.51-กย.
52 

- 25,000.- ภ.เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 

     

25 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
บัณฑิตศึกษาสาขา
วิทยาศาสตรทางทะเล 
ประจําป 2552 

-  - - ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ทางทะเล 

     

26 โครงการแสดงความยินดี
กับบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรทางทะเล 
ประจําป 2552 

1มิ.ย.52-30 
ก.ค.52 

- 5,000 ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ทางทะเล 

     

27 *โครงการเยาวชนรักษปา
ชายเลนสลักคอก 

1มิ.ย.52-31 
พ.ค.53 

- 140,000 ผศ.สุนันท ,  
รศ.เชษฐพงษ   
ผศ.ธีระพงศ    
ดร.เยาวลักษณ 
ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ทางทะเล 

     

28 วันพัฒนาและปลูกตนไม 27มิ.ย.52 441 52,949 
 

คณะประมง      

29 วันประสูติฟาหญิง 3ก.ค.52 - 39,110 คณะประมง      

30 โครงการ " 
ขอขอบพระคุณจากใจเรา
..ชาวมีนกร" 

24ก.ย.52 - 82,615.60 
 

คณะประมง      

31 วันปใหมคณะประมง 8ม.ค.53 279 88,700 คณะประมง      

32 วางพวงมาลา 
ศาสตราจารยบุญ 
อินทรัมพรรย 

3ก.พ.53 205 40,001 คณะประมง      

33 วันสงกรานต 8เม.ย.53 83 43,745 คณะประมง      
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ตารางที่ 3.2-1  (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ จํานวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม* 
   นิสิต (บาท)  1 2 3 4 5 

34 *โครงการการประกวด
และแขงขันทางประมง 

- กิจกรรมการ
แขงขันการจัดตู
ปลาระดับ
นักเรียน 

- กิจกรรมการ
ประกวดปลากัด 

- กิจกรรมการ
ประกวดวาดภาพ
ใตทองทะเลไทย 

30ม.ค.-6
ก.พ.53 

- - คณะประมง      

35 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
คณะประมง ปการศึกษา 
2552 

3มิ.ย.52 508 39,829 งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 

     

36 โครงการเตรียมความ
พรอมสูอาชีพและปจฉิม
นิเทศ 

20มี.ค.53 126 70,000 งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 

     

37 โครงการไหวครูและมอบ
ทุนการศึกษาคณะประมง 
ประจําป 2552 

23ก.ค.52 310 29,010.50 งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 

     

38 โครงการพัฒนาทักษะ
เพ่ือเตรียมตัวสัมภาษณ
งานภาษาอังกฤษ 

30-31ม.ค.53 12 10,000 งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 

     

39 โครงการธรรมะนําพาสุข 9พ.ย.52 95 5,875 งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 

     

40 โครงการพัฒนาทักษะ
เพ่ือเตรียมตัวสัมภาษณ
งานภาษาอังกฤษ 

30-31ม.ค.53 12 10,000 งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 

     

41 โครงการสัมมนาการ
จัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

24ก.ค.52 11 8,165 งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 

     

42 *โครงการปฐมนิเทศ
ผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 1 

29ต.ค.52 75 10,046 
 

งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 
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ตารางที่ 3.2-1  (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ จํานวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม* 
   นิสิต (บาท)  1 2 3 4 5 

43 โครงการฝกอบรม
ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
ภาคตน ปการศึกษา 
2552 

9ก.ค.-24
ก.ย.52 

84 14,825 งานบริการ
การศึกษา
คณะประมง 

     

44 *โครงการงาน Bye nior 
(นิสิตทุกชั้นป) 

19ก.พ.53 261 60,000 สโมสรนิสิต
คณะประมง 

     

45 โครงการพัฒนาสุขภาพ
นิสิตนองใหม 

8มิ.ย.-4
ก.ค.52 

561 6,000 สโมสรนิสิต
คณะประมง 

     

46 โครงการปลาดองใส ป
การศึกษา 2552 

1ก.ย.52-
28ก.พ.53 

49 11,882.14 สโมสรนิสิต
คณะประมง 

     

47 *โครงการการแขงขัน
กีฬาสายสัมพันธ 4 ชั้นป 

11-16ม.ค.
53 

350 25,000 สโมสรนิสิต
คณะประมง 

     

48 *โครงการกองเชียรและ
เชียรลีดเดอรคณะประมง 

3มิ.ย.-22
ส.ค.52 

118 47,000 สโมสรนิสิต
คณะประมง 

     

49 โครงการรานอาหาร
ประมงซีฟูด’52 

30ม.ค.-6
ก.พ.53 

144 190,000 สโมสรนิสิต
คณะประมง 

     

50 *โครงการคายรักแรกยิ้ม 6-7มิ.ย.52 400 15,000 สโมสรนิสิต
คณะประมง 

     

51 *โครงการจากพี่สูนองมีน
กร 

8มิ.ย.-4
ก.ค.52 

250 40,000 สโมสรนิสิต
คณะประมง 

     

 รวม  51  โครงการ  5,486  
คน 

1,347,637.74 
บาท 

 25 3 2 12 17 

 
หมายเหตุ :  *ประเภทโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต  

   1)   ดานวิชาการ     
    2)   ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ   
   3)  ดานเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม   
   4)   ดานนันทนาการ     
  5)   ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   
  

 

*เน่ืองจากบางโครงการมีการดําเนินการภายใตวัตถปุระสงคเปนโครงการที่สามารถนับไดทั้งสอง
ประเภท 
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ตัวบงชีท้ี่ 3.3   ระบบอาจารยที่ปรึกษา  
 
ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ   
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.51-31 พ.ค.52) 
 
 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

 
ขอ 

เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของคณะวชิา 
 2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษา

แกอาจารยที่ปรึกษา 
 3. ประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา 
 4. ประเมินผลระบบอาจารยทีป่รึกษา และการดําเนินงานของอาจารยที่

ปรึกษาทุกป 
 5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบทัง้ 5 ขอ ดังน้ี 
 การดําเนินงานในระดับคณะฯ 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของคณะฯและภาควิชาฯ เพ่ือดําเนินการ
กําหนดนโยบายดูแลและพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็ง โดยคณะฯไดกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน  
 2.  เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตคณะ
ประมง คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงานตามระบบอาจารยที่ปรึกษา  โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะประมง ครั้งที่ 5/2551 ประจําเดือนพฤษภาคม 2551  
เพ่ือแจงผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2551 
 3. มีการจัดทําฐานขอมูลนิสิตในระดับภาควิชาผนวกรวมกับการใชประโยชนของระบบ
สารสนเทศนิสิตของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาคณะประมง   
 4. รวบรวมขอมูลผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 5. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา 
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การดําเนินงานในระดับภาควิชาฯ 

 1. มีการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของภาควิชาตางๆ  
2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาเกาอาจารยที่ปรึกษา

เชน การรวบรวมขอมูลระบบอาจารยที่ปรึกษา  การลงทะเบียนและผลการเรียนของนิสิต การ
ประสานงานเพื่อใหความรวมมือและแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา  
 3. ภาควิชาฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการภายในภาคฯ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและ
ประสานความชวยเหลือแกปญหาแกอาจารยอยางตอเน่ือง 

4. มีการรวบรวมผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําขอมูลผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน โครงการรวบรวมขอมูลระบบอาจารยที่ปรึกษาของภาควิชาชีววิทยาประมง 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

                   คะแนนประเมนิรายตัวบงชี ้ =  3  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 3(3.3)-1/1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

3(3.3)-1/2 แผนงานระบบอาจารยทีปรึกษา 
2 3(3.3)-2/1 คูมืออาจารยที่ปรึกษา, จรรยาบรรณอาจารย และ 

บันทึกการใหคําปรึกษาแกนิสิต  
3(3.3)-2/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 

3 3(3.3)-3/1 เอกสารขอมูลและการพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารยทีปรึกษา 
ของภาควิชาตางๆ 

4 3(3.3)-4/1 เอกสารผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา 
5 3(3.3)-5/1 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา 
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 คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบที่ 
4 การวิจัย ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่  มีคุณภาพ 
ศักยภาพของอาจารยและนักวิจัยในการขอทุนทําวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
รวมถึงผลงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยคณะประมงไดมีการบริหาร
จัดการงานวิจัยเพ่ือสงเสริมการสรางงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว มีการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพแกอาจารยและบุคลากรวิจัยอยางตอเน่ือง 
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมินตามตัวบงชีท้ี่มหาวิทยาลัยกาํหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 4 จํานวน 10 ตัวบงชี ้ เทากับ 2.30 คะแนน อยูในเกณฑระดบัด ี
สําหรับรายละเอียดการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.5 
ตารางที่ 2.5 ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ ผลการดาํเนินงาน  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

4.1 มีกระบวนการและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

6 6 6 3 3 3 

4.2 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

n/a n/a 3 n/a n/a 2 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา  

ภายใน = 
241,153 
ภายนอก 

= 
473,739     

ภายใน = 
353,550
ภายนอก 

= 
452,631 

565,695.10   3 3 3 

4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

100 236 136.90 3 3 3 

4.5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน
อยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจํา 

n/a n/a 75.00 n/a n/a 3 

4.6 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 

1 0 0 3 0 0 

4.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือได
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา 

0 0 1.61 0 0 0 

4.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา  

25 68 72.63 2 3 3 

4.9 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจํา 

110.26 98.27 63.22 3 3 3 

 

องคประกอบที ่4 การวิจยั 
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ตัวบงชี้ ผลการดาํเนินงาน  

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

4.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

n/a 113.79 64.29 n/a 3 2 

 
 
ตัวบงชีท้ี่  4.1  มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค          
 
ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ    
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ขอ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนของคณะวิชาและสอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยและของชาต ิ

 2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ 
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
 5. มีการสรางขวญัและกําลังใจและยกยองบคุลากรวิจัยทีมี่ผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคดีเดน 
 6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552  คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบทัง้ 6 ขอ ดังน้ี 
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1. มีกระบวนการในการบรหิารจัดการงานวิจัยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะฯ 
   คณะฯไดแตงตั้งคณะคณะกรรมการวิจัยคณะประมงขึ้นภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดี

ฝายวิจัย เพ่ือทําหนาที่ประสานและบริหารงานวิจัย และจัดทําแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัย
ของคณะฯใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ      โดยมีการกาํหนด
กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2555) ของคณะประมง มี
เปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูทางวิชาการที่
ตอบสนองตอความตองการของสังคมและประเทศชาติ  และมีสวนรวมในการพิจารณารางยุทธศาสตร
การวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับและเปนแนวปฏิบัติของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยในป 2552-2554  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานวิจัยของคณะฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของทั้งในระดับมหาวิทยาลยัและในระดับชาติ จึงไดมีปรับปรุงระบบและกลไกการสงเสริมสนับสนุน
การผลิตงานวจัิยของอาจารย บุคลากร และนิสติ รวมทั้งหนวยงานภายใน ไดแก ภาควิชา หนวยงาน 
ศูนย และสถานีวิจัย ใหสามารถดําเนินการไดบรรลุตามแผนที่กําหนดไว  ไดแก 

- การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะของอาจารยและบคุลากรวิจัยและทีมวจัิย เชน จัดประชุม 
อบรม การเสนอหัวของานวิจัย การพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย  การสงเสริมและสนบัสนุน 
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรและนิสิต การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตางๆ  

- สนับสนุนกองทุนสําหรับการวิจัยของนักวิจัยรุนใหมและนิสิตอยางตอเน่ือง โดยจัดสรร
งบประมาณภายในคณะฯ จํานวน 5 ทุน/ป ภายในวงเงนิ 300,000 บาท/ป 

- สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศและตางประเทศของบุคลากรวิจัยและ 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 

-  สนับสนุนการเผยแพรผลงานผาน Fishery Bulletin  ทั้งในเรื่องคาใชจายและการจัด 
ระบบ editorial board และระบบ peer review จากบุคคลภายนอกเพื่อสรางมาตรฐานและการยอมรับ
จากหนวยงานอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2.  มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยภายในคณะฯ โดย 
ขอความรวมมือจากอาจารยและบุคลากรวิจัยในการกรอกขอมูลงานวิจัยในฐานขอมูลของ สวพ. ซ่ึง
เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย เพ่ือรวบรวมขอมูลงานวิจัยของคณะฯ จาก
แหลงทุนทั้งภายในและภายนอก สวนฐานขอมูลงานวิจัยของคณะฯอยูระหวางการปรับปรุงเพ่ือใหงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคลและแหลงคนควาตางๆ  
    เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจัย ในการศึกษาคนควาและพัฒนา
งานวิจัย คณะฯ จึงไดมีประกาศการสนับสนุนทุนสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัย โดยใหการสนับสนุน
เงินทุนวิจัยแกอาจารย นักวิจัย ที่เปนขาราชการหรือพนักงาน สังกัดคณะประมง จํานวน 5 ทุนๆ ละ 
60,000 บาท 

4.การพัฒนาบุคลากรวิจัย คณะฯมีการสงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนา
บุคลากรวิจัย โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ไดแก โครงการพัฒนาการวิจัยและการเผยแพร 
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ผลงานทางวิชาการภาควิชาชีววิทยาประมง , โครงการสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัย 

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ภาควิชาผลิตภัณฑประมง เปนตน  

5.มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
ไดแก การเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ  เชนจดหมายขาวคณะ
ประมง เว็ปไซตคณะประมง เปนตน 

6. คณะประมงมีการสงเสริมความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาอาจารยและนักวิจัย  กับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก การดูงานในฟารมเอกชน, เชิญผูประกอบภาคเอกชนมา
บรรยายและใหขอคิดเห็น, เพ่ือทราบถึงปญหาและภาวการณปจจุบันของอุตสาหกรรมสัตวนํ้า เปนตน 
และหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ฯลฯ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 3 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ขอ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 
 

4(4.1)-1/1 แผนกลยุทธดานงานวิจัย (ในแผนยุทธศาสตรคณะประมง)  
4(4.1)-1/2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะประมง (แผนงานวิจัย) 
4(4.1)-1/3 ประกาศ หลักเกณฑ และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการรบัทนุ 

อุดหนุนการวิจัย 
4(4.1)-1/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย  

2 4(4.1)-2/1 ขอมูลดิบที่ 4.1 รายชื่อโครงการวิจัยคณะประมง 
4(4.1)-2/2 เอกสารสรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย  

ทุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ 2552 
3 4(4.1)-3/1 หลักเกณฑการสนับสนุนทุนสงเสริมการศกึษาคนควาวจัิย 

คณะประมง 
4 4(4.1)-4/1 เอกสารโครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยของแตละหนวยงาน 
5 4(4.1)-5/1 จดหมายขาวคณะประมง ป 2552 
6 4(4.1)-6/1 โครงการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 
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ตัวบงชีท้ี่  4.2  มีกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการความรูจากงานวิจยัและงาน 
                        สรางสรรค  
 
ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ    
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ขอ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีกระบวนการและกลไกสนบัสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ทัง้ในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 

 2. มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เชื่อถือได และรวดเรว็   ทันตอการใช
ประโยชน 

 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและ   งานสรางสรรค ไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 4. มีกระบวนการและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกบั
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน 

 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบตัรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา
ตลอดจนการคุมครองสิทธขิองงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือ
นวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  
               ในปการศึกษา  2552  คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ไดเพียง  3  ขอ  
ดังน้ี 
 1.  มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ทั้งในวงการ
วิชาการ  และการนําไปใชประโยชน  คณะฯ มีการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  และการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการ  การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ  ขาราชการ  พนักงาน  และ
นิสิตไดรับการสนับสนุนคาใชจายเทาที่จายจริง  แตไมเกิน 5,000 บาท/คน/ป  การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  ขาราชการ  พนักงานไดรับการสนับสนุนคาใชจาย  คนละ 1 ครั้ง เทาที่จาย
จริงแตไมเกิน 25,000 บาท/ป  ในกรณีที่ปใดขาราชการ  และพนักงาน  ยังไมไดใชสิทธิเสนอขอรับ 
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การสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  สามารถเสนอขอรับการ
สนับสนุนคาใชจายสมทบรวมในปตอไปได  ทั้งน้ีสมทบไดไมเกิน 2 ป 
 2.  มีกระบวนการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห  และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือได  และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  งานวิจัยที่ดําเนินการอยูไดดําเนินการจาก
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และความตองการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ  ดังน้ันผลงานวิจัยที่ไดรับเปนสวนหนึ่งของการตอบสนองตอผูเกี่ยวของในการใชประโยชน  
โดยเฉพาะคําถามจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงและอุตสาหกรรมการผลิตกุงเพ่ือการสงออก 
 3.  มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ  นิสิต  และชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  สวนหนึ่งของทุกงานวิจัยจะมีเอกสารรายงานรวม  บางงานวิจัยจะมีการผลิต
ในรูปแบบของคูมือในลักษณะที่เปน  คูมือสําหรับเกษตรกร  งานประชุมวิชาการสาขาประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีประจําทุกป  ก็เปนสวนหนึ่งของการเผยแพรงานวิจัย  และงาน
สรางสรรคไปยังนักวิชาการ  นิสิต  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 2 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ขอ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 4(4.2)-1/1  - คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิจัย คณะประมง 
 4(4.2)-1/2  - เกณฑการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คณะประมง 
2 4(4.2)-2/1  - รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 

4(4.2)-2/2  - แผนยุทธศาสตรของสํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
3 4(4.2)-3/1  - รายงานการประชุมวชิาการ มก.สาขาเกษตร ครั้งที่ 48 
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ตัวบงชีท้ี่  4.3   จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 
                         มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   ปจจัยนําเขา   
รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)      
  
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 54,999 บาท /คน 55,000 – 79,999 บาท /คน 80,000 บาท /คน หรือมากกวา 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ 2552 คณะประมงมีเงินสนับสนุนงานวจัิยตอจํานวนอาจารยประจํา ดังน้ี 
 1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     35,073,096.00  บาท 
 2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)                     62  คน 
 3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
             ตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏบิัติงานจริง               565,695.10   บาท/คน 
 
  
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 3 คะแนน 
 

 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4(4.3)-1/1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 4.2 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทนุอุดหนุนการวิจัย

จากภายในและภายนอก มก. 
4(4.3)-1/2 ฐานขอมูลงานวิจัยของ สวพ. (http://research.rdi.ku.ac.th) 
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ตัวบงชีท้ี่   4.4   รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่ตีพมิพ เผยแพร ในระดับชาตแิละ 
                           ระดับนานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจํา  
 
 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลติ 
รอบระยะเวลา   ปปฏิทิน (1 ม.ค.52 - 31 ธ.ค.52) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 29 รอยละ 30 – 39 1. รอยละ 40 หรือมากกวา 

หรือ 
2. รอยละ 30 – 39 แตมีผลงาน
ตีพิมพในวารสารที่มี Impact 
Factor ไมนอยกวารอยละ 20 

หรือ 
3. รอยละ 30 – 39 แตมีจํานวน
ผลงานที่อาจารยเปนนักวิจัย
หลัก (Corresponding Author) 
หรือเปนชื่อแรก (First Author) 
ตอจํานวนผลงานตีพิมพ
ระดับชาตทิี่อยูในฐานขอมูล ISI 
ไมนอยกวารอยละ 20 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในป พ.ศ. 2552 คณะประมงมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาตแิละนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา และนักวิจัย (ไมรวมลาศกึษาตอ) ดังน้ี 
 1. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาต ิ  จํานวน   66 เรื่อง 
 2. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาต ิ จํานวน   49 เรื่อง 
        รวม  115    เรื่อง 
 3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) จํานวน   62 คน 
          4. จํานวนนักวิจัยทัง้หมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)               จํานวน   22     คน 
       คิดเปนรอยละ  136.90     
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

                               คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 3 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4(4.4)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 4.4 รายชื่อผลงานวจัิยที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือ

นําไปใชประโยชน 
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ตัวบงชีท้ี่   4.5  รอยละของงานวจิัย และงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน 
                         อยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจํา    
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลติ 
รอบระยะเวลา   ปปฏิทิน (1 ม.ค.52 - 31 ธ.ค.52) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 10 รอยละ 10 - 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป พ.ศ. 2552 คณะประมงมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัย (ไมรวมลาศึกษาตอ) ดังน้ี 
 1. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนเชิงวชิาการ 
     จํานวน 42 เรื่อง 
          2. จํานวนผลงานวจัิยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนเชิงสาธารณะ 
              จํานวน 10 เรื่อง 
          3. จํานวนผลงานวจัิยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนเชิงนโยบายหรือ3 
              ระดับประเทศ   จํานวน 3 เรื่อง 
          4. จํานวนผลงานวจัิยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย 
              จํานวน 8 เรื่อง 
 5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) จํานวน   62 คน 
          6. จํานวนนักวิจัยทัง้หมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)               จํานวน   22     คน 
                                                                                         คิดเปนรอยละ   75.00  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

                                คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 3 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4(4.5)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 4.5 รายชื่อผลงานงานวิจัย และงานสรางสรรคที่

นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจํา 
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ตัวบงชีท้ี่   4.6  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ   
รอบระยะเวลา   ปปฏิทิน (1 ม.ค. 52 - 31 ธ.ค.52) 
 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ไดยื่นคําขอและแกไขขอมูล อยูระหวางประกาศโฆษณา

หรือมีการขอใหตรวจสอบ 
ไดรับสิทธบิัตร หรือ           อนุ
สิทธิบตัร อยางนอย 1 ชิ้นงาน 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในป พ.ศ. 2552 คณะประมงไมมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 0 คะแนน 
 
 

 
 

ตัวบงชีท้ี่ 4.7   รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ   
                         จากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลติ   
รอบระยะเวลา   ปปฏิทิน (1 ม.ค. 52 - 31 ธ.ค.52) 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 10 - 19 รอยละ 20 - 29 รอยละ 30 หรือมากกวา 

 
 

ผลการดําเนินงาน  
 ในป พ.ศ. 2552 ผศ.ดร.นิติ  ชูเชิด สังกัดภาควิชาชวีวทิยาประมง  คณะประมง ไดรับการ
รับรองการแจงขอมูลลิขสทิธิ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ ชือ่ผลงานระบบสุขอนามัยในฟารมเลี้ยงกุง จาก
กรมทรัพยสินทางปญญา เม่ือวันที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ.2552 คิดเปนรอยละ 1.61 ของผลงานวิชาการที่
ไดรับการจดลิขสิทธิ์จากหนวยงานที่เชื่อถอืได ตออาจารยประจํา 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 0 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4(4.7)-1 สําเนาหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสทิธิ ์

 
 
ตัวบงชี้ที่   4.8  รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน 
                         ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลติ 
รอบระยะเวลา   ปปฏิทิน (1 ม.ค.52 - 31 ธ.ค.52) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 14 รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป พ.ศ. 2552 คณะประมงมีบทความวจัิยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Referred  
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังน้ี 
 1. บทความวจัิยที่ไดรับการอางอิง (Citation)           จํานวน    69   เรื่อง 
  
 3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) จํานวน    70 คน 
          4. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)          จํานวน    25 คน 
                  คิดเปนรอยละ 72.63  
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

                                     คะแนนประเมนิรายตัวบงชี ้=  3 คะแนน 
 
 

รายการหลักฐาน 
 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4(4.8)-1 แบบเก็บขอมูลดิบที่ 4.8 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 
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ตัวบงชีท้ี่  4.9    รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในและ 
                         ภายนอกมหาวิทยาลยั ตอจํานวนอาจารยประจํา  
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา   
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 – 31 พ.ค.53)      
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - 34 รอยละ 34 - 49 รอยละ 50 หรือมากกวา 

 
 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทาํวิจัยและงานสรางสรรค 
ดังน้ี 
 1. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย / งานสรางสรรค          จํานวน 39 คน 
 2. จํานวนนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนวิจัย / งานสรางสรรค           จํานวน 16 คน 
 3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)           จํานวน 62  คน 
          4. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)               จํานวน    25      คน  
                           คิดเปนรอยละ     63.22   
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้=  3 คะแนน 
 

 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4(4.9)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 4.9  รายชื่ออาจารยและนักวิจัยทีไ่ดรับทุนทําวจัิย

และงานสรางสรรคทังภายในและภายนอก 
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ตัวบงชีท้ี่  4.10   รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอ 

                            ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ   
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา   
รอบระยะเวลา   ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 40 – 59 รอยละ 60 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ 
และ/หรือนําเสนอผลงานวชิาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
 1. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงาน    จํานวน 46  คน 
          2. จํานวนนักวิจัยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงาน    จํานวน   8  คน 
 3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)                จํานวน  62 คน 
          4. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)                 จํานวน 22 คน 
 

                           คิดเปนรอยละ   64.29 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้=  2  คะแนน 
 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4(4.10)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 4.10 การเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 
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 คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบที ่
5 การบริการวิชาการแกสงัคม ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการจัดกิจกรรมเพื่อใหบริการแกชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่มีความเชีย่วชาญ โดยคณะให
ความสําคัญและสนับสนุนใหอาจารยและหนวยงานเขาไปมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
หลากหลายรปูแบบ ทั้งการใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายและคิดคาใชจายตามความเหมาะสม เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสงัคม นอกจากไดทําประโยชนใหสังคมแลว คณะยังไดรับ
ประโยชนในดานตางๆ คอืเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ การเพิ่มพูนความรูและประสบการณของ
อาจารยและบคุลากร มีการบูรณาการเขากับการผลติบณัฑิตอันจะนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยอยางมีประสิทธภิาพ   
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมินตามตัวบงชีท้ี่มหาวิทยาลัยกาํหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 5 จํานวน 5 ตัวบงชี้ เทากับ 2.80 คะแนน อยูในเกณฑระดบัดีมาก
สําหรับรายละเอียดการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.6 
 

ตารางที่ 2.6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
  

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

5.1 มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของหนวยงาน   

n/a n/a 4 n/a n/a 2 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรม
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา 

59.70% 
 

53.73% 65.71% 3 3 3 

5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  

157.14% 265.5% 158.06% 3 3 3 

5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ n/a n/a 4.47 n/a n/a 3 

5.5 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

5 5 3 3 3 3 

 
 จากตารางที่ 2.6  พบวา มีตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุดคือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที ่
5.2, 5.3 , 5.4 , 5.5  รองลงมาคือตัวบงชีท้ี่ 5.1 ได 2 คะแนน รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้
สรุปไดดังน้ี 
 

องคประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 
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ตัวบงชีท้ี่  5.1 มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวชิาการแกสังคมตามเปาหมายของ 
                       หนวยงาน   
 

ประเภทของตัวบงชี ้    กระบวนการ   
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน  
           ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 4 ขอ 
ดังน้ี 
 1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
             คณะฯ มีการจัดทํานโยบาย และแผนดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เขมแข็งในการดําเนินการใหบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชนในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เชน  โครงการอบรมและถายทอด
เทคโนโลยี  การศึกษาวิจัยดานตางๆ และการอบรมสัมมนา  รวมทั้งการนําองคความรูและ
ประสบการณจากการดําเนินงานดังกลาวมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย  

2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด 
              คณะประมงมีบุคลากร และหนวยงานที่มีความสามารถในรองรับงานดานการบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชนในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เชน  โครงการอบรม สัมมนาและถายทอด
เทคโนโลยี  การศึกษาวิจัยดานตางๆ เปนตน ซ่ึงหนวยงานดังกลาว มีจํานวน 6 หนวยงาน 
ประกอบดวย   

  ภาควิชาการจัดการประมง 
  ภาควิชาชีววิทยาประมง 
  ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 
  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 
  ฝายสนับสนุนวิชาการ  

3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
               คณะประมงมีแนวทางการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม เปนไปตาม
หลักเกณฑและระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
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               คณะประมง ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําป 2552 ตามตัวบงชี้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําป เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ราย
ตัวชี้วัด (ทุกรอบ 2 เดือน) และรายงานการใชจายงบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้=  2  คะแนน 
 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 5(5.1)-1/1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะประมง 

5(5.1)-1/2 แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 

2 5(5.1)-2/1 ขอมูลพ้ืนฐานคณะประมง 
5(5.1)-2/2 แผนภูมิโครงสรางองคกร คณะประมง 

3 5(5.1)-3/1  
4 5(5.1)-4/1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ 
5(5.1)-4/2 รายงานการใชจายงบประมาณเงินรายไดราย

ไตรมาส 
 

 
 
ตัวบงชีท้ี่  5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการทางวชิาการแก 
                        สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลยั เปน 
                        กรรมการวชิาการ กรรมวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา  
 
ประเภทของตัวบงชี ้    ปจจัยนําเขา   
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 14 รอยละ 15 – 24 รอยละ 25 หรือมากกวา 
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ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม โดยเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอก กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังน้ี 
 1. จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ จํานวน   46 คน 
 3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ ไมนับซํ้า)    จํานวน   70  คน 
           คิดเปนรอยละ   65.71 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้=  3  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5(5.2)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 5.2 ขอมูลอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
 
 
ตัวบงชีท้ี่  5.3  รอยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการและวิชาชพีทีต่อบสนองความ 
                        ตองการพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาต ิ
                       ตออาจารยประจํา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 19 รอยละ 20 – 29 

 
รอยละ 30 หรือมากกวา 

 
ผลการดําเนินงาน  
 คณะประมง มีนโยบายและไดกําหนดแผนงานเพื่อรองรับภารกิจดานการบริการทางวิชาการ
อยางชัดเจน และมีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการและเสริมความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  ซ่ึงมีรูปแบบ
การจัดบริการที่หลากหลาย ทั้งบริการแบบใหเปลา และกอใหเกิดรายไดใหกับหนวยงาน จัดโดย
ภาควิชาและฝายสนับสนุนวิชาการ คณะประมงมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

1. โครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและวิชาชีพฯ    98 โครงการ/กิจกรรม 
2. มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษา) จํานวน   62     คน 

        คิดเปนรอยละ 158.06 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้=  3  คะแนน 
 

 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5(5.3)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 5.3  กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวชิาชพี 

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ 
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาต ิ

 
 
ตัวบงชีท้ี่  5.4  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
   
ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ความพึงพอใจ 
1.50 – 2.50 

ความพึงพอใจ 
2.51 – 3.50 

ความพึงพอใจ 
3.51 ขึ้นไป 

 
ผลการดําเนินงาน  
                     ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีการดําเนินการ กิจกรรม / โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการและเสริมความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  ซ่ึงมีรูปแบบ
การจัดบริการที่หลากหลาย ทั้งบริการแบบใหเปลา และกอใหเกิดรายไดใหกับหนวยงาน จัดโดย
ภาควิชาและฝายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 98 กิจกรรม / โครงการ โดยมีกิจกรรม / โครงการที่
มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 16 กิจกรรม / โครงการ มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจอยูในระดับคะแนน 4.47 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้=  3  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5(5.4)-1/1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 5.4  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
5(5.4)-1/2 หลักฐานแสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
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ตัวบงชีท้ี่ 5.5   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวชิาชีพมาใชใน 
                       การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ประเภทของตัวบงชี ้ กระบวนการ   
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
 

มีการ
ดําเนินการ 

 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

 2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
มาใชในการเรยีนการสอน อยางนอย 1 โครงการ 

 3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
มาใชในการวจัิย อยางนอย 1 โครงการ  

 4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
มาใชในการเรยีนการสอน และการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

 5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ  อยางนอย 1 โครงการ 

 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ หรือมากกวา 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑได ครบทั้ง 5 ขอ ดังน้ี 
 คณะฯ มีการจัดทํานโยบาย และแผนดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เขมแข็งในการดําเนินการใหบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชนในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เชน  โครงการอบรมและถายทอด
เทคโนโลยี  การศึกษาวิจัยดานตางๆ และการอบรมสัมมนา  รวมทั้งการนําองคความรูและ
ประสบการณจากการดําเนินงานดังกลาวมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแก    

   - ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล โดย ผศ.สุนันท  ภัทรจินดา หัวหนาโครงการ ไดนําความรู
และประสบการณจากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ดังน้ี 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552                                                     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

104 

 

 
1) โครงการพัฒนาวิชาการ : งานติดตามสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา สําหรับโรงไฟฟา

พลังความรอนรวมบางปะกง   
     2) โครงการพัฒนาวิชาการ : งานติดตามสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา สําหรับ

โรงไฟฟาและทาเทียบเรือขนอม  
        ไดนํามาองคความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ และงานวิจัย 

ตามโครงการดังกลาวมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนวิชาจุล
ชีววิทยาทางทะเล (Marine Microbiology) รหัสวิชา 255411เกี่ยวกับความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับจุลชีพใน
ทะเล ไดแก แบคทีเรีย รา ยีสต และแพลงกตอนพืช ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอขบวนการทางชีววิทยาทาง
ทะเล  อีกทั้งไดนําผลจากโครงการพัฒนาวิชาการดังกลาวไปเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย โครงการความ
หลากหลายทางชนิดของผูผลิตขั้นตนในระบบนิเวศทะเลและชายฝง (Biodiversity of Primary 
Producer in Marine and Coastal Ecosystem) ซ่ึงเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยและ
การบริการวิชาการ และสงเสริมบทบาททางวิชาการของคณะฯ และภาควิชาฯ ในการพัฒนาสังคม
เรียนรูที่เปนรูปธรรม 
  
ผลการประเมินตนเอง 
 

   คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้=  3  คะแนน 
  
 

รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2 5(5.5)-2/1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะประมง 
3 5(5.5)-3/1 แผนการเรียนการสอน (Course Syllybus) รหัสวิชา 255411 
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 คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบที ่
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใน
การอนุรักษพัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการสงเสริมภูมิปญญาไทยให
เปนรากฐานการพัฒนาองคความรูดานตางๆ มีการบูรณาการเขากับการผลติบัณฑิต งานวิจัยและ
บริการวิชาการ ซ่ึงเปนพันธกิจที่สําคัญของคณะและมหาวิทยาลยั    
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมินตามตัวบงชีท้ี่มหาวิทยาลัยกาํหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 6 จํานวน 2 ตัวบงชี้ เทากับ 2.00 คะแนน อยูในเกณฑระดับพอใช 
สําหรับรายละเอียดการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.7 
 
ตารางที่ 2.7  ผลการประเมินองคประกอบที่ 6  การทําบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

6.1 มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 n/a  n/a  2  n/a  n/a  1 

6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

10.16% 6.62  % 7.27% 3 3 3 

 
 จากตารางที่ 2.7  พบวา ตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุดคือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชีท้ี ่
6.2  สวนตวับงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยทีสุ่ดคือ 1 คะแนน ไดแก ตัวบงชีท้ี่ 6.1  รายละเอียดของการ
ประเมินรายตวับงชี้ สรุปไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบงชีท้ี่ 6.1  มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ

แผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
 3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ 

 4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสราง
บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเน่ือง 

 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ
และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาต ิอาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการ
วิชาการดานศลิปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติไดและมีแผนงานรองรับ 
ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีแผนงานรองรับในการ

สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงาน บุคลากร และนิสิต จัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมที่ มุงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  โดยมีการจัดโครงการ /กิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เชน การจัดงานตามเทศกาลตางๆ และการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา  
นอกจากโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีแลว คณะฯได
สงเสริมใหจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน ไดแก โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม  
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2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเน่ือง 
คณะประมง ไดกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป โดยไดบรรจุแผนงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไวเปนสวนหนึ่งของแผนดังกลาว ซ่ึงมีการกําหนดกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคลองกับ
แผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ = 1 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 6(6.1)-1/1 แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2552 
2 6(6.1)-2/1 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ 2552 
 
 
ตัวบงชีท้ี่ 6.2 รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ 
                     และวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  
 
ประเภทของตัวบงชี ้    ผลผลิต 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 1.4 รอยละ 1.5 – 1.9 รอยละ 2.0 หรือมากกวา 

 

 
ผลการดําเนินงาน  
 

 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีแผนงานรองรับในการ
สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงาน บุคลากร และนิสิต จัดโครงการ / กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  การจัดโครงการ / กิจกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี เชน การจัดงานตามเทศกาลตางๆ และการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา สวนใหญ
ดําเนินการในภาพรวมของคณะฯ โดยสํานักงานเลขานุการ และจัดโดยภาควิชา / หนวยงาน ศูนย และ
สถานีวิจัย รวมทั้งการจัดโครงการ / กิจกรรมของนิสิต 
   

นอกจากโครงการ / กิจกรรมเพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีแลว 
คณะฯ ไดสงเสริมใหจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน ไดแก โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม  
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โดยสรุปผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2552 ดังน้ี 
1. โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ    รวม      31     โครงการ/กิจกรรม 
2. จํานวนนิสิตปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา FTES   426.21 
     

                                           คิดเปนรอยละ  7.27  /จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ = 3 คะแนน 
 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6(6.2)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 6.2 รายชื่อกิจกรรม / โครงการในการอนุรักษพัฒนา 

และสรางเสรมิเอกลักษณและวัฒนธรรม 
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คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบ

ที่ 7 การบริหารและจัดการ  ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึง การบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีสวนรวมกันบริหารจัดการใหการ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ของคณะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 7 ครบทั้ง 9 ตัวบงชี้ เทากับ 2.55 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก
สําหรับรายละเอียดการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิ
บาล และภาวะผูนํา  

5 5 5 3 3 3 
 

7.2 มีการพัฒนาหนายงานสูองคการเรียนรู  n/a    n/a   5 n/a n/a 3 

7.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6  6  6 3 3 3 

7.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน  

4 5 5 2 3 3 

7.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  

9.68% 7.46% 10.53% 3 2 3 

(รางวัลดานการวิจัย) 88.89% 40.00% 100 %       

7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

 n/a  n/a  5 n/a n/a 3 

7.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

6 7 7 2 2 2 

7.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา  

8,306.90 25,053.00 4,341.24 
 

1 3 1 

7.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  

73.24% 67.63% 76.92% 2 2 2 

 
 จากตารางที่ 2.8  พบวา ตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุดคือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชีท้ี ่
7.1,  7.2,  7.3,  7.4,  7.5  และ 7.6  สวนตวับงชีท้ี่มีระดับคะแนนนอยที่สุดคือ 1 คะแนน ไดแก ตัว
บงชี้ที่ 7.8  รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังน้ี 

องคประกอบที ่7   การบริหารและจัดการ 
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ตัวบงชีท้ี่  7.1  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 
 

ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ    
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทศัน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน 
รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที ่
ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป 

 2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบ
ควบคุมภายใน 

 3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลตามแผนงานประจําปเปนระยะ 

 4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรงุการบริหาร 
และจัดการ 

 5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอแรก 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 
 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานครบทั้ง 5 ขอ ดังน้ี 

1.  คณะประมงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะประมง 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 

ไวเปนกรอบในการบริหารงาน โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และแผนกลยุทธ

ในการบริหารงานไวอยางชัดเจน  และในปการศึกษา 2552 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ

ซ่ึงประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาฝาย และสํานักงานเลขานุการ ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2553 เม่ือวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เห็นชอบใหคงวิสัยทัศน พันธกิจและ

ประเด็นยุทธศาสตร ในการบริหารงานตามเดิม 
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ในการกําหนดแผนงานประจําป ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 2/2552 เม่ือวัน
อังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 2552 ตามรอบ
ปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)   ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
พิจารณาและจัดทําเปนแผนงานประจําป   และมอบหมายใหรองคณบดีแตละฝายทําหนาที่กํากับดูแล
การบริหารงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาตามแผนและองคประกอบในระบบประกันคุณภาพ เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน และเจาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําใน
การทํางาน และการแกไขปญหาตางๆ  

2.  ผูบริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ และการควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบการ

ควบคุมภายใน เพ่ือใหระบบการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการจัดการองคกร สามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการตรวจสอบภายใน จากผูตรวจสอบภายในประจําคณะประมง 

การรายงานฐานะการเงินตอคณะกรรมการประจําคณะเปนประจําทุก การรายงานผลการบริหารความ

เสี่ยงและผลการควบคุมภายใน  

3.  คณะประมงมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม

แผนงานประจําปเปนระยะ ตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

ไดแก การติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เปน

ประจําทุกเดือน รวมทั้งการติดตาม ดูงาน สถานีวิจัยตางๆ ของคณะกรรมการประจําคณะ ในการ

ประชุมสัญจร ครั้งที่ 10/2552 ระหวางวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพ่ือรับฟงการรายงาน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปญหาและอุปสรรค เพ่ือใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.  ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งน้ีคณบดีมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยประเมินความถูกตอง โปรงใส 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ตามระเบียบของทางราชการ มีการตรวจสอบระบบการเงิน 
โดยผูตรวจสอบภายในคณะรวมกับผูตรวจสอบของ มก.  การใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชน
สูงสุด  มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร เพ่ือนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ นอกจากนี้คณบดีไดจัดใหมี website สายตรง เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ  ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอมูลไปใชในการพัฒนาคณะ
ตอไป 

5.  มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจผูบริหาร 
          คณะจัดใหมีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจผูบริหารประจําทุกป ไดแก คณบดี รอง
คณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาฝาย และเลขานุการสํานักงานเลขานุการคณะ เพ่ือประเมินศักยภาพ
ของผูบริหาร โดยบุคลากรทุกระดับสังกัดคณะประมง เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ในการบริหารจัดการองคกรของผูบริหารและแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงแสดงถึงความเปนผูนําที่มี 
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วิสัยทัศน  มีความสามารถ  ที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว บนเว็บไซต 
(www.fish.ku.ac.th) ในภาพรวม เทากับ 2.93 จากคะแนนเต็ม 4 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ = 3 คะแนน 
 

 

รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 

 
7(7.1)-1/1 แผนยุทธศาสตรคณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. 

2551- พ.ศ. 2555 
7(7.1)-1/2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2552 
7(7.1)-1/3 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ประจําป 2552 
7(7.1)-1/4 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 
7(7.1)-1/5 แผนงานประจําป 2552 คณะประมง 
7(7.1)-1/6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ครั้งที่ 

6/2552 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552  วาระที่ 3.1 
2 7(7.1)-2/1 รายงานการตรวจสอบภายใน 

7(7.1)-2/2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุม
ภายใน 

3 7(7.1)-3/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง (1 มิ.ย. 
2552 – 31 พ.ค. 2553) 

7(7.1)-3/2 รายงานการใชเงินรายได (รายไตรมาส) 
7(7.1)-3/3 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   

4 7(7.1)-4/1 รายงานการตรวจสอบภายใน 
7(7.1)-4/2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการควบคมุภายใน 

5 7(7.1)-5/1 Website คณะประมง 
7(7.1)-5/2 สรุปผลการประเมินผูบริหารคณะประมง แบบประเมินผล

ผูบริหาร 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.2  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
 

ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ    
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 

 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคการแหง
การเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรภายในคณะ
รับทราบ 

 2. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 

 3. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรบัปรุงแผนการ
จัดการความรู 

 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอแรก 
มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยฯ เริ่มใหคณะฯ ดําเนินการจัดการความรูภายในตั้งแต พ.ศ. 2550  และใหคณะฯ 
จัดทําแผนและรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูตามปงบประมาณนั้น  จากเกณฑการประเมิน
ตามตัวบงชี้ที่ 7.2 น้ี  ไดกําหนดใหรายงานตามรอบปการศึกษา 2552  ระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน 
2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553  ดังนั้น  ในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  หลักฐานที่
ปรากฏจึงอยูในชวงเวลาของปงบประมาณดวย  โดยการจัดการความรูของคณะน้ันเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อมุงสูการพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  มีการดําเนินการ  จํานวน  5  
ระดับ  ดังน้ี 
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 1.  คณะประมงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูภายในคณะประมง  ทําหนาที่ในการ
จัดทําแผนการจัดการความรูและดําเนินการจัดการใหเปนรูปธรรมและเปนระบบ การจัดทําแผนการ
จัดการความรูป 2552 น้ัน คณะกรรมการไดพิจารณาจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูปงบประมาณ 2551 ซ่ึงในบางกิจกรรมดําเนินการสอดแทรกในการปฏิบัติงานปกติและ
บางกิจกรรมควรมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมอยางตอเน่ือง จํานวน 2 แผน คือ  แผนการจัดการ
ความรูดานการเงินและพัสดุ  และแผนการจัดการความรูดานการเรียนการสอน  และใหผูรับผิดชอบ
จัดทําเปนโครงการแจงหนวยงานในสังกัดประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบและเขารวมโครงการ 
ตอมามหาวิทยาลัยไดกําหนดแบบฟอรมการจัดทําแผนการจัดการความรูและการจัดทํารายงาน
ประจําปงบประมาณ 2552 ใหม  โดยแยกเปนบุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายวิจัย  และบุคลากร
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ คณะฯ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูและรายงานผลการ
ดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2552 ใหม ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานใหมหาวิทยาลัย
ทราบ โดยความเห็นชอบของคณบดี ซ่ึงมีโครงการดานการจดัการความรู  ดังน้ี 
  1.  แผนการจัดการความรูของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
      1.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการเงินและพัสดุ  วันที่ 20 ก.ค. 52  
  2.  แผนการจัดการความรูของบุคลากรสายวิจัย 
       2.1  โครงการฝกอบรมสถิติเพ่ืองานวิจัยดานการประมง  วันที่  7 ส.ค. 52 
  3.  แผนการจัดการความรูบุคลากรสายวิชาการ 
       3.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  วันที่  15 พ.ค. 52 
       3.2  โครงการสัมมนาการจัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
                                วันที่  24 ก.ค. 52 
 2.  คณะมีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูที่กําหนดไวในป 2552  จํานวน 3 แผน 
รวม 4 โครงการ คือ (1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการเงินและพัสดุ  ภายใต แผนการจัดการ
ความรูของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ  จัดเม่ือวันที่  20  กรกฎาคม  2552  มีผูเขารวม
โครงการ 17 คน  ผูเขารวมโครงการรอยละ  88 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการระดับมากและมาก
ที่สุด  โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ไดรอยละ 87  ซ่ึงสูงจากเปาหมายที่กําหนดไว
รอยละ 80  (2) โครงการฝกอบรมสถิติเพ่ืองานวิจัยดานการประมง  ภายใต แผนการจัดการความรู
ของบุคลากรสายวิจัย  จัดเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2552  มีผูเขารวมโครงการ 12 คน  ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจในโครงการในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.1  ซ่ึงสูงจากเปาหมายที่กําหนดไวไมนอยกวา 3.5  
(3)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  จัดเม่ือวันที่  15  พฤษภาคม  2552  ภายใต
แผนการจัดการความรูของบุคลากรสายวิชาการ  มีผูเขารวมโครงการ 17 คน  อาจารยที่เขารวม
โครงการรอยละ 82 มีความพึงพอใจและไดรับความรูจากการเขารวมสัมมนาและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากที่สุดรอยละ 53 และ ระดับมากรอยละ 29  ซ่ึงสูงจากเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 80 
และ  (4)  โครงการสัมมนาการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จัดเม่ือวันที่  24  
กรกฎาคม  2552  ภายใตแผนการจัดการความรูบุคลากรสายวิชาการ  มีผูเขารวมโครงการ  16  คน   
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คณาจารยที่เขารวมโครงการมีความรู  และความเขาใจในสาระสําคัญและขั้นตอนการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมถึงการวางแผนหลักสูตร  ซ่ึงจะสามารถนําไปสูการ
จัดทํากรอบมาตรฐานการศึกษาคุณวุฒิสาขาประมง  ใหครอบคลุมหลักสูตรที่เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล  ซ่ึงมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ  โดยรวมในระดับ คะแนนเฉลี่ย 4.45  ซ่ึงสูงจาก
เปาหมายที่กําหนดไว 3.5  ดังน้ัน  ผลการดําเนินการแตละโครงการจึงประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย 100%   

3.  จากผลการดําเนินการตามแผนการจัดความรูและประสบความสําเร็จตาม ขอ 2.  ซ่ึงมีผลมี
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 100% 
 4.  มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน  และการประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดการความรู  โดยคณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนระยะ  ซ่ึงคณะฯ 
ไดรายงานแผนและผลการดําเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 5.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ  ไดแก  การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการเงินและพัสดุ  
ทําใหเจาหนาที่การเงินและพัสดุ  มีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและขอบังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัยมากขึ้น  และสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง  ซ่ึงมีการตรวจสอบโดยผู
ตรวจสอบภายในของคณะ นอกจากนี้  คณะมีการปรับปรุงแผนการจัดการความรูเปนประจําทุกป  
ทั้งน้ีเพ่ือใหบุคลากรทุกสายงานไดพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง  
 นอกจากคณะฯ จะมีการจัดการความรูในรูปแบบของโครงการใหแกบุคลากรแตละสายงาน
แลว  คณะฯ ยังจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ ไดแก  การติดตอสอบถามขอมูลในภาระหนาที่เดียวกันทางโทรศัพท  กระดาษขาวใน
เว็บไซดคณะ www.fish.ku.ac.th    คูมือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักงาน สรุปผลจากการเขารวม
ประชุม  สัมมนาจากบุคลากรของคณะ นอกจากนี้บุคลากรของคณะฯ ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู
กับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยไดจาก กระดานขาว KM  www.person.ku.ac.th 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ = 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 

 
7(7.2)-1/1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการจัดการความรูภายในคณะ

ประมง 
7(7.2)-1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ครั้งที่ 1/2551 

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
7(7.2)-1/3 บันทึกแจงภาควิชาใหเสนอบุคลากรเขารวมโครงการ 
7(7.2)-1/4 บันทึก กองการเจาหนาที่ ที่ ศธ 0513/ว.2731  ลว. 21 ส.ค. 52 

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายใน
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

7(7.2)-1/5 บันทึกสํานักงานเลขานุการ คณะประมง ที่ ศธ 
0513.10401/1539 ลว. 2 ก.ย. 52 เรื่องรายงานแผนและผลการ
ดําเนินการจัดการความรู          

2 7(7.2)-2/1 บันทึกสํานักงานเลขานุการ คณะประมง ที่ ศธ 
0513.10401/1539 ลว. 2 ก.ย. 52 เรื่องรายงานแผนและผลการ
ดําเนินการจัดการความรู          

3 7(7.2)-3/1 บันทึกสํานักงานเลขานุการ คณะประมง ที่ ศธ 
0513.10401/1539 ลว. 2 ก.ย. 52 เรื่องรายงานแผนและผลการ
ดําเนินการจัดการความรู          

4 7(7.2)-4/1 บันทึก กองการเจาหนาที่ ที่ ศธ 0513/ว.2731  ลว. 21 ส.ค. 52 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายใน
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

7(7.2)-4/2 บันทึกสํานักงานเลขานุการ คณะประมง ที่ ศธ 
0513.10401/1539 ลว. 2 ก.ย. 52 เรื่องรายงานแผนและผลการ
ดําเนินการจัดการความรู          

5 7(7.2)-5/1 รายงานการตรวจสอบภายในของคณะ 
7(7.2)-5/2 แผนการจัดการความรู ป 2550  2551  สําหรับป 2552  แสดง

ใน 7(7.2)-2/1            
7(7.2)-5/3 กระดานขาวในเว็บไซดคณะ www.fish.ku.ac.th   
7(7.2)-5/4 คูมือ / ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  
7(7.2)-5/5 สรุปผลจากการเขารวมประชุม  สัมมนาจากบุคลากรของคณะ  
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ตัวบงชีท้ี่  7.3    มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง 
                         รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ    
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบคุคลทีเ่ปนรูปธรรม  ภายใต 
การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลง
ตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ  รวมทั้ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

 3. มีการจัดสวัสดิการและเสรมิสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศทีดี่
ใหบุคลากรทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสงูใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชพีอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 5. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยาง
เปนระบบ 

 6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหาร
ระดับสูงและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอแรก 

มีดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  คณะประมงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ครบทั้ง 6 ขอ  
ดังน้ี 
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1.  การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การดําเนินงานบรรลุตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว  ทรัพยากรบุคคลเปนเคร่ืองมือสําคัญที่
จะพัฒนาหนวยงานใหดําเนินไปบรรลุเปาหมายที่กําหนด  คณะฯ จึงไดมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม  
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  ใหมีความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพตามสาย
งานตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ  
 2.  การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะ 
 คณะประมงมีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายอาจารย  เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลในตําแหนง  การสรรหาและคัดเลือกการ
สนับสนุนและการกระตุนใหอาจารยศึกษาตอและขอตําแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งการประชุมอบรม  
สัมมนาทั้งที่จัดโดยทางคณะและรวมกับหนวยงานอื่น 
 สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร  รวมทั้งการมอบหมาย
งานอยางเปนระบบ เชน การจัดทําใบบอกลักษณะงานและใบมอบหมายงาน  การทบทวนการมอบหมาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  การสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสไดพัฒนาตนเองตามสายงาน
และความสนใจ  เชน ศึกษาตอ  ดูงาน  เขารวมประชุม  อบรม  สัมมนา  การแจงเตือนผูที่มีคุณสมบัติที่
จะขอเลื่อนตําแหนงเม่ือถึงระยะเวลาที่กําหนดและคุณสมบัติครบถวน  และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ  ลูกจางประจําทุก 6 เดือน  เพื่อพิจารณาความดีความชอบประจําป  มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนสถานภาพ  การปรับเปลี่ยนตําแหนง  ใหตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบ  เพื่อเปน
การสรางขวัญกําลังใจของบุคลากร  
 3.  การจัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหกับบุคลากร 
 คณะประมง  มีการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ เชน รวบรวมขอมูลรายชื่อบุคลากรเพื่อตรวจสุขภาพ
ประจําป  กองทุนสวัสดิการสํานักงานเลขานุการ คณะประมง  สวัสดิการเบิกคารักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาล มก. จัดทําประกันภัยคุมครองอุบัติเหตุกลุม  สําหรับบุคลากร  และนิสิต  การปรับภูมิทัศน
ภายในสถานที่ทํางาน  ภูมิทัศนรอบอาคาร  รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทํางานใหแกบุคลากร เชน เครื่องคอมพิวเตอร  
 4.  การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
 คณะประมง  ใหการสนับสนุนดูแลเก่ียวกับความกาวหนาในหนาที่ของบุคลากร  เชน  การขอ
เล่ือนระดับ  การขอตําแหนงทางวิชาการ  การปรับเปล่ียนตําแหนง  การศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ  เพื่อ
สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาตามสายงานและศักยภาพ  
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
 คณะประมง  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบโดยประเมิน
ผูบริหาร และประเมินการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ  
 6.  การนําผลประเมินความพึงพอใจมาเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารงานอยางตอเน่ือง 
 คณะประมงมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารงาน
อยางตอเน่ือง 
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 ผลการประเมินตนเอง 

 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ = 3 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 7(7.3)-1/1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะประมง 
2 7(7.3)-2/1 การจัดทําใบบอกลักษณะงาน และใบมอบหมายงาน 

7(7.3)-2/2 การเขารวมประชุม ฝกอบรม 
3 7(7.3)-3/1 ขอมูลการจัดสวัสดิการดานตางๆ 
4 7(7.3)-4/1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะประมง 

7(7.3)-4/2 การรายงานผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรคณะ
ประมง 

5 7(7.3)-5/1 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
6 7(7.3)-6/1 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจคณะประมง 

 
 

ตัวบงชีท้ี่  7.4  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน 
                       การพัฒนาหนวยงาน 
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลติ 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 

 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทาง
ตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและ 
เปนที่รับรูกันโดยทั่วทั้งคณะอยางนอย 3 ชองทาง 

 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  
โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและชัดเจน เชน จัด
ประชุมรวมกนัอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 
 3 - 4 ขอแรก 

มีดําเนินการครบทุกขอ 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  คณะประมงมีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
 1. คณะประมงมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตาง ๆ 
โดยคณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธคณะประมง ทําหนาที่ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ในภาพรวมของคณะสูสาธารณชน  ในรูปแบบจดหมายขาวคณะประมง  ซ่ึงออกเปนประจําทุก  
2  เดือน การประชาสัมพันธแนะนําคณะ  ภาควิชา  ตามโรงเรียนตาง ๆ ในโครงการประชาสัมพันธ
เชิงรุก  เว็บไซดคณะประมง (www.Fish.ku.ac.th) แผนพับประชาสัมพันธ  บอรดติดประกาศ
ประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ จดหมายจากคณะถึงผูปกครองแจงผลการศึกษาของนิสิต   จัดปฐมนิเทศ
นิสิตคณะประมงโดยเชิญผูปกครองและนิสิตเขารวมโครงการในการใหความรูความเขาใจในการใชชวีติ
ในมหาวิทยาลัย  และโครงการคณะประมงพบผูปกครองนิสิต   นอกจากนี้  ยังมีการจัดทําจดหมาย
ขาว / นิทรรศการของหนวยงานในสังกัด  ไดแก  ภาควิชา / ฝายสนับสนุนวิชาการ 
 2.  คณะประมงมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย  และเปนที่รับรู
กันโดยทั่วทั้งคณะ  โดยผานชองทางตาง ๆ ไดแก  ตูรับฟงความคิดเห็น หองสมุดคณะประมง 
(หองสมุดสุรียวิมลโลหการ) จดหมายขาวคณะประมง เว็บบอรดคณะประมง และสายตรงคณบดีในเว็บ
ไซดคณะ (www.Fish.ku.ac.th) จดหมายแจงผลการศึกษาของนิสิตถึงผูปกครอง   จัดโครงการคณะ
ประมงพบผูปกครองนิสิต  เพ่ือตอบขอซักถามและรับฟงความคิดของผูปกครอง 
 3.  คณะประมงไดมีการทําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบรวบรวมขอคิดเห็น  และสรุปผลขอคิดเห็นดังกลาว  รายงานใหคณบดีทราบ  เพ่ือ
นําไปเปนแนวทางในการบริหารงานตอไป  ไดแก  การจัดโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือถายทอด
ขอมูลการจัดการศึกษาของคณะประมงใหเปนที่รูจักสําหรับนักเรียน    อาจารยแนะแนวในโรงเรียน
ตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ  คณะทํางานจะเปนผูรวบรวม
ขอคิดเห็นจากแบบสอบถาม  นํามาประมวลผลและสรุปในภาพรวมเสนอคณบดี  และคณะกรรมการ
ประจําคณะประมงรับทราบ ซ่ึงที่ประชุมไดรับทราบ และคณะทํางานโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก
นําไปกําหนดแนวทางในบริหารจัดการในการจัดครั้งตอไป  นอกจากนี้  คณะไดจัดโครงการสหกิจ
ศึกษา   โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง  โครงการคณะประมงพบผูปกครอง  เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครอง / บุคคลภายนอก  เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการการดําเนินงานตอไป   
 4.  คณะประมงมีที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมของคณะที่มาจากภาคประชาชน  ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง  ในรูปของคณะกรรมการ  
ไดแก  คณะกรรมการสงเสริมกิจการประมง  โดยในปการศึกษา 2552  มีการจัดประชุม 2 ครั้ง  
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คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะประมง  มีการจัดประชุม 3 ครั้ง    นอกจากนี้ยังไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกพิจารณาเอกสารประกอบการสอนวิชาแกนของคณะประมง  และการรับฟง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูปกครองในการจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนิสิต
ชั้นปที่ 1 ซ่ึงคณะฯ ไดจัดปละ 2 ครั้ง เปนประจําทุกป 
 นอกจากนี้  คณะฯ ยังมีสมาคมนิสิตเกาคณะประมง  รวมเปนคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ซ่ึง
ประกอบดวยนิสิตเการุนตาง ๆ จากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมเปนที่ปรึกษาและ
จัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกันอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  ไดแก  พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย
ศาสตราจารยบุญ  อินทรัมพรรย  การจัดงานคืนสูเหยาชาวมีนกร  เปนตน 
 5.  คณะมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน  ซ่ึงมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม  โดยคณะไดดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ/โครงการ  มีการวางแผน  
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานและการติดตามอยางชัดเจน  ไดแก  คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
ของคณะประมง   คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ซ่ึงคณะไดเรียนเชิญบุคคลภายนอก  ทั้ง
ที่เปนศิษยเกาคณะประมง  ผูบริหารหนวยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมเปนผูทรงคุณวุฒิ/
คณะกรรมการ  ในการกําหนดกรอบนโยบายใหขอคิดเห็นในการสงเสริมและพัฒนากิจการตาง ๆ ของ
คณะประมง  และมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะในรูปของการจัดประชุม 
 นอกจากนี้  ไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง  และโครงการคณะประมงพบผูปกครอง
นิสิตชั้นปที่ 1   โดยเชิญผูปกครองของนิสิตเขารวมโครงการในการรับฟงการดําเนินงานดานการ
จัดการเรียนการสอนของคณะตลอดจนรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหดียิ่งขึ้น  ซ่ึงคณะฯ ไดจัดเปนประจําทุกป  ปละ 2 ครั้ง  ซ่ึงคณะไดมีการแจงผลการเรียนของ
นิสิตใหแกผูปกครองไดรับทราบ   เพ่ือทราบผลการเรียนการสอนอันเปนการสะทอนในการจัดการ
เรียนการสอนของคณะ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ = 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 7(7.4)-1/1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธคณะประมง 

7(7.4)-1/2 จดหมายขาวคณะประมง , จดหมายขาวของหนวยงานในสังกัด 
7(7.4)-1/3 เว็บไซดคณะประมง (www.Fish.ku.ac.th)   แผนพับ

ประชาสัมพันธ    บอรดติดประกาศ 
7(7.4)-1/4 จดหมายแจงผลการศึกษาของนิสิตถึงผูปกครอง 
7(7.4)-1/5 โครงการปฐมนิเทศนิสติคณะประมง ปการศึกษา 2552-2553  

เม่ือวันที่ 3 มิ.ย. 2552  และโครงการคณะประมงพบผูปกครอง 
นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 เม่ือวันที่  29  ต.ค. 2552 

2 7(7.4)-2/1 เว็บไซดคณะประมง (www.Fish.ku.ac.th)           
7(7.4)-2/2 จดหมายขาวคณะประมง 
7(7.4)-2/3 ตูรับฟงความคิดเห็นคณะประมง  และหองสมุดคณะประมง 

(หองสมุดสุรียวิมลโลหการ) 
7(7.4)-2/4 เว็บบอรดและสายตรงคณบดีในเว็บไซดคณะ 

(www.Fish.ku.ac.th) 
7(7.4)-2/5 จดหมายแจงผลการศึกษาของนิสิตถึงผูปกครอง 
7(7.4)-2/6 โครงการปฐมนิเทศนิสติคณะประมง ปการศึกษา 2552-2553  

เม่ือวันที่ 3 มิ.ย. 2552 และ โครงการคณะประมงพบผูปกครอง 
นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 เม่ือวันที่  29  ต.ค. 2552 

3 7(7.4)-3/1 โครงการสหกิจศึกษา 
7(7.4)-3/2 โครงการประชาสัมพันธเชงิรุก 
7(7.4)-3/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2553  

วันจันทรที่  27  เมษายน พ.ศ. 2553 
7(7.4)-3/4 โครงการปฐมนิเทศนิสติคณะประมง ปการศึกษา 2552-2553  

เม่ือวันที่ 3 มิ.ย. 2552  และ    โครงการคณะประมงพบ 
ผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 เม่ือวันที่  29  ต.ค. 
2552 

4 7(7.4)-4/1 คณะกรรมการสงเสริมกิจการประมง,  รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการสงเสริมกิจการคณะประมง ครั้งที่ 1/2552  วันอังคารที่ 
2 มิถุนายน 2552 และครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 
2553 
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ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4 7(7.4)-4/2 คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะประมง , รายงาน 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบรหิารหลักสูตรคณะประมง 
ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552, ครั้งที่ 2/2552 ลง 
วันที่ 29 ตลุาคม 2552, ครั้งที่ 3/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
 2552 

 7(7.4)-4/3 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาเอกสารประกอบการ
สอน 

7(7.4)-4/4 โครงการปฐมนิเทศนิสติคณะประมง ปการศึกษา 2552-2553 
เม่ือวันที่ 3 มิ.ย. 2552  และ    โครงการคณะประมงพบ
ผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 เม่ือวันที่ 29 ต.ค. 
2552 

5 7(7.4)-5/1 คณะกรรมการสงเสริมกิจการประมง, 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการคณะประมง 
ครั้งที่ 1/2552  วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 และครั้งที่ 1/2553 
วันพุธที่ 24 กมุภาพันธ 2553 

7(7.4)-5/2 โครงการปฐมนิเทศนิสติคณะประมง ปการศึกษา 2552-2553 
เม่ือวันที่ 3 มิ.ย. 2552  และโครงการคณะประมงพบผูปกครอง
นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 เม่ือวันที่ 29 ต.ค. 2552 

7(7.4)-5/3 จดหมายแจงผลการศึกษาของนิสิตถึงผูปกครอง 
 
 

 
ตัวบงชีท้ี่  7.5  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการ หรือวิชาชีพใน 
                       ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลติ 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวลัในขอ 1 
เปนรางวัลดานการวิจัย 
(กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2) 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 มีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ /วิชาชีพในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  จํานวน 10 คน  ซ่ึงเปนรางวัลประเภทวิจัยทั้งหมด คิดเปนรอยละ  10.53  จาก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รายละเอียดดังน้ี 
 

อาจารยประจํา ชื่อรางวัล ประเภท 
1. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ 2000 Outstanding Scientists 2010 awarded by 

2010 Awarded International Biographical 

วิจัย 

2. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ Naminated for 21st Century award for Achievment  
award by TheInternational Biographical Centre,  
Cambridge, England 

วิจัย 

3. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ Nomination as International Education  
of the Year   2009 ,awarded by International   
Biographical Centre ,    Cambridge ,  England 

วิจัย 

4. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ The Global Year of  Learning - 2009 -
The Plato  Award ,  awarded by  International  
Biographical Centre ,  Cambridge ,   England  
Centre ,  Cambridge ,   England  

วิจัย 

5. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ The International Einstein Award for Scientific 
Achievement "Iconic Achievers" awarded by 
International Biographical Centre, Cambridge, 
England 

วิจัย 

6. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ Word Who’s who of Women, 15th Edition-
2010,awarded by International Biographical Centre 
of Cambridge, England 

วิจัย 

7. รศ.ดร. นนทวิทย อารียชน 
8. ดร.ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ 

การศึกษาโครงสรางทางอณูวิทยาของ Complementary 
DNA  (cDNA)  และการแสดงออกของยีน Granzyme 
ในปลานิล (Oreochromis niloticus) 

วิจัย 

9. รศ.ดร. นนทวิทย อารียชน 
10.ดร.ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ 

ประสิทธิภาพของสารยูจีนอลสังเคราะหในการสลบลูก
ปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) 

วิจัย 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ =  3 คะแนน 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7(7.5)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 7.5 การไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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ตัวบงชีท้ี่ที่  7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

 
ขอ 

เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและผูแทนทุกภาควิชาในสังกัดรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 2. มีการวิเคราะหและระบปุจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลเุปาหมายในการ
บริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการ หรือแผนปฏิบัตกิารในการสรางความรู ความเขาใจใหกบั
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ง 
 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ตลอดจนมี

การกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะ 

 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3-4 ขอแรก 

มีดําเนินการครบทุกขอ 
 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  คณะประมง  มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ครบทั้ง  5  ขอ  
ดังน้ี 
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 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ผูแทนทุกภาควิชาในสังกัด  รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
  คณะฯ  ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะประมง  โดยมี
คณบดีคณะประมงเปนประธาน  ตามคําสั่งคณะประมงที่  91/2551  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2551  โดยมีวัตถุประสงค  ดังน้ี 
    เพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะประมงใหสอดคลองกับนโยบายและ
วิธีการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    เพ่ือควบคุม  ดูแล  ติดตามความกาวหนา  และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี่ยงภายในคณะประมง 
    เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะประมงตอมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย  หรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
  คณะประมง  มีการวิเคราะหความเสี่ยง  กําหนด  Key Process, Objective Map, 
Risk Map  รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง  โอกาสที่จะเกิด ม ผลกระทบ ม และการจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง  ในทุก ๆ กิจกรรม  ทั้งน้ีเปนแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารความ
เสี่ยงของคณะประมง 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ  หรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู  ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ  ในดานการบริหารความเสี่ยง  
และการดําเนินการแกไข  ลด  หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
  คณะประมงไดดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะประมง  เปนประจํา
ทุกปงบประมาณ  ภายใตแนวทางที่สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด 
 4.  มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  คณะประมงไดดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ  2552 
และปงบประมาณ 2553  ตามที่ไดนําเสนอไวกับมหาวิทยาลัย  ครบถวนทุกกิจกรรม/โครงการ 
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของคณะ 
  คณะประมง  มีการดําเนินงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากปงบประมาณ  พ.ศ. 
2552  รวมทั้งจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  โดยไดมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณบดี
คณะประมง 
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ผลการประเมินตนเอง 

 
คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ = 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 7(7.6)-1/1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง 
2 7(7.6)-2/1 แบบประเมินความเสี่ยง KU-ERM6 ประจําปงบประมาณ 2553 
3 7(7.6)-3/1 แผนการบริหารความเสี่ยงคณะประมง  ประจําปงบประมาณ 

2553 
4 7(7.6)-4/1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 , 2553 
5 7(7.6)-5/1 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะประมง ประจําปงบประมาณ 

2553 
7(7.6)-5/2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 , 2553 
 
 

ตัวบงชีท้ี่  7.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของระดับองคกรสู 
          ระดับบุคคล 
 

ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลิต 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
มีการดําเนินการ

 
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะ 
 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ 
 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยทุธศาสตรของ

คณะ 
 4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานระดับภาควชิา โดย

กําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกีย่วของใหเชื่อมโยง
กับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของคณะ 

 5. มีการยืนยันวสิัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรของคณะในระดับ
ภาควิชา 
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มีการดําเนินการ
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา
รับรองของผูบริหาร 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม 
คํารับรอง 

 8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยง
กับการสรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
5 – 7 ขอแรก 

มีดําเนินการครบทุกขอ 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  คณะประมง  มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ได  7  ขอ  ดังน้ี 
 1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะ 
               คณะฯ  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการประเมินหนวยงาน  โดยใหรายงานผล
การดําเนินงานดานการเงินเปนรายไตรมาส (4ครั้ง/ป)  และการรายงานผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  
 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ 
               คณะฯ  มีแผนการประเมินผลภายในหนวยงาน  โดยมีการสรุปผลการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนเปนระยะ 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ 
              คณะฯ  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจตามแผนปฏิบัติงานประจําปและ
แผนยุทธศาสตรของคณะฯ และเผยแพรใหผูบริหารและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
 4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานระดับภาควิชา โดยกําหนดเปาประสงคแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของคณะ 
              คณะฯ  มีการจัดทํา Strategy  Map  ของคณะประมง  เชื่อมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรของคณะในระดับภาควิชา 
              คณะประมงมีการดําเนินการ โดยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ครั้งที่ 
2/2553 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ  2553  วาระที่ 3.2.2 ใหภาควิชาและฝายสนับสนุนวิชาการ ยืนยัน
วิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานที่เชื่ออมโยงกับเปาประสงคและกลยุทธของคณะ 
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 6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 
              คณะฯ  ไดมอบหมายรองคณบดีฝายตาง ๆ ในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานใน
สวนที่เกี่ยวของ  ตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนงานและคํารับรองของทุกหนวยงานภายในคณะฯ 
 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
               คณะฯ  มีการรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนงานประจําป
และคํารับรองการปฏิบัติราชการ  เพ่ือรายงานผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ  ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
อยางตอเน่ือง 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้ = 2 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 7(7.7)-1/1 รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจดานตางๆ 

     - รายงานการใชจายเงนิรายไดรายไตรมาส 
     - รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
     - รายงานการเก็บขอมูลตามระบบประกันคุณภาพ 

2 7(7.7)-2/1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะประมง  
3 7(7.7)-3/1 แผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 
4 7(7.7)-4/1 Strategy Map ของคณะประมง   
5 7(7.7)-5/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ครั้งที่ 

2/2553 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 วาระที่ 3.2.2 
6 7(7.7)-6/1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละหนวยงาน 

7(7.7)-6/2 รายงานการประชุมกรรมการคณะครั้งที่ 3/2553 
7 7(7.7)-7/1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.8   งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ 
                        จํานวนอาจารยประจํา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 1 – 9,999 บาท / คน  10,000 – 14,999 บาท / คน  15,000 บาท / คน หรือ

มากกวา 
 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 คณะฯมีจํานวนเงินงบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยประจําทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ทัง้ในสวนของงบประมาณจากสวนกลางของคณะฯ และภาควิชาฯ ดังน้ี 
 1. จํานวนเงินพัฒนาอาจารยในประเทศ         53,500 บาท 
 2. จํานวนเงินพัฒนาอาจารยตางประเทศ         250,386.55  บาท 
       รวม 303,886.55 บาท  
 3. จํานวนอาจารยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ)    70 คน 
       เฉลีย่ 4,341.24    บาท / คน 
   
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  1  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7(7.8)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 7.8 การพัฒนาคณาจารย 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะใน 
                      วิชาชีพตอจาํนวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทัง้หมด  
 
ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา 
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะฯ มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในวชิาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ   ดังน้ี 
 1. จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่ไดรับการพัฒนาในประเทศ 49 คน 
 2. จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่ไดรับการพัฒนาตางประเทศ   1* คน 
 3. จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน เฉพาะสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 
              (นับรวมลาศึกษาตอ)                                           65  คน 
                   คิดเปนรอยละ    76.92 

*บุคลากรฝายสนับสนุนวชิาการ ไปศึกษาดูงาน ณ ฟลิปปนส 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินรายตัวบงชี้  =  2  คะแนน 
 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7(7.9)-1 แบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 7.9 การพัฒนาบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552                                                     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

132 

 

 
 

 
 

คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบที่  
8 การเงินและงบประมาณ คํานึงถึงการมีระบบและกลไกในการบรหิารจัดการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส รวมถงึศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากภายนอก   
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมินตามตัวบงชีท้ี่มหาวิทยาลัยกาํหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 8 จํานวน 2 ตัวบงชี้ เทากับ 2.50 คะแนน อยูในเกณฑระดับด ี สําหรับ
รายละเอียดการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.9 
 

ตารางที ่2.9 ผลการประเมินองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดาํเนินงาน ปการศกึษา ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

7 7 7 3 3 3 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 0 0 3 0 0 2 

   
ตัวบงชีท้ี่ 8.1   มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 
                   และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ    
รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ (1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52) 
 
      

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
มีการดําเนินการ

 

 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรรและการ 
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจและวเิคราะหสถานะทางการเงิน  

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครัง้ 
 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน  และความมั่นคงของคณะอยางตอเน่ือง 

องคประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 
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มีการดําเนินการ
 

 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน 

 6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 

 5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ  

5 - 6ขอแรก 
มีดําเนินการครบทุกขอ 

 
 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปงบประมาณ 2552  คณะประมงมีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจาย  
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ  โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ครบทั้ง 7 ขอ  
ดังน้ี 
 1.  คณะประมง  มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
คณะ/มหาวิทยาลัย  โดยคณะฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ป 2551-2555)  ซ่ึงกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาตามภารกิจหลักของคณะทั้ง 4 ดาน  ประกอบกับนโยบายการบริหารงานของคณบดี
ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ  ไดกําหนดกลยุทธไวชัดเจน เพ่ือใหหนวยงานที่รับผิดชอบใน
กระบวนการดานการเงินและงบประมาณดําเนินการตามนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงค 
 2.  คณะฯ มีแนวทางจัดกาทรัพยากรทางดานการเงิน  นอกจากการของบประมาณทั้งเงิน
งบประมาณแผนดิน  และงบประมาณเงินรายไดแลว  คณะฯ มีการวางแผนเพื่อหารายไดจากภายนอก
ใหเพ่ิมขึ้น  โดยสงเสริมสนับสนุนใหภาควิชา  รวมทั้งศูนยและสถานีวิจัย  ในการจัดการโครงการ/
กิจกรรม  เพ่ือหารายไดใหกับหนวยงาน  และมีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 
และตรวจสอบได 
 3.  มีการจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงินไวในรูปแบบฐานขอมูลทางการเงิน  เพ่ือให
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสิน  และวิเคราะหสถานะทางการเงินไดอยางถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือน  
รายไตรมาส  และรายป  ไดแก  รายงานรายรับ – รายจาย เงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายได  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือของคณะประมง  รายงานลูกหนี้เงินยืม  เปนตน 
 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
เชน  คาสาธารณูปโภค  เงินรายไดจากภายนอก  เพ่ือใชในการจัดทําแผน/ปรับเปลี่ยนงบประมาณ
ประจําป 
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 6.  มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 7.  มีการรายงานผลการใชจายเงินเปนประจําทุกเดือนใหผูบริหารทราบ  และนําเสนอตอที่
ประชุมกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือติดตามการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากการ
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ  เพ่ือดําเนินการของบประมาณในรอบปถัดไป 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 3 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 8(8.1)-1/1 แผนกลยุทธทางการเงินคณะประมง 

8(8.1)-1/2 นโยบายการบริหารงานดานการเงินและงบประมาณ (ในเอกสารแผน
ยุทธศาสตรคณะประมง) 

2 8(8.1)-2/1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545 
8(8.1)-2/2 ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547 
8(8.1)-2/3 เอกสารงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําป 2552 
8(8.1)-2/4 สรุปรายงานเงินรายไดจากภายนอก/เงินอุดหนุนจากแหลงอ่ืน 

3 8(8.1)-3/1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน   
8(8.1)-3/2 ระบบบัญชี 3 มิติ(http://aacc3rd.ku.ac.th) 
8(8.1)-3/3 ขอมูลการเงินออนไลนสําหรับผูบริหาร 

4 8(8.1)-4/1 รายงานสรุปรายรับ -รายจายจริง  งบประมาณเงินรายไดและ
งบประมาณเงินแผนดิน 

5 8(8.1)-5/1 รายงานแผนและผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
6 8(8.1)-6/1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1640/2552 แตงตั้งผูตรวจสอบ

ภายในของหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
8(8.1)-6/2 แผนการตรวจสอบภายในประจําป 
8(8.1)-6/3 เอกสารรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

7 8(8.1)-7/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง 
8(8.1)-7/2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
8(8.1)-7/3 รายงานสรุปรายรับ -รายจายจริ งงบประมาณเงินรายไดและ

งบประมาณแผนดิน 
8(8.1)-7/4 รายงานแยกประเภท ภาควิชา/ ฝายฯ/สถานีฯ 
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ตัวบงชีท้ี่ 8.2    มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
 
ประเภทของดัชน ี   กระบวนการ    
รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ (1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52)   
  
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ 
 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ 
 3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางภาควิชาในคณะ 
 4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับคณะอ่ืน /หนวยงานอ่ืนใน

มหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย 
 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานอื่น 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน 
1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ 

               คณะประมง โดยคณะกรรมการประจําคณะประมง มีมติใหคณะกรรมการประจําคณะ
ประมง ทําหนาที่เปนคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะประมง ครั้งที่ 2 / 2553 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 

2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ 
               คณะประมง ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
ของคณะ ประกอบดวยรายงานการขอใชรถยนตสวนกลาง , รายงานการขอใชหองประชุม / หองเรียน 
/ หองปฏิบัติการ ของสวนกลาง และรายงานการใชครุภัณฑสวนกลาง 

3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางภาควิชาในคณะ 
               คณะประมง โดยมติคณะกรรมการประจําคณะประมง  ครั้งที่ 3 / 2545 , 2 / 2549 , 6 / 
2549 , 7 / 2549 , 2 / 2550 ไดมีการกําหนดแนวทางการใชบริการหองประชุม / หองเรียน / 
หองปฏิบัติการ , ครุภัณฑตาง ๆ ของคณะประมง ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกคณะ อยาง
ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 2 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 8(8.2)-1/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมงครั้งที่ 2 / 2553

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 
2 8(8.2)-2/1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติการใหบริการรถยนตสวนกลางและรายงาน

การใชหองเรียน/หองประชุม 
8(8.2)-2/2 รายงานผลการวิเคราะหการใชครุภัณฑ (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 

3 8(8.2)-3/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ครั้งที่ 3/2545, 
2/2549, 6/2549, 7/2549, 2/2550 
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คณะประมง ไดดําเนินงานตางๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพในองคประกอบ 
ที่ 9 ระบบการและกลไกการประกันคุณภาพ  ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นอยางตอเน่ืองเพ่ือให
กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก  โดยครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลกรและนิสิต  และการวัด
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  
 ในปการศึกษา 2552 คณะประมง มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 9 จํานวน 3 ตัวบงชี้ เทากับ 2.00 คะแนน อยูในเกณฑระดับพอใช
สําหรับรายละเอียดการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.10 
 

ตารางที่ 2.10 ผลการประเมินองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน ป
การศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

n/a n/a 2 0 0 1 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนิสิต  

2 4 4 2 2 2 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  4 4 4 3 3 3 
  

 จากตารางที่ 2.9  พบวา ตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุดคือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชีท้ี ่
9.3  สวนตวับงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยทีสุ่ดคือ 1 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 9.1 รายละเอียดของการ
ประเมินรายตวับงชี้ สรุปไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชีท้ี่ 9.1   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
                        บริหารการศึกษา 
 
ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ    
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ 

 2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเรื่ องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ ภายใตการมี
สวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ 

 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณ
ของคณะ และสอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน  
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเน่ือง  
เปนประจํา 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกัน

ทั้งระดับบุคคล และคณะ 
 7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวาง

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน  
           คณะประมง  มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนนโยบายดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
โดยถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง 
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ดําเนินการอยางตอเน่ือง  เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวา  คณะสามารถสรางผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยในปการศึกษา 2552  มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ที่
ระดับ 2  ดังน้ี 
           1.  มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของคณะ 

      คณะประมงมีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของคณะ  โดยบรรจุเปนวาระตอเน่ืองในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก
ครั้ง  และมีการนํานโยบายหลักของคณะกรรมการประจําคณะ  ไปขยายผลในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือกําหนดแนวทางการประเมิน  รูปแบบในการปฏิบัติ  
รวมทั้งการถายทอดความรูใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน 

2.  มีการกําหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของคณะ  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ 

คณะประมง  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะไดกําหนดใหมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ  5  ป  และแผนการดําเนินงานประจําป  โดยไดบรรจุแผนงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาไวทั้ง 2 แผน  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนด  
โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายในคณะครบทุกหนวยงาน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 1 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 9(9.1)-1/1   แผนการดําเนินงานประจําป 2552 

 - รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ 
 - รายงานการประชุมกรรมการประกันคณุภาพ 

2 9(9.1)-2/1 
 

- รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ 
 - รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพ 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 - คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มก. 
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ตัวบงชีท้ี่ 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทกัษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   กระบวนการ    
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีารใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
 2. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับ

กิจกรรมนิสิต 
 3. มีกลไกใหนิสติมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ / 

มหาวิทยาลัย 
 4. นิสิตมีการใชกระบวนการคณุภาพในการพัฒนาคุณภาพของ 

กิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 5. นิสิตรวมเปนเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ / มหาวิทยาลัย

และระหวางคณะ / มหาวิทยาลัย 
 6. มีการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิต

ดําเนินการ และในสวนที่นิสิตมีสวนรวมกับการประกนัคุณภาพ 
ของคณะ / มหาวิทยาลัย 

 7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไก 
การดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเน่ือง 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 4-5 ขอแรก 

มีดําเนินการ 
อยางนอย 6 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552  คณะประมงมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนเพ่ือกระตุนใหนิสิตเห็น
ความสําคัญ  และมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ  โดยมี
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ที่ระดับ 4  ดังน้ี 
 1.  มีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
 คณะฯ ใหความสําคัญในการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือใหนิสิตมีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะและสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยไดเผยแพรเอกสารการใหความรูทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต  โดย 
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การจัดทําสําเนาคูมือการประกันคุณภาพฉบับนิสิต  ใหกับสโมสรนิสิตคณะประมง  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนิสิตไดเห็นความสําคัญและเขาใจในบทบาทของนิสิตที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2.  มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนิสิต 
 โดยกําหนดใหนิสิต / สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมอยางเปนระบบตามกระบวนการ PDCA ภายใต
การควบคุมดูแลของรองคณบดีฝายกิจการนิสิต  โดยกําหนดใหนิสิตมีการวางแผนดําเนินงานประจําป  
เพ่ือประกอบการเสนอขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณคาใชจายจากคณะฯ และมีการติดตาม
ความกาวหนาตามแผนงานที่กําหนด  พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  และ
ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมของนิสิตรุนตอไป  แลวเสนอ
รายงานตอคณะฯ  ทั้งน้ี  เพ่ือใหนิสิตนําความรูและนําแนวทางปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมนิสิตอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ / มหาวิทยาลัย 
 คณะประมงมีการเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของคณะฯ โดยไดแตงตั้ง
นายกสโมสรนิสิตคณะประมง  รวมเปนคณะทํางานดานขอมูลการประกันคุณภาพของคณะประมง 
และการประเมินผลการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนทั้งหมดที่คณะฯ จัดใหผานระบบเครือขาย  
เพ่ือนําขอมูลที่ไดรับมาใชพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษาของคณะฯ ตอไป 
 4.  นิสติมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 การจัดกิจกรรม/โครงการของนิสิต  มีการกําหนดใหดําเนินงานตามกระบวนการคุณภาพตาม
วงจร PDCA  นับตั้งแตการวางแผน  การดําเนินงาน  การทํารายงานสรุปกิจกรรม  และแนวทางการ
แกไขปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 2 คะแนน 
รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1 9(9.2)-1/1   สําเนาคูมือการประกันคุณภาพฉบับนิสิตใหกับสโมสรนิสิตคณะ
ประมง 

2 9(9.2)-2/1   แผนการดําเนินงานของสโมสรนิสิตคณะประมง 
9(9.2)-2/2   เอกสารโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะประมง 

3 9(9.2)-3/1   คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะประมง 

 9(9.2)-3/2   รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารยผานระบบ Online  
4 9(9.2)-4/1   รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการตางๆ ของนิสิตเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง 
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ตัวบงชีท้ี่  9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
 
ประเภทของตัวบงชี ้   ผลผลติ  
รอบระยะเวลา    ปการศึกษา (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53) 
 
 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)  
 

มีการดําเนินการ
 

ขอ 
เกณฑการดําเนินงาน 

 1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเน่ือง โดยมีการตรวจสอบ/ประเมินและจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงานยอย 

 2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคณุภาพภายใน โดย
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

 3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและเสนอตอมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะพัฒนาขึ้น หรือมีการ
จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 

 6. มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552  คณะประมง  มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ที่ระดับ  4  
ดังน้ี 
 1.  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง  
โดยมีการตรวจสอบ/ประเมินและจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงานยอย 
 คณะประมง  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ือง  
โดยมีการกําหนดนโยบายและแผนงานรองรับงานดานการประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจน  และได
ถายทอดไปยังหนวยงานและบุคลากรทุกระดับ  พรอมกับการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของคณะฯ ทั้งในระดับผูบริหาร  หัวหนางาน  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งได 
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กําหนดใหหนวยงานภายใน  ประกอบดวย 5 ภาควิชา  ฝายสนับสนุนวิชาการ  และสํานักงานเลขานุการ 
(รวม 7 หนวยงาน) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา และรอบปงบประมาณของตนเอง  
เพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพภายในและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพื่อนําผลการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และ
นําผลการวิเคราะหขอมูลจากหนวยงานภายในมาใชในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
คณะฯ เพื่อพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับคณะฯ เปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง  ทั้งนี้  ในป
การศึกษา  2552 หนวยงานภายในจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) จํานวน 6 หนวยงาน  และ
จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) จํานวน 1 หนวยงาน  คิดเปนรอยละ 100  ของหนวยงานยอย
ภายในคณะประมง 
 2.  มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
 คณะฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองตามพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย  โดยในปการศึกษา 2552  มีรูปแบบการดําเนินงาน  ดังน้ี 
    ในระดับคณะฯ ดําเนินการประเมินตนเองตามรูปแบบ 9 องคประกอบ (ระดับคณะ)  
โดยมีตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ  จํานวน 50 ตัวบงช้ีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    ระดับหนวยงานภายใน (ภาควิชา) ดําเนินการประเมินตนเองตามรูปแบบ 9 
องคประกอบ (ระดับคณะ) โดยมีตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ  จํานวน 18 ตัวบงชี้  ตามมติคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง  ครั้งที่ 2/2552  วันที่ 3 ธันวาคม 2552 
    ฝายสนับสนุนวิชาการ  ดําเนินการประเมินตนเองตามรูปแบบ 6 องคประกอบ 
(ระดับสถาบัน) โดยตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ  จํานวน 13 ตัวบงช้ี  ตามมติคณะกรรมการสนับสนุน
วิชาการ  ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 
    สํานักงานเลขานุการ  ดําเนินการศึกษาตนเอง (SSR) ตามรูปแบบ 9 องคประกอบ 
(ระดับคณะ) โดยมีตัวบงช้ีเพื่อการรายงาน จํานวน 36 ตัวบงช้ี  ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะประมง ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552 
 3.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 คณะฯ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงาน
การศึกษาตนเอง (SSR) ทุกหนวยงานภายใน  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะประมง  
ตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  เพื่อนําเสนอใหผูบริหารและมหาวิทยาลัย  และนําผลการ
ประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะตอไป 
 4.  มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง  ภายใน 2 เดือน หลังจากที่ไดรับรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 คณะฯ ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินฯ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (ตามแบบ สคป.01) 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงสํานักประกันคุณภาพหลังจากไดรับรายงานฯ ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน   
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 จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ประจําปการศึกษา 2551 คณะประมงได
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สคป. 01 จํานวน  8 กิจกรรม  และไดติดตามผลการ
ดําเนินงาน  โดยไดดําเนินงานปรับแกไขแลว  จํานวน 1 โครงการ / กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 12.50
และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน  4 โครงการ / กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 50.00 ไมไดดําเนินการ  3  
โครงการ / กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 37.50 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

 คะแนนประเมินรายตัวบงชี ้= 3 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 9(9.3)-1/1   แผนงานประกันคุณภาพภายในคณะประมง 

9(9.3)-1/2   คําสั่งคณะประมงที่ 71/2551 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะประมง 

9(9.3)-1/3   คําสั่งคณะประมงที่70/2551 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551                
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานดานขอมูลประกันคุณภาพคณะประมง 

9(9.3)-1/4   รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน (peer review) ประจําป 
2552  จํานวน 7 หนวยงาน 

1) ภาควิชาการจัดการประมง 
2) ภาควิชาชีววิทยาประมง 
3) ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 
4) ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
5) ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 
6) ฝายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง 

            7) สํานักงานเลขานุการ คณะประมง 
9(9.3)-1/5   แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการ peer review 

หนวยงานตางๆ ประจําป 2552 
2 9(9.3)-2/1   คูมือตัวบงชี้ประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มก. 

9(9.3)-2/2   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําป 2553  วันที่ 3 ธันวาคม 2552 

3 9(9.3)-3/1   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะประมง ประจําปการศึกษา 
2552 

4 9(9.3)-4/1   แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2552 ของคณะประมง 

9(9.3)-4/2   การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2552 
ของคณะประมง 
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                                                                                                                                                                                                                                              บทที่ บทที่ 33  
  

  
  

3.1 สรุปประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ภารกิจหลักของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใน

การผลิตบัณฑิตและมีนิสิตอยูในความดูแล โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ไดแก สอน 
วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเน่ือง  ซ่ึงในรอบปการศึกษา 2552 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และตามเกณฑการ
ประเมิน จํานวน 50 ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเกณฑการแปลผลการประเมิน มีดังน้ี 

≤ 1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
 

3.1.1  สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
      สรุปผลการประเมินภาพรวมตามองคประกอบ 9 ดาน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ 
ตามมุมมองดานการบริหารจัดการของคณะประมง ตามตัวบงชี้ของ มก. จํานวน 50 ตัวบงชี้ จาก
เกณฑคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ  2.26   อยูในระดับดี  โดยมีผลการประเมินดาน
ปจจัยนําเขา คิดเปน 2.00 คะแนน อยูในระดับพอใช ผลการประเมินดานกระบวนการ คิดเปน 2.41 
คะแนน  อยูในระดับดี  และผลการประเมินดานผลผลิต คิดเปน 2.22 คะแนน อยูในระดับดี 
 จากผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน จํานวน 50 ตัวบงชี้ ของ มก. พบวา 
คณะประมง สามารถดําเนินงานและมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ในองคประกอบที่ 3 และ 5
ตามลําดับ สวนการดําเนินงานที่อยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 2 , 4 , 7 และ 8 ตามลําดับ 
  

3.1.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
ผลการประเมนิตามมาตรฐานอุดมศึกษา (ป.3)  3 มาตรฐาน ในภาพรวมมีผลการประเมินรวม

ทุกตวับงชี้คิดเปน 2.26 อยูในระดับดี โดยมีรายละเอียดจําแนกตามมาตรฐาน ดังน้ี  
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑติ  มีผลการประเมนิเฉลี่ยรวมคดิเปน 1.75  อยูในระดับ

พอใช 
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  ประกอบดวยดานบริหารจัดการ

อุดมศึกษา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมคิดเปน  2.30
อยูในระดับดี ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 2.25 
อยูในระดับดี มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 2.32 อยูในระดับดี 
 มาตรฐานที่ 3 ดานสรางและพัฒนาสงัคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  

มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมคิดเปน 2.50 อยูในระดับดี  

สรุปผลการประเมินคุณภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
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ตารางที่ 3.1-2  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป. 3)  
                     คณะประมง ประจําปการศึกษา 2552 
 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต  -   -  1.75 1.75 พอใช 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

2.00 2.40 2.36 2.30 ดี 

  มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

1.00 2.44 2.40 2.25 ดี 

  มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

2.25 2.36 2.33 2.32 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  

 -  2.50  -  2.50 ดี 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกมาตรฐาน 2.00 2.41 2.22 2.26 ดี 

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดี ดี  

3.1.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ (ป.4) 
  ผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการ 4 ดาน จํานวน 50 ตัวบงชี้ของ มก. ซ่ึง
ผลการประเมินที่อยูในระดับดี 4 ดาน ไดแก ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย คะแนนเฉลี่ย 2.42 อยูใน
เกณฑระดับดี  ดานกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ย 2.20 อยูในเกณฑระดับดี ดานการเงิน คะแนน
เฉลี่ย 2.25 อยูในเกณฑระดับดี และดานบุคลากรและการเรียนรูนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 2.12 อยูใน
เกณฑระดับดี   
 

ตารางที่ 3.1-3  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ   
                    คณะประมง ประจําปการศึกษา 2552 
 

การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.50 2.44 2.42 ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน 3.00 2.17 2.00 2.20 ดี 

3. ดานการเงิน 2.00 2.50  -  2.25 ดี 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

1.80 2.50 2.00 2.12 ดี 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกดาน 2.00 2.41 2.22 2.26  

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดี ดี  
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3.1.4  ประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะประมง ประจําการศึกษา 2552  แยกตาม 

องคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ดังน้ี 
 

องคประกอบที 1 ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
 จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินของ มก. องคประกอบที่ 1 จํานวนทั้งสิ้น 2 
ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.00 อยูในระดับพอใช  โดยผลการประเมินดานกระบวนการ มีผลการ
ประเมินคาเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก และผลการประเมินดานผลผลิต มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 
1.00 อยูในระดับยังไมไดคุณภาพ ซ่ึงสามารถสรุปผลการในการดําเนินงานในภาพรวมได ดังน้ี 

คณะประมง มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ของหนวยงานไวอยางชัดเจน  มี
การประชาสัมพันธ เผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง โดยมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรคณะประมงและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) มีการพัฒนากลยุทธและ
มาตรการตางๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ พรอมทั้งไดกําหนดแผนงาน
เพ่ือกํากับแผนงานหลักในตามภารกิจในกลุมตางๆ จํานวน 8 แผนงาน การกําหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือถายทอดใหผูบริหาร บุคลากรทุกระดับและ
หนวยงานภายใน ประกอบดวย ภาควิชา/ฝายสนับสนุนวิชาการ/สํานักงานเลขานุการ จัดทําแผน
ปฏิบัติงานประจําป ซ่ึงในแตละแผนมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินงานและติดตามประเมินผลไดครบถวนทุกภารกิจ ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2552 คณะฯมีผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่ไดกําหนดไวเปนสวนใหญ โดยมีตัวบงชี้หลักจํานวน 22 ตัวบงชี้ ใน 8 
แผนงาน และสามารถดําเนินงานและบรรลุเปาหมายได 15 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 68.18 สําหรับ
โครงการ / กิจกรรม ที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้จํานวน 7 โครงการ คือ  

1) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  
2) โครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจําปการศกึษา 2552 
3) โครงการคณะประมงพบผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 
4) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
6) โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยและนิสิต 
7) โครงการบทบาทของนิสิตในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของคณะประมง 

 โดยสรุปในภาพรวมคณะฯยังมีจุดที่ตองพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก ระบบ
และกลไกการติดตามในการติดตามประเมินผล การวิเคราะหและประเมินผลของแผนงานทั้งในระดับ
หนวยงานภายในและระดับคณะฯ การรายงานผลการประเมินตามรอบระยะเวลาที่กําหนดแตละ
ภารกิจใหชัดเจน รวมทั้งการถายทอดแผนดําเนินงาน ตัวชี้วัดและเปาหมายสูการปฏิบัติใหหนวยงาน
และบุคลากรทุกระดับใหทราบโดยทั่วกัน   
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552                                                     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

148 

 

 

องคประกอบที 2 การเรียนการสอน 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมก. ในองคประกอบที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น  
14 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.07 อยูในระดับดี โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีผลการ
ประเมินคาเฉลี่ย 2.00 คะแนน อยูในระดับพอใช ดานกระบวนการ มีผลประเมินคาเฉลี่ย 2.20 คะแนน 
อยูในระดับดี และดานผลผลิต มีผลประเมินคาเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 คณะประมง ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต การจัดเรียนการสอน และการพัฒนานิสิต โดยมุงเนน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีในสาขาวิชา
ตางๆ ของคณะประมง โดยใหความสําคัญในดานการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
การปรับปรุงหลักสูตร ระบบอาจารยที่ปรึกษา และการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรคณะฯ/มหาวิทยาลัยฯแผนบริหารราชการแผนดิน  
 เม่ือพิจารณาในดานปจจัยนําเขา ซ่ึงมีผลประเมินในภาพรวมอยูในระดับพอใช เน่ืองจาก 
คณะฯ มีหลักสูตรที่ยังไมสามารถปรับปรุงไดครบตามรอบเวลาที่กําหนดถึง 10 หลักสูตร จากจํานวน
หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร, จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํายัง
ต่ํากวามาตรฐาน, การทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  และจํานวนอาจารยประจําที่
มีวุฒิปริญญาเอก รวมทั้งอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการยังอยูในเกณฑต่ํา  
 ผลการดําเนินงานดานหลักสูตรที่ยังไมไดปรับปรุงตามรอบเวลาที่กําหนดนั้น ในระดับ
ปริญญาตรี ดําเนินการในภาพรวมของคณะฯ ไดดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ผานกองบริการการศึกษา นับตั้งแตการแตงตั้งคณะกรรมการและผูทรงวุฒิจาก
ภายนอกรวมประชุมพิจารณาและวิพากษหลักสูตร มีคณะทํางานวิจัยสถาบัน เพ่ือวิจัยสถาบันเกี่ยวกับ
การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(ประมง)  ซ่ึงไดดําเนินการเสนอขอปรับปรุงเสร็จสิ้นตามกระบวนการ
ตางๆ ครบถวนแลว และสภามหาวิทยาลัย ฯ ไดอนุมัติหลักสูตร วท.บ.(ประมง) แลวเม่ือวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ.2553  สวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯไดเรงรัดภาควิชาเจาของหลักสูตรให
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง และนําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มก.
แลว 
 ในดานการบริหารจัดการใหสัดสวนของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจํา
เขาใกลมาตรฐานนั้น คณะฯ จัดใหมีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิตที่เขา
ใหมใหสูงขึ้น ไดแก การรับนิสิตในโควตาตางๆ  และไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยวุฒิปริญญา
โทเขาศึกษาตอ และมีการเรงรัดอาจารยที่อยูในเกณฑขอตําแหนงวิชาการใหเรงดําเนินการขอ
ตําแหนงวิชาการใหเพ่ิมขึ้น 
 นอกจากนี้ คณะฯ ไดสงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัด
อบรมสัมมนา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน” เพ่ือสรางความรูความเขาใจและกระตุน
ใหอาจารยทําการวิจัยในชั้นเรียนใหเพ่ิมมากขึ้น  แตเน่ืองจากคณะฯ ยังขาดการจัดทําแผนงาน
สนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ชัดเจน จึงไมมีการกําหนดหลักเกณฑ  
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มาตรการ แนวทางการสรางเครือขายดานนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  รวมทั้งแหลงทุน
สนับสนุนการวิจัยที่เปนรูปธรรมสงผลการดําเนินงานไมครบตามเกณฑ 
 แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ควรมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคการปรับปรุงหลักสูตรที่
ไมสามารถดําเนินการไดตามรอบเวลาที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางในการแกไขและเรงดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑหลักสูตรของ สกอ.  ดานการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ควรมีการจัดทําแผนงานและโครงการสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม พรอมกําหนดระเบียบหลักสูตร ตลอดจนการสนับสนุนทุนวิจัย การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย และการสรางเครือขายดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ  
 ดานสัดสวนดานคุณวุฒิของอาจารยประจําและตําแหนงวิชาการที่ยังอยูในเกณฑต่ํานั้น 
คณะฯและภาควิชาฯ ไดใหการสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอและขอตําแหนงวิชาการอยางตอเน่ือง แต
เน่ืองจากมีอาจารยประจําอยูระหวางลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกจํานวน 8 คน อาจารยที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกต่ํากวาเกณฑ เชนเดียวกับอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ อยูระหวางดําเนินการหลายทาน 
คาดวาผลการดําเนินงานจะสูงขึ้นในรอบปการประเมินหนา  

 
องคประกอบที 3 การพัฒนานิสิต 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมก. ในองคประกอบที่ 3 จํานวนทั้งสิ้น  
3 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.67 อยูในระดับดีมาก เปนการประเมินดานกระบวนการทั้ง 3 ตัวบงชี้ 
มีผลประเมินคาเฉลี่ย 2.67 คะแนน อยูในระดับดีมาก ครบทั้ง 3 ตัวบงชี้ ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 การดําเนินงานดานการพัฒนานิสิตของคณะฯ ในรอบปที่ผานมา ไดมีการทบทวนและ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานดานการพัฒนานิสิตทุกดาน ไดแก การจัดบริการแกนิสิตและ
ศิษยเกา, การสงเสริมกิจกรรมนิสิต และระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยดําเนินการเปน 3 สวน คือ 
ดําเนินการโดยคณะฯ ภาควิชา/หนวยงานสนับสนุน และสโมสรนิสิต ภายใตการกํากับดูแลของรอง
คณบดีฝายกิจการนิสิต โดยนํากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยเริ่มจากการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ การดําเนินงานตามแผน 
การติดตามประเมิน และนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตางๆ ใหครบถวนสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
 ในดานระบบอาจารยที่ปรึกษา  ซ่ึงเปนหัวใจที่สําคัญในการขัดเกลาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ตามเปาหมายของคณะ/มหาวิทยาลัย คณะฯ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานระบบอาจารยที่ปรึกษา มี
การจัดทําสมุดบันทึกอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือเปนเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา 
การจัดทําแผนพัฒนาจากผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต และรายงานผูบริหารอยาง
ตอเน่ือง 
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องคประกอบที 4 การวิจัย 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมก. ในองคประกอบที่ 4 จํานวนทั้งสิ้น  
10 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.10 อยูในระดับดี โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีผลการ
ประเมินคาเฉลี่ย 2.33 คะแนน อยูในระดับดี ดานกระบวนการ มีผลประเมินคาเฉลี่ย 2.50 คะแนน อยู
ในระดับดี  และดานผลผลิต มีผลประเมินคาเฉลี่ย 1.80 อยูในระดับพอใช  ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 คณะประมง มีการบริหารจัดการงานวิจัย การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินงานวิจัยไวอยางชัดเจน มีคณะกรรมการวิจัยทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการวิจัย
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของชาติ  การบริหารและพัฒนางานวิจัยของ
คณะฯ  ตลอดจนประสานงานและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลลากรคณะประมง สงผล
กระบวนการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของคณะฯ มีผลการดําเนินงานครบตามเกณฑมาตรฐาน  
 ดานศักยภาพของบุคลากรดานการวิ จัย อาจารยและบุคลากรวิ จัยของคณะฯ มี
ประสบการณ ความรู และความชํานาญ เปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงแสดงถึง
ศักยภาพในการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกอยูในเกณฑสูงอยางตอเน่ือง    
 แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคือ การกระตุนใหอาจารยและบุคลากรวิจัยมีการคิดคน
นวัตกรรมใหมและมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ซ่ึงจะชวยสนับสนุนให
งานวิจัยมีคุณคาและเกิดมูลคาเพิ่ม  รวมทั้งการเก็บขอมูลตางๆ ในฐานขอมูลการวิจัยของคณะฯ ควร
ปรับปรุงระบบการเก็บขอมูลงานวิจัยใหเปนระบบและครบถวนสมบูรณ  
 

องคประกอบที 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมก. ในองคประกอบที่ 5 จํานวนทั้งสิ้น  
5 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.80 อยูในระดับดีมาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีผลการ
ประเมินคาเฉลี่ย 3.00 คะแนน อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการ มีผลประเมินคาเฉลี่ย 2.50 คะแนน 
อยูในระดับดี  และดานผลผลิต มีผลประเมินคาเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก  ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 การบริการทางวิชาการเปนภารกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย โดยคณะประมงให
ความสําคัญและมีนโยบายสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ           ที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการ
สงเสริมใหบุคลากร หนวยงาน และนิสิต เห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ผลงานวิจัยเผยแพรสูสังคมในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ นอกจากเปนทํา
ประโยชนใหสังคมแลว คณะฯ/มหาวิทยาลัยฯยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือการเพิ่มพูนความรู
และประสบการณของอาจารย นักวิชาการ และบุคลากร ซ่ึงเปนการบูรณาการไปสูการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ทั้งนี้ คณะฯ มีรูปแบบการในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งบริการแบบให
เปลาโดยเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษาแนะนํา การจัดอบรมสัมมนาในสาขาวิชาตางๆ 
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 และการใหบริการที่สรางรายไดใหกับหนวยงาน จากการใหบริการวิชาการของภาควิชา ศูนยและ
สถานีวิจัย ซ่ึงมีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับหนวยงานอยางตอเน่ือง  
 อยางไรก็ตาม คณะฯ จะตองกระตุนใหอาจารยนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยใหมากขึ้น  และสงเสริมใหหนวยงานจัดโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาที่สามารถสรางรายไดใหกับหนวยงานใหเพ่ิมขึ้น  โดยมุงเนนทั้งในดานคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือชวยเสริมศักยภาพการจัดหาเงินรายไดจากภายนอกใหอยูในเกณฑที่สูงขึ้น 
 
องคประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานตามดัชนีของมก. ในองคประกอบที่ 6 จํานวน  2     
ตัวบงชี้  โดยผลการประเมินดานกระบวนการ มีผลประเมินคาเฉลี่ย 1.00 คะแนน อยูในระดับยังไมได
คุณภาพ และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.00 อยูในระดับดีมาก ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 คณะประมง มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการกําหนด
นโยบายและแผนงานและใหการสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การอนุรักษพัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามอยาง
ตอเน่ือง  ในปการศึกษา 2552 มีผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในสวนที่
ดําเนินการโดยคณะฯ และดําเนินการในระดับภาควิชา/หนวยงานในสังกัดฝายสนับสนุนวิชาการ / 
สํานักงานเลขานุการ และสโมสรนิสิต รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น   
                อยางไรก็ตาม คณะฯ ยังขาดการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ
ภารกิจดานอ่ืน ๆ ซ่ึงคณะ ฯ จะไดกําหนดแนวทางและดําเนินงานตอไป 
 

องคประกอบที 7 การบริหารและจัดการ 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมก. ในองคประกอบที่ 7 จํานวนทั้งสิ้น  
9 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.44 อยูในระดับดี โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย 1.00 คะแนน อยูในระดับยังไมไดคุณภาพ ดานกระบวนการ มีผลประเมินคาเฉลี่ย 3.00 
คะแนน อยูในระดับดีมาก  และดานผลผลิต มีผลประเมินคาเฉลี่ย 2.67 อยูในระดับดีมาก  ซ่ึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 จากผลการประเมินดานกระบวนการ ซ่ึงอยูในระดับดีมาก เน่ืองจากการดําเนินงานของ
คณะประมง ในดานการการบริหารจัดการนั้น คณบดีไดกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และ
แผนปฏิบัติราชการไวอยางชัดเจน  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทุกดานในรอบปที่ผานมา 
รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ จากคณะกรรมการฯ เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการภายในใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับตั้งแตมีการประชุมกรรมการประจําคณะฯ และการประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะทํางานชุดตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน และ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ      โดยมุงเนนการบริหารจัดการทีดีแบบธรรมาภิบาลโดย
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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 ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาหนวยงาน โดยมี
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับหนวยงานและระดับคณะฯ  เพ่ือใหผูบริหารมีการมอบหมาย
งานใหผูใตบังคับบัญชาอยางเปนระบบ และสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสไดพัฒนาตนเองตาม
สาขาวิชาชีพและกาวหนาตามสายงาน  รวมทั้งคณะฯ มีการจัดสวัสดิการดานตางๆ ไดแก การจัดหา
อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการทํางาน การปรับปรุงสภาพแวดลอมอาคารสถานที่เพ่ือใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ในดานผลผลิต ไดแก การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
คณะฯสูระดับบุคคล คณะฯยังขาดการนําผลการประเมินการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับ
การสรางแรงจูงใจ    และจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง ยังอยูในเกณฑปาน
กลางเม่ือเทียบกับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด โดยเปดโอกาสใหบุคลากรโดยเฉพาะกลุมที่
ไมไดทํางานประจําสํานักงาน ไดพัฒนาตนเองอยางเทาเทียมกัน  
 

องคประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมก. ในองคประกอบที่ 8 จํานวน 2 ตัว
บงชี้ โดยผลการประเมินดานกระบวนการ มีผลประเมินคาเฉลี่ย 2.50 คะแนน อยูในระดับดี ซ่ึงแสดง
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 คณะฯ มีกระบวนการในการดําเนินงานอยางเปนระบบครบตามเกณฑมาตรฐาน เชน มี
การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน การจัดทําฐานขอมูลดานเงิน มีการติดตามและมีการรายงานดาน
การเงินครบถวน และทางดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน ซ่ึงเปนตัวบงชี้ใหมในรอบ
ปประเมิน 2552 คณะประมงจึงไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของคณะ จัดทําการวิเคราะหผลการใชทรัพยากรรวมกัน เปนตน  
 แตอยางไรก็ตาม คณะฯ มีนโยบายในการสงเสริมศักยภาพของหนวยงานในการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สรางรายไดใหกับหนวยงาน ซ่ึงมีความจําเปนตอการดําเนินงานและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน และใหมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรหรือคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินกิจกรรมจากการบริการตางๆ ใหครบทุกกิจกรรม เพ่ือ
เปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้น ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพและการประหยัดของการดําเนินงานและการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา รวมทั้งจักไดดําเนินการจัดทําแผนการทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน
ภายในและภายนอกใหเปนรูปธรรมตอไป  
 

องคประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมก. ในองคประกอบที่ 9 จํานวนทั้งสิ้น  
3 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.00 อยูในระดับพอใช โดยดานปจจัยนําเขาไมมีดัชนีประเมิน ผลการ
ประเมินในดานกระบวนการ มีผลประเมินคาเฉลี่ย 1.50 คะแนน อยูในระดับยังไมไดคุณภาพ และผล
ประเมินดานผลผลิต มีผลประเมินคาเฉลี่ย 3.00 คะแนน อยูในระดับดีมาก ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการในการดําเนินงาน ดังน้ี 
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 ผลการประเมินในองคประกอบที่ 9 จากผลการประเมินในตัวบงชี้ที่ 9.1 ประเมินดาน
กระบวนการ เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา อยูในระดับยังไมไดคุณภาพ เน่ืองจากคณะประมงยังไมมีการกําหนดมาตรฐานตัว
บงชี้และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของคณะ ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด  และจากผลการประเมินในตัวบงชี้ที่ 9.2 ประเมินดานกระบวนการ เกี่ยวกับระบบและกลไกให
ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต อยูในระดับพอใช เน่ืองจากคณะฯยังขาด
กระบวนการสงเสริมใหนิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ทํา
ใหผลการดําเนินงานไมครบตามเกณฑ  หากพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรอบปที่ผาน
กับรอบปประเมินน้ี จะเห็นไดวา คณะฯมีพัฒนาการสูงขึ้น โดยมีกระบวนการใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตอยางชัดเจน เชน การแตงตั้งใหนายกสโมสรนิสิตเขารวมเปน
คณะทํางานดานขอมูลงานประกันคุณภาพของคณะฯ ตลอดจนการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนิสิตอยางเปนระบบตามกระบวนการ PDCA โดยกําหนดใหนิสิตมี
การวางแผนดําเนินงานประจําป เพ่ือประกอบการเสนอขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณคาใชจายจาก
คณะฯ และมีการติดตามความกาวหนาตามแผนงานที่กําหนด พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมของนิสิตรุนตอไป  
 สวนการประเมินดานผลผลิต เกี่ยวกับระดับสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ผล
ประเมินอยูในระดับดีมาก เน่ืองจากคณะฯ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในมาอยางตอเน่ืองและดําเนินการเปนประจําทุกป  โดยในปการศึกษา 2552 ไดดําเนินการตรวจ
ประเมินหนวยงานภายในจากการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประกอบดวย 5 ภาควิชา, ฝาย
สนับสนุนวิชาการ และตรวจสอบรายงานการศึกษาตนเอง สํานักงานเลขานุการ ครบทั้ง 7 หนวยงาน   
 
3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะประมง 
 

องคประกอบที 1 ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
 จุดแข็ง 
  1. คณะประมงมีการดําเนินการตามวัตถุประสงคและแผนงานที่ชัดเจน มีการพัฒนา
กลยุทธและมาตรการในระยะยาว  
 จุดที่ควรพฒันา - 
 ขอเสนอแนะ 

1. สงเสริมการถายทอดแผนงาน เปาหมาย และตวัชีว้ัดใหแกบุคลากรมากขึ้น 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552                                                     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

154 

 

 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 จุดแข็ง 
  1. คณะประมงมีการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกสาขาที่เกี่ยวของกับการประมง   มี
คณาจารยและบุคลากรเปนผูที่มีความรูความสามารถ คณะฯ มีความพรอมเร่ืองสถานที่และอุปกรณ
เกื้อหนุน ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นิสิตมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพ
การสอนและสิง่สนับสนุน คณะฯ มีการพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะโครงการ
รับตรงทําใหมีนิสิตเขาใหมมากขึ้น 
 จุดที่ควรพฒันา 
  1.  การปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑติศึกษายังไมสามารถดําเนินการได ตาม
เปาหมายที่วางไว 
  2.  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. , รศ. และ ศ. อยูในสัดสวนทีต่่าํ 
 ขอเสนอแนะ 
  1. เรงดําเนินการใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา และ
สงเสริมการวจัิยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะประมงไดมีการสรรคสรางกิจกรรมใหมที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 และ การดํารงไวซ่ึงกิจกรรมที่มีประโยชนแตเดิมไวอยางตอเน่ือง โดยการจัดกิจกรรมดังกลาวในฐานะ

ผูรับผิดชอบโดยตรง พรอมทั้งการประสานงาน การอํานวยความสะดวก รวมถึงการรวมสนับสนุน

กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนตอนิสิตปจจุบัน คณาจารย และ ศิษยเกาของคณะ 

2. ความหลากหลายของกิจกรรมทางเลือกตางๆ ซ่ึงคลอบคลุมความตองการทุกดาน ทั้ง 

การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยทางตรงและทางออมและการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
ทักษะใหแกนิสิตตามขอกําหนดของชั่วโมงกิจกรรมนิสิตซ่ึงเปนไปตามแผนงานของระบบใบรายงาน
ผลกิจกรรมนิสิต 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การเชื่อมโยงผนวกรวมของกิจกรรมที่มีความคลายคลึงกันในระดับคณะภาควิชา และ 

สโมสร อยางเปนระบบ รวมไปถึงการจัดทําระบบปฏิทินกิจกรรมกลางที่สามารถรวมขอมูลในทุกระดับ

ไวที่สวนกลาง เพ่ือใชในการกําหนดทิศทางของการพัฒนานิสิตอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนากิจกรรมของสโมสรเพื่อยกระดับมาตรฐานในการดําเนินการ และการ 

ประเมินผลของกิจกรรมของนิสิต  
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 ขอเสนอแนะ  - 
 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 จุดแข็ง 
  1. คณะประมงมีศักยภาพในการตอบสนองภารกิจดานการวิจัยไดเปนอยางดี         
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการประมงและเปนที่ยอมรับ  ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในระดับสูง ไดดําเนินการวิจัยตามยุทธศาสตร
วิจัยของประเทศ 
 จุดที่ควรพฒันา 
  1. การคิดคนนวัตกรรมใหมและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
ยังมีนอย 
 ขอเสนอแนะ  
  1.  ทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับประมง เพ่ือใหเห็นภาพของ
การทํานวัตกรรม  
 
องคประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแกสังคม 
 จุดแข็ง 
  1. คณะประมงมีบุคลากรและผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย เปนที่ยอมรับจาก
สังคม จึงสามารถจัดโครงการและกิจกรรมทางดานการบริการทางวิชาการไดเปนอยางดี 
  2.  เพ่ิมการเขาถึงขอมูลในการบริการแกสังคมกับบุคลากรเอใหเปนแหลงขอมูลใน
การใชประโยชนตอไป 
 จุดที่ควรพฒันา - 
 ขอเสนอแนะ  - 

1. สงเสริมและกระตุนใหคณาจารยนําความรูและประสบการณจากการบริการ 
วิชาการมาบูรณาการดานการเรียนการสอนและการวิจัยใหมากขึ้น 
 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 
  1. คณะประมงมีการสงเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและหลากหลาย 
 จุดที่ควรพฒันา - 
 ขอเสนอแนะ  

1. สงเสริมการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ  
มากขึ้น  
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
 จุดแข็ง   - 
 จุดที่ควรพฒันา  

1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรยังมีนอย 
2. การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของคณะสูระดับบุคคล 

 ขอเสนอแนะ 
  1. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมากขึ้น โดยผานกลยุทธและแผนงานดานตาง ๆ  
ภายใตการบรหิารทรัพยากรดานงบประมาณที่จํากัด 
 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง          -  
            
 จุดที่ควรพฒันา - 
 ขอเสนอแนะ 
  1. สงเสริมศักยภาพหนวยงานในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สรางรายไดใหกับ
หนวยงานใหมากขึ้น 
 
 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 
  1. มีการพัฒนาและดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเน่ืองและชัดเจน มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะ
ประมงเอง 
 จุดที่ควรพฒันา - 
 ขอเสนอแนะ 

1. สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องระบบประกันคุณภาพแกนิสิตมากขึ้น 
2. สงเสริมความรวมมือ และการมีสวนรวมของนิสิตในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม  

หรือโครงการมากขึ้น 
 

3.3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงาน        
ตามที่คณะประมง ไดแตงตั้งคณะกรรมการเขารวมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ

หนวยงานตางๆ ประกอบดวย ภาควิชา ฝายสนับสนุนวิชาการ และสํานักงานเลขานุการ โดยไดผล
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะที่ไดรับจากคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.3-1  แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของภาควิชาการจัดการประมง 
 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
- มีการจัดทําแผนงาน / โครงการ
ที่หลากหลาย สอดคลองกับ
ภารกิจและวัตถุประสงคของ
ภาควิชา 

- - 

องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยครบทกุหลักสูตร 
2. นิสิตมีระดับความพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอน 
 

1.จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ตออาจารยประจํายังมีนอยกวา
เกณฑ 

2.อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการยังนอยกวาเกณฑ 

3.คุณวุฒิของอาจารยระดับ
ปริญญาเอก 

- ควรมีการปรบัปรุงรายวิชาให
ทันสมัยและนาสนใจสําหรับนสิิต
ทั่วไป และประชาสัมพันธใหทราบ
มากขึ้น 

 

 

องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
- สนับสนุนใหอาจารยและ
นักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยโดย
การสนับสนุนคาใชจายจากเงิน
รายไดของภาควิชา ฯ 

- อาจารยและนักวิจัยยังไดรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยไมครบทุก
คน 

 

- ควรสนับสนนุ สงเสริมให
อาจารยและนักวิจัยขอทุนทาํ
วิจัยใหครบทกุคน 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 
1. มีจํานวนโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพตอจํานวน
อาจารยประจําสูง 
2. มีโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่หลากหลาย 
3.มีการบูรณาการ การเรียนการ
สอน งานวิจัยและบริการทาง
วิชาการ 

- การประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการมีเพียง 1 โครงการ 
จาก 8 โครงการ 

 

1. ควรมีการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการใหครบทุก
โครงการที่สามารถประเมินได 

2. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยที่มีสวน
รวมในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม แมวาจะไดคะแนน
ประเมินในระดับ 3 แลวก็ตาม 
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ตารางที่ 3.3-2   แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของภาควิชาชวีวิทยาประมง 
 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

- มีการติดตามการดําเนินงาน 
กรแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ดานการประกันคุณภาพ โดย
ผานความเหน็ชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของภาควิชา ฯ 

 

1.ในการเขียนโครงการ ควรมี
การกําหนดตัวชีว้ัดและ
เปาหมายใหชดัเจน 

2.เม่ือสิ้นสุดโครงการ ควรมีการ
สรุปผลของโครงการ เพ่ือแสดง
ใหเห็นการดําเนินงานที่บรรลุ
เปาหมายในแตละตวัชีว้ัดในทุก
โครงการ 

- 

องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 

1.ภาควิชามีการสงเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และมีการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตอยาง
ตอเน่ือง 
2.ภาควิชามีการดําเนินงานให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรระดบั
บัณฑิตศึกษา 

- สนับสนุนใหอาจารยประจําขอ
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

 

- ควรเพิ่มรายละเอียดผลการ
ดําเนินงานและหลักฐานตาม
รายตัวบงชี้ใหมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจยั 

- ในภาพรวมภาควิชามีจุดแข็ง ใน
ดานการหาทุนวิจัย ในดานการ
ตีพิมพผลงานทั้งในระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ และมีผลงานที่
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติซึ่ง
เห็นไดจากมีการนําผลงานวิจัยไป
อางอิง 
 

1.ถึงแมในภาพรวมจํานวนทุนวิจัย
ที่ไดรับตออาจารยจะสูง แตใน
รายละเอียดยังมีอาจารยอีกหลาย
ทานที่ไมไดรับทุนวิจัย 

2.การตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารนานาชาติ รวมทั้งการเขา
รวมประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติยังมีนอย 

3.การนําผลงานวิจัยไปใชเชิง
สาธารณะยังมีนอย 

1.ควรสงเสริม / กระตุนใหอาจารย 
และนักวิจัย ในการขอทุนวิจัยจาก
แหลงทนุใหมากขึ้น 

2.ควรสงเสริม / กระตุนใหอาจารย 
และนักวิจัย ใหตีพิมพผลงานวิจัย
ในวารสารนานาชาติ และเขารวม
ในการนําเสนอผลงานระดับ
นานาชาติใหมากขึ้น ซึ่งหาก
เพิ่มขึ้นไดจะเปนการเพิ่มโอกาส
ในการไดรับการอางอิงมากขึน้ 
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ตารางที่ 3.3-2   แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของภาควิชาชวีวิทยาประมง (ตอ) 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 4 การวิจยั (ตอ) 

- ในภาพรวมภาควิชามีจุดแข็ง ใน
ดานการหาทุนวิจัย ในดานการ
ตีพิมพผลงานทั้งในระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ และมีผลงานที่
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติซึ่ง
เห็นไดจากมีการนําผลงานวิจัยไป
อางอิง 
 

4.การจัดเก็บเอกสารหลักฐานยังมี
ปญหา ทําใหตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบคอนขางมาก 

 

3.การประชาสัมพันธผลงานวิจัย 
การจัดอบรมเผยแพร นาจะเปน
ชองทางที่ชวยในการนผลงานวิจัย
ไปใชเชิงสาธารณะไดในระดับหนึ่ง 

4.ศึกษาการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ จาก
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง และ/
หรือ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
- คณาจารยประจําของภาควิชา ฯ 
มีการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมอยูในเกณฑระดับสูง 

- - 
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ตารางที่ 3.3-3   แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของภาควิชาผลติภัณฑประมง 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

- - 1.โครงการ / กจิกรรมที่สอดคลอง
กับหลายแผนงาน ภาควิชาควร
เลือกวาจะใหอยูในแผนงานใด  1 
แผนงาน เทานัน้ 
2.เนื่องจากภาควิชาฯ มีการ
ประชุม  ติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานอยูแลว  ควรใหที่ประชุม
รวมกันพิจารณาวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนการดําเนนิงาน  
เปาหมายกับยุทธศาสตร และ
แผนพัฒนาของโครงการที่
ดําเนินการเรียบรอยแลว ซึ่งจะทํา
ใหผานเกณฑการดําเนินงานขอ 6 
ดวย 

องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 

- - 1.ควรเพิ่มรายละเอียดในการ
ประมวลการสอนรายวิชาตาง ๆ 
ในประเด็นเกี่ยวกับการนําความรู
จากการวิจัย และการบริการ
วิชาการมาใชประโยชนกับการ
เรียนการสอน 

2. ควรเพิ่มรายละเอียดในขอเสนอ
โครงการวิจัยตาง ๆ โดยเพิ่ม
ประเด็นที่เกี่ยวกับการจะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนกับการ
เรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ 
3.ควรมีแผนและโครงการ หรือ
กิจกรรมที่ชัดเจนที่จะเพิ่มจํานวน
นิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา
ตามที่กําหนดเปนนโยบาย 
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ตารางที่ 3.3-3   แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของภาควิชาผลติภัณฑประมง (ตอ) 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

-บุคลากรของภาควิชามีศักยภาพ
ในการวิจัยสูง มีผลงานวิจัยตีพิมพ
ในวารสาร และการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
และไดรับการอางอิงจาก
ฐานขอมูลระดบันานาชาติ 
 

1.โครงการวิจยัขนาดเล็กยังมีมาก 
และการบูรณาการโครงการวจิัยยัง
มีนอย  

2.ถึงแมจะมีการตีพิมพ และ
นําเสนอผลงานวิจัยกันมาก แต
การตีพิมพในวารสารนานาชาติยัง
มีนอย  หากเพิม่ขึ้นไดจะเปนการ
เพิ่มโอกาสในการไดรับการอางอิง
มากขึ้น 

3.การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนอยูในเกณฑดีมาก แต
หากวางแผนใหดีก็สามารถเพิ่ม
การนําไปใชประโยชนไดอีกทัง้ใน
เชิงสาธารณะและพาณิชย 
นอกจากนี้ผลงานตีพิมพที่ไดรับ
การอางอิง ก็นาจะนํามานับในเชิง
วิชาการไดอีก 

- ควรสงเสริม / กระตุนใหอาจารย 
และนักวิจัยในภาคขอทุนวิจัยใน
ระดับชุดโครงการจาก แหลงทุน
ใหมากขึ้น 

 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  

- มีคณาจารยที่มีความรูและ
ประสบการณ ไดรับการยอมรับ
จากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 
และเอกชนในการพัฒนาวิชาการ 
 

- -ควรจัดทําแผน และมีการแสดง
หลักฐานในการนําความรู และ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพมาบูรณาการ
ในการเรียนการสอน และการวิจัย
ที่เปนรูปธรรม 
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ตารางที่ 3.3-4   แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
 

จุดแข็ง 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

-มีการจัดทําแผน มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจน และมีผลการดําเนินงานครบทุกภารกิจ 
 

องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 

1.ภาควิชาใหโอกาสและสนับสนุนใหนิสิตไดฝกงานที่มีความหลากหลายเปนอยางดี เอื้อตอการทํางานในอนาคต 
2.อาจารยมีรูปแบบการสอนโดยใชสื่อ e-learning ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุนในการจดัการเรียนการสอน 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
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1.คณาจารยและนักวิจัยภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีศักยภาพสูงทั้งในดานการหาทุนวิจัย จากภายในและภายนอกมหาวิทยา
ในดานการตีพิมพ เผยแพรผลงานในวารสาร และ/หรือในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งผลงานเหลานั้น
ยอมรับเปนอยางมากโดยการนําไปอางอิงทางวิชาการ (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ และ/หรือ

 

 

 

 

ตารางที่ 3.3-4   แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ตอ) 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย ตอ) 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
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2. มีระบบการบริหารจัดการดาน
เอกสารหลักฐานงานวิจัย / 
วิชาการ อยูในระดับที่ดีมากทําให
งายตอการตรวจสอบ และเห็น
ศักยภาพทางการวิจัยของ
ภาควิชาไดชัดเจน  

 

  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 

- ตรงกับที่ภาควิชาประเมินตนเอง 
 

- - ผลการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการของภาควิชา สวน
ใหญเปนการเขารวมกิจกรรมกับ
หนวยงานภายนอก สงผลใหไม
สามารถประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการได ควรเพิ่มการจัด
กิจกรรม / โครงการบริการ
วิชาการไวในแผนบริการวิชาการ
ของภาควิชา และดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.3-5  แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
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- - - 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

1.มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอกสูงถึงรอยละ 80 
2.อาจารยประจํามีความเขมแข็ง
ทางวิชาการสามารถสราง
เครือขายความรวมมือกับอาจารย 
/ นักวิชาการขอสถาบันการศึกษา
และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ 
3.ภาพลักษณดานวิชาการของ
ภาควิชาเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- ควรมีระบบและกลไกให
ผูทรงคุณวุฒิ  ผูรูในชุมชน  เขา
รวมโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอน 

 

  - ควรสนับสนุนใหคณาจารยจัดทํา 

โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  

1. บุคลากรมีศักยภาพในการขอ
ทุนวิจัยกับแหลงทุนทั้งภายในและ
ภายนอก ไดรบัการสนับสนุนทุน
วิจัยที่สูงมาก (286,038 บาท/คน) 

2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ และนานาชาติอยูใน
ระดับสูง  

- - หนวยงานควรสนับสนุนให
บุคลากรที่ยังไมมีผลงานตีพิมพ 
ไดดําเนินการสงผลงานตีพิมพ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแกสังคม 

1. บุคลากรไดรบัการยอมรับจาก
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และ
เอกชนในการพฒันาวิชาการ 

2. สามารถสรางรายไดใหภาควิชา
จากงานบรกิารทางวิชาการแก
สังคม 
3. มีการบูรณาการ การเรียนการ
สอน  งานวิ จัย และงานบริการ
วิชาการ 

- จํานวนรายวชิาที่นําความรู และ
ประสบการณจากโครงการบรกิาร
วิชาการ / วิชาชีพมาใช มีเพียง  1  
โครงการ 

 

- ควรเพิ่มจาํนวนรายวิชาที่นํา
ความรู และประสบการณจาก
โครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพ 
มาใชใหมากขึ้น 

 

 

ตารางที่ 3.3-6  แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของสํานักงานเลขานกุาร 
 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
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- - - 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

1. มีการวิจัยสถาบันเพื่อนําผลมา
ปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินการ
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. มีแผนงานการดําเนินงานตาม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ข อ ง
คณาจารย 
3. มีการสงเสริมใหคณาจารยเขา
รวมโครงการวิจัยในชั้นเรียนทั้ง
ภายในและภายนอก และนํามา
ปฏิบัติดวยการวิจัยชั้นเรียน 

- สํานักงานเลขานุการสามารถ
รายงานผลการดํ า เนินงานใน
องคประกอบที่ 2 ไดมากกวา 3 ตัว
บงชี้ 

1. สํานักงานเลขานุการควรรายงาน
ผลการดําเนินงานไดมากกวา 3 ตัว
บงชี้ 

2 .  ค ว ร มี ก า ร นํ า เ ส น อ ข อ มู ล
ผลการวิจัยในชั้นเรียนที่นําขอมูลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน  (คาดว าข อมู ลน า จะ
ปรากฏอยูในภาพรวมของคณะใน
สวนของภาควิชา) 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

1. มีแผนงานกิจการนิสิต 
2 .  มีคณะกรรมการดูแลเรื่ อ ง
กิจการนิสิต 

- 1. ควรนําหลักฐานการดําเนินงาน
มาแสดงเพิ่มเติม จากการสอบถาม
มีการดําเนินงานแตไมมีหลักฐาน 

2. ควรจัดทําใบบงชี้ เอกสารให
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

องคประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ  
1. มีการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของคณะ และสอดคลอง
กับแผนงานและยุทธศาสตรการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. มีกระบวนและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สร า งสรรค  และการนํ า ไปใช
ประโยชน 

- - 

 

 
 

 

ตารางที่ 3.3-6  แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
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 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกล
ยุทธ และแผนดําเนินงานของการ
บริการวิชาการแกสังคม 

1. ไมพบการมอบหมายผูบริหารงาน
ดานบริการวิชาการที่จะรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายขององคกร 

 2. ไมพบหลักเกณฑและระเบียบใน
งานด านบริ ก า รวิ ช ากา รและ
รู ป แบบก า ร ดํ า เ นิ น ง า นข อ ง
หนวยงานยอยในองคกรไมเปนไป
ในลักษณะเดียวกัน 

 1. ควรมีการมอบหมายผูบริหารงาน
เพื่อจะไดสามารถดําเนินการบริหาร
จัดการไดตามแผน 

 2. ควรมีรูปแบบการดําเนินงาน
บริการวิชาการใหเปนไปในลักษณะ
เดียวกัน 

 3. การนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
มาใช ในการ เรี ยนการสอนควร
ดําเนินการทุกหนวยงาน 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
1 .  มี แ ผน ง า นก า รทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนด
สอดคลองกับแผนงาน 

 - สํานักงานเลขานกุารสามารถ  
รายงานผลการดําเนินงานในตวับงช้ี   
6.1 ไดท้ัง 6 เกณฑมาตรฐาน 

 - สํานักงานเลขานุการควรรายงาน
ผลการดําเนินงานในตัวบงช้ี 6.1 
ตามเกณฑมาตรฐานทั้ง 6 เกณฑ 

 องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

- มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 
และแผนงานประจําปอยางชัดเจน 
รวมท้ังมีการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปท่ีผานมากอน
การกําหนดแผนงานประจําป 

 1. ไมพบการตดิตามประเมินผลการ   
ดําเนินการในรอบปของกิจกรรม 
การพฒันาหนวยงานสูงองคการ
เรียนรู รวมถึงรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 
  2. การจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร 
หนวยงานกาํหนดเปาหมายเปน
นามธรรม ทําใหไมสามารถวัดหรือ
ประเมินผลได 

1. ควรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
อยางสม่ําเสมอ 

2 .  ก า รกํ า หนด เป า หม ายขอ ง
แผนพัฒนาบุคลากรควรกําหนด
เปาหมายเปนรูปธรรมท่ีสามารถวัด
หรือประเมินผลได 

 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

- - - 

 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

- - - 

 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

1. การกําหนดตัวบงชี้เพ่ือการตรวจประเมินหนวยงานควรพิจารณาตัวบงชี้ที่สามารถสะทอน
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ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานที่ชัดเจนและประเมิน
คุณภาพได 

2. การแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจประเมินควรระบุใหชัดเจนในสวนที่แสดงถึง 
ความสอดคลองกับเกณฑของตัวบงชี้น้ัน ๆ  และเพื่อใหเกิดความสะดวกในการ 
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.3 -7   แสดงการตรวจประเมินคุณภาพภายในของฝายสนับสนุนวิชาการ 
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จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

- มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานที่หลากหลาย 
สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
ภารกิจของฝายสนับสนุนวิชาการ 

  

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

1.มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
ส ร า ง ส ร ร ค จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกตอนักวิจัยอยูในเกณฑ
สูง 
2.มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตี พิ มพ เ ผยแพร  และ  /  หรื อ 
นําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ตอจํานวนนักวิจัย
ที่กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
อยูในเกณฑสูง 
3.มีจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกตอนักวิจัย อยูในเกณฑ
สูง 

- จํานวนผลงานของบุคลากรให
ไดรับการอางองิในวารสารที่มีผู
ประเมิน หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติอยูใน
เกณฑตํ่า 
 

1. ควรตีพิมพผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ เพื่อมีโอกาสไดรับการ
อางอิงมากขึ้น 

2. ควรสนับสนนุผลงานของ
บุคลากรใหไดรับการอางอิงใน
วารสารที่มีผูประเมิน หรือใน
ฐานขอมูลระดบัชาติหรือ
นานาชาติใหเพิ่มขึ้น 
   

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

- - 1.ควรมีการทบทวนความ
เหมาะสมกอนมอบใบมอบหมาย
งาน (JA) ใหกับบุคลากรตาม
ภาระงานใหชัดเจนและตรวจสอบ
ได 

2.ควรมีการประเมินผลงานตามใบ
มอบหมายงาน (JA) ที่ชัดเจนและ
ตรวจสอบได 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.3 -7   แสดงการตรวจประเมินคุณภาพภายในของฝายสนับสนุนวิชาการ (ตอ) 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ (ตอ) 

  3.ควรมีแนวทางการนําผลการ
ประเมินตามใบมอบหมายงาน 
(JA) มาประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบที่ชัดเจนและ
ตรวจสอบได 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              บทที่ บทที่ 44  
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44..11  แผนพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง  
         ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2552  ไดดําเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพของคณะประมง ระหวางวันที่  1 - 3  กรกฎาคม 2552     
โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552)  
น้ัน  คณะกรรมการประเมินฯมีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามดัชนี 
จํานวน 42 ดัชนี  ผลการประเมินที่คณะประมงประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.12  อยูในเกณฑระดับ
ดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 อยูในเกณฑระดับดี  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยคณะประมงไดจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สปค. 01 จากการวิเคราะหตนเอง ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพของคณะประมง โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุง ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาแผนพัฒนาและปรับปรุงและปรับปรุง 


