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    ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

 
ค ำน ำ 

 

 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555  เป็น

เอกสารสรุปผลการประเมินตนเองตามวงจรของการประกันคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามรอบปี
การศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 เสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ในการรับการตรวจประเมินผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของคณะประมง และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง  

 

     จากผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ฯ  คณะประมงจึงได้ด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมีการปรับปรุง / แก้ไขเนื้อหาและข้อมูล
ต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 

     ในการนี้  คณะประมงใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจประเมิน และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะประมง และหน่วยงานต่าง ๆ 
ของคณะประมง ประกอบด้วย ภาควิชา  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  ส านักงานเลขานุการ  สโมสรนิสิตคณะประมง 
รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่า  คณาจารย์  บุคลากร และนิสิตคณะประมง ที่ให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ประเมินคุณภาพภายในคณะประมงส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการคณะประมงต่อไป 

 
  

 
 

 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ) 

                                                                     คณบดีคณะประมง 
           วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2556 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 

คณะประมง มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: 
SAR) เพ่ือให้ทราบถงึผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. 
และ สมศ. จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 ซ่ึงด าเนนิการระดับมหาวทิยาลยั 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 
37 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี*  
กลุ่มของตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี ้(เต็ม 5) 

กรรมกำร ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.55 ดีมาก 4.62 ดีมาก 4.62 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 4.53 ดีมาก 4.61 ดีมาก 4.61 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี 4.34 ด ี 4.19 ด ี 3.98 ดี 
รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบ่งชี้ 4.47 ดี 4.45 ดี 4.37 ดี 
รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งชี้ 4.47 ดี 4.46 ดี 4.39 ดี 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภำพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 
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องค์ประกอบคุณภำพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

แผนด าเนินการ   

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

4.37 4.37 4.37 4.37 4.45 4.48 4.40 4.41 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 3.38 2.95 4.19 3.98 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50 4.50 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

4.00 5.00 4.00 5.00 3.50 4.50 4.67 4.67 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและจดัการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 3.75 3.75 4.75 4.75 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

3.00 4.00 3.00 4.00 4.61 4.61 3.80 4.30 

คะแนนภำพรวม 4.62 4.62 4.61 4.61 3.98 4.19 4.39 4.46 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดี 

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม  23 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 73.53 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ 
6 ข้อ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
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3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
6 ข้อ 5.00 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

413,109.28 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ  5.00 
7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุก

ระดับของคณะ 
7 ข้อ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

สมศ.    
3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ร้อยละ 37.50 5.00 

4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 154.17 5.00 

5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 52.57 5.00 
8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 54.35 5.00 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

5 ข้อ  5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ  5.00 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.61 4.61 

 
2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม  12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ 23.53 3.92 
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2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ 4.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู ้
6 ข้อ 4.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

4 ข้อ 4.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ  4.00 
สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 4.00 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.08 4.08 

10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
13 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 3.75 3.75 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 5.18 4.31 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

 
3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 3 ข้อ 3.00 

สมศ.    
6 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 10.29 2.57 

 
4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 0 ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
    
    

 
5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)    รวม 

1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สมศ.    

7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 2.57 1.29 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะประมง มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมแีนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  

1. คณะประมง มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองต่อทุกพันธกิจและเป้าประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ของคณะประมงอย่างครบถ้วน 

2. คณะประมงมีการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประมง มีคณาจารย์และบุคลากร
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีความพร้อมเรื่องสถานที่และอุปกรณ์เกื้อหนุน รวมทั้งมีการพัฒนา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยโครงการรับตรงท าให้สามารถรับนิสิตได้ตรงตามความถนัดมากขึ้น 

3. มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตที่หลากหลาย เช่น ผ่านทาง SMS และ Facebook  

4. คณะประมงมคีวามพร้อมในการตอบสนองภารกิจด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านการประมง เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป มีสถานที่ และเครื่องมือที่พร้อมสนับสนุน
งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีศักยภาพสูงในการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและ
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ภายนอก 

5. มีหน่วยงานที่สนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา อาทิศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า , ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและ
พรรณไม้น้ าประดับ และสถานีวิจัยประมงศรีราชา/คลองวาฬ/ สมุทรสงคราม/ก าแพงแสน เป็นต้น 

6. มีบุคลากรมีความรู้ และความช านาญทางด้านการประมงท่ีหลากหลาย เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
ภายนอก มีความพร้อมด้านสถานที่  รวมทั้งเครื่องมือ - อุปกรณ์ที่สามารถรองรับ และให้บริการทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

7. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการบูรณาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 

8. มีการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย 
และมีการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 

9. ผู้บริหารคณะมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และมีความมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

10. คณะกรรมการประจ าคณะประมง มีการประเมินตนเอง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการบริหาร
กิจการ 

      บ้านเมืองที่ดี 10 ประการ 

 

11. ผู้บริหารคณะประมง มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและถ่ายทอดไปยังหน่วยงานทุกระดับพร้อม
ทั้งมี 

      ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
      ประมง 

 

12. คณะประมง มีการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมคณะ และมีความยืดหยุ่นตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของคณะ 

 

13. มีการวางแผนเพ่ือหารายได้จากภายนอกให้เพ่ิมขึ้น  ผ่านการบริการการจัดการเรียนการสอนและจัด
โครงการพัฒนากวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 

 

1. ไม่มีระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมดต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   

3. สัดส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนในหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   

4. ไม่มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และไม่มี
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

5. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่ายังมีน้อย  

6. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมีปริมาณค่อนข้างน้อย 
    การให้บริการวิชาการ ยังไม่ได้ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร 
7. ขาดการประเมินผลความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมด้าน

ศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 

 

8. การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมภาระกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย 

 

9. วิธีการทางการบัญชีและรายงานทางการเงินยังไม่เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐและ
มาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งมีการปรับเปลี่ยนใหม่ จึงท าให้บุคลากรด้านบัญชีการเงินที่คุ้นชินกับการ
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงินที่เป็นระบบเดิมขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

10.  ขาดการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการพัฒนาระบบงานใหม่  ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงาน 
 ได้อย่างถูกต้อง 
 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา 
 

 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในคณะประมง 
  เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

2. ควรเร่งส่งเสริมให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะฯจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้คณาจารย์เข้า  
  ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจัยและการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

3. ควรด าเนินการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และ 
   น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

4. คณะวิชาควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า  เพื่อให้พัฒนาศักยภาพของ
ศิษย ์
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   เก่าในการท างานและสร้างความผูกพันกับคณะ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
ประมง  
   ต่อไป 
5. ควรมีมาตรการผลักดันให้คณาจารย์และนักวิจัย  ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
   เพิ่มขึ้น 

 

6. ควรมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร พร้อมทั้งมีการประเมิน 
   เป้าหมายของแผน และมีการเน้นให้ชุมชนและองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
   โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน 
7. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม 
   กับกิจกรรมนิสิต 

8.  ควรเร่งจัดหากระบวนการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาภาควิชาให้เป็นสถาบันสู่การเรียนรู้ ทั้งนี้ควรพิจารณาแผน
กล 
     ยุทธ์ของคณะที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ประกอบการด าเนินการ  

 

9.  ควรพัฒนาบุคลากรทางด้านบัญชีการเงิน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
สากล 
     และระบบบัญชีหน่วยงานภาครัฐ อย่างสม่ าเสมอ 

 

10. ควรผลักดันให้มีการก ากับการด าเนินงานที่สามารถน าผลการประเมินคุณภาพ ภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน 
     และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 

11. การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรและนิสิตภายในคณะประมงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ 
     บุคลากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานประจ า และนิสิตสามารถด าเนินกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตได้ตามวงจร 
     PDCA   โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก ่การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
     สัมมนา บรรยายพิเศษ   

 

 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
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- คณะประมง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์สูง มีผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ก าหนดคุณลักษณะของนิสิตคณะประมง ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม การประกอบการ เพ่ือให้สามารถ

ก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ก าหนด และสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ 
2. ก าหนดมาตรการเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้มากข้ึน  
3. สร้างความเข้าใจ และการตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นต่อการประกันคุณภาพของคณะ/

มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรทุกระดับร่วมกันด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
1. สร้างความชัดเจนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินให้กับทุกหน่วยงาน  
2. ควรหารือร่วมกันในแต่ละคณะ เพื่อก าหนดตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับหน่วยงานย่อยให้เหมาะสม และสร้าง

ความเข้าใจการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินให้ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานสะท้อนผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด เช่น การก าหนดอัตลักษณ์ กิจกรรมการพัฒนานิสิต การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ควรจัดท าเป็นภาพรวมในระดับคณะ 

3. คว ร ให้ ค ว ามส า คั ญ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า รศึ กษ าขอ งนิ สิ ต ใ ห้ ม า กยิ่ ง ขึ้ น  โ ด ยก า หนด 
ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณภาพด้านผลลัพธ์มากกว่าระบบ เช่น จ านวนนิสิตที่จบการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ประสิทธิผลตำมพันธกิจทัง้  4  ด้ำน 
คณะประมง มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่ง

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัตทิี่ด ี

ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี 



10 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า คณะ
ประมง มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงได้เป็นอย่างดี 
โดยมีแนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 28 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 22 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 4 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การส ารวจความต้องการและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยให้เพียงพอ เนื่องจากมีแนวทางปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยการยุบศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

2. การเชิญอาจารย์ในคณะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมาบรรยาย เนื่องจากคณะได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะประมง พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งจะด าเนินการในปีการศึกษา 2556 ต่อไป  ทั้งนี้ คณะควรด ำเนินกำร 
พัฒนำปรับปรุงให้ครบทุกประเด็น 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
 

  การจัดตั้งคณะประมง มีขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 รัฐบาล (จอมพล 
ป.พิบูลสงคราม) เห็นความส าคัญของการเกษตรจึงได้ปรับปรุงและรวมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนกับโรงเรียน
วนศาสตร์เข้าด้วยกัน ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486  ซึ่ง
ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และการจัดตั้งคณะประมงอย่างเป็นทางการ  โดยได้มีพัฒนาการต่าง ๆ เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป ดังนี้  
 

พ.ศ. 2486 คณะประมง ก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486  เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัยและให้บริการ
วิชาการด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิทยาศาสตร์ทางน้ า เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ า และ
ผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตแหล่งอื่น ๆ ในแหล่งน้ า 

 

พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ย้ายสังกัดไปขึ้นต่อส านักนายกรัฐมนตรี และมีพระราช 
กฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอน 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2509 ให้คณะประมง ประกอบด้วย 4 แผนกวิชา 

1. แผนกวิชาชีววิทยาประมง 
2. แผนกวิชาประมง (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น การจัดการประมง) 
3. แผนกวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
4. แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

พ.ศ. 2512  เริ่มใช้ค าว่า “ภาควิชา”  แทนค าว่า  “แผนกวิชา”  พร้อมกับมีส่วนราชการเพ่ิมข้ึน 2 
ส่วนราชการ คือ 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  2) ส านักงานเลขานุการ ได้ปรับปรุงและขยายงานสอนให้
ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนสายงานสอนจากแผนกวิชาเป็นภาควิชา แล้วเพ่ิมภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเลอีกภาควิชา รวมเป็น 5 ภาควิชา ,  1 ส านักงาน ประกอบด้วย 
                   1) ภาควิชาการจัดการประมง 
                   2) ภาควิชาชีววิทยาประมง 
                   3) ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
                   4) ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                   5) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
                   6) ส านักงานเลขานุการคณะประมง 
 

            พ.ศ. 2522  ได้ย้ายที่ท าการคณะจากตึกพลเทพมายังอาคารคณะประมง  (ปัจจุบันคือคณะ
มนุษยศาสตร)์ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากเงินกู้จากธนาคารโลก ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
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ที่ท าการและการเรียนการสอน 4 ภาควิชาและส านักงานเลขานุการ  ส่วนภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีที่ท าการและ
บ่อทดลองแยกออกไป ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยใกล้โรงสูบน้ า (ปัจจุบันคืออาคารวลัยลักษณ์) 
 

  พ.ศ. 2544  ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะประมงก่อสร้างแล้ว 
เสร็จในปี พ.ศ. 2548 จึงได้ย้ายมาท าการประจ า ณ อาคารใหม่ และได้ตั้งชื่อว่า “อาคารบุญอินทรัมพรรย์” เพ่ือเป็น
เกียรติแก่ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ อดีตคณบดีคนแรกของคณะประมง 
 
 

  ต่อมาคณะประมงได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ / 
ยกฐานะหน่วยงานเพื่อความเหมาะสม เป็นล าดับ ดังนี้ 

1)  ปี พ.ศ. 2549 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะประมง โดยให้เพิ่ม “ฝ่าย 
สนับสนุนวิชาการ” เป็นหน่วยงานภายในคณะประมง มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และให้แบ่งส่วนราชการภายใน
ประกอบด้วย หน่วยงาน ศูนย์และสถานีวิจัย ดังนี้ 

 ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ 

 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 

 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า 

 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าประดับ 

 สถานีวิจัยประมงศรีราชา 

 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 

 สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 

 สถานีวิจัยประมงก าแพงแสน 

 ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะประมง 
 

                   2)  ปี พ.ศ. 2553 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในคณะประมง ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
คณะประมง ดังนี้ 
                          1. ส านกังานเลขานุการ ประกอบด้วย 
                              - งานบริหารและธุรการ 
                              - งานคลังและพัสดุ 
                              - งานบริการการศึกษา 
                              - งานแผนและประกันคุณภาพ 
                              - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
                          2. ภาควิชาการจัดการประมง ประกอบด้วย 

         - ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง 
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     3.  ภาควิชาชีววิทยาประมง ประกอบด้วย 
                              - ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                              - ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย 
                          4.  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
                          5.  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                          6.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
                          7.  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 

         - ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ 
         - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
         - ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 
         - ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า 
         - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าประดับ 
         - ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะประมง 
         - สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
         - สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
         - สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
         - สถานีวิจัยประมงก าแพงแสน 

 

รำยนำมผู้บริหำรคณะประมงตั้งแต่ พ.ศ. 2486 – ปัจจุบัน 
 

             ชื่อ – นำมสกุล               ปี พ.ศ. ที่รับต ำแหน่งเป็นคณบดีคณะประมง 
1.  ศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์     2487 – 2505 
2.  ศาสตราจารย์โชติ  สุวัตถ ิ    2506 – 2509 
3.  ศาสตราจารย์จินดา  เทียมเมธ     2509 – 2513 
4.  ศาสตราจารย์เมฆ  บุญพราหมณ์     2513 – 2526 
5.  ศาสตราจารย์วิทย์  ธารชลานุกิจ     2526 – 2534 
6.  ศาสตราจารย์สุภาพ  มงคลประสิทธิ์    2534 – 2538 
7.  รองศาสตราจารย์ยนต์  มุสิก     2538 – 2550 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ    2550 – ปัจจุบัน 

 

1.2  ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 

 คณะประมง ได้ก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 



14 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

      ปรัชญำและปณิธำน  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและถ่ายทอดสู่สังคม 
 

 วิสัยทัศน์ 
                    คณะประมงเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ า 
ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และผลิตบุคลากร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ 
 

 พันธกิจ 
พัฒนาคณะประมงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

สร้ างสรรค์ผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันที่ สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิจัยที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้ส าหรับสังคมและชุมชน 
 

 วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขา 

วิชาต่าง ๆ ของคณะประมง 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศของคณะประมงให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. เป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งในการด าเนินงานด้านการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
4. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทุกด้านและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับ

นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 
  คณะประมงเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ าใน
ระดับภูมิภาค 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะ 
       คณะประมงได้วางเป้าหมายหลักของการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประมงและ
วิทยาศาสตร์ทางน้ า  โดยการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกที่มีคุณภาพ   พร้อมทั้งสร้างผลงานวิจัย  
การให้บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน  และประเทศชาติ  โดยก าหนด
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) คณะประมง จ านวน 5 กลยุทธ์ ไว้เพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานหลัก คือ  
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะประมง 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศของคณะประมงให้เป็นที่ยอมรับใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. เป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการท่ีเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
     วิชาการแก่สังคมและชุมชน  

     4.  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทุกด้านและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือรองรับนโยบาย 
          การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
      5.  สนับสนุนกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
          อันดีงาม 

            เพื่อให้การด าเนินงานของคณะประมงเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้  คณะประมงจึงได้
ก าหนดแผนการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2555   ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ  ตลอดจน
สามารถตอบสนองภารกิจมหาวิทยาลัย ฯ   จ านวน 8 แผน  คือ 

   แผนงานที่ 1   แผนงานการจัดการการเรียนการสอน 

   แผนงานที่ 2   แผนงานวิจัย 

   แผนงานที่ 3   แผนงานการบริการวิชาการ 

   แผนงานที่ 4   แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

   แผนงานที่ 5   แผนงานพัฒนาบุคลากร 

   แผนงานที่ 6   แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   แผนงานที่ 7   แผนงานกิจกรรมนิสิต 

   แผนงานที่ 8   แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละแผนงานดังนี้ 
 

แผนงำนที่ 1  แผนงำนกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำย 
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาของนิสิต ให้มีความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาชีพ  พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

แผนงำน/โครงกำร               

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 โครงการรับนิสติโดยวิธี 1) จ านวนรับนิสิตเข้า จ านวนนิสิตเข้าใหม่ คณะกรรมการประจ า 120,000 
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รับตรง สาขาวิชาการ
ประมง (บางเขน) 

ใหม่ วิทยาเขต
บางเขน 

วิทยาเขตบางเขน 300 
คน 

คณะ / งานบริการ
การศึกษา 

2 โครงการรับนิสติโดยวิธี
รับตรง สาขาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า (ก าแพงแสน) 

2) จ านวนรับนิสิตเข้า
ใหม่ สาขาเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

จ านวนนิสิตเข้าใหม่ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
120 คน 

งานบริการการศึกษา 5,000 

3 โครงการโควตาบตุร
ชาวประมง 

3) จ านวนรับนิสิตเข้า
ใหม่ โดยผ่านโครงการ
โควตาบุตรชาวประมง 

จ านวน 10 คน งานบริการการศึกษา  

4 โครงการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาต่อในพ้ืนท่ี 
ศอบต. 

4) จ านวนรับนิสิตเข้า
ใหม่ โดยผ่านโครงการ 
ศอบต. 

จ านวน 5 คน งานบริการการศึกษา  

5 โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการศึกษา 
ภาคต้น ภาคปลาย และ
ประเมินผลการศึกษา         
รุ่นปีการศึกษา 2555  

5) การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 

รายงานการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษา  

ภาควิชา  
 -  

6 โครงการฝึกงาน
ภาคสนาม 

6) นิสิตช้ันปี 3 ขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการ
ฝึกงานภาคสนาม 

จ านวนนิสิตช้ันปี 3 ขึ้น
ไป เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 100 คน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
/ งานบริการการศึกษา 

 

7 โครงการเตรยีมความ
พร้อมสู่อาชีพและปจัฉิม
นิเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2555 

7) ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจโครงการ
ในระดับคะแนนเฉลีย่ 
ไม่น้อยกว่า 3.5 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต / งานบริการ

การศึกษา 

70,000 

8 โครงการปฐมนิเทศนิสติ 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 

8) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
9) ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- นิสิตใหม่คณะประมง 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 250 คน 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจโครงการใน
ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่
น้อยกว่า 3.5 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต / งานบริการ

การศึกษา 

52,000 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
9 โครงการคณะประมงพบ

ผู้ปกครองนิสิตช้ันปีที่ 1 
10) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ

ผู้ปกครองนิสติชั้นปีที่ 1 
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต / งานบริการ

25,000 
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ปีการศึกษา 2555 โ ค ร ง ก า ร ใ น ร ะ ดั บ
คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.5 

กว่า 250 คน การศึกษา 

10 โครงการภาษาจีนกลาง 11)โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมทักษะการใช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาอื่น ๆ  

2 โครงการ รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต 

10,000 

11 กิจกรรมการสนับสนุน /
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ศั กยภาพโดยการ ให้
เดินทางไปร่วมกิจกรรม
ในระดับนานาชาติ 

12)จ านวนนิสิตที่ไดร้ับ
การสนับสนุน/ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
โดยการให้เดินทางไป
ร่วมกิจกรรมในระดับ
นานาชาติ  

10 คน รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต 

150,000 

 

แผนงำนที่ 2  แผนงำนวิจัย 
เป้ำหมำย 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนโดยตรง พัฒนามาตรฐานงานวิจัยให้มีคุณภาพระดับสากล สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานโดยการน าเสนอในที่ประชุมสัมมนา  รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานลงในวา รสาร
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

แผนงำน/โครงกำร  

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 ส่งเสริมการจัดท า

ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก 

1) จ านวน
โครงการวิจัยใหม ่

จ านวนโครงการวิจยัใหม ่
35 โครงการ 

คณบดี , หัวหน้า
ภาควิชา , หัวหน้าฝ่าย

สนับสนุน ฯ 

 -  

2 สนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร ่

2) จ านวนผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่

จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ 50 เรื่อง 

คณบดี , หัวหน้า
ภาควิชา , หัวหน้าฝ่าย

สนับสนุน ฯ 

 -  

3 ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

3) จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์หรือเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน

จ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์หรือเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ

คณบดี , หัวหน้า
ภาควิชา , หัวหน้าฝ่าย

สนับสนุน ฯ 
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แผนงำนที่ 3  แผนงำนบริกำรวิชำกำร 
เป้ำหมำย 
1.  เป็นแหล่งวิชาการท่ีเข้มแข็ง  สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้

ส าหรับสังคมและชุมชน 
2.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน  โดยมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่

หลากหลาย  สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

แผนงำน/โครงกำร                                       
   

และสังคม และสังคม สังคม 10 เรื่อง 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

4 โครงการวิจัยที่ ได้ รับ
การสนับสนุนภายใน
คณะประมงส าหรั บ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

4) จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ภายในคณะประมง 

เงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในคณะประมง 
300,000 บาท/ปี 

คณะกรรมการวิจัย 300,000 

5 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ค ว า ม รู้ ต่ า ง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

5) ร้อยละของบุคลากร
วิจัยที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ร้อยละ 10 ของจ านวน
บุคลากรวิจยั 

คณะกรรมการวิจัย  

6 โครงการจดัท าวารสาร 
Kasertsart University 
Fisheries Research 
Bulletin 

6) จ านวนวารสาร 
Kasertsart 
University Fisheries 
Research Bulletin ที่
ตีพิมพ์เผยแพร ่

วารสาร Kasertsart 
University Fisheries 
Research Bulletin 3 
ฉบับ / ปี 

บรรณาธิการจดัท า
วารสาร Kasertsart 
University  
Fisheries Research 
Bulletin 

300,000 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร /
กิ จ ก ร ร ม บ ริ ก า ร
วิชาการ  

1) จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมบริการวิชาการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ 35 
โครงการ/กิจกรรม คณบดี , หัวหน้า

ภาควิชา , หัวหน้า
ฝ่ายสนบัสนุน ฯ 

300,000 
  2) จ านวนผู้รับบริการ จ านวนผู้รับบริการไม่น้อย

กว่า 600 คน 
  3) ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
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แผนงำนที่ 4  แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เป้ำหมำย   
1.  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้  
2.  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ตรวจสอบได้  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

ที่ผ่านมาอันน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
 

แผนงำน/โครงกำร                                      

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
1 โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 
 

1) จ านวนผู้บริหารที่ได้รับ
การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวนผู้บริหารที่ได้รับ
กา รประ เมิ นผลการ
ด าเนินงานมากกว่าร้อย
ละ 80 

งานแผนและประกัน
คุณภาพ 

 -  

2 โครงการจัดการความรู้ 2) บุคลากรได้รับการ - มีบุคลากรคณะประมง งานบริหารและธุรการ 70,000 

ของผู้รับบริการ ผู้รับบริการ 3.5 ขึ้นไป 
2 ส่งเสริมการจัด

โครงการบริการ
วิชาการหรือฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงาน 

4) ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
หรือฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีที่
สามารถสรา้งรายได้
ให้กับหน่วยงานต่อ
จ านวนกิจกรรม/ 

ร้อยละ 20 ของจ านวน
กิจกรรม/โครงการบริการ

วิชาการหรือฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีทั้งหมด 

ภาควิชา , ฝ่าย
สนับสนุน ฯ 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

  โครงการบริการวิชาการ
หรือฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี
ทั้งหมด 

   

3 โครงการจดัท าเอกสาร
เผยแพร่ข่าวสารและ
ความรู ้

5) จ านวนจดหมายข่าว
คณะประมงท่ีตีพิมพ์
เผยแพร ่

จ านวนจดหมายข่าวคณะ
ประมงท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 6 
ฉบับ/ปี 

คณะกรรมการ
ประชาสมัพันธ์ 

228,000 

4 ส่งเสริมการสรา้ง
เครือข่ายหรือความ
ร่วมมือร่วมกันในการ
ให้บริการวิชาการ 

6) จ านวนหนว่ยงานท่ีมี
การสร้างเครือข่ายหรือ
ความร่วมมือร่วมกันใน
การให้บริการวิชาการ 

1 หน่วยงาน ภาควิชา , ฝ่าย
สนับสนุน ฯ 
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ภายในองค์กร พัฒนาทักษะและขีด
ความสามารถของตนเอง 

เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 
คน 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
มากกว่าร้อยละ 80 มี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
โ ค ร ง ก า ร ใ น ร ะ ดั บ
คะแนนเฉลี่ย ไม่ น้อย
กว่า 3.50 

3 โครงการประชุมบุคลากร
คณะประมง 

3) บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารจัดการ 
4) บุคลากรได้รับทราบผล
การด าเนินงานของคณะให้
ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง ที่ ถู ก ต้ อ ง 
ตรงกัน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 80 คน 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
มากกว่า ร้อยละ 80 มี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
โครงการในระดับคะแนน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 

งานบริหารและธุรการ 10,000 

 

แผนงำนที่ 5  แผนงำนพัฒนำบุคลำกร 

 เป้ำหมำย 
1.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิของบุคลากร 
2.  เพ่ือส่งเสริมการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และนักวิชาการ 
3.  เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

 แผนงำน/โครงกำร     
                                   

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
1) ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 60 ภาควิชา / ฝ่ายสนับสนุน 
ฯ / ส านักงานเลขานุการ 

30,000 

 

แผนงำนที่ 6 แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เป้ำหมำย 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม  อนุรักษ์  ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามและเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นการถ่ายทอดประเพณีที่สามารถอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามสู่
บุคลากรและนิสิต 
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แผนงำน/โครงกำร 

 

  
 

 

 

 
แผนงำนที่ 7  แผนงำนกิจกรรมนิสิต 
 เป้ำหมำย 

 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้  มีความสามัคคี มีประสบการณ์การท างานร่วมกัน ระหว่างที่ศึกษา เพ่ือให้เกิดสาย
สัมพนัธ์ในหมู่คณะด้วยกัน 

 

  แผนงำน/โครงกำร 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 โครงการ/กิจกรรมเสรมิ

หลักสตูรเพื่อพัฒนานสิิตที่
สอดคล้องกับคณุลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1) โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นิสิตอย่างน้อย 5 
ประเภท 

คณะกรรมการฝา่ย
กิจการนิสติ / 
ภาควิชา / งาน
บริการการศึกษา / 
สโมสรนสิิต  

1,300,000 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 สนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1) จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
10 โครงการ 

ภาควิชา / ฝ่าย
สนับสนุน ฯ / 

ส านักงานเลขานุการ 

150,000 
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แผนงำนที่ 8  แผนงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 เป้ำหมำย 

เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน  ให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้มีคุณภาพตาม
นโยบายที่ก าหนด 

 

 แผนงำน/โครงกำร  
  

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
คณะประมง 

1) ระดับความส าเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพภายใน
หน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของ
การประกันคณุภาพ
ภายในหน่วยงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของหน่วยงานภายใน
คณะฯ 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

35,000 

2 โครงการบทบาทของนิสิต
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพของคณะประมง 

2) นิสิตมีความรู้ ความ
เข้าใจ เห็นความส าคัญ
ท่ีเกี่ ยวกับกลไกการ
ด าเนินงานของคณะ
ประมงเพื่อการประกัน
คุณภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นิ สิ ต ช้ันปีที่  1  – 4 
นายกสโมสรนิสิตและ
ทีมงาน บุคลากรของ
คณะประมงเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
40 คน 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา / 
คณะกรรมการฝา่ย
กิจการนิสติ 

 -  

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะ 

แผนงำนประกันคุณภำพ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

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.กำรเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
คณะเพ่ือเสนอมหำวิทยำลัย ฯ   (การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ฯ 
ระดับหน่วยงานย่อย คณะ ฯ ด าเนินการแต่งตั้งเอง ตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ ) เป

ิดภ
าค

เรีย
น 

 
 

    

 

    

 

   

2. กำรส่งข้อมูลผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ของ
หน่วยงำนภำยใน 
- หน่วยงานภายใน ตรวจสอบและยืนยันขอ้มูลในองค์ประกอบที่ 1 
- หน่วยงานภายในและผูท้ี่ได้รับมอบหมาย รวบรวมขอ้มูลผล 
การด าเนนิงานของหน่วยงาน ในองค์ประกอบที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
และ 9 รวมทั้งผลการด าเนนิงานของสโมสรนิสิตคณะประมง จัดส่งให้
คณะท างาน ฯเพือ่ตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลในภาพรวมของ
คณะฯ 
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3. กำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงำนภำยใน       
  - ขอให้จัดส่ งรายงานของหน่วยงานให้คณะ ฯ เพื่ อจัดส่ ง ใ ห้
คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และจัดเก็บที่ส่วนกลาง จ านวนทั้งสิ้น 7 
ชุด 

   

 

 

 

  

 

  

 

   

4. คณะฯ ติดต่อประสำนงำนและจัดประชมุคณะกรรมกำรประเมินฯ 
ระดับหน่วยงำนภำยใน 

          

 

    

 

5. ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหน่วยงำนภำยใน 
ของคณะประมง โดยก ำหนดให้ประเมินแต่ละหน่วยงำน ดังนี ้
5.1 ภาควิชาการจัดการประมง 
5.2 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
5.3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
5.4 ภาควิชาชีววทิยาประมง 
5.5 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
5.6 ฝ่ายสนับสนุนวชิาการ 
5.7 ส านักงานเลขานกุาร 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

 

    

6.กำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินฯ หน่วยงำนภำยใน (หลังจากเสร็จ
สิ้นการประเมิน 1 สัปดาห์) 

            

 

  

7. กำรจัดท ำแผนพฒันำปรับปรุงฯ จำกผลกำรตรวจประเมินฯ ของ
หน่วยงำนภำยใน 
- ขอให้ทกุหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรงุฯ จากผลการ 
ประเมนิฯ (ตามแบบฟอรม์ สปค.01) จัดส่งให้คณะ ภายใน 1 เดอืน
หลังจากที่ได้รับผลการประเมนิ  

            

 

  

8. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับ
คณะฯ 
 8.1 ตรวจสอบขอ้มูล / เอกสารอ้างอิง 
 8.2 การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
      - จัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online 
      - การก าหนดตัวบุคลากร อาจารย์ และนิสิตที่จะเป็นตัวแทนคณะ 
 เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน ฯ 
      - การประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะ เพื่อเตรียมรับการตรวจ 
เย่ียมจากคณะกรรมการประเมิน ฯ 
      - การเตรียมการด้านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ  
      - การเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ และการติดต่อ 
ประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน ฯ และเจ้าหน้าที่จากส านัก 
ประกันคุณภาพ 
      - การเตรียมการด้านอืน่ ๆ  ตามที่ได้รบัแจ้งจากส านกัประกัน 
 คุณภาพ 

            

 

  

9. กำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
คณะฯ จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการฯ 
ก่อนวันประเมิน อย่างนอ้ย 1 สัปดาห์ 

            

 

  

10. คณะประมง เข้ำรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555 ผ่ำนระบบ CHE QA Online 

            

 

  

1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 
       
 
 
 

คณะประมง 
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ภาควิชา ส านักงานเลขานุการ 

ภาควิชาการจัดการประมง 

ภาควิชาชีววิทยาประมง 
 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
 

งานบริหารและธุรการ 

งานคลังและพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 

งานแผนและประกันคุณภาพ 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

1)   ห้องสมุดสุรีย์  วิมลโลหการ 
2)   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
3)   ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 
4)   ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า 
5)   ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลา 
      สวยงาม และพรรณไม้น้ าประดับ 
6)   ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง 
7)   สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
8)   สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
9)   สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
10) สถานีวิจัยประมงก าแพงแสน 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ของคณะ  
 

  คณะผู้บริหำรคณะประมง  ปีกำรศึกษำ 2555 
 

1. ผศ.ดร.สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง  
2. ผศ.ดร.เมธี   แก้วเนิน  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3. รศ.ชัชรี  แก้วสุรลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. รศ.ดร.สุภาวด ี พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
5. ดร.วรัณทัต  ดุลยพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
6. ดร.วรรณวิมล  คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
7. ผศ.ภัสสรา  รัตนพิศิฏฐ์ 
8. อาจารย์ศิริสุดา  จ านงทรง 
9. ดร.เยาวลักษณ์  มั่นธรรม 
10.ดร.จันทนา  ไพรบูรณ์ 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

11. รศ.จิราภัษ  อัจจิมางกูร หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง 
12. รศ.ดร.อนงค์  จีรภัทร์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง 
13. ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
14. ผศ.พงศ์เชฏฐ์  พิชิตกุล หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
15. ผศ.ดร.ธรณ์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
16. ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล 
16. นางวราภรณ์  เตียวพิพิธพร 
 
17. นางสาวฉัตรพร  วิชิตนาค 
 
18. นายก าจัด  รื่นเริงดี 
 
 

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556) 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน) 
 

           คณะกรรมกำรประจ ำคณะประมง  
 

    1. นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ           คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
    2. นายเมธี  แก้วเนิน                   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
    3. นางสาวสุภาวดี  พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายวิจัย    กรรมการ 
    4. นางสาวจิราภัษ  อัจจิมางกูร หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง  กรรมการ 
    5. นางสาวอนงค์  จีรภัทร์               หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง  กรรมการ 
    6. นางสาวจิราพร  รุ่งเลิศเกรียงไกร   หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  กรรมการ 
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    7. นายพงศ์เชฏฐ์  พิชิตกุล หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  กรรมการ 
    8. นายธรณ์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์               หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  กรรมการ 
    9. นายนนทวิทย์  อารีย์ชน       กรรมการประจ าคณะประเภทอาจารย์ประจ า 
   10. นางสาวอิสริยา  วุฒิสินธุ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
   11. นางวราภรณ์  เตียวพิพิธพร 
   12.  นางสาวฉัตรพร  วิชิตนาค 
   13.  นายก าจัด  รื่นเริงดี 

ผู้ช่วยเลขานุการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
ผู้ช่วยเลขานุการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556) 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 –ปัจจุบัน) 
 

          คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
     คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะประมง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก 

คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

นายวรัณทัต  ดุลยพฤกษ์    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต  

นายวราห์  เทพาหุดี    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษานิสิต 

นายสุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการวิจัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ภายใน 
คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะประมง   
 คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากายภาพ คณะประมง 
 นายพงษ์เทพ  วิไลพันธ์    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะประมง 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ 

คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
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    อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต 
นางสาวสุนทราภรณ์  ลิ่มสกุล              ประธานกรรมการ 

     คณะท างานจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์คณะประมง 
  คณบดีคณะประมง     ประธานคณะท างาน 

    คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะประมง 
   คณบดีคณะประมง      ประธานกรรมการ 
      คณะท างานจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะประมง 
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ   ประธานคณะท างาน 
     คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะประมง 
       นายชลอ  ลิ้มสุวรรณ      ประธานกรรมการ 
      

    คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
 
 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่คณะภำคภูมิใจ 

1.  นายเศรษฐพงศ์  สมจิตต์  นิสิตภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษา
ดีเด่น ประจ าปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2555 โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Charoen Pokhpand Foods Philippines Corporation  

 

2.  ผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 มีนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะประมง ได้รับรางวัลนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
                ประเภท นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
               - รำงวัลรองชนะเลิศ 
                   ผลงำน  โปรแกรมส าหรับการวัดความยาวและประเมินน้ าหนักของปลาทับทิมจากภาพดิจิตอล  
                              โดย นายเจษฎา  อิสเหาะ ระดับปริญญาเอก ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง 
                   ผลงำน  แอสตาบีด  
                              โดย นางสาวถกลรัตน์  ทักษิมา ระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 
 

                ประเภท นิสิตระดับปริญญำตรี 
     - รำงวัลชนะเลิศ 
       ผลงำน  เครื่องกรองน้ าจ าลองระบบนิเวศวิทยาลอยน้ า  
                  โดย นายพูนสิน  กันทา และคณะ  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง 
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      ประเภทรำงวัล Popular Vote 
                 ผลงำน  แอสตาบีด   
                           โดย  นางสาวถกลรัตน์  ทักษิมา ระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 
 

          3. ในปีการศึกษา 2555  คณะประมง มีคะแนนของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบ Admission กลางอยู่ในล าดับสูงสุด 19,845.00 คะแนน  เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านการประมง 
 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 

รูปภำพผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่คณะภำคภูมิใจ 
                        

      นายเศรษฐพงศ์ สมจิตต์ นิสิตภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 โดย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Charoen Pokhand Foods Philippines Corporation 
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 ผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 มีนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะประมง ได้รับรางวัลนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
ประเภท นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

- รำงวัลรองชนะเลิศ 

ผลงำน โปรแกรมส าหรับการวัดความยาวและประเมินน้ าหนักของปลาทับทิมจากภาพดิจิตอล  
 โดย นายเจษฎา อิสเหาะ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
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ผลงำน แอสตาบีด  
โดย นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
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ประเภท นิสิตระดับปริญญำตรี 

- รำงวัลชนะเลิศ 

ผลงำน เครื่องกรองน้ าจ าลองระบบนิเวศวิทยาลอยน้ า 
 โดย นายพูนสิน กันทา และคณะ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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ประเภท รำงวัล Popular Vote 
ผลงำน แอสตาบีด 
โดย นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
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 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง มีคะแนนของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ 
Admission กลางอยู่ในล าดับสูงสุด 19,845.00 คะแนน เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีการจัดการเรียน   
การสอนทางด้านการประมง 
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1.9   ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

41,231,500 41,231,500 - 42,544,700 42,544,700 - 48,484,300 48,484,300 - 

งบประมาณ
เงินรายได ้

22,560,553 22,142,395 418,158 32,726,917.60 25,917,635.90 6,809,281.70 29,812,850.96 23,998,134.09 5,814,716.87 

รวม (บำท) 63,792,053 63,792,053 418,158 75,271,617.60 68,462,335.90 6,809,281.70 78,297,150.96 72,482,434.09 5,814,716.87 
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 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ (บำท) 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 56,554,586.33 75,271,617.60 78,297,150.96 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 2,864,592.52 2,212,157.23 2,203,135.79 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ที่ดิน 

61,900,141.56 66,328,864.82 65,734,886.57 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 65,788,953.42 2,133,471.08 6,747,547.52 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ 281,171.00 - 317,380.00 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ N/A 67,626.00 97,118.35 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ -9,234,367.09 6,809,281.70 5,814,716.87 
สินทรัพย์ถาวร 91,521,692.03 75,772,913.90 62,944,768.60 

 รายรับ-รายจ่าย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยรับ ตำมแหล่งรำยรับ (บำท) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. งบประมาณแผ่นดิน 41,231,500.00 42,544,700.00 48,484,300.00 

2. รายรับจากการจัดการศกึษา 9,686,300.00 23,129,848.00 17,118,192.86 

3. รายรับจากการวจิัยและบริการวิชาการ 2,751,710.00 2,212,157.23 2,203,135.79 

4. รายรับจากการบริหารงาน 5,873,350.00 44,720,529.00 3,308,469.00 

5. รายรับจากการรับบริจาค 5,000.00 - - 

6 .รายรับอื่น ๆ 102,000.00 5,209,083.37 7,183,053.31 

 รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 59,649,860.00 75,271,617.60 78,297,150.96 
รำยจ่ำย ตำมประเภทรำยจ่ำย (บำท)    
1. งบบุคลากร 40,684,913.00 40,685,044.14 42,055,347.95 
2. งบด าเนินงาน 15,340,100.00 25,643,820.68 23,679,538.62 
3. งบลงทุน 3,355,000.00 2,133,471.08 6,747,547.52 
4. งบอุดหนุน 93,000.00 - - 
5. งบอ่ืนๆ 535,000.00 - - 
รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 60,008,013.00 68,462,335.90 72,482,434.09 

 1.9.2  จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2555 คณะประมง 

 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 คณะประมง 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 
ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน ไม่เปิด

สอน (X) 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

ป.ตรี ป. ป.โท ป.เอก ภำษำไทย นำนำชำติ
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บัณฑิต แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

() () () () () 

 ภำควิชำกำรจัดกำรประมง 
1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
การจัดการประมง) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาวิชาการจัดการ
ประมง) 

            

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาการจัดการ
ประมง) 

            

 ภำควิชำชีววิทยำประมง 
1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
ชีววิทยาประมง) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

            

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

            

ภำควิชำผลิตภัณฑ์ประมง 
1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
ผลิตภณัฑ์ประมง) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภำคปกติ 
() 

ภำคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ประมง) 
 
3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง) 

            

ภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า) 

            

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า) 

            

  ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) 

            

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชา
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภำคปกติ 
() 

ภำคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) 

รวม 1  1   1 3  3  3  

หมำยเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

1.9.3 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำ/สำขำวิชำ  ปีกำรศึกษำ 2555 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษำ รวม 
ป.โท ป.เอก 

ภำควิชำ/สำขำวิชำกำรจัดกำรประมง 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาการจัดการประมง) 27 - - 27 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 19 - - 19 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาการจัดการ

ประมง) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - 9 - 9 
- หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (สาขาวิชาการจัดการประมง)     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - - 3 3 
ภำควิชำ/สำขำวิชำชีววิทยำประมง 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาชีววิทยาประมง)     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 22 - - 22 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - 23 - 23 
- หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

ประมง) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - - 9 9 
ภำควิชำ/สำขำวิชำผลิตภัณฑ์ประมง 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาผลติภณัฑ์ประมง)     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 15 - - 15 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษำ รวม 
ป.โท ป.เอก 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - 23 - 23 
- หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

ประมง) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - - 9 9 
ภำควิชำ/สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 21 - - 21 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า)     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - 9 - 9 

- หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)     
o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - - 3 3 

ภำควิชำ/สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล)     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 31 - - 31 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - 29 - 29 
- หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล) 
    

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ - - 10 10 
รวมท้ังสิ้น  5 ภำควิชำ/สำขำวิชำ     

- หลักสูตรทั้งหมด 108 93 34 235 
o จ ำนวนรำยวิชำท่ีเปิดสอนทั้งหมด 108 93 34 235 

1.9.4 จ ำนวนบุคลำกร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

ประเภทบุคลำกร 
ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - 1 
ปริญญาโท 20 19 18 
ปริญญาเอก 49 49.5 49 
รวม 69 68.5 68 
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ประเภทบุคลำกร 
ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม - - - 

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี - - 1 
ปริญญาโท 20 19 18 
ปริญญาเอก 49 49.5 49 
รวมทั้งหมด 69 68.5 68 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ท าวิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 11 13 0 
ปริญญาโท 14 14 0 
ปริญญาเอก - - 0 
รวม 25 27 0 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม - - - 

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี 11 13 0 
ปริญญาโท 14 14 0 
ปริญญาเอก - - 0 
รวมทั้งหมด 25 27 0 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่นๆ 146 114 136.5 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 204 203.5 190.5 
5.  บุคลากรลาทุกประเภท  13 6 14 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 217 209.5 204.5 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
    ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

ภำคิวชำ/
สำขำวิชำ 

อำจำรย์ 
ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ ชำวต่ำงชำติ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
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ภำคิวชำ/
สำขำวิชำ 

อำจำรย์ 
ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ ชำวต่ำงชำติ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
ภาควิชาการ
จัดการประมง 

- 2 2 4 - 2 2 4 - 1 - - - - - - - - - - - 5 4 9 

ภาควิชาชวีวิทยา
ประมง 

1 1 5 7 - 1 2 3 - 1 5 6 - - - - - - - - 1 3 12 16 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง 

- 1 6 7 - - 5 5 - - 1 1 - - - - - - - - - 1 12 13 

ภาควิชา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

- 4 4 8 - 1 1 2 - - 5 5 - - 1 1 - - - - - 5 11 16 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

- 2 3 5 - 2 5 7 - - 2 2 - - - - - - - - - 4 10 14 

รวมทั้งหมด 1 9 21 31 - 6 15 21 - 2 13 15 - - 1 1 - - - - 1 18 49 68 

 

 

ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 1 18 49 68 31 21 15 1 68 
2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - 1 1 1 - - - 1 
4 ลาศึกษาต่อ  1 3 - 4 3 1 - - 4 
5 ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย - - 2 2 - - 2 - 2 
รวมทั้งหมด 1 18 50 69 32 21 15 1 69 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 1 18 49 68 31 21 15 1 68 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
  ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

หน่วยงำน 

วิชำชีพท่ัวไป วิชำชีพเฉพำะ 
ชำวต่ำง 

ชำติ 
รวมท้ังหมด ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน ช ำนำญงำน

พิเศษ 
ปฏิบัติกำร ช ำนำญ

กำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เช่ียวชำญ เช่ียวชำ

ญพิเศษ 
<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 

ส านักงาน
เลขานุการ 

18 2 - - - - - - - 16.5 2 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 18 19.5 3 - 

ภาค
วิชาการ
จัดการ
ประมง 

1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - 

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

2 - - 1 - - - - - 1 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 3 1 3 - 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

3 - - - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - - - - - - - 3 1 3 - 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

15 - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 16 1 1 - 

ภาควิชา
วิทยาศาสต
ร์ทางทะเล 

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

27 3 1 - 1 - - - - 6 10 - 1 - - 6 3 - - - - - - - - - - 33 11 14 - 

รวม 70 5 1 2 1 - - - - 23.5 14 - 4 6 - 7 3 - - - - - - - - - - 78 34.5 24 - 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
     ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได้ 
 
 

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนอำจำรย์หรือนักวิจัยจำกสถำบันนำนำชำติเดินทำงมำสอนหรือวิจัยที่คณะ หรือ
อำจำรย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทำงไปสอนหรือวิจัย ณ สถำบันนำนำชำติ 

รำยกำร 
>3 เดือน <3 เดือน 

อำจำรย์ นักวิจัย อำจำรย์ นักวิจัย 
1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมา

สอนหรือวิจัยที่คณะ 
0 0 2 0 

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย 
ณ สถาบนันานาชาต ิ

0 0 3 0 
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 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกรท่ี

เข้ำร่วมพัฒนำตนเอง 
(ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำตนเอง (จ ำแนกตำมประเภท) 

ประชุม/สมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 

ส านักงานเลขานุการ 20 12 15 0 0 
ภาควิชาการจัดการประมง 11 10 6 2 7 
ภาควิชาชีววิทยาประมง 10 1 3 0 6 
ภาควิชาผลติภณัฑ์ประมง 16 15 2 3 1 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 17 14 6 2 12 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

13 8 3 1 8 

ฝ่ายสนบัสนุนวิชาการ 37 13 13 7 12 
รวม 124 73 48 15 46 

 

1.9.5  จ ำนวนนิสิตทั้งหมด (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 จำกกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี รวมทั้งหมด 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ยังไม่แยกสำขำวิชำ 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 
ภำควิชำกำรจัดกำร
ประมง (รวม) 

3 0 3 31 0 31 25 0 25 32 0 32 0 0 0 91 0 91 

- หลักสูตร วทบ.(ประมง) 
- ภาคปกต ิ 3 0 3 31 0 31 25 0 25 32 0 32 0 0 0 91 0 91 

ภำควิชำชีววิทยำประมง 
(รวม) 

0 0 0 21 0 21 27 0 27 26 0 26 0 0 0 74 0 74 

- หลักสูตร วทบ.(ประมง) 
- ภาคปกต ิ 0 0 0 21 0 21 27 0 27 26 0 26 0 0 0 74 0 74 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี รวมทั้งหมด 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ภำควิชำผลิตภณัฑ์
ประมง (รวม) 

0 0 0 49 0 49 48 0 48 40 0 40 0 0 0 137 0 137 

- หลักสูตร วทบ.(ประมง) 
- ภาคปกต ิ 0 0 0 49 0 49 48 0 48 40 0 40 0 0 0 137 0 137 

ภำควิชำเพำะเลีย้งสัตว์
น้ ำ วิทยำเขตบำงเขน
(รวม) 

0 0 0 98 0 98 94 0 94 94 0 94 0 0 0 286 0 286 

- หลักสูตร วทบ.(ประมง) 
- ภาคปกต ิ 0 0 0 98 0 98 94 0 94 94 0 94 0 0 0 286 0 286 

ภำควิชำเพำะเลีย้งสัตว์
น้ ำ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน (รวม) 

124 0 124 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 163 

- หลักสูตร วทบ.(ประมง) 
- ภาคปกต ิ 124 0 124 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 163 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์
ทำงทะเล (รวม) 

0 0 0 75 0 75 53 0 53 130 0 130 0 0 0 258 0 258 

- หลักสูตร วทบ.(ประมง) 
- ภาคปกต ิ 0 0 0 75 0 75 53 0 53 130 0 130 0 0 0 258 0 258 

รวมทั้งหมด 397 0 397 313 0 313 247 0 247 322 0 322 0 0 0 1279 0 1279 
- ภาคปกต ิ 397 0 397 313 0 313 247 0 247 322 0 322 0 0 0 1279 0 1279 

หมำยเหต ุ:  ข้อมูลจำกกองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ 

จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโททั้งหมด 
แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่าง
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง
ชาต ิ

รวม ไทย ต่างช
าติ 

รวม ไทย ต่าง
ชาต ิ

รวม ไทย ต่างช
าต ิ

รวม ไทย ต่างชา
ติ 

รวม 

ภำควิชำกำรจัดกำร
ประมง (รวม) 

5 - 5 - - - 5 - 5 20 - 20 - - - 20 - 20 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- ภาคปกติ 5 - 5 - - - 5 - 5 20 - 20 - - - 20 - 20 

ภำควิชำชีววิทยำ
ประมง (รวม) 

10 - 10 - - - 10 - 10 29 - 29 - - - 29 - 29 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- ภาคปกติ 10 - 10 - - - 10 - 10 29 - 29 - - - 29 - 29 

ภำควิชำผลิตภัณฑ์
ประมง (รวม) 

6 - 6 - - - 6 - 6 6 - 6 - - - 6 - 6 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ 

จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโททั้งหมด 
แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่าง
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง
ชาต ิ

รวม ไทย ต่างช
าติ 

รวม ไทย ต่าง
ชาต ิ

รวม ไทย ต่างช
าต ิ

รวม ไทย ต่างชา
ติ 

รวม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- ภาคปกติ 6 - 6 - - - 6 - 6 6 - 6 - - - 6 - 6 

ภำควิชำเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ (รวม) 

10 - 10 - - - 10 - 10 38 2 40 - - - 38 2 40 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- ภาคปกติ 10 - 10 - - - 10 - 10 38 2 40 - - - 38 2 40 

ภำควิชำ
วิทยำศำสตร์ทำง
ทะเล (รวม) 

12 - 12 - - - 12 - 12 48 - 48 - - - 48 - 48 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- ภาคปกติ 12 - 12 - - - 12 - 12 48 - 48 - - - 48 - 48 

รวมทั้งหมด 43 - 43 - - - 43 - 43 141 2 143 - - - 141 2 143 

- ภาคปกติ 43 - 43 - - - 43 - 43 141 2 143 - - - 141 2 143 

หมำยเหต ุ:  ข้อมูลจำกกองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอก ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
ภำควิชำกำรจัดกำรประมง (รวม) 1 - 1 3 - 3 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการประมง) 

- ภาคปกติ 1 - 1 3 - 3 
ภำควิชำชีววิทยำประมง (รวม) 2 - 2 13 1 14 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) 

- ภาคปกติ 2 - 2 13 1 14 
ภำควิชำผลิตภัณฑ์ประมง (รวม) 4 - 4 5 - 5 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์ประมง) 

- ภาคปกติ 4 - 4 5 - 5 
ภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (รวม) 1 - 1 23 1 24 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- ภาคปกติ 1 - 1 23 1 24 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 1 - 1 17 - 17 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอก ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
(รวม) 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

- ภาคปกติ 1 - 1 17 - 17 
รวมทั้งหมด 9 - 9 61 4 63 

หมำยเหต ุ:  ข้อมูลจำกกองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะประมง (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 ปีกำรศึกษำ 2555 

ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 31 - - 31 55 - - 55 66 - - 66 
- ลาออก 11 - - 11 25 - - 25 18 - - 18 
- คัดชื่อออก 20 - - 20 30 - - 30 48 - - 48 
ปริญญำโท (รวม) 1 - - 1 2 - - 2 4 - - 4 
- ลาออก - - - - - - - - 4 - - 4 
- คัดชื่อออก 1 - - 1 2 - - 2 - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - 1 - - 1 1 - - 1 
- ลาออก - - - - 1 - - 1 1 - - 1 
- คัดชื่อออก - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 32 - - 32 58 - - 58 71 - - 71 
- ลาออก 11 - - 11 26 - - 26 23 - - 23 
- คัดชื่อออก 21 - - 21 32 - - 32 48 - - 48 

 (ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามล าดับ) 

 

 

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนข้อมูลนิสิตจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ที่เดินทำงมำเรียนหรือวิจัยที่คณะ และ
นิสิตของคณะที่เดินทำงไปเรียนหรือวิจัยในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

รำยกำร 
>3 เดือน <3 เดือน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
1. ข้อมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรยีน

หรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
- - - - 1 - 

2. ข้อมูลนิสติของคณะที่เดินทางไปเรยีนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

- - 2 - - - 
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนอำจำรย ์
จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) อำจำรย์ : 

FTES FTES ภำคต้น FTES ภำคปลำย FTES เฉลี่ย 
วิชากลางของคณะ  21.24 27.06 24.15  
ภาควิชาการจัดการประมง 9 110.11 82.44 96.27 10.70 
ภาควิชาชีววิทยาประมง 14 173.88 141.86 157.87 11.28 
ภาควิชาผลติภณัฑ์ประมง 13 87.20 108.75 97.98 7.54 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 16 178.88 206.75 192.81 12.05 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 12 207.17 260.40 233.78 19.48 

รวมทั้งหมด 64 589.24 681.21 635.22 9.93 

 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full 
Time Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

รำยละเอียด 
ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 69 63.5 68 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 627.13 598.80 635.22 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 20) 

10.45 9.43 9.34 

 

 

 

 

 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 
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ภำควิชำ/
สำขำวิชำ 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมท้ังหมด 
ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม 

ภาควิชาการจัดการ
ประมง 

15 - - 15 3 - - 3 - - - - 18 - - 18 

ภาควิชาชวีวิทยา
ประมง 

10 - - 10 5 - - 5 2 - - 2 17 - - 17 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์
ประมง 

36 - - 36 1 - - 1 - - - 0 37 - - 37 

ภาควิชาเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า 

61 - - 61 6 - - 6 4 - - 4 71 - - 71 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

59 - - 59 3 - - 3 - - - - 62 - - 62 

รวม 181 - - 181 18 - - 18 6 - - 6 205 - - 205 

หมำยเหตุ :  ข้อมลูจำกกองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

 ข้อมูลเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำ (Alumni Donations) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่าจาก  นายวีรกิจ  จรเกตุ 10,000 

2 เงินบริจาคของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 600,000 

3 เงินบริจาคของกองทุน  - 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า - 

รวมทั้งสิ้น 610,000 
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1.9.6  งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

โครงกำรทั่วไป 
1. ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดจาก
สาหร่ายทะเลบางชนิด
ในประเทศไทย 

2553-2555 อ . จันทนา ไพรบูรณ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . อนงค์ จีรภัทร์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
47,500  47,500 

2. สภาวะที่เหมาะสม
ของกระบวน การโคแอก
กูเลชั่น
สาหร่าย Chaetoceros
 calcitrans  โดยไคโต
ซาน 

2555 ผศ . เยาวภา ไหวพริบ  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อนันต์ ทองทา  
คณะทรัพยากรชีวภาพ และ  
เทคโนโลยี สาขาวิชา
เทคโนโลยี ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ  
จอมเกล้าธนบุรี  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

70,000  70,000 

3. การผลิตน้ ามัน
ปลาแซลมอนท่ีผ่านการ
ปรับโครงสร้างของกรด
ไขมันส าหรับเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

2555 อ . วรรณวมิล คล้ายประดิษฐ์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
ดร . ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ( วว .)  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

140,000  140,000 

4. การพัฒนาสมบัติเชิง
หน้าท่ีของโปรตีนใน
ลูกชิ้นจากปลาน้ าจืด  

2555 ผศ . จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

250,000 
 

 250,000 
 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขึ้นรูปจากเศษเหลือของ
การแล่โดยใช้สารเชื่อม

2555 ผศ . จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

150,000  150,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ประสานภายใต้ปลานิล 
อุณหภูมิต่ า 

อ . นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

6. บทบาทของวิตามินซี
ต่อการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบไม่
จ าเพาะเจาะจงและ
แบบจ าเพาะเจาะจง
ของปลานิล 
 ( Oreochromis  
niloticus ,  Linn.)  

2555 รศ . นนทวิทย์ อารีย์ชน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
400,000  400,000 

7. การศึกษาค่าบ่งชี้
ความเครียดใน ปลานิล  
 

 ( Oreochromis   
 

niloticus Linn .)  
 

 

2555 รศ . นนทวิทย์ อารีย์ชน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . ศศิมนัส อุณจักร์  
ภาควิชา ชีวเคม ี 
คณะวิทยาศาสตร์  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

150,000  150,000 

8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
ส าหรับฟาร์ม เพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าแบบ 
 

อัตโนมัติ  ( ระยะท่ี  1 )  
 

 
 

 

2555 รศ . วราห์ เทพาหุดี  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ผศ . ดร . เดี่ยว กุลพิรักษ ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมระบบ
ควบคุมและ เครื่องมือวัด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ  
จอมเกล้า ธนบุรี  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
 

ผศ . ดร . ภาณุทัต  บุญประมุข  
ภาควิชาวิศวกรรมระบบ
ควบคุมและ เครื่องมือวัด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

100,000  100,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ  
จอมเกล้า ธนบุรี  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . วุฒิชัย พลวิเศษ  
ภาควิชาวิศวกรรมระบบ
ควบคุมและ เครื่องมือวัด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ  
จอมเกล้า ธนบุรี  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

9. การศึกษา
ประสิทธิภาพของสาร 
ลิกนินต่อการกระตุ้น
ระบบภูม ิคุ้มกันและการ
ยับยั้งไวรัสหัว เหลืองใน
กุ้งขาว  
 ( Litopenaeus 
vannamei )  

2555 อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

350,000  350,000 

10. การตรวจสอบ
คุณภาพเซลล์สืบพันธุ์
พ่อแม่กุ้งขาวแวนนา
ไม ( Litopenaues  
vannamei )  ท่ีได ้รับ
อาหารส่งเสริมการ
เจริญพันธุ์ ด้วยวิธีโค
รเมท แอสเสย์ 

2555 อ . อรพร หมื่นพล  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
ดร . ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ  
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน 
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
คณะ วิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายปกป้อง อุ่มอยู่  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง   
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายเอกชัย ดวงใจ  
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

150,000  150,000 

11. สารฟีนอลท่ีออก
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ  

2555 ผศ . พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

140,000  140,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

จากพืชทะเล  
 

( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ชัชรี แก้วสุรลิขิต  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

12. การประเมินคุณค่า
ของพื้นท่ีปากแม่น้ าท่า
จีนเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางน้ า
ภายใต้หลักสมดุล
ธรรมชาติ 
 

2555-2556 รศ . เชษฐพงษ ์เมฆสัมพันธ ์ 
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
รศ . จารุมาศ เมฆสัมพันธ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
รศ . แสงเทียน อัจจิมางกูร  
ภาควิชาการ จัดการประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์  
ภาควิชาการ จัดการประมง  
( ผูร้่วมวิจัย )  
อ . อุไรรัตน์ เนตรหาญ  
ภาควิชาการ จัดการประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . จันทรา ศรีสมวงศ์  
ภาควิชาการ จัดการประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

1,500,000  1,500,000 

13. การใช้ประโยชน์จากแค
โรท ีนอยด์และคลอโลฟิลล์
จากไข่ น้ าเพ่ือเป็นสารเร่งสีใน
อาหาร ปลาสวยงาม 
 

 
 

  
 

 
 

 

2555 นายสุทิน สมบูรณ์  
ศูนย์พัฒนา เทคโนโลยีอาหาร
สัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายวิชิต เสมาชัย  
ศูนย์พัฒนา เทคโนโลยีอาหาร
สัตว์น้ า  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นาย บัณฑิต ยวงสร้อย  
ภาควิชาประมง  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
80,000  80,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

คณะเกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

14.ไบโอบอลจากสัตว์ 
ทะเลด้อยค่า สู่การฟื้นฟู 
ทะเลอย่างยั่งยืน  
 
 

 
 

2555 นายวีรกิจ จรเกตุ  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( หัวหน้าโครงการ )  
นางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
200,000  200,000 

15. การพัฒนา
เครื่องมือท าความ 
สะอาดหอยแมลงภู่ 

2555 นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายอศิรวัฒน์ ปรีชา  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายอลงกต อินทรชาติ  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

100,000  100,000 

16. การเปล่ียนแปลง
ของสังคมส่ิงมี ชีวิตหน้า
ดินอันเน่ืองมาจากการ
ตายของไม้แสมขาว  
( vicennia alba Bl .) ใน
ป่าชายเลน 
 

2555 นางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายอลงกต อินทรชาติ  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายไตรเทพ  วิชย์โกวิทเทน  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม    
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

80,000  80,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

นายจ าลอง  โตอ่อน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์ หันตรา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อม จังหวัดชลบุรี  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  

17. การศึกษาการใช้ท่อ  PVC  
 เป็น วัสดุหลบซ่อนต่อ 
อัตราการรอดตายของ 
ปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดินท่ี 
อตัราความหนาแน่น 
แตกต่างกัน 3 ระดับ 
 

 

2555 นายอัมพร บัวที  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายลิขิต ชูชิต  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
วาสนา อากรรัตน์  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
120,000  120,000 

18. ประสิทธิภาพของ 
Protein Skimmer  ต่อ
อัตราการเจริญเติบโต 
ของปูทะเล 

2555 นางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่  
สถานีวิจัยเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งจังหวัด สมุทรสงคราม  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . สรณัฏฐ์ ศิริสวย  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายปณิธาน แก้วจันทวี  
สถานีวิจัยเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งจังหวัด สมุทรสงคราม  
( ผู้ร่วมวิจัย ) 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

130,000  130,000 

19. ระบบการจัดเก็บ 7/2555- ผศ . ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์  กองทุน 40,000  40,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

เอกสารออ นไลน์ภายใน
คณะประมง ระบบ การ
จัดเก็บเอกสารออนไลน์ 
ภายในคณะประมง 
กรณีศึกษา  :  ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง  

9/2555 ภาควิชาการจัดการประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
นางจินตนา สมศรี  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

พัฒนา 
คณะประมง  

20. การประเมินผลการ
ใช้สาร
DuPont ?  Virkon ?  Aq
uatic  ใน การลดการเกิด
โรค  Vibriosis  ในกุ้งขาว
แวนนาไม  

10/2554-
9/2555 

รศ . ชลอ ลิ้มสุวรรณ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . นิติ ชูเชิด  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ผศ . วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล  
คณะวิทยาศาสตร์  
ภาควิชา สัตววิทยา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

บริษัท  
DuPont  

 100,000 100,000 

21. การศึกษา
ประสิทธิภาพในการ 
เลีย้งปลานิล  
 ( Oreochromis 
niloticus Linn .)   
ร่วมกับการการปลูกพืช
ด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์  

10/2554-
12/2556 

นายศิลป์ชัย มณีขัติย์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายสุทิน สมบูรณ์  
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์น้ า   
( ผู้ร่วมวิจัย )  

คณะประมง  
 ( สนับสนุนทุน

ส่ง เสริม
การศึกษา

ค้นคว้าวิจัย )  

20,000  20,000 

22. พฤติกรรมการกิน
อาหารของกุ้ง ขาวแวน
นาไม ( Litopenaeus 
vannamei )    
ด้วยระบบการตรวจ จับ
เสียงการกินอาหารของ
กุ้งใน บ่อเลี้ยง  

10/2554-
12/2556 

รศ . ชลอ ลิ้มสุวรรณ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

บริษัท  
ไบเออร์ไทย  

 75,000 75,000 

23. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ของปลาใน
แนวปะการังของ 
อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะสุรินทร์  

4/2555-
12/2555 

ผศ . สมหมาย เจนกิจการ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

ศูนย์
นานาชาติ สิ
รินธรเพื่อ
การวิจัย  

และ

50,000  50,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

24. การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ
น้ า  นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
การประมง  และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โรง 
ไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
พระนคร เหนือ ชุดท่ี  1  
ระยะด าเนินการปี  2555 

2/2555-
3/2556 

 
 
 
 

รศ . ณรงค์ วีระไวทยะ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต

แห่งประเทศ  
ไทย  

 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

  
25. การผลิตและการ
แสดงออกของ การสร้าง
กลิ่นรสทาง ชีวะ  ( bio -
 flavor )  
ของสาหร่าย กลุ่มแมค
โครอัลจีกลุ่ม  Kelp  

4/2555-
7/2555 

ผศ . กังสดาลย์ บุญปราบ  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
Norishige Yotsukura  
Field Science Center for 
Northern  Biosphere ,  Hokk
aido University ,  Japan  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนแลกเปลี่ยน
นักวิจัยภายใต้ 

โปรแกรม  
The Visiting  

Foreign 
Research  
 ( Visiting  
Assistant  
Professor )  
of Hokkaido 
University  

ภายใต้หน่วยงาน  
The Field  
Science  

Center for  
 Northern  

Biosphere  ,  
 Hokkaido  
University ,   

Japan 

 175,000 175,000 

26. การศึกษาเบื้องต้น
สภาวะท่ี เหมาะสมใน
การผลิตเอนไซม ์ไคโต
ซาเนสจาก  

10/2554-
9/2555 

ผศ . เยาวภา ไหวพริบ  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . อนันต์ ทองทา  

โครงการ  
National  
Research 
University  

 33,333.33 33,333.33 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

Streptomyces sp . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ  
จอมเกล้าธนบุรี  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ภัทรวดี  เอียดเต็ม  

( NRU )  

27. การเพิ่มความคงตัว
และการควบ คุมการ
ปลดปล่อยสารแอนติ ออก
ซิแดนท์ เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในอุตสาหกรรมอาหาร  

10/2554-
9/2556 

อ . วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

ส านักงาน
คณะกรรม 

การการอุดม 
ศึกษา  

 50,000 50,000 

28. การวิจัยเชิง
สังเคราะห์เกี่ยวกับ 
มาตรฐานการผลิต
สินค้าปลานิล ตลอดห่วง
โซ่เพื่อสนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ความ ปลอดภัยอาหาร  
 

8/2555-
2/2556 

ผศ . เยาวภา ไหวพริบ  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
รศ . นนทวิทย์ อารีย์ชน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนกา
รวิ จัย  

 449,020 449,020 

29. มาตรฐานความ
ปลอดภัยสินค้า อาหาร
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ความปลอดภัย อาหาร :  
กุ้งขาว  

8/2555-
2/2556 

ผศ . ปัทมา ระตะนะอาพร  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . จุฑา มุกดาสนิท  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
อ . จีรวรรณ มณีโรจน์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนกา
รวิ จัย  

 418,880 418,880 

30. การผลิตน้ ามัน
ปลาแซลมอน  และการ
ปรับโครงสร้างกรด 
ไขมันในน้ ามัน
ปลาแซลมอน ส าหรับ
เป็นผลิตภัณฑ์เสริม 

5/2555-
4/2556 

 

รศ . วันชัย วรวัฒนเมธีกุล  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
อ . วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการย่อย )  

ส านักงาน
คณะกรรม 

การวิจัยแห่ง 
ชาติ  

 200,000 200,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

อาหาร 
 ( โครงการหลัก :  การวิจัย
และ พัฒนาเพ่ือใช้
ประโยชน์และเพิ่ม 
มูลค่าเศษเหลือจาก 
อุตสาหกรรมแปรรูป
ปลา แซลมอน )  

ดร . ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล  
ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

31. การสกัดคอลลาเจน
และเจลลา ตินจากเศษ
เหลือของการแปร รูป
ปลาแซลมอน เพื่อใช้ใน 
อุตสาหกรรมเครื่อง 
ส าอาง การเคลือบผิว
ผลิตภัณฑ์ และ 
อุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทอื่น  ๆ   
( โครงการหลัก :  การวิจัย
และ พัฒนาเพ่ือใช้
ประโยชน์และเพิ่ม 
มูลค่าเศษเหลือจาก  
อุตสาหกรรมแปรรูป
ปลา แซลมอน )  

5/2555-
4/2556 

รศ . วันชัย วรวัฒนเมธีกุล  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
อ . จีรภา หินซุย  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการย่อย )  
อ . นวพร วรรณวิศาล  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง   
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ส านักงาน
คณะกรรม 

การวิจัยแห่ง 
ชาติ  

 274,000 274,000 

32. การผลิตโปรตีน
ไฮโดรไลเซ ทจากเศษ
เหลือส่วนท้องปลา 
แซลมอนท่ีผ่านการแยก
น้ ามัน ออกเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร   
( โครงการหลัก :  การวิจัย
และ พัฒนาเพ่ือใช้
ประโยชน์และเพิ่ม 
มูลค่าเศษเหลือจาก 
อุตสาหกรรมแปรรูป
ปลา แซลมอน )  

5/2555-
4/2556 

รศ . วันชัย วรวัฒนเมธีกุล  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
ผศ . ดร . อนันต์ ทองทา  
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะ ทรัพยากรชีวภาพ และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
 ( บางขุนเทียน )  
( หัวหน้าโครงการย่อย )  
ผศ . เยาวภา ไหวพริบ  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ส านักงาน
คณะกรรม 

การวิจัยแห่ง 
ชาติ  

 185,500 185,500 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ดร . ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล  
ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

33. การศึกษาวิธีการ
สกัดกรดไฮยา ลูโรนิ
กจากเศษเหลือปลา 
แซลมอน  ( โครงการ
หลัก :  การวิจัยและ 
พัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์
และเพิ่ม มูลค่าเศษเหลือ
จาก อุตสาหกรรมแปร
รูปปลา แซลมอน )  

5/2555-
4/2556 

รศ . วันชัย วรวัฒนเมธีกุล  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
รศ . วันชัย วรวัฒนเมธีกุล  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการย่อย )  
อ . เปรมวดี เทพวงศ์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ส านักงาน
คณะกรรม 

การวิจัยแห่ง 
ชาติ  

 450,000 450,000 

34. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูป จาก
ส่วนเหลือลาแซลมอน  
จากโรงงาน
อุตสาหกรรม  
( โครงการหลัก :  การวิจัย
และ พัฒนาเพ่ือใช้
ประโยชน์และเพิ่ม 
มูลค่าเศษเหลือจาก  
อุตสาหกรรมแปรรูป
ปลา แซลมอน )  

5/2555-
4/2556 

รศ . วันชัย วรวัฒนเมธีกุล  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
ผศ . จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการย่อย )  
ผศ . ปัทมา ระตะนะอาพร  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . จุฑา มุกดาสนิท  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . จีรวรรณ มณีโรจน์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . สุมิตรา บุญบ ารุง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ส านักงาน
คณะกรรม 

การวิจัยแห่ง 
ชาติ  

 648,000 648,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ผลิตภัณฑ์ อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
( ผู้ร่วมวิจัย )  

35. การศึกษา
โครงสร้าง   
Complementary DN
A ( cDNA ) และการ
แสดงออกของยีน 
Heat shock  
Proteins  ในกุ้ง 
ก้ามกราม  
 ( Macrobrachium  
rosenbergii )  

10/2554-
10/2556 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  

ส านักงาน
คณะกรรม 

การการอุดม 
ศึกษา 

 146,000 146,000 

36. การศึกษาผลของ
การใช้
Probiotic bacteria  ใน
ปลานิล  

3/2555-
10/2555 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  

Novus  
Inter 

national,  
Inc 

 264,000 264,000 

37. การศึกษา
ประสิทธิภาพของโป 
รไบโอติคส์แบคทีเรียท่ี
ใช้ผสม อาหารในการ
ป้องกันโรคในปลา นิล
และปลาสวาย  

6/2555-
10/2555 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  

บริษัท 
อินเตอร์ 
อะคา 

โปรดักส์  
จ ากัด  

 362,000 362,000 

38. การศึกษา
โครงสร้างและ บทบาท
ของยีนท่ีท าหน้าท่ีใน 
การต้านทานเชื้อ
แบคทีเรียใน ปลานิล  

5/2555-
4/2560 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . ณิชนันทน์ แมคมิลแลน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
ดร . น้ าผึ้ง อนุกูล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

JST-JiCA  44,444.44 44,444.44 

39. การใช้แร่ธาตุรวม
ในอาหารกุ้ง  

7/2555-
8/2556 

รศ . อรพินท์ จินตสถาพร  
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  

บริษัท  
ซินโปรแอน
นิมอลนิว 

 102,500 102,500 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

รศ . ดร . ศรีน้อยชุ่มค า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทริ ช่ัน 
 ( ประเทศไทย )  

จ ากัด 

40. การศึกษาการใช้
ช่วงการรับแสง เพื่อ
เหน่ียวน าการสืบพันธุ์
ของ ปลานิล  
 Oreochromis 
niloticus  

12/2554-
12/2557 

อ . อรพร หมื่นพล  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
SITI ARIZA BINTI ARIPIN  
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
( ผู้ร่วมวิจัย )  

UNIVERSITY 
MALAYSIA   

TERENG 
GANU  

 166,666.66 166,666.66 

41. การผลิตเปปไทด์   
androgenic   gland 
hormone  ( AGH )  ของ
กุ้ง
ก้ามกราม  Macrobrac
hium  rosenbergi 

9/2555-
8/2557 

อ . ณิชนันทน์ แมคมิลแลน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . น้ าผึ้ง อนุกูล  
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง  
วิทยาศาสตร์  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

The 
International 
Foundation   

for 
Science  

 ( IFS )  

 125,662.66 125,662.66 

42. การเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบ ทาง
โภชนะของปลาทูสั้น  
 ( Rastrelliger 
brachysoma )  ใน ระยะ
พัฒนาการที่แตกต่างกัน  

5/2555-
5/2556 

อ . อรพร หมื่นพล  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายวัชรินทร์ ขวัญรุย  
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นางพนิดา  อุนะกุล  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนสนับสนุน
การท า

วิทยานิพนธ์  
เพื่อการ
ตีพิมพ์

ผลงานใน
วารสาร  
วิชาการ
ระดับ

นานาชาติ  

66,666.66  66,666.66 

43. การศึกษา
ประสิทธิภาพของโป รไบ
โอติคส์แบคทีเรียท่ีใช้ผสม 

3/2555-
7/2555 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  

Novus 
Inter 

national, 

 264,000 264,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

อาหารในการป้องกันโรค
ในปลา นิล  

Inc. 

44. โครงการข้อมูลเพื่อ
จัดท าแนว ทางการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน  GAP  
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  

3/2555-
11/2555 

รศ . นนทวิทย์ อารีย์ชน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  

ส านักงาน
มาตรฐาน

สินค้าเกษตร  
และอาหาร
แห่งชาติ  

 800,000 800,000 

45. โครงการติดตาม
ตรวจสอบโลหะ หนักใน
สัตว์น้ า ตามแผนปฏิบัติ 
การป้องกันแก้ไขลด
ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
และแผนติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบส่ิง
แวด ล้อม โครงการอ่าง
เก็บน้ าคลอง หลวง 
จังหวัดชลบุรี  

8/2555-
8/2556 

ผศ . พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการ )  

กรม
ชลประทาน  

 4,492,005 4,492,005 

46. โครงการพัฒนา
ระบบเครื่องนับ จ านวน
ลูกกุ้งแบบอัจฉริยะต้น 
แบบ  

5/2555-
10/2556 

ดร .  ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง  
กรมประมง  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
ดร . ชุติมา ขมวิลัย  
กรมประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายอ าพล สาข า  
สถาบัน  Science Relate   
Management  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายฐิติวัชร์ โควิบูลย์ชัย  
คาลิไซเอนซ์ จ ากัด  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . วารินทร์ ธนาสมหวัง  
กรมประมง  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  
รศ . ยนต์ มุสิก  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  

ส านักงาน
คณะกรรม 

การวิจัยแห่ง 
ชาติ  

 186,000 186,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

( ท่ีปรึกษาโครงการ )  
47. ผลกระทบจาการ
ท าประมงแสง ไฟล่อต่อ
ทรัพยากรประมง
บริเวณ ปะการังเทียม  

1/2555-
4/2555 

Sukchai Arnupapboon  
SEAFDEC  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . มณฑล อนงค์พรยศกุล  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
Kamonpan Awaiwanont  
Department of Fisheries  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

SEAFDEC  90,060 90,060 

48. โครงการศึกษาและ
จัดท าสื่อ ธรรมชาติใต้
ทะเล บริเวณแหล่ง 
ท่องเท่ียวด าน้ าท่ีส าคัญ
หมู่เกาะ ล้านและพื้นท่ี
ใกล้เคียง  

9/2555-
12/2555 

ผศ . ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  

เมืองพัทยา   1,991,000 1,991,000 

49. การจัดท าแนวทาง
บริหารจัดการ ทุ่นเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  

5/2555-
10/2555 

อ . สุชาย วรชนะนันท์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  

กรม
ทรัพยากร
ทางทะเล
และชาย  

ฝั่ง  

 700,000 700,000 

50. การวิจัยและ
พัฒนาการใช ้ 
ประโยชน์สารส าคัญ
จากปะการัง และ
ดอกไม้ทะเล  

5/2555-
5/2557 

ผศ . ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และ เทคโน 
โลยีแห่ง

ประเทศไทย 
  ( วว .)  

กระทรวง 
วิทยาศาสตร์

และ  
เทคโนโลยี  

 100,000 100,000 

51. โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากร  
ธรรมชาติชายฝั่งทะเล
เฉลิมพระ เกียรติ  

11/2554-
9/2555 

นางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( หัวหน้าโครงการ )  
 

เทศบาล
เมืองแสนสุข  

 68,500 68,500 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

 ( ส ารวจและเก็บตัวอย่าง 
ทรัพยากรชายฝั่ง )  

 

52. การท าประมงหมึก
ของชุมชนประมง
พื้นบ้าน ต าบลคลอง
วาฬ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

6/2555-
5/2556 

นางสาววาสนา อากรรัตน์  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . อนุกรณ์ บุตรสันติ์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  

 คณะประมง  
 ( ทุนส่งเสริม

และ 
พัฒนาการ

วิจัย )  

60,000  60,000 

53. ธนาคารปูกับการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรปูใน
ธรรมชาติ กรณ ี
ศึกษา การท าธนาคารปู
ม้าใน พื้นท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

6/2555-
5/2556 

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( หัวหน้าโครงการ )  
นางสาววาสนา อากรรัตน์  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายเทพบุตร เวชกามา  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายลิขิต ชูชิต  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  

ฝ่ายพัฒนา
สังคมและ

สิ่งแวดล้อม  
ธนาคารออม

สิน  

 30,000 30,000 

54. การเพาะและ
อนุบาลลูกปูม้า เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า 
ในธรรมชาติ  

6/2555-
5/2556 

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( หัวหน้าโครงการ )  
นางสาววาสนา อากรรัตน์  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ผศ . สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  
นายลิขิต ชูชิต  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  

ฝ่ายพัฒนา
สังคมและ

สิ่งแวดล้อม  
ธนาคารออม

สิน  

 23,400 23,400 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 
55. การศึกษาศักยภาพ
ของแหล่งอนุบาลลูก
ปลาเศรษฐกิจในวงศ์  
Cyprinidae  เพื่อการ 
จัดการทรัพยากร
ประมงในอ่าง เก็บน้ า
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
จังหวัดลพบุรี อย่าง
ยั่งยืน 
  

2553-2555 อ . สันติ พ่วงเจริญ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . จารุมาศ เมฆสัมพันธ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
47,500  47,500 

56. การศึกษาชีวประวัติและ
การ ประเมินทรัพยากรหอย 
 

ตลับใน ประเทศไทย  
 
 

 
 

 

2555-2556 นางหทัยรัตน์ ไชยอมตกุล  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ณรงค์ วีระไวทยะ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

120,000  120,000 

57. การเพิ่ม
ความสามารถของพื้นท่ี 
ชายฝั่งในเอเซีย
ตะวันออกเฉียง ใต้  

4/2555-
3/2556 

ผศ . เมธี แก้วเนิน  
ภาควิชาการจัดการประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . อนุกรณ์ บุตรสันติ ์ 
ผศ . จินตนา สและน้อย  
ผศ . มณฑล อนงค์พรยศกุล  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

National 
Institute for  
the  Humanities 

  ( The Research   
Institute for 
Humanity 
and  Nature ,  
RIHN ) ,  Japan  

 795,250 795,250 

58. โครงการเสริมสร้าง
การ บูรณาการจัดการ
ระบบนิเวศ พื้นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ปาก แม่น้ าบางปะกง  

2/2555-
12/2555 

รศ . ณรงค์ วีระไวทยะ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . ไพลิน จิตรชุ่ม  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . สันติ พ่วงเจริญ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
รศ . สุวรรณา ประณีตวตกุล  

ส านักงาน
นโยบายและ

แผน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่ง 

แวด ล้อม 

 1,028,500 1,028,500 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นางหทัยรัตน์ ไชยอมตกุล  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นางสาวชลิตา พงศ์พิทยานันต์   
นักวิจัยอิสระ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นางสาววารุณี  ชลายนนาวิน  
นักวิจัยอิสระ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

59. การศึกษาการใช้
สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อ
ดูดซับก๊าซคาร์บอน ได
ออกไซด์ในระดับ
ต้นแบบ  

4/2555-
12/2555 

รศ . อนงค์ จีรภัทร์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . จันทนา ไพรบูรณ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม  
ฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการสิ่ง
แวด ล้อม สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี  ปตท .  บริษัท ปตท . 
จ ากัด  ( มหาชน )  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายพงศธร พวงสมบัติ  
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ
สาหร่าย   
ภาควิชาชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
น . ส . ชุติมา พัฒนะผล  
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ
สาหร่าย   
ภาควิชาชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

บริษัท  
ปตท .  จ ากัด 
  ( มหาชน )  

 1,200,000 1,200,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

60. การใช้จุลินทรีย์เพื่อ
ควบคุม คุณภาพน้ า 
คุณภาพดินในบ่อเลี้ยง 
กุ้งขาวแวนนาไม  
 ( Litopenaeus 
vannamei )  แบบ
หนาแน่น  

10/2554-
12/2556 

รศ . ชลอ ลิ้มสุวรรณ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

บริษัท  
โนโวไซม์  

 150,000 150,000 

61. การพัฒนาศักยภาพ
หญ้าทะเล และสาหร่าย
ทะเลเพื่อใช้ใน ธุรกิจตู้
ปลาทะเล  

7/2555-
9/2556 

ดร . ศาลักษณ์ พรรณศิริ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
แห่ง มก. 
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง  
วิทยาศาสตร์ 
(หัวหน้าชุดโครงการ) 
รศ . ชัชรี แก้วสุรลิขิต  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . จันทนา ไพรบูรณ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายสหภพ ดอกแก้ว  
ศูนย์วิจัยและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีปลาสวยงาม  
และพรรณไม้น้ าประดับ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . ศาลักษณ์ พรรณศิริ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
แห่ง มก. 
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง  
วิทยาศาสตร์  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ส านักงาน
คณะ 

กรรมการ
วิจัย 
แห่ง  
ชาติ  

 480,000 480,000 

62. การเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาล ของความ
หลากชนิดสาหร่าย 
ทะเลบริเวณอ่างช่อ
จังหวัดตราด  

7/2555-
6/2556 

รศ . อนงค์ จีรภัทร์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายวิทวัส แก้วดี  
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ

ศุนย์วิจัย
ทรัพยากร
ชีวภาพ

สาหร่าย   
ภาควิชา

30,000  30,000 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

สาหร่าย   
ภาควิชาชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายพงศธร พวงสมบัติ  
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ
สาหร่าย   
ภาควิชาชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นางสาวชุติมา พัฒนะผล  
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ
สาหร่าย   
ภาควิชาชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ชีววิทยา
ประมง 
คณะ  

ประมง มก .  

63. การพัฒนาระบบ
บ าบัดน้ าโดยใช้  NPT  
เพื่อเร่งการก าจัด  
แอมโมเนยีและไนไตรท์
ในการ เลี้ยงสัตว์น้ าท่ี
เลี้ยงในเชิง พาณิชย์   
( โครงการหลัก :  การ
พัฒนา ระบบบ าบัดน้ า
โดย
ใช้  Nitrifier  Polyester  
Tablet  ( NPT )  เพื่อ
เร่งรัดการก าจัด
แอมโมเนียและ  
ไนไตรท์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว ์ 
น้ าระบบปิด )  

5/2555-
5/2556 

รศ . อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ  
คณะวิทยาศาสตร์  
ภาควิชา จุลชีววิทยา  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
อ . ชุมพล ศรีทอง  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
( หัวหน้าโครงการย่อย )  

รศ . อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ  
คณะวิทยาศาสตร์  
ภาควิชา จุลชีววิทยา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ส านักงาน
คณะกรรม 

การวิจัยแห่ง 
ชาติ  

 774,400 774,400 

64. การประเมิน
ประสิทธิภาพของ แหล่ง
ด าน้ าเรือจม กรณ ี
ศึกษาเรือรบหลวงสัต
กูด บริเวณเกาะ 
เต่า จังหวัดสุราษฎร์

6/2555-
6/2556 

อ . สุชาย วรชนะนันท์ 
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  

เงินส่วน 
กลาง มก . 

ปีงบประมาณ 
2555  จาก
โครงการ
พัฒนา 

880,060  880,060 
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โครงกำร ช่วงระยะ 
เวลำของ
โครงกำร 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ธานี  ศักย ภาพ 
มก . 

( เงินอุดหนุน
ท่ัวไป )  

65. สถานะ
ปะการัง คุณภาพ
น้ า และ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคาม ของ
ชุมชนบริเวณชายฝั่งตัน 
ออกของอ่าวไทย  

6/2555-
6/2557 

อ . สุชาย วรชนะนันท์ 
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  
Rodney William Carter  
University of the  
Sunshine Coast  
อ . ภาสิณี วรชนะนันท์  
คณะวิทยาศาสตร์ 
ผศ . จรวย สุขแสงจันทร์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

Asia Pacific 
Network for 

Global 
Change  

Research   
( APN ) 

 524,145 524,145 

รวม    5,471,726.66 20,967,267.09 26,438,993.75 

 ข้อมูลงำนวิจัยท้ังหมด คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รำยละเอียด 
ประจ ำปี  

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 53 81 86 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 52 59 43 
ระดับนานาชาต ิ 40 41 32 

รวม 92 100 75 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ N/A N/A N/A 
ระดับนานาชาต ิ N/A N/A N/A 

รวม N/A N/A N/A 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทนิ พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 76 N/A N/A 
ระดับนานาชาต ิ - N/A N/A 

รวม 76 N/A N/A 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ N/A N/A N/A 
ระดับนานาชาต ิ N/A N/A N/A 

รวม N/A N/A N/A 
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รำยละเอียด 
ประจ ำปี  

2553 2554 2555 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 29 22 21 

ระดับนานาชาต ิ 14 15 5 

รวม 43 37 26 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 29 20 9 
ระดับนานาชาต ิ 14 9 3 

รวม 43 29 12 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - N/A N/A 
ระดับนานาชาต ิ 54 N/A N/A 

รวม 54 N/A N/A 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรม
ใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - N/A 
ต่างประเทศ - - N/A 

รวม - - N/A 
จ านวนงานวิจยัที่ไดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนสุิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 1 1 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 1 1 1 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 

ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 
 

ภายใน 7,055,000.00 7,501,277.92 4,394,166.66 
ภายนอก 15,780,290.00 20,541,598.07 16,014,972.09 

รวม 
 

22,835,290.00 
 

28,042,875.99 
 

20,409,138.75 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้ม
และความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน - 730,000 1,077,560 
ภายนอก - 9,722,966.66 4,952,295 

รวม - 10,452,966.66 6,029,855 

จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับ
ทุนสนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน 26 23 21 
ภายนอก 15 53 44 

รวม 41 76 65 

 

 

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือทุกด้ำน 
ประเทศท่ีมีควำมร่วมมือ จ ำนวนสถำบันที่มีควำมร่วมมือ (MOU) จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือ (MOU) 
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2551 2552 2553 2554 2555 2555 
Korea, Australia, Chaina, 
Indonesia, Brazil, 
Malaysia, Vietnam, Japan 

3 3 2 3 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพโครงกำร/กิจกรรมกำรวิจัย 
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รูปภำพโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร 
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ภำควิชำผลิตภัณฑ์คณะประมง ได้จัดกำรอบอมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องระบบ HACCP และกำรประยุกต์ใช้
ในอุตสำหกรรมแปรรูปสัตว์น้ ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ในการจัดท าระบบ HACCP และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนจบการศึกษา 
ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 303 
อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คือ นิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน นิสิตระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า จ านวน 6 คน  รวมทั้งหมด 30 คน 
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1.9.7 กำรบริกำรวิชำกำร  (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร    
ภำควิชำกำรจัดกำรประมง 
1.AquaClimate 
Project 
(Strengthening 
Adaptive Capacities 
to the Impacts of 
Climate Change in 
Resource-poor Small-
scale Aquaculture 
and Aquatic 
Resources-
dependent Sector in 
the South and South-
east Asian Region)   

ดร.วรณัทัต ดลุยพฤกษ์ NORAD  1 5,122,164.63 

2.โครงการศึกษาข้อมลู
เพื่อจัดท าเกณฑ์ปฏิบตัิ
ด้านสุขลักษณะทีด่ี
ส าหรับท่าเทียบ
เรือประมงและตลาด
กลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า 

ดร.วรณัทัต ดลุยพฤกษ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

 1 1,200,000 

3.โครงการ “เรื่อง 
รัฐบาลอินโดนีเซีย
เรียกร้องค่าเสียหายจาก
เหตุการณ์น้ ามันดิบ
รั่วไหลจากแหล่งมอนทา
รา” 

ดร.วรณัทัต ดลุยพฤกษ์ บริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม  จ ากัด 
(มหาชน) (ปตท.สผ.) 

 1 2,217,600 

ภำควิชำชีววิทยำประมง 
1.โครงการตดิตาม รศ.ดร.ณรงค์ วีระไวท การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง  1 300,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านคณุภาพ 

ยะ ประเทศไทย 

น้ า นิเวศวิทยาแหล่งน้ า
การประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

     

2.โครงการเสรมิสร้าง
การบูรณาการจัดการ
ระบบนิเวศพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

รศ.ดร.ณรงค์วีระไวทยะ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 1 1,799,875 

1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร    
สิ่งแวดล้อมปากแม่น้ า
บางปะกง 

     

ภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
1.ศึกษาประสิทธิภาพโปร
ไบโอติกส์แบคทีเรยีที่ใช้
ผสมอาหารในการป้องกัน
โรคในปลานลิ 

ดร.ประพันธ์ศักดิ์  
    ศีรษะภูม ิ

NOVUS  1 264,000 

2.การประเมินคณุภาพ
อาหารสตัว์น้ า และผลติ
ภันฑ์ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.อรพินธ์  
    จินตสถาพร 

เอกชน และบุคคลทั่วไป  1 1,000,000 

3.ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท า
แนวทางการปฎิบัติตาม
มาตรฐาน GAP ฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งทะเล 

รศ.ดร.นนทวิทย์  
    อารีย์ชน 

มกอช.  1 800,000 

4.การสืบค้นยีนในไตส่วน
หน้า ม้าม ตับและล าไส้
ของปลาสวายโดยใช้
เทคนิค  Expressed 
sequesences tags 
(ESTs) 

ดร.ประพันธ์ศักดิ์  
    ศีรษะภูม ิ

NOVUS  1 670,000 

5.การผลติอาหารพ่อ แม่
พันธุ์สัตว์น้ า 

ดร. อรพร หมื่นพล บริษัท ห้างร้าน เกษตรกร
ทั่วไป 

 1 80,000 

6.การศึกษาประสิทธิภาพ
ของโปรไบโอตคิส์

ดร.ประพันธ์ศักดิ์  
    ศีรษะภูม ิ

บริษัท อินเตอร์อะควาโปร
ดักส์  จ ากัด 

 1 362,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

แบคทีเรียที่ใช้ผสมอาหาร
ในการป้องกันโรคในปลา
นิลและปลาสวาย 
7.โครงการตดิตาม
ตรวจสอบโลหะหนักใน
สัตว์น้ า ตามแผนปฎิบัต ิ
การป้องกันและแกไ้ขลด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดร.ประพันธ์ศักดิ์  
    ศีรษะภูม ิ

กรมชลประทาน  1 4,492,005.14 

และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

     

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
1.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพน้ า และ 

ดร.เยาวลักษณ์ มั่น
ธรรม 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 500,000 

1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร    
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล (ต่อ) 
นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 
ระยะด าเนินการ ปี 2555 

     

2.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมพระนครใต้ 
ชุดที่ 3 ระยะด าเนินการ 
ปี 2555 

ดร.เยาวลักษณ์ มั่น
ธรรม 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 270,000 

3.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาทางน้ า 
ส าหรับโรงไฟฟ้า และท่า
เทียบเรือขนอม ปี 2555 

ดร.เยาวลักษณ์ มั่น
ธรรม 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 200,000 

4.งานติดตามตรวจสอบ ดร.เยาวลักษณ์ มั่น การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง  1 230,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาทางน้ า 
ส าหรับโรงไฟฟ้า และท่า
เทียบเรือขนอม ปี 2556 

ธรรม ประเทศไทย 

5.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพน้ า และ
นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 
ระยะด าเนินการ ปี 2556 

ผศ.ธีระพงศ์ ด้วงด ี การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 230,000 

6.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3 
ระยะด าเนินการ ปี 
25566 

ผศ.ธีระพงศ์ ด้วงด ี การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 220,000 

7.โครงการศึกษาและ
พัฒนาการน าเรือรบหลวง
มาใช้เพื่อจัดท าแหล่ง
ท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัด 

ผศ.ธรณ์ ธ ารงนาวา
สวัสดิ ์

บริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม  จ ากัด 
(มหาชน) 

 1 2,000,000 

1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร    
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล (ต่อ) 
ชุมพร และจังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี

     

8.การวิจัยและพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์สารส าคญั
จากปะการังและ
ดอกไม้ทะเล 

ผศ.ธรณ์ ธ ารงนาวา
สวัสดิ ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 1 200,000 

9.โครงการศึกษาและ
จัดท าสื่อธรรมชาติใต้
ทะเล บรเิวณแหล่ง

ผศ.ธรณ์ ธ ารงนาวา
สวัสดิ ์

เมืองพัทยา  1 1,991,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

ท่องเที่ยวด าน้ าที่ส าคัญ
หมู่เกาะล้านและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
10.โครงการศึกษาวิจัย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้
ประโยชน์จากบา้นใหม่ใต้
ทะเล (ปะการังเทียม) ปี 
2555-2556 

ผศ.ธรณ์ ธ ารงนาวา
สวัสดิ ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด 
(มหาชน) 

 1 847,000 

11.โครงการจัดท าสถานีช้ี
วัดความเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศทางทะเลและ
ใช้ประโยชน์จากการ
ประมงพ้ืนบ้านจังหวัด
ชุมพร 

ผศ.ธรณ์ ธ ารงนาวา
สวัสดิ ์

บริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม  จ ากัด 
(มหาชน) 

 1 1,900,000 

12.โครงการจัดท าหนังสือ 
"ทะเล ปะการัง และหาด
ทราย" เพื่อการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน และเพื่อส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ทางทะเลเพื่อ
รองรับกรเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ผศ.ธรณ์ ธ ารงนาวา
สวัสดิ ์

มูลนิธิเพ่ือการอนุรักษ์
ฟื้นฟูปะการังและชายหาด 

 1 1,500,000 

ฝ่ำยสนับสนนุวิชำกำร 
1.โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลเฉลมิพระ
เกียรติ (ส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างทรัพยากร
ชายฝั่ง) 

นางสาวกนกวรรณ   
     ขาวด่อน 
นายอลงกต อินทรชาต ิ
นายวีรกิจ  จรเกต ุ
นายสาโรจน์  เริม่ด าริห ์
 

เทศบาลเมืองแสนสุข 
จ.ชลบุร ี

 1 68,500 

รวม  25 28,464,144.77 
2. ไม่อยู่ในฐำนข้อมลูส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร    
ภำควิชำกำรจัดกำรประมง 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
ภำยใน ภำยนอก 

1.การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การ
พัฒนางานวิจัยด้าน
ประมงนอกน่านน้ า" 

รศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร 
(ช่ือเดิม รศ.แสงเทยีน 
อัจจิมางกูร) 

   ไม่ม ี

ภำควิชำผลิตภัณฑ์ประมง 
1.การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ระบบ 
HACCP และการ
ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์
น้ า 

อ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท 
และคณะท างาน 

กองทุนพัฒนานิสิตคณะ
ประมง 

1 1 40,000 

2. The FFTC-KU Joint 
International Seminar 
on "An Appropriate 
System for High 
Quality and Safe 
Seafood Production 
in the Asia Pacific 
Region" 

อ.ดร.วรรณวมิล คล้าย
ประดิษฐ์ และ
คณะท างาน 

FFTC 1 1 30000 USD 
ประมาณ 

1,000,000 บาท 

3. The 4th Training 
for Thai Food Safety 
Management 

ผศ.ดร.พงษ์เทพ  วิไล
พันธ์ และคณะท างาน 

TNSC 1 1 สนับสนุนโดย 
TNSC 

รวม 3 3 1,040,000 
รวมท้ังสิ้น 3 28 29,504,144.77 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด 
ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 84 35 46 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 1,578 N/A N/A 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) N/A 17,590,000 22,999,179.72 
มูลค่า (บาท) N/A N/A N/A 

 

1.9.8 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรอื
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ(ไม่นับซ้ า) 

43 43 34 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (ไม่นับซ้ า) 

29 25 28 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

14 18 6 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไม่นับซ้ า) 

- - 4 

- ด้านการวิจัย - - 4 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - N/A 
- ด้านอื่นๆ - - N/A 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

1 1 1 

- ด้านการวิจัย 1 1 1 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - N/A 
- ด้านอื่นๆ - - N/A 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและตา่งประเทศ (ไม่นับซ้ า) 

59 51 70 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

55 47 65 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

4 4 5 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลผู้บริหาร (คะแนนเตม็ 5) หากไม่มีให้ใส่ (NA) 

4 - N/A 
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1.9.9 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2553 1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์นื้ วิทยาเขตก าแพงแสน 
2. โครงการจัดท าวารสาร Kasetsart Fisheries Research Bulletin  
3. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (Hot Spot) 

2554 1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิทยาเขตก าแพงแสน 
2. นายปิยจิต  ประทีปะเสน บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554 ภาควิชาชีววิทยาประมง  
คณะประมง ได้รับพระราชทานทุนจากมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาการเกษตร เพ่ือเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3. นายนิพัทธ์  ฉัตระทิน นิสิตภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง ได้รับทุนจาก Kagawa 
University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาต่อในโปรแกรม Caria Development เป็นระยะเวลา 
2 ปี 

2555 1.  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง วทิยาเขตก าแพงแสน 
2.  นายเศรษฐพงศ์  สมจิตต์  นสิิตภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน์้ า คณะประมง ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี 2556 จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2555 โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Charoen Pokhpand Foods Philippines Corporation  
3.  ผลการประกวดนวตักรรมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555  มีนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะประมง ได้รับรางวัลนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
          ประเภท นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
          - รำงวัลรองชนะเลิศ 
             ผลงาน  โปรแกรมส าหรับการวัดความยาวและประเมินน้ าหนักของปลาทับทิมจากภาพดิจิตอล 
             โดย  นายเจษฎา  อสิเหาะ  ระดับปริญญาเอก ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
             ผลงาน แอสตาบีด โดย นางสาวถกลรัตน์  ทักษิมา  ระดับปริญญาโท ภาควิชาผลติภัณฑ์ประมง 
             คณะประมง 
          ประเภท นิสิตระดับปรญิญำตรี 

- รำงวัลชนะเลิศ 
   ผลงาน  เคร่ืองกรองน้ าจ าลองระบบนิเวศวิทยาลอยน้ า โดย นายพนูสนิ  กันทา และคณะ     
   ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

         ประเภทรำงวัล Popular Vote 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
  ผลงาน  แอสตาบีด  โดย  นางสาวถกลรัตน์  ทักษิมา นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์  
  ประมง คณะประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 ที่ตั้ง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย  

            (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของคณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 
 

  คณะประมง ปัจจุบันมีพ้ืนที่ใช้สอยและกลุ่มอาคารซึ่งเป็นที่ท างานของหน่วยงานทั้งภายในวิทยา
เขตบางเขน และสถานีวิจัยในจังหวัดต่างๆ   

ที่ตั้ง   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 อำณำเขต  ทิศตะวันออก -     จดบ่อบ าบัดน้ าเสียของมหาวิทยาลัย 

-    จดถนนทางเข้าชุมชนโรงสูบน้ า 
ทิศเหนือ -     จดถนนเลียบคลองบางเขน 
ทิศใต้  -     จดถนนหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

- จดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- จดเรือนองุ่นปุณศรี 

- จดศูนย์บริการฉายรังสีแกมมา 
ทิศตะวันตก -     จดศูนย์นิวเคลียร์เทคโนโลยี 

 
 

ตำรำงแสดงกลุ่มอำคำรท ำงำนและพื้นที่ใช้สอย 
 

ชื่ออำคำร ลักษณะอำคำรและพื้นที่ 

 กลุ่มอำคำรคณะประมง วิทยำเขตบำงเขน 10 อำคำร 
1) อาคารบุญอินทรัมพรรย์   เป็นอาคารคอนกรีตสูง 8 ชั้น  ก่อสร้างปีงบประมาณ 2544-2547 พ้ืนที่ใช้สอย

ขนาด 8,747.13 ตารางเมตร ใช้เป็นที่ท าการส านักงานคณบดี ส านักงานเลขานุการ  
ภาควิชาชีววิทยาประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง   ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  
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ห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 
2) อาคารจินดาเทียมเมธ   เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น ก่อสร้างปีงบประมาณ 2544-2547  

ขนาด 1,280 ตารางเมตร 
3) โรงงานต้นแบบอาหาร
สัตว์น้ า   

เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น ก่อสร้างปีงบประมาณ 2544-2547 ขนาด 534.40  
ตารางเมตร 

4) อาคารทัสนีสรสุชาติ   เป็นอาคารคอนกรีตสูง  2 ชั้น ก่อสร้างปีงบประมาณ 2544 
ขนาด 1,365 ตารางเมตร ที่ท าการภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงและโรงงานต้นแบบ
แปรรูปสัตว์น้ า 

5) อาคารเมฆบุญพราหมณ์   เป็นอาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น เป็นที่ท าการของภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

6) อาคารวลัยลักษณ์   เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ก่อสร้างปีงบประมาณ ปี 2546 ถึงปี 2547 ขนาด  855  
ตารางเมตร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

7) อาคารโชติสุวัตถิ   เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
8) อาคารสุภาพมงคล
ประสิทธิ์   

เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น ก่อสร้างปีงบประมาณเงินรายได้คณะประมง ปี 2544  
ขนาด 1,394 ตารางเมตร  เป็นอาคารปฏิบัติการวิชาพ้ืนฐานภาควิชาชีววิทยา
ประมง 

ชื่ออำคำร ลักษณะอำคำรและพื้นที่ 
9) อาคารวิทย์ธารชลานุกิจ   เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ก่อสร้างปีงบประมาณปี 2546-2547 

(โดยเงินชดเชยอาคารที่รับผลกระทบจากโครงการถนนเลียบคลองบางเขน ระยะที่ 
1 งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร)  
ที่ท าการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า  

10) อาคารศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีปลา
สวยงามและพรรณไม้น้ า
ประดับ   

เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น  ก่อสร้างในปี 2545 โดยการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

(มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของคณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 
ชื่ออำคำร 

ปีที่เร่ิมใช้ 
พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอำคำร
ประหยัดพลังงำน 

 (ใช่/ไม่ใช่) 
รูปภำพอำคำร 

อำคำรที่ ชื่ออำคำร 

1 อาคารบุญอินทรมัพรรย์   พ.ศ. 2548 1,472 ตร.ม. ไม่ใช่ 1 
2 อาคารจินดาเทียมเมธ   พ.ศ. 2548 1,280 ตร.ม. ไม่ใช่ 2 
3 โรงงานต้นแบบอาหารสัตว์น้ า   พ.ศ. 2548 534.40 ตร.ม. ไม่ใช่ 3 
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4 อาคารทัสนสีรสุชาติ   พ.ศ. 2548 1,365 ตร.ม. ไม่ใช่ 4 
5 อาคารเมฆบุญพราหมณ์   พ.ศ. 2533 1,797.45 ตร.ม. ไม่ใช่ 5 
6 อาคารวลัยลักษณ์   พ.ศ. 2548 855 ตร.ม. ไม่ใช่ 6 
7 อาคารโชตสิุวัตถิ   พ.ศ. 2540 539.65 ตร.ม. ไม่ใช่ 7 
8 อาคารสภุาพมงคลประสิทธ์ิ   พ.ศ. 2544 1,394 ตร.ม. ไม่ใช่ 8 
9 อาคารวิทย์ธารชลานุกิจ   พ.ศ. 2547 491.35 ตร.ม. ไม่ใช่ 9 
10 อาคารศูนย์วิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีปลาสวยงามและ
พรรณไม้น้ าประดับ   

พ.ศ. 2545 619.45 ตร.ม. ไม่ใช่ 10 

 

 

 ข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของคณะ 

 พ้ืนที่ภำพรวมของคณะ จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 

1. พื้นทีแ่นวราบทั้งหมด  212,654 

2. พื้นทีช้ั่น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  9,902.63 

3. พื้นทีท่ีเ่ป็นถนนและลานกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

- 

4. พื้นทีภ่ายในอาคารทีเ่ป็น Green Area เช่น .................................  30 

5. พื้นที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 202,781.37 

 รถของคณะ จ ำนวน (คนั) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 13  
2. รถจักรยานยนต ์ 3 
3. รถจักรยาน 10 
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อาคารที่ 1  อาคารบุญอินทรัมพรรย์ 
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อำคำรที่ 2  อำคำรจินดำเทียมเมธ 
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อำคำรที่ 3  โรงงำนต้นแบบอำหำรสัตว์น้ ำ 
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อาคารที่ 4  อาคารทัสนีสรสุชาติ 
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อาคารที่ 5 อาคารเมฆบุญพราหมณ์ 
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อาคารที่ 6  อาคารวลัยลักษณ์ 
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อำคำรที่ 7  อำคำรโชติสุวัตถิ 

 
 
 
 

 
 

อำคำรที่ 8  อำคำรสุภำพมงคลประสิทธิ์ 
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อำคำรที่ 9  อำคำรวิทย์ธำรชลำนุกิจ 
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อำคำรที่ 10  อำคำรศูนย์วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีปลำสวยงำมและพรรณไม้น้ ำประดับ 
  



97 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

      บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555  
       การด าเนินงานในระบบประกันคุณภาพของคณะประมง ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ 

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะฯได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักไว้ ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของคณะประมง 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศของคณะประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

3. เป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งในการด าเนินงานด้านการให้บริการแก่สังคม
และชุมชน 

4. สนับสนุนกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทุกด้าน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับนโยบายการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของคณะประมง 
 

1. ภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิต 
 

    1.1 ด้ำนหลักสูตรที่เปิดสอนและกำรบริหำรหลักสูตร  
          ปัจจุบันคณะประมงมีหลักสูตรที่เปิดสอน รวม 11 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 
หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร โดยทั้ง 11 หลักสูตร ได้ท าการปรับปรุง
หลักสูตรครบทุกหลักสูตร ภายในรอบระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติ ตามที่ สกอ. 
ก าหนด  
 

    1.2 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
          คณะประมงมีการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประมง มีคณาจารย์และบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ คณะฯ มีความพร้อมเรื่องสถานที่และอุปกรณ์และปัจจัยเกื้อหนุน ท าให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะฯยังได้ก าหนดให้ภาควิชาจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย์โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต เพ่ือให้มีการจัดการเรียน
การที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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          คณะประมงมีนโยบายในการเพ่ิมจ านวนนิสิตเข้าใหม่ในระดับปริญญาตรี โดยได้ด าเนินโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา  รับนิสิตที่ผ่านระบบการสอบคัดเลือก (สกอ.), นิสิตที่ผ่านวิธีการรับตรง, นิสิตที่ผ่านระบบโควตา, 
นิสิตในโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาส าหรับบุตรชาวประมงโควตาของ ศอบต. และโควตานักกีฬา โดยในปี
การศึกษา 2555 คณะฯ มีจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าใหม่ จ านวน 415 คน  ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษามีการ
รับนิสิตโดยผ่านกระบวนการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย และด าเนินการการสอบคัดเลือกโดยภาควิชาฯ  
 

1.3 ด้ำนข้อมูลจ ำนวนนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555 ดังนี้ 
 

  จ ำนวนนิสิตคงอยู่จ ำนวนนิสิตคงอยู่  ปี ปี 2553 2553   ปี ปี 22555544  ปี ปี 22555555  
ปริญญาตรี 983 1,089 1,279 
ปริญญาโท 139 137 159 
ปริญญาเอก 67 71 71 

รวม 1,189 คน 1,297 คน 1,509 คน 
                  
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปี ปี 25532553  ปี ปี 22555544  ปี ปี 22555555  
ปริญญาตรี 192 190 181 
ปริญญาโท 24 18 18 
ปริญญาเอก 7 6 6 

รวม 223 คน 214 คน 205 คน 
 
 

  เพ่ือให้คณะฯ ได้ทราบถึงการได้ท างานของบัณฑิต ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตในสาขานั้นเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพของก าลังคนที่ผลิตออกไป  ในปี
การศึกษา 2555 จากการส ารวจบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าของคณะประมง (ส ารวจโดยกองแผนงาน) มีผล
การด าเนินงานดังนี้ 
 

 
ข้อมูลพื้นฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 

- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (ประจ าปี
การศึกษา 2554 รับพระราชทานปริญญา ใน
เดือนกรกฎาคม 2555) 

181 18 6 

- จ านวนผู้กรอกแบบส ารวจ 179 N/A N/A 

- จ านวนผู้ที่ศึกษาต่อ 28 N/A N/A 

- จ านวนผู้มีงานท า 108 N/A N/A 
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- จ านวนผู้มีงานท าตรงสาขา N/A N/A N/A 

- จ านวนผู้ที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ N/A N/A N/A 

- รายได้เฉลี่ย 15,302.72 N/A N/A 
     

 
 
 
 
 
 
จากการที่คณะฯ  มีนโยบายสนับสนุนให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์

เพ่ือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย ในปีการศึกษา 2555 มีผลงานที่พิมพ์เผยแพร่รวม 20 เรื่อง ดังนี ้ 
 

ระดับ จ ำนวนบทควำมวิทยำนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปริญญาโท 10 
ปริญญาเอก 10 

รวม 20 
 
 

 ด้ำนปัจจัยเกื้อหนุนในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
  นอกจากการจัดเรียนการสอนซึ่งด าเนินการโดยภาควิชาต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว  
คณะประมงมีหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ  ได้แก่ หน่วยงาน ศูนย์ และสถานีวิจัยภายใต้ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานิสิต การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงาน
ภาคสนาม และปัจจัยเกื้อหนุนด้านต่างๆ ตามภารกิจและศักยภาพของแต่ละหน่วยงานดังนี้ 

1)   ห้องสมุดสุรีย์  วิมลโลหการ 
2)   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
3)   ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 
4)   ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า 
5)   ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าประดับ 
6)   สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
7)   สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
8)   สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
9)   สถานีวิจัยประมงก าแพงแสน 

  10) ห้องปฏิบัติการกลางคณะประมง  
  

 ด้ำนกิจกำรนิสิต 
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              คณะประมง ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการของนิสิต  อาทิเช่น โครงการปฐมนิเทศ , 
โครงการปัจฉิมนิเทศ, โครงการไหว้ครู,  โครงการรักแรกยิ้ม เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2555 มีโครงการทั้งสิ้น 21 
โครงการ ใช้งบประมาณรวม 1,173,320 บาท  โดยจ าแนกตามประเภทโครงการ (บางโครงการด าเนินการโดย
บูรณาการด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน)   ดังนี้ 

 กิจกรรมด้านวิชาการ จ านวน 8 โครงการ  

 กิจกรรมด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 โครงการ  

 กิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 4 โครงการ 

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5 โครงการ 

 กิจกรรมให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต จ านวน 4 โครงการ 

 กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนิสิต/ศิษย์เก่า จ านวน 3 โครงการ 

 กิจกรรมอื่น ๆ จ านวน 2 โครงการ 
 
 
2. ภำรกิจด้ำนกำรวิจัย 

          คณะประมงมีนโยบายในการเน้นการวิจัยให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม  สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนโดยตรง พัฒนามาตรฐานงานวิจัยให้มีคุณภาพ
ระดับสากล สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานโดยการน าเสนอในที่ประชุมสัมมนา รวมถึงการตีพิมพ์
ผลงานลงในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
          ในปีงบประมาณ 2555 คณะประมงมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 จ านวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ เป็นเงิน   
26,438,993.75 บาท 

 มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ (ไม่นับซ้ า) 
จ านวน  65 คน 

 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จ านวน 43 ผลงาน และระดับนานาชาติ จ านวน 
32 ผลงาน  

 มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  จ านวน 42 ผลงาน  เชิงสาธารณะ 
จ านวน 13 ผลงาน  เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ จ านวน 1 ผลงาน  และเชิงพาณิชย์ จ านวน 2  
ผลงาน 

 มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ประเทศและต่างประเทศ จ านวน 39 คน  



101 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน 
 

  

3. ภำรกิจด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
          คณะประมงได้ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ทางการประมง ให้แก่สังคมและชุมชน 
โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา นิทรรศการ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้โดยใช้ศูนย์ฯ, สถานีวิจัยประมงฯ, 
และโรงงานต้นแบบของคณะฯ ในการจัดฝึกอบรม / สัมมนา เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประชาชน และ
บุคลากรได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา, กรรมการ, วิทยากรในการฝึกอบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายนอก 
          ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีข้อมูลด้านการบริการวิชาการแก่สังคมพอสังเขป ดังนี้ 

 มีจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ที่ด าเนินงานโดยคณะ / ภาควิชา และ ได้แก่ หน่วยงาน 
ศูนย์และสถานีวิจัยต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมที่หลากหลาย โดยให้บริการแบบให้เปล่าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ได้แก่ โครงการ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการอบรมสัมมนา โครงการศึกษาวิจัยส ารวจ ที่ด าเนินการ
ภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ โปสเตอร์  มีจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการรวม 46 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ  

 
4. ภำรกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
          คณะประมงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากร และนิสิตเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยได้จัดให้มีโครงการเพ่ือการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลางของคณะ ฯ และภาควิชา ฯ อาทิเช่น โครงการวันไหว้ครูและมอบ
ทุนการศึกษา  โครงการท าบุญตามประเพณีในโอกาสต่างๆ  ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

 มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยคณะ/ ภาควิชา / หน่วยงานและสถานี
วิจัย 12 โครงการ/กิจกรรม 

 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (นับซ้ า) รวม 2,631 คน 

 งบประมาณ  952,900 บาท 
 
5. ภำรกิจด้ำนกำรบริหำรและจัดกำร 
          ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ โดย
บุคลากรภายในคณะประมง ทั้งนี้เพ่ือประเมินศักยภาพของผู้บริหาร  และมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคลเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมี
การสนับสนุน / ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้  

        

 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ จ านวน 147,872 บาท  
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 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 81,700 บาท  

 มีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จ านวน 70 คน  

                    1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในประเทศ 65 คน 
       2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาต่างประเทศ 5 คน 

 

2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะประมง ได้ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิต
บัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะประมง มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 ผลประเมิน
ได้คุณภำพระดับดีมำก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1
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ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

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

2. กำรผลิตบัณฑิต  4.31 4.31 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.45 4.38 4.00 4.48 4.40 4.37 4.37 4.45 4.40 4.37 4.37 4.48 4.41 

3. กิจกรรมกำรพัฒนำ
นิสิต  

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

4. กำรวจิัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.38 3.38 - 2.95 2.95 5.00 5.00 3.38 4.19 5.00 5.00 2.95 3.98 
5. กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  

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

6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

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

7. กำรบริหำรและ
จัดกำร  

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

8. กำรเงินและ
งบประมำณ 

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

9. ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

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

เฉลี่ยภำพรวม 4.48 4.48 4.68 4.67 4.68 4.68 4.67 4.68 4.00 3.98 3.98 4.00 4.19 4.17 4.62 4.61 3.98 4.39 4.62 4.61 4.19 4.46 
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ระดับคุณภำพ ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดี ดี 
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะประมง ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการด าเนินงานราย
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที ่2.2 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมำยเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร      5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ ์

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต
ลักษณ ์

คะแนน 4 4 3.96 4.12 3.96 4.12 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน 

คณะ และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และ
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน 
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กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
             ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560 (1.1-1-1) ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะประมงแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10 / 
2555 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป (1.1-1-1) 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
             คณะประมงได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ คณะประมง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 – 
2560 ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ไปยังบุคลากรทุกคนภายใน
คณะ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบถึงกลยุทธ์   เป้าหมายของกลยุทธ์ และทิศทาง
ในการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายในน าไปสู่กระบวนการแปลงกล
ยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี (1.1-2-1) 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำร 
สอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
             จากการที่คณะประมง ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะประมง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2556 – 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากบุคลากร และคณะกรรมการประจ าคณะประมง แล้วนั้น   ทางด้านการ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมภารกิจทุกด้านของหน่วยงาน  คณะประมงจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ ตามกระบวนการ
ของ Balance Scorecard  โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) คณะประมง (1.1-3-1) ได้ก าหนด
แผนงานเพื่อก ากับงานหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งได้มีการก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ 

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

คณะประมง โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมง ได้ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
พร้อมทั้งค่าเป้าหมาย (Target) เพ่ือชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ (1.1-4-1) 
          5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ 
              คณะประมงได้ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ตามภารกิจในด้านการ
เรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ รวมทั้งโครงการและงบประมาณไว้ครบถ้วนทุกภารกิจ (1.1-5-1) 
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          6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ  
              เนื่องจากด้วยแผนยุทธศาสตร์คณะประมงจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และมีต้องด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560  ซึ่งต้องผ่านกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              6.1 งานแผนและประกันคุณภาพของคณะประมงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2555  ตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ เดิม เพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัดส าหรับแผนปฏิบัติการ  และรายงานต่อ
ผู้บริหารพิจารณา ในการประชุมคณะท างานจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (1.1-6-1)  และเปิด
โอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการจัดประชุมบุคลากร
เพ่ือระดมความคิดเห็นในวันที่ 11 ตุลาคม 2555  (1.1-6-2) 
               6.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจ าปีการศึกษา 2554  ในวันที่ 29 
ตุลาคม 2555 เวลา 10:00-12:00 น.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรกอบการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อไป และได้เสนอต่อ
คณบดี ซึ่งคณบดีได้เห็นชอบให้เสนอเข้าที่ประชุมจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อไป  (1.1-6-2) 
               6.3 คณะกรรมการจัดท างานร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะประมง ได้มีการประชุมพิจารณาร่างแผนอีกครั้ง
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 โดยน าร่างแผนพัฒนาฯ (สปค.01) พิจารณาร่วมกับรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัดส าหรับแผนปฏิบัติการ และผลการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร  
เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับแก้ไข แล้วต่อคณะกรรมการประจ าคณะประมงเพ่ือพิจารณาต่อไป (1.1-6-3) 

7.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

    คณะประมงได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2555 โดยมีการจัดท ารายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2554 ในรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ท าให้การ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อน าเสนอคณบดีคณะประมง  และท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา รวมทั้งรับข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะจากการประชุมระดมความ
คิดเห็นบุคลากรและจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป  ใน

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมง วันที่ 30 ตุลาคม 2555 (1.1-7-1) 
8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภำสถำบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
     คณะประมงมีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะไป

ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ต้อง
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ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560  และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมงพิจารณา ซึ่งที่ประชุมอนุมัติแผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2556 (1.1-8-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 6 8 4 4 5 6 บรรลุ 8 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่ำง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 6 8 4 4 5 6 บรรลุ 8 

หมำยเหตุ :   

 

รำยกำรหลักฐำน 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะประมง  พ.ศ.  2556-2560 
1.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะประมง  พ.ศ.  2556-2560 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี คณะประมง พ.ศ. 2556-2560 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี คณะประมง พ.ศ. 2556-2560 
1.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะท างานจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะประมง วันที่ 10 

กันยายน 2555   
1.1-6-2 บันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของบุคลากรจากการประชุมบุคลากรเพ่ือระดมความ

คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะประมง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 
1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมงเพ่ือพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
ประจ าปีการศึกษา 2554   ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมงเพ่ือพิจารณา(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
คณะประมง ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 

1.1-8-1 แผนยุทธศาสตร์คณะประมง และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 
2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.00  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 16.15 15.46  202.1 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 27 26  49 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 166 129  223 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.07 3.79  4.12 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2 16.15 4.07 15.46 3.79 15.99 3.96 4.07 3.79 3.96 4.00 ไม่บรรล ุ 4.00 

4 4 4 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2 16.15 4.07 15.46 3.79 202.1 4.12 4.07 3.79 4.12 4.00 บรรล ุ 4.00 

4 4 49 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.2-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2555 (กองแผนงาน) 

16.2-2 ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างต่อมหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2555 (บัณฑิตวิทยาลัย) 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

 คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังนี้  
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  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตำรำงท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต              4.40 4.41   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

60 60 50 73.53 49 72.06 5.00 5.00   
68 68 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00   

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

30 30 16 23.53 16 23.53 3.92 3.92   
68 68 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 0  0.00 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 5 5 4.00 4.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 85 108 80.00 108 80.00 4.00 4.00   

135 135 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     179 179       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง

ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     181 181       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     108 108       

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     28 28       

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน     0 0       

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     0 0       

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน     27 27       
  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ท างาน 
คน     16 16       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     15,302.72 15,302.72       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตร ีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

4.20 4.20 3.91 4.08 3.91 4.08   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 42 42 6.75 37.50 6.75 37.50 5.00 5.00  

18 18 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน     18 18       

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน     4 2.00 4 2.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  มีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     5 3.75 5 3.75       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน     1 1.00 1 1.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 60 60 9.25 154.17 9.25 154.17 5.00 5.00   

6 6     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     6 6       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     1 0.25 1 0.25       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  มีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     9 9.00 9 9.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 6 355 5.22 352.00 5.18 4.35 4.31   
68.00 68.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     1 0.00 1 0.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     9 18.00 10 20.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     21 105.00 20 100.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 
คน     0 0.00 0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     6 18.00 6 18.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     15 90.00 15 90.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน     0 0.00 0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     2 10.00 2 10.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน     13 104.00 13 104.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     0 0.00 0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     1 10.00 1 10.00       

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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              1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด  

   คณะประมงได้ยึดตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยมีกระบวนการการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร คือ คณะกรรมการฯ การจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมผลการวิจัยสถาบันซึ่งมีประเด็นส าคัญอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ การบริหาร

หลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน และการวิจัยการสนับสนุนให้ค าแนะน านิสิต และความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สังคม หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  น าผลการวิจัยฯมาปรับปรุงหลักสูตร แล้วน าเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ  คณะกรรมการประจ าคณะประมง

ตามล าดับ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จากนั้นน าเสนอความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วจึงน าเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอขออนุมัติ

จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติให้เปิดสอนได้ตามก าหนดเวลาที่ระบุ     นอกจากนี้คณะประมงได้

ใช้ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร เพ่ือใช้ในการตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย   

https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php  ซึ่งทุกหลักสูตรของคณะประมงได้มีการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด (2.1-1-1) 

              2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด  

   คณะประมง ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ โดยหากหลักสูตรใดไม่
มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือหากคณะพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
การศึกษา ทีป่ระชุมคณบดีและขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  (2.1-2-1) 
                3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

               คณะประมง มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จ านวน 11 หลักสูตร จ าแนกเป็น 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต จ านวน 5 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  และหลักสูตรปรัชญา

https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php
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ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 5 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล   ซึ่งทุกหลักสูตรได้มีการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(2.1-3-1) 

       4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 

3 ข้ำงต้น ตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด

ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อย

ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

คณะประมงมี คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะประมง คณะกรรมการวิชาการและ

คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร (2.1-4-1) และ (2.1-4-2)  โดยคณะกรรมการดังกล่าว มี

หน้าควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการพัฒนา

หลักสูตร โดยพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชา และการเปิดรายวิชาใหม่ เพ่ือให้การ

พัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ และข้อ 2  

และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร  โดยมีการประเมินผลการ

เปิดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามตัวบ่งชี้กลาง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ มีกำรประเมิน/ผลกำรประเมิน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (2.1-4-3)  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร (2.1-4-4)   
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คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และมคอ.4  
(2.1-4-5) 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ

ทุกรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
มคอ.5 (2.1-4-6) 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 และรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตรรายปีการศึกษา ตาม
แบบรายงาน สมอ.07 (2.1-4-7) 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
มคอ.5 (2.1-4-6) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

รายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7)  (2.1-4-7)  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

รายงานการไปประชุม/สัมมนา/ดูงาน 
ของคณาจารย์ (2.1-4-8) 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หนังสือขออนุมัติฝึกอบรมของบุคลากร
สนับสนุน (2.1-4-9) 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

เริ่มประเมินในปีการศึกษา 2555 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่ เริ่มประเมินในปีการศึกษา 2556 
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น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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                5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 

3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณี

หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  จะต้องควบคุมก ำกับให้กำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร (2.1-5-1) 

 คณะประมงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา    

ซึ่งมีอาจารย์จากทุกภาควิชาร่วมเป็นคณะกรรมการ (2.1-5-1) เพ่ือควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    โดยมีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และได้ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ 

ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  

                 6. เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำร

ประเมิน) 

                 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำ

เอก) มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  คณะประมง เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ปริญญา

โท 5 หลักสูตร และ ปริญญาเอก 5 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จ านวน 10 หลักสูตร 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของจ านวนหลักสูตร

ทั้งหมด (2.1-7-1) 

                 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำ

เอก) มีจ ำนวนนิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับกำร ศึกษำ 

(เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

คณะประมง เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น  1,346 คน โดยศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 1,116 คน ระดับปริญญาโท เฉพาะแผน ก 159  คน และระดับปริญญาเอก 71 คน หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย มีจ านวนนิสิตทั้งหมด 230 คนคิดเป็นร้อยละ 17.08 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา  ซึ่งต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 6 6 5 4 4 7 ไม่บรรล ุ 7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 6 6 5 4 4 7 ไม่บรรล ุ 7 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 บันทึกข้อความ ศธ 0513.10102/1987 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขั้นตอนการ
เสนออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดโครงการสอนพิเศษ และปฏิทิน
การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

2.1-2-1 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ลส.มก.1) 
 

2.1-3-1 เอกสารอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง 6/2553 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2553 

2.1.4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
2.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
2.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1-4-4 รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2   
2.1-4-5 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และมคอ.4 
2.1-4-6 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 
2.1-4-7 รายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)  

ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-4-8 รายงานการไปประชุม/สัมมนา/ดูงานของคณาจารย์ 
2.1-4-9 หนังสือขออนุมัติฝึกอบรมของบุคลากรสนับสนุน 
2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-7-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จ านวน 1 หลักสูตร  , หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร 



126 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60  

รอบระยะเวลำ             ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 64 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน มี
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 50 คน  

 เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 10049


68
  =  72.06 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

72.06
   =  6.01  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลกำรประเมินตนเอง 

 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
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เป้าหมาย 

2.2 4.90 71.01 49.50 72.26 50 73.53 5 5 5 ร้อยละ 
60 

บรรลุ ร้อยละ 
60 69 68.50 68 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 4.90 71.01 49.50 72.26 49 72.06 5 5 5 ร้อยละ 
60 

บรรลุ ร้อยละ 
60 69 68.50 68 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวิทยาเขต คณะ และต าแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูลจากกอง

การเจ้าหน้าที่  http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php) 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 30  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
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เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 64 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน มี
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 คน รองศาสตราจารย์ 15 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
68

16   =  23.53 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

23.53
   =  3.92  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 19 27.54 17.50 25.55 16 23.53 4.59 4.26 3.92 ร้อยละ 

30 
ไม่บรรลุ ร้อยละ 

30 69 68.5 68 

หมำยเหตุ :  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
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2.3 19 27.54 17.50 25.55 16 23.53 4.59 4.26 3.92 ร้อยละ 
30 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
30 69 68.5 68 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวิทยาเขต คณะ และต าแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูลจากกอง
การเจ้าหน้าที่  http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมำยเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และ

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
              1.1 คณะประมงมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 ซึ่งด าเนินการตามที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 มาตรา 20 ก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปีของสถาบัน เพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่ง อันดับ เงินเดือนของต าแหน่ง 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง และจ านวนอัตราก าลังที่พึงมีในคณะประมง
ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  ซึ่ง
กระบวนการวางแผนจะเป็นการก าหนดทิศทางการบริหารอัตราก าลังในอนาคตของมหาวิทยาลัย   คณะประมงได้มี
การวิเคราะห์แผนอัตราก าลังโดยน าข้อมูลโครงสร้างภารกิจของคณะ  ข้อมูลด้านภาระการสอน ข้อมูลด้าน
งบประมาณ และข้อมูลด้านอัตราก าลังซึ่งพิจารณาจากแนวโน้มภาระงานด้านการเรียนการสอนในอนาคต  กรอบ
อัตราก าลังปัจจุบัน จ านวนอัตราก าลังที่วางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ (2.4-1-1) 

    1.2  มีการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน ได้แก่ 
บันทึกข้อความหรือเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการต่างๆ   เช่น  โครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีการเกี่ยวกับงาน
พัสดุและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (e-GP)  วันที่ 12 มีนาคม 2556  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการงานสารบรรณและงานประกันคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 24 
มกราคม 2556  เป็นต้น (2.4-1-2)  
               1.3  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาและต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานและแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (2.4-1-3) 

2.  มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนก ำหนด 
               คณะประมง มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่  
               2.1 มีแบบบรรยายลักษณะงาน เช่น แบบบรรยายลักษณะงานของบุคลากรภายในคณะประมง  เป็นต้น 
(2.4-2-1) 



131 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

               2.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (2.4-2-2) 
                2.3  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (2.4-2-3) 
                2.4  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน  ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติงานของ 
                2.5  บุคลากรเพ่ือพิจารณาความดีความชอบและแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย (2.4-2-4) 
                2.6  มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเส้นทางของต าแหน่งงาน 
มีการสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ โดยคณะประมงได้สนับสนุนให้คณาจารย์
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ อาทิ  

-   ส านักงานเลขานุการคณะประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีการเกี่ยวกับงานพัสดุและ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (e-GP)  วันที่ 12มีนาคม 2556   (2.4-2-5) 

 - คณาจารย์ในภาควิชาการจัดการประมง ได้รับเข้าร่วมประชุมและเสนอผลการทางวิชาการ อาทิ 
การบรรยายพิเศษสาขาประมง เรื่อง คือ “Internationalization of Higher Education of Fisheries Science in 
Southeast Asia (JSPS Asia-Africa Science Platform Program)"  ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 ก.พ.56  (2.4-2-6) การประชุมสัมมนาเพ่ือเสนอผลการศึกษา รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด” จัดโดย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น (2.4-2-7)   
          3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

               คณะประมง มีการสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศ การ
ท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค และสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ท างาน  ดังนี้ 

    - มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร (2.4-3-1) 
    - มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (2.4-3-2) 
    - มีอุปกรณ์สนับสนุนการท างานให้แก่บุคลากร อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใน

ระบบ Share Printer เครื่องสแกนภาพ รวมทั้งระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบ Wired System และ Wireless 
System (2.4-3-3) 

   - มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดบรรยากาศในการท างานร่วมกันที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้เสนอ

นโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงาน  โดยจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร 2 ครั้ง ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขอบพระคุณจากใจเรา…ชาวมีนกร และโครงการวันขึ้นปีใหม่ 2555 เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร (2.4-3-4) 
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   - มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม โดยมีส่งเสริมให้บุคลากร

ตรวจเช็คสุขภาพประจ าปี และมีบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-3-5) 

          4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ

มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 

              4.1  คณะประมงได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการติดตามให้
คณาจารย์น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยมีการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ทุกภาคการศึกษา  ซึ่งในหัวข้อประเมินมีเรื่องระบบที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งมีระบบที่ปรึกษาออนไลน์ เพ่ือให้ให้อาจารย์บันทึกการให้ค าปรึกษากับนิสิต (2.4-4-1) 
              4.2 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ได้มีระบบการติดตามบุคลากรในการน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยใช้กลไกการติดตาม
ผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(2.4-4-2) 
          5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์

และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

               คณะประมงได้ด าเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์  และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติดังนี้ 
                5.1  มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (2.4-5-1) 
                 5.2  มีหนังสือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโปสเตอร์จรรยาบรรณ 
อาจารย์ทั้ง 10 ข้อแจกให้อาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งติดประกาศท่ีคณะ (2.4-5-2)  
                 5.3  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ คณะประมง เพื่อดูแลควบคุมให้คณาจารย์ถือปฏิบัติ (2.4-5-3) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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2.4 5 5 5 4 4 4 7 ไม่บรรลุ 7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 5 5 5 4 4 4 7 ไม่บรรลุ 7 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-1-2 เอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการต่างๆ    
2.4-1-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาและต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานและ

แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
2.4-2-1 แบบบรรยายลักษณะงาน  
2.4-2-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
2.4-2-3 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า 

2.4-2-4 แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาความดีความชอบ และแบบ
รายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

2.4-2-5 เอกสารโครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีเกี่ยวกับงานพัสดุ และระบบการจัดซื้อจจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (e-GP) 

2.4-2-6 เอกสารการบรรยายพิเศษสาขาประมง เรื่อง คือ “Internationalization of Higher 
Education of Fisheries Science in Southeast Asia (JSPS Asia-Africa Science 
Platform Program)"  ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2.4-2-7 ก าหนดการโครงการ และเอกสารประกอบการประชุม “โครงการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด”  

2.4-3-1 ภาพถ่ายการจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 

2.4-3-2 ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจร 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-3-3 ภาพถ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ในระบบ Share Printer เครื่องสแกนภาพ 

รวมทั้งระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบ Wired System และ Wireless System 
2.4-3-4 หนังสือเชิญและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร 
2.4-3-5 บัตรประกันสุขภาพบุคลากร  
2.4-4-1 ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต และระบบที่ปรึกษาออนไลน์ 
2.4-4-2 รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังการอบรม 
2.4-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า

ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553  
2.4-5-2 มีหนังสือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2.4-5-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะประมง  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเครื่อง 

ส าหรับการค านวณการจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราเทียบกับ FTES ต่อ
เครื่องนั้น ข้อมูลจากกองแผนงาน พบว่าค่า FTES ของคณะประมง เท่ากับ 0.24 ซึ่งผ่านเกณฑ์คือไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเครื่อง (2.5-1-1) 

2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำร 

ใช้งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ  

คณะประมง มีหน่วยงานย่อย 2 หน่วยงาน ที่ให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบ
เครือข่าย คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง และห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ  (ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 23 สิงหาคม 
2553  มีมติอนุมัติและออกประกาศสภาฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะประมง ลงวันที่ 
9 กันยายน 2553)  (2.5-2-1)  อีกทั้งภายในห้องสมุดยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไว้รองรับ  และยัง
ได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชา 01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด  
                3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยใน 

ด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

     คณะมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนฯ ดังนี้  

 - มีการจัดสถานที่เรียนที่เหมะสมด้วยห้องเรียนปรับอากาศพร้อมติดตั้ง LCD Projector (2.5-3-1) 

 - มีศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการ 

ฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตคณะประมง (2.5-2-1) 

 - มีศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง และห้องปฏิบัติสารสนเทศภาควิชาการจัดการ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้แก่นิสิตในการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลนอกเวลาเรียน มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในภาควิชาฯ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่นิสิต (2.5-2-1) 

- มีศูนย์และสถานีวิจัยประมง เพื่อรองรับการฝึกงานของนิสิตและการวิจัยของนิสิตและบุคลากรใน

คณะ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า สถานีวิจัยศรีราชา  สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ   สถานีวิจัยประมง

สมุทรสงคราม และสถานีวิจัยประมงก าแพงแสน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (2.5-2-1)  
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- มีศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น 

ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง และศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย (2.5-2-1) 

4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือ 

ข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัย และกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ   

- มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวด้านงานทะเบียน แก่นิสิต โดยงานบริการการศึกษาคณะ
ประมง มีจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เช่น ค าร้องทั่วไปของนิสิต ใบขอจบการศึกษา ใบขอเพ่ิมลดรายวิชา ที่
ชั้นเอกสารในห้องธุรการภาควิชา และมีเจ้าหน้าที่ธุรการคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตและให้ค าแนะน า
เบื้องต้น  

- มีการจัดบริการด้านร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต 
- มีการจัดบริการด้านอนามัยเบื้องต้น โดยจัดยาสามัญประจ าบ้านไว้บริการนิสิตเมื่อยามฉุกเฉิน และ 

มีตู้น้ าดื่มร้อน-เย็นไว้บริการแก่นิสิตทั้งส่วนกลางของคณะและตามภาควิชา (2.5-4-1) 
5.  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อย 

ในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ

อำคำรต่ำง ๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

คณะประมง ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานเลขานุการ
ของคณะ เป็นผู้รับรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
ซึ่งจะดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดรวมทั้งระบบการจัดการขยะและน้ าทิ้งของแต่ละอาคาร  ระบบป้องกัน
อัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.5-5-1)   นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร อาท ิ 

- ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control, AC) ในห้องปฏิบัติการสารสนเทศภาควิชาการ
จัดการประมง  (2.5-5-2) 

-  ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยทีวีวงจรปิด (Closed Circuit TV, CCTV)  ภายในตัวอาคาร
(2.5-5-3) 
               6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5  
                   จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยกองแผนงาน พบว่า 
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะประมง 3.93 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 (2.5-6-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 6 6 5 4 4 7 ไม่บรรลุ 7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 6 6 5 4 4 7 ไม่บรรลุ 7 

หมายเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 ข้อมูลค่า FTES ต่อเครื่อง (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
2.5-2-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ

ประมงในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 23 สิงหาคม 2553 
2.5-3-1 รูปถ่ายห้องเรียน (มีเครื่องปรับอากาศ air condition) และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

แบบไร้สาย 
2.5-4-1 รูปถ่ายอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ด้านงานทะเบียน การบริการอนามัย และการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 
2.5-5-1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานอาคารและสถานที่และ

ยานพาหนะ ส านักงานเลขานุการ คณะประมง  
2.5-5-2 ภาพถ่ายระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control, AC) ในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการประมง  

2.5-5-3 ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยทีวีวงจรปิด (Closed Circuit TV, CCTV)  

2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุก

หลักสูตร 

คณะประมง มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียน และเน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนา

ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยอาจารย์มีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง 
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รวมทั้งเสนอแนะแหล่งข้อมูลความรู้จัดการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

ความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ อาทิ  

 - ภาควิชาการจัดการประมง  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดให้มี
ชั่วโมง ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม การท าโครงงาน  รายวิชา 01253372    เทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมง 
(2.6-1-1)     มีการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย โดยมีให้นิสิต
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอรายงานตามความสนใจของนิสิต  ในรายวิชา 01253412 International Law of 
the Sea   (2.6-1-2)    รวมทั้งมีการฝึกงานนิสิตเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์แก่นิสิตและสามารถน าความรู้
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน  (2.6-1-3)   
 - มีการใช้ระบบประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาของมหาวิทยาลัย โดยดูได้จากแบบรายงาน
ผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชา ซึ่งมีเป็นการประเมินบทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร ภาคต้น เฉลี่ย 4.57 และ
ส าหรับผลประเมินในภาคปลาย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.51  (2.6-1-4) 

2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) 

ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมทีก่ ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

อาจารย์ประจ าวิชา ได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ

รายวิชาดังแสดงใน รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2.6-2-1) 

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก

กำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

คณะประมงมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย โดยทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาปัญหาพิเศษ และสัมมนาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา (2.6-3-1) 

               4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

คณะประมง มีการให้ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ดังนี้ 

- ภาควิชาการจัดการประมง มีการเชิญผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา 01253421 กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ  (2.6-4-1) 

- ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มีกิจกรรมพานิสิตไปศึกษาดูงานที่โรงงานหรือสถานประกอบการ  
(2.6-4-2) 

           5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำร 
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เรียนกำรสอน 
คณะประมง มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่

รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ดังระบุในรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  หมวดที่ 2 
การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้
เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา และให้ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการ สอน 
(2.6-5-1) 

6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสิ่ง 

สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 

3.51 จำกคะแนนเต็ม 5  

จากผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิตพบว่าเมื่อทุกรายวิชามีการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 2555 ภาคต้น และภาคปลาย  
มีผลการประเมินเฉลี่ยแต่ละรายวิชาสูงกว่า 3.51 (2.6-6-1) 

 

                7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

 อาจารย์ประจ าวิชาของคณะประมง ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) โดย
มีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (หมวด 3) สรุปปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ (หมวด 
4) และ ประเมินรายวิชา (หมวด 5) ทุกภาคการศึกษา และมีการปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ในแต่
ละรายวิชาที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ดังระบุในรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง (2.6-7-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 7 7 5 5 5 7 บรรลุ 7 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 7 7 5 5 5 7 บรรลุ 7 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.6-1-1 มคอ.3 รายวิชา 01253372 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมง    
2.6-1-2 รายงานการศึกษาของนิสิตในรายวิชา 01253412 กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ 
2.6-1-3 โครงการฝึกงานนิสิตภาควิชาการจัดการประมง 
2.6-1-4 รายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชาปีการศึกษา 2555  

ภาคต้นและภาคปลาย  
2.6-2-1 เอกสาร มคอ.3  และ มคอ.4 
2.6-3-1 รายงานการศึกษาของนิสิตในรายวิชา 01253496 Selected Topic in Fishery 

Management  
2.6-4-1 เอกสารเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกระบวนการเรียนการสอน ภาควิชาการจัดการประมง 
2.6-4-2 เอกสารศึกษาดูงานที่โรงงานหรือสถานประกอบการ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  
2.6-5-1 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่

เปรียบเทียบกับแผนการสอน  
2.6-6-1 รายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชา ปีการศึกษา 2555 ภาคต้น และ

ภาคปลาย 
2.6-7-1 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที่ 3 จัดการเรียนการสอนของ

รายวิชา หมวดที่ 4 สรุปปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ หมวดที่ 5 ประเมิน
รายวิชา และหมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อย

ส ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยกองแผนงานได้มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี โดยส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี  โดยในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการส ารวจลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ
ตามความคิดเห็นของนายจ้าง ซึ่งได้ครอบคลุมทั้งภาพรวมมหาวิทยาลัยและทุกคณะ  (2.7-1-1) 

2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผล

กำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำม

ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

 

คณะประมงได้น าผลการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ฯ มาประกอบการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร โดยจะต้องจัดท างานวิจัยสถาบันใน  4 ประเด็น คือ การ
บริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  ความต้องการ
ของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป    รวมถึงพัฒนากิจกรรมการการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้ องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ดังมีการด าเนินงานต่อไปนี้ 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผล  การใช้หลักสูตรและน า
ข้อมูลจากผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ใน การปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล ดังรายละเอียดในแบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มคอ.02 มคอ.04 และ มคอ.06 
(2.7-2-1) 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนร่วมงานดังรายละเอียดใน
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของรายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 และ มคอ.5  
(2.7-2-2) 

2.3 หน่วยงานระดับภาควิชาได้มีการโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และสอดแทรกกิจกรรม ที่ส่งเสริมทักษะ

อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาทิ  ภาควิชาการจัดการประมง 
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ได้จัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี พ.ศ. 2555 และได้สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยมุ่งเน้นให้

เป็นการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คือ ให้แก่นิสิตให้รู้จักคิดและ

แก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อโครงการฯ อยู่ในระดับดีมาก  

(2.7-2-3)  
3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอ้ือ

ต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะประมง มีนโยบายสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น 

- สนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม  โดยมีการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตรโดยระบุไว้ในประมวล
การสอนหรือแผนการสอน (Course Syllabus) และ มคอ.3  มีการเรียนการสอนด้วยระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบ M@xLearn (2.7-3-1)  

-  มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้มีประสบการณ์จากภายนอกมีส่วนร่วมต่อการเรียนการสอน โดย
การเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 01253412  กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2555 (2.7-3-2) 

- มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต ซึ่งการฝึกงานของนิสิตจะเป็นการเอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ดีได้ โดยจะมีส่วนช่วยในการผสมผสานความรู้พ้ืนฐานที่นิสิตได้เรียนรู้มาร่วมกับความรู้ใน
สาขาที่แตกต่างกัน และช่วยให้นิสิตสามารถก าหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือเตรียมตัวสู่ภาวะการท างานได้
มากขึ้น และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินรายวิชาฝึกงาน และเสนอ
แผนการปรับปรุงการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและสามารถช่วยพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตได้ (มคอ.6)   
(2.7-3-3) 

4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย หรือที่ประชุมระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

4.1  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมวิชาการ อบรม/สัมมนาผ่านเว็บไซด์
ของคณะ  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ (2.7-4-1) 

4.2 สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะประมง (2.7-4-2) 

4.3 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ (2.7-4-3) 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัด 
โดยคณะ 
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คณะประมงมีการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

- ภาควิชาการจัดการประมง มีการจัดโครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้สอดแทรก
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต คือ กิจกรรมท าบุญตักบาตร “ท าบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน”   
ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 จากคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (2.7-5-1) 
              7. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วำรสำรระดับนำนำชำติ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ง) 

                   คณะประมง มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  ดังนี้ 

- ภาควิชาการจัดการประมง มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมี

การน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ โดยอาจารย์ได้มีการมอบหมายให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมพูนความรู้จากอ่านบทความ

จากวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในรายวิชา 01253597 (สัมมนา) และรายวิชา 01253521 (การจัดการ

เขตชายฝั่งแบบบูรณาการ)  (2.7-7-1) 

-  ภาควิชาชีววิทยาประมง มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และ

น าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  โดยจัดให้มีงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ประจ าปีการศึกษา 

2555 ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2556  ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาใน

การฝึกฝนการน าเสนอผลงาน พร้อมทั้งเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเพื่อให้คะแนนประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการพัฒนานิสิต (2.7-7-2) 

 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 เป้ำหมำย 2556 
2.7 6 6 6 5 5 5 6 บรรลุ 6 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 6 6 5 5 5 6 บรรลุ 6 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 ผลส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในระดับปริญญาตรี 
2.7-2-1 มคอ.02 มคอ.04 และ มคอ.06 
2.7-2-2 มคอ.3 และ มคอ.5   
2.7-2-3 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี พ.ศ. 2555 
2.7-3-1 มคอ.3  และรายวิชาที่ใช้  Max@Learn 
2.7-3-2 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
2.7-3-3 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
2.7-4-1 เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา 
2.7-4-2 หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
2.7-4-3 เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2.7-5-1 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กิจกรรมท าบุญ นั่งสมาธิ) ของภาควิชาการจัดการ

ประมง 
2.7-7-1 รายงานวิชาสัมมนา 01253597 และรายงานวิชา 01253521 การจัดการชายฝั่งแบบ

บูรณาการ  
2.7-7-2 หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ประจ าปีการศึกษา 2555 ของ

ภาควิชาชีววิทยาประมง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
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เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์

อักษร 
  คณะประมง ได้ยึดตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ไว้จ านวน 9 ข้อโดยครอบคลุมถึงคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์  ซึ่งได้
ระบุไว้ในข้อ 8 ของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดสู่นิสิตในเอกสารคู่มือนิสิต  
(2.8-1-1) 

2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมตำม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงท่ัวถึงท้ังคณะ 

                  คณะประมงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ไว้ในเว็บไซด์ของคณะประมง และเว็บไซด์ภาควิชาฯ รวมทั้งติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ   
(2.8-2-1) 

3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ 

คณะประมง มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
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ภาควิชาการจัดการประมง มีการจัดโครงการท าบุญท าทาน ปี พ.ศ. 2555  ซึ่งมีการก าหนดดัชนี
วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรดังนี้ (2.8-3-1) 

- การประเมินความส าเร็จของโครงการผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อโครงการท าบุญท าทานและเสริมสร้างสมาธิ มีคะแนน 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  

4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

          โครงการท าบุญท าทานภาควิชาการจัดการประมง มีผลการประเมินคุณภาพของโครงการ 
และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งการประเมินความส าเร็จของโครงการผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้ 

- จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อโครงการท าบุญท าทานและเสริมสร้างสมาธิอยู่ในระดับ 

มาก และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จากคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(2.8.4-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 4 4 4 4 4 5 ไม่บรรล ุ 5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 4 4 4 4 4 5 ไม่บรรล ุ 5 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-1 ประกาศของมหาวิทยาลัย ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต 
2.8-2-1 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะและภาควิชา  
2.8-3-1 โครงการท าบุญท าทานและเสริมสร้างสมาธิ ภาควิชาการจัดการประมง ปี พ.ศ. 2555  
2.8-4-1 ผลประเมินความส าเร็จของโครงการท าบุญท าทานและเสริมสร้างสมาธิ ปี พ.ศ. 2555 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 85   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 126 181 179 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 129 192 181 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 81 122 108 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 17 29 28 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 3 N/A N/A 

6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท N/A N/A N/A 

7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 25 30 27 
8 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่

นับรวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 
106 141 135 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 76.42 86.52 80.00 
10 คะแนนทีไ่ด ้ 5

100
76.42

  

= 3.82 

5
100
86.52


 

 = 4.33 

5
100

80.00
   

= 4.00 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
1 81 76.42 122 86.52 108 80.00 3.82 4.33 4.00 ร้อยละ 

85 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

85 106 141 135 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
1 81 76.42 122 86.52 108 80.00 3.82 4.33 4.00 ร้อยละ 

85 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

85 106 141 135 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1-1 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2555 (กองแผนงาน) 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 4.20  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 169 129 192 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
27 26 40 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 3.79 4.98 



151 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

27 26 40 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

N/A N/A N/A 

6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน) 35 30 24 
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
N/A N/A 6 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

N/A N/A 4.53 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

N/A N/A 6 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

N/A N/A N/A 

11 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (คน) 6 7 7 
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
N/A N/A 3 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

N/A N/A 4.54 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

N/A N/A 3 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

N/A N/A N/A 

16 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี 
โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

N/A N/A 200.00 

17 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด N/A N/A 49 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 4.06 3.79 3.91 4.06 3.79 3.91 4.20 ไม่บรรล ุ 4.20 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 4.06 3.79 3.91 4.06 3.79 4.08 4.20 ไม่บรรล ุ 4.20 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 ข้อมูลด้านคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2555 (กองแผนงาน) 
2-2 ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (บัณฑิตวิทยาลัย) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 42  

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 5 1.25 0 0.00 0 0.00 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 1 0.50 5 2.50 4 2.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 4 3.00 4 3.00 5 3.75 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 11 5.75 10 6.50 10 6.75 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด 
23 18 18 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

25.00 36.11 37.50 

13 คะแนนที่ได ้ 5
25

25.00
 = 5 5

25
36.11

 = 7.22 5
25

37.50
 = 7.50 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3 5.75 25.00 6.50 36.11 6.75 37.50 5 5 5 ร้อยละ 

42 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

42 23 23 18 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
3 5.75 25.00 6.50 36.11 6.75 37.50 5 5 5 ร้อยละ 

42 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

42 23 23 18 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
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ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60  

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25 11 2.75 2 0.50 1 0.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 2 1.00 0 0.00 0 0.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 0 0.00 2 1.50 0 0.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

1.00 13 13.00 1 1.00 9 9.00 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรอื 
Scopus 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 26 16.75 5 3.00 10 9.25 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ทั้งหมด 
7 6 6 

12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

239.00 50.00 154.17 

13 คะแนนท่ีได ้ 5
50
239

 = 23.90 5
50
50
 = 5.00 5

50
154.17

 = 15.42 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
4 16.75 239.00 3.00 50.00 9.25 154.17 5 5 5 ร้อยละ 

60 
บรรล ุ ร้อยละ 

60 7 6 6 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมนิของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
4 16.75 239.00 3.00 50.00 9.25 154.17 5 5 5 ร้อยละ 

60 
บรรล ุ ร้อยละ 

60 7 6 6 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4-1 แบบเก็บด้ากนารผลิตบัณฑิต 7 ผลงานของส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 0 0 0 1 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

2 11 22 11 22 10 20 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ผศ. 

3 7 21 6 18 6 18 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ รศ. 

5 2 10 2 10 2 10 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 18 90 20 100 20 100 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 14 84 14 84 15 90 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 16 128 14.5 116 13 104 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 1 10 1 10 1 10 

13 ผลรวม 69 365 68.5 360 68 352 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 5.29 5.26 5.18 
15 คะแนนที่ได ้ 5

6
5.29

  = 4.41 5
6

5.26
  = 4.38 5

6
5.18

 = 4.31 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 365 5.29 360 5.26 355 5.22 4.41 4.38 4.35 6 ไม่บรรล ุ 6 
69 68.5 68 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 365 5.29 360 5.26 352 5.18 4.41 4.38 4.31 6 ไม่บรรล ุ 6 

69 68.5 68 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 เอกสารค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

  
คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังนี้  



160 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

 ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตำรำงท่ี 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1.มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต 
   1.1 คณะประมง ได้ใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้ ส านัก

ทะเบียนและประมวลผลจัดท าฐานข้อมูลนิสิตทั้งด้านการเรียน ครอบครัว และบุคคลที่คณะฯ สามารถติดต่อได้เมื่อ
นิสิตมีปัญหา ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์ http://www.advisor.ku.ac.th (3.1-1-1) 

   1.2 คณะประมงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะประมง โดยค านึงถึงสัดส่วนของ
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ที่ใช้ในการให้ค าปรึกษา
แก่อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต (3.1-1-2) 

   1.3 คณะประมงมีการจัดกิจกรรมวันคณาจารย์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่  1 ในโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2555 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ปกครองที่พบปัญหาทางด้านการเรียน การใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทางคณะมุ่งเน้นการท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการคิด
คะแนน การเปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิต/ผู้ปกครองก่อน/ภายหลังการเรียนการสอนในภาคต้น พร้อมทั้งการ
น าข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับระบบการสนับสนุนการเรียนมาน าเสนอ เช่น รายชื่อและ
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมการสอนพิเศษเสริมในวิชาหลัก โครงการภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการประกาศย้ าประโยชน์
ของการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน  คณะประมง โดยในการนี้ ทางคณะได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง
ของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาคเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์เพื่อน าไปสู่การท าความเข้าใจและปรับปรุงระบบการเรียน
การสอนภายในคณะ/มหาวิทยาลัย (3.1-1-3) 

2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
    คณะประมง มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ดังนี้ 
    - มีการจัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต โดยได้จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน

บริเวณคณะ ภาควิชา และสโมสรนิสิต จัดท าเว็บไซต์ของคณะ (http://www.fish.ku.ac.th) Facebook งาน
บริการการศึกษา คณะประมง มก. เพ่ือเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  ส าหรับนิสิต 
ซึ่งรวมไปถึงการจัดเครือข่ายของข้อมูลข่าวสารจากสโมสรนิสิตคณะประมงโดยผ่านเครือข่ าย  Social Network 
จากการก าหนด Fan Page ของ สโมสรนิสิตคณะประมง (3.1-2-1) 

    - มีห้องสมุดสุรีย์ โลหะการ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าข้อมูลและข่าวสารทางการประมง ที่เป็นประโยชน์
แก่นิสิต  (3.1-2-2) 

3. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิต 
    คณะประมงมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตดังนี้ 

http://www.advisor.ku.ac.th/
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    - ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง)  มีการก าหนดให้นิสิตการฝึกงาน หรือการเรียนวิชาสห
กิจศึกษา เพ่ือให้นิสิตจะได้พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  (3.1-3-1) 

    - คณะประมงได้จัดอบรมเพ่ือเสริมทักษะให้นิสิตเพ่ิมเติม ได้แก่ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีนกลาง) และภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า (3.1-3-2) 

4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ 
        คณะประมงมีการจัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โดยได้จัดท าบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ในบริเวณคณะ ภาควิชา เพ่ือติดประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของคณะ (http://www.fish.ku.ac.th) Fan Page ของงานบริการการศึกษา และ
สโมสรนิสิต และจดหมายข่าวคณะประมง เป็นต้น กิจกรรมที่ส าคัญที่ผ่านมาโดยอาศัยเครือข่ายดังกล่าว เช่น การ
แจ้งประชาสัมพันธ์งานแสดงมุฑิตาจิตแก่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ  การประชาสัมพันธ์ข่าวงานกิจกรรมคืนสู่
เหย้าของคณะประมง และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ส าคัญอ่ืน ๆ เป็นต้น (3.1-4-1) 

   นอกจากนี้ คณะได้ใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าคณะประมง   เพ่ือเป็น
สื่อกลางส่งข่าวสารและติดต่อระหว่างคณาจารย์ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันถึงศิษย์เก่า เป็นต้น (3.1-4-2) 

5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 
    คณะประมงมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี้ 
- ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ HACCP และการ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า  ให้แก่นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่าของภาควิชา  ซึ่งได้

ด าเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โครงการดังกล่าวท าให้ผู้เข้าอบรมได้ประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

(3.1-5-1) 

- ภาควิชาการจัดการประมงได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์จากศิษย์ เก่าภาควิชา ซึ่งปัจจุบันเป็น
นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ กรมประมง ในการให้ความรู้เ พ่ิมเติมการจ าแนกชนิกแพลงก์ตอนสัตว์ มายังอาจารย์
จันทรา ศรีสมวงศ์ และภาควิชาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (3.1-5-2) 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5  
    คณะประมง มีการด าเนินการประเมินผลคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 และ 3 ครบทุกโครงการ / 

กิจกรรม โดยทุกโครงการ / กิจกรรม มีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51  ดังนี้ 
    - โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2555  ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการ ได้

คะแนน 4.14 จากคะแนนเต็ม 5  (3.1-6-1)  
    - โครงการอบรมภาษาจีนกลาง ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2555  ได้

คะแนนเฉลี่ย 4.59  (3.1-6-2) 
    - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์

น้ า” ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการ ได้คะแนน 4.58 จากคะแนนเต็ม 5  (3.1-6-3)  
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7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนอง
ควำมต้องกำรของนิสิต 

    คณะประมง ได้มีด าเนินโครงการอบรมภาษต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิตคณะประมงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน   ซึ่งผลการ
ประเมินโครงการฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 ได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการ ที่สนองต่อความ
ต้องการของนิสิตในรอบปีการศึกษา 2555 (3.1-7-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 7 7 5 5 5 7 บรรลุ 7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 7 7 5 5 5 7 บรรลุ 7 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 เว็บไซต์ http://www.advisor.ku.ac.th/ 
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะประมง 
3.1-1-3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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3.1-2-1 เว็บไซต์ของคณะ (http://www.fish.ku.ac.th) 
3.1-2-2 ภาพถ่ายห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ  
3.1-3-1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง)  :  การฝึกงาน สหวทิยาการ 
3.1-3-2 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.1-4-1 จดหมายข่าวคณะประมง 
3.1-4-2 ประชุมวิสามัญสมาคมศิษย์เก่าคณะประมง ประจ าปี 2555 
3.1-5-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

แปรรูปสัตว์น้ า”  จัดโดยภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
3.1-5-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ กษ.0153.2/88 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอเชิญประชุม

จากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก ส านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
3.1-6-1 ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2555   
3.1-6-2 ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการโครงการอบรมภาษาจีนกลาง ปีการศึกษา 2555   
3.1-6-3 ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ HACCP 

และการประยุกต์ใช้ฯ  ปีการศึกษา 2555   
3.1-7-1 ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการโครงการอบรมภาษาจีนกลาง ปีการศึกษา 2554  

 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6  ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  

1. คณะจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน  

    คณะประมงได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนานิสิตภายใต้โครงการบัณฑิตยุคใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เรื่องการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2548 โครงสร้างใหม่ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป (3.2-1-1) 

2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต                
    คณะประมง ให้ความส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้แต่งตั้ง
นายกสโมสรนิสิตคณะประมง ร่วมเป็นคณะท างานด้านข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะประมง (3.2-2-1) 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้จัดโครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตร่วมกับทีม
สโมสรนิสิตและผู้น านิสิตคณะประมง ขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555  เพ่ือให้นิสิตได้เห็นความส าคัญและ
เข้าใจในบทบาทของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (3.2-2-2)  รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารการให้
ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยการจัดท าส าเนาคู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้กับ
สโมสรนิสิตคณะประมงเพ่ือเผยแพร่ต่อไป  

3. มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนิสิต 
อย่ำงน้อย 5 ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรี และอย่ำงน้อย 2 ประเภทส ำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ 

    ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งก าหนดให้การจัดโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยนิสิตนั้น ต้องมีรูปแบบของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
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การประกันคุณภาพทุกประการ ในส่วนของกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากเป็นการบริหารการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างคณะประมงและบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นคณะประมงได้สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสรับทราบถึงระบบการประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ  (3.2-3-1) 

4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในคณะ/มหำวิทยำลัย และระหว่ำงคณะ/
มหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน  

    คณะประมงมีการสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายคุณภาพภายในคณะและ 
มหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2555 มีกิจกรรมที่ด าเนินการลุล่วงไปแล้ว อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้น ากิจกรรม
นิสิต , กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศของนายกสโมสรนิสิต และกิจกรรมค่ายอาสาคณะประมงร่วมกับคณะอ่ืน ๆ 
เป็นต้น (3.2-4-1) 

5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต  
    จากการที่คณะประมงได้ก าหนดให้โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยนิสิตนั้น ต้องมีรูปแบบ

ของการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทุกประการ  โดยในปี
การศึกษา 2555 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ กิจกรรมทุกประเภทได้ด าเนินการส าเร็จ ลุล่วงตามแผนที่ก าหนด
ไว้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งมีการใช้งบประมาณอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ส่วนในระดับสโมสรนิสิต กิจกรรมทุกประเภทได้ด าเนินการส าเร็จ ลุล่วงตามแผนที่ก าหนดไว้ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งมีการใช้งบประมาณอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เช่นกัน (3.2-5-1) 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิต  
    คณะประมงได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือจัดท า 

รายงานสรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งที่จัดโดยคณะและสโมสรนิสิต  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะประมงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าผลการประเมินในปีการศึกษา 2555  ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2556 (3.2-6-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2556 2553 2554 2555 

3.2 6  6 6  5 5 5 5 บรรลุ 6  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6  6 6  5 5 5 5 บรรลุ 6  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 แผนกิจกรรมนิสิตคณะประมง  

 

3.2-2-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง 
3.2-2-2  โครงการการประชุมสัญจรคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตร่วมกับทีมสโมสรนิสิตและผู้น า 

 นิสิตคณะประมง 
3.2-3-1 เอกสารโครงการเสริมหลักสูตร  

 

3.2-4-1 การอบรมผู้น านิสิต และเครือข่าย Social Network  
 

3.2-5-1 สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 
 

3.2-6-1 สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา

และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ  
    คณะประมงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะประมง (3.3-1-1)เพ่ือด าเนินการ

ก าหนดนโยบายดูแลและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง โดยคณะฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน  

2. มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ท่ีปรึกษำ  
    คณะประมง มีหน่วยงานการบริการการศึกษา บริการให้ให้คณาจารย์  ในการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ 

และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์   เช่น แบบบันทึกการให้ค าปรึกษานิสิต (3.3-2-1) แบบรายงานผล
การให้ค าปรึกษาแก่นิสิต (3.3-2-2) การรวบรวมข้อมูลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การประสานงานเพ่ือให้ความร่วมมือ
และแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  

    นอกจากคณาจารย์ ยังสามารถใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (3.3-2-3) เพ่ือบันทึก
ข้อมูลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษา และใช้ในการสืบค้นข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษาประกอบการให้ค าปรึกษา  

3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพื่อหำแนวทำงกำร  
แก้ปัญหำและพัฒนำนิสิต อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง  

    คณะประมง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตของคณะฯ ในภาคต้น  ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 1 ครั้ง และภาคปลายปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 ครั้ง  (3.3-3-1) 

4. มีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำนของอำจำรย์ท่ีปรึกษำทุกปี  
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    มีการจัดระบบประเมินผลการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดย
รวบรวมผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  โดยขอให้ทาง
ภาควิชารวบรวมผลการประเมินดังกล่าวส่งให้ คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาฯพิจารณาสรุปผลการประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทุกภาควิชาของคณะประมง และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแล้วแจ้งต่อคณะและ
ภาควิชาเพ่ือด าเนินการต่อไป (3.3-4-1) 

 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

คณะประมงได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือจัดท า 
รายงานสรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งที่จัดโดยคณะและสโมสรนิสิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะประมงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าผลการประเมินในปีการศึกษา 2555 ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2556 (3.2-5-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 5 5 4 5 5 5 บรรลุ 5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 5 5 4 5 5 5 บรรลุ 5 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะประมง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.3-2-1 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษานิสิต 
3.3-2-2 แบบรายงานผลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
3.3-2-3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย https://advisor.ku.ac.th/ad 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตของคณะประมง ปีการศึกษา 2555 
3.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตของคณะประมง ปีการศึกษา 2555 
3.3-5-1 ผลประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

  คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังนี้  

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที ่2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำ
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย                4.19 3.98   

4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ

สัดส่วน 250,000 2500,000 26,438,993.75 307,430.16 26,438,993.75 413,109.28 5.00 5.00   

86 64 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำ
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร ตัวหำร 

นักวิจัยประจ า 

5 
(สม
ศ.) 
  

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 45 45 35 36.84 35.75 52.57 5.00 5.00   
95 68 

จ านวนอาจารย์ประจ า
ท้ังหมด 

คน    68.00 68.00       

  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน    27.00 0       
  มีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน    42 10.50 43 10.75       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน    6 3.00 6 3.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

      6 4.50 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ

      17 17.00 22 22.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำ
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร ตัวหำร 

อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 25 25 16 16.84 7 10.29 4.21 2.57   
95 68 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เรื่อง     13 6       

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย 

เรื่อง     1 0       

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

เรื่อง     2 1       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อม
ของานสร้างสรรค์ 

เรื่อง     0 0       

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับ ร้อยละ 30 30 1.75 1.84 1.75 2.57 0.92 1.29   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำ
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร ตัวหำร 

(สม
ศ.) 

การรับรองคุณภาพ 95 68 

  บทความวิชาการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ 

เรื่อง     1 0.25 1 0.25       

  บทความวิชาการตีพิมพ์
ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

เรื่อง     2 1.50 2 1.50       

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของ 

คณะ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด  
คณะประมง ได้แต่งตั้งคณะคณะกรรมการวิจัยคณะประมง (4.1-1-1) ขึ้นภายใต้การก ากับดูแลของรอง

คณบดีฝ่ายวิจัย เพ่ือท าหน้าที่ประสานและบริหารงานวิจัยและจัดท าแผนงานและยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ ให้
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติโดยมีการก าหนดกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ของคณะประมง มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับและเป็นแนวปฏิบัติของนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยในปี 2552-2554         
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เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานวิจัยของคณะฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและในระดับชาติ (4.1-1-2) (4.1-1-3) จึงได้มีปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมทั้งหน่วยงานภายใน (4.1-1-4) ได้แก่ ภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ 
และสถานีวิจัย ให้สามารถด าเนินการได้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้  ได้แก่     
      - การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรวิจัยและทีมวิจัย เช่น จัดประชุม อบรม การ
ส่งเสริมและสนับสนุน  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรและนิสิต การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่าง ๆ 

- สนับสนุนกองทุนส าหรับการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่และนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณ
ภายในคณะฯ จ านวน 5 ทุน/ปี ภายในวงเงิน 300,000 บาท/ปี  

- สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรวิจัยและ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานผ่าน Fisheries Bulletin  ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายและการจัดระบบ editorial 
board และระบบ peer review จากบุคคลภายนอกเพ่ือสร้างมาตรฐานและการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (4.1-1-5) 

2.  มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
 คณะฯ มีการจัดท านโยบาย และแผนด าเนินงานด้านการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ  รวมทั้งการน ากระบวนการของการด าเนินงานใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับเรียนการสอน ได้แก่ 
 -  ภาควิชาชีววิทยาประมง จัดการสัมมนาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การประมง เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกฝน
การเรียนรู้วิธีการการจัดสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ และโลกทัศน์ให้กว้างไกลในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง (4.1-2-1) 

     - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 01254498 ปัญหาพิเศษ โดย 
ก าหนดหัวข้อการท างานวิจัยในหัวข้อปัญหาพิเศษที่นิสิตสนใจ เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม การน าเสนอโครงการ
ปัญหาพิเศษและการเขียนรายงาน เพ่ือให้นิสิตสามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูลที่ค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถคิดวิเคราะห์และน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการท าวิจัย (4.1-2-2)     
                - ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีการจัดสัมมนาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการเชิญนิสิต
เข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก เป็นต้น (4.1-2-3) 

2.  มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
     คณะฯ มีการจัดท านโยบาย และแผนด าเนินงานด้านการวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ  รวมทั้งการน ากระบวนการของการด าเนินงานใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับเรียนการสอน ได้แก่ 
      2.1 ภาควิชาชีววิทยาประมง จัดการสัมมนาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การประมง เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกฝน
การเรียนรู้วิธีการการจัดสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ และโลกทัศน์ให้กว้างไกลในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง (4.1-2-1) 
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      2.2 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 01254498 ปัญหาพิเศษ โดย
ก าหนดหัวข้อการท างานวิจัยในหัวข้อปัญหาพิเศษที่นิสิตสนใจ เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม การน าเสนอโครงการ
ปัญหาพิเศษและการเขียนรายงาน เพ่ือให้นิสิตสามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูลที่ค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถคิดวิเคราะห์และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย (4.1-2-2)     
      2.3 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีการจัดสัมมนาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการเชิญนิสิต
เข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก เป็นต้น (4.1-2-3) 

3.  มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่ 
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ  

3.1 คณะประมงได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการก าหนดให้ภารกิจด้านการวิจัย 
เป็นหนึ่งในภาระงานของอาจารย์ โดยออกเป็นประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของพนักงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย และการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมทั้งก าหนดให้รายงานโดยกรอกข้อมูลในระบบภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์
ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ku-work.ku.ac.th (4.1-3-1) 

3.2  มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
บรรยายพิเศษ และเสวนา เพ่ือพัฒนางานวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้ด าเนินการและจัดอบรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัย ( 4.1-3-2)  นอกจากนี้คณะประมงได้มีการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรวิจัยโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การไปท าวิจัย อบรม 
และศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศรวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตามประกาศคณะประมง เรื่องการสนับสนุน
ทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย  

3.3 การใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่คณาจารย์ และนักวิจัย โดยได้แจ้งเวียนจรรยาบรรณ
นักวิจัย ให้กับบุคลากรวิจัยได้ทราบโดยทั่วกัน (4.1-4-1) 
 4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
              เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจัยในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานวิจัย คณะฯ 
จึงได้มีประกาศการสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย ที่
เป็นข้าราชการหรือพนักงานสังกัดคณะประมง จ านวน 5 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท รวมทั้งคณะ ฯ มีกระบวนการและ
กลไกสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ทั้งในวงการวิชาการ  และการน าไปใช้ประโยชน์  คณะฯ มี
การสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับประเทศ  ข้าราชการ  พนักงาน  และนิสิตได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท/
คน/ปี  การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ข้าราชการ  พนักงานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  คนละ 
1 ครั้ง เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท/ปี  ในกรณีท่ีปีใดข้าราชการ  และพนักงาน  ยังไม่ได้ใช้สิทธิเสนอขอรับ 
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โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสามารถเสนอขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสมทบรวมในปีต่อไปได้  ทั้งนี้สมทบได้ไม่เกิน 2 ปี (4.1-4-1) 
 5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของคณะอย่ำงน้อยใน 
ประเด็นต่อไปนี้  

  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 

  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ

จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
    คณะประมง ได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะ ดังนี้    
                 5.1. ในปี พ.ศ. 2549 คณะประมงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยมีการจัดตั้ง 
“ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ” เป็นหน่วยงานภายในคณะประมง มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกงานภาคสนาม  และการท าวิจัย รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
(4.1-5-1) ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการภายในประกอบด้วย หน่วยงาน ศูนย์และสถานีวิจัย ดังนี้    
                      - ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ         
                      - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง       
    - ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง         
                      - ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า        
                       - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าประดับ   
    - ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะประมง        
                      - สถานีวิจัยประมงศรีราชา        
    - สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ         
                      - สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม         
                      - สถานีวิจัยประมงก าแพงแสน         
อีกท้ัง คณะประมงมีห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพ่ือสนับสนุนและรองรับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยมีที่ตั้งอยู่ภายในภาควิชาชีววิทยาประมง , ผลิตภัณฑ์ประมง , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

5.2 คณะฯ ได้จัดตั้ งห้องสมุดสุรีย์  วิมลโลหการขึ้นเมื่อปี  พ .ศ. 2504 มีหน้าที่ ให้บริการ             
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศทางประมง เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิต คณาจารย์ และ
นักวิจัยของคณะประมงและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย , ให้บริการวิชาการทางประมง เผยแพร่
เอกสารทางวิชาการของคณะประมง และแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการกับห้องสมุดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทางประมงทั้ง
ในและต่างประเทศ (4.1-5-2) 
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5.3 คณะประมง มีแนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยและ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยในเบื้องต้นได้มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่นิสิต และนักวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
สิ่งที่ควรระวังในการใช้สารเคมี รวมทั้งวัสดุ – อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์   และมีการก าหนดแนวทางการการป้องกัน
และแก้ไขในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น แนวทางการจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงประจ าห้องปฏิบัติการ , แนวทางการติดตั้ง
ฝักบัวฉีดน้ าภายในห้องน้ าของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น (4.1-5-3) 

5.4 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณิจากภายนอกมาบรรยายข้อมูล
ทางด้านวิชาการประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนิสิตของ
ภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง (4.1-5-4) 
 6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น  
        คณะประมงมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านภารกิจวิจัย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และสรุปผลการด าเนินงานของการบริหารงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย  (4.1-6-1) ใน
ส่วนของการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยคณะประมง มีการประเมินการให้บริการแหล่งสนับสนุน
งานวิจัยของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ อาทิ ผลการด าเนินงานการให้บริการของห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ (4.1-2-2) 
รวมทั้งการด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยคณะประมงอย่างต่อเนื่อง (4.1-2-3)  ทั้งนี้เพื่อติดตามและประเมินผล
การให้ทุนวิจัย และการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะประมง 
 7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะ   
      คณะประมงได้น าผลการประเมินในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
แนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะอย่างต่อเนื่อง (4.1-7-1) และ (4.1-7-2) 
   

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 6 7 4 4 5 6 บรรลุ 7 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 6 7 4 4 5 6 บรรลุ 7 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะประมง  
4.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์คณะประมง พ.ศ. 2556-2560 (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้าน

การวิจัย) 
4.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของคณะประมง (แผนงานวิจัย) 
4.1-1-4 ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

คณะประมง 
4.1-1-5 Fisheries Bulletin  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
4.1-2-1 โครงการจัดการสัมมนาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การประมง  ภาควิชาชีววิทยาประมง 
4.1-2-2 Course Syllabus รายวิชา 01254498 (ปัญหาพิเศษ)  

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
4.1-2-3 เอกสารแสดงการจัดสัมมนาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การเชิญนิสิตเข้าฟังการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4.1-3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ าใน

ฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต 
4.1-3-2 โครงการจัดประชุมสัมมนา บรรยาย และเสวนา เพื่อเสริมสร้างงานวิจัย  

ปีการศกึษา 2555 
4.1-4-1 ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

คณะประมง 
4.1-5-1 เอกสารการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะประมง 
4.1-5-2 ภาพถ่ายบรรยากาศของห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ 
4.1-5-3 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการจุลชีวะห้องปฏิบัติการเคมี และห้องเตรียมสารอาคาร

ปฏิบัติการ คณะประมง วิทยาเขตก าแพงแสน 
4.1-5-4 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4.1-6-1 รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะประมง 
4.1-6-2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ฯ 
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หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

4.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
4.1-7-2 รายงานการประชุมฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ 

กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
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             คณะประมงมีกระบวนการและกลไกสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการ  
และการน าไปใช้ประโยชน์ คณะฯมีการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  
การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ข้าราชการ  พนักงาน และนิสิตได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่าย
จริง  แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี  การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ข้าราชการ  พนักงานได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  คนละ 1 ครั้ง เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท/ปี  ในกรณีที่ปีใดข้าราชการและ
พนักงานยังไม่ได้ใช้สิทธิเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  
สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบรวมในปีต่อไปได้  ทั้งนี้สมทบได้ไม่เกิน 2 ปี (4.2-1-1) 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัย หรืองำน 
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
             คณะประมงมีกระบวนการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห์  และสัง เคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้  และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์  งานวิจัยที่ด าเนินการอยู่นั้น ได้ด าเนินการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (4.2-2-2) และความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้นผลงานวิจัยที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อผู้เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์  โดยภาควิชาชีววิทยา
ประมงได้น าองค์ความรู้จากการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยได้จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัย
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง (4.2-2-1) 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่ 
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
             คณะประมงมีเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังนักวิชาการ  นิสิต  และชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีการจัดท าเอกสารรายงานผลการวิจัย เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งค้นความข้อมูลของผู้
ที่สนใจ  อีกทั้งมีการผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์/เผยแพร่งานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ไปยังนักวิชาการ  นิสิต  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ อ่ืน ๆ เช่น คู่มือส าหรับเกษตรกร  เอกสารงานประชุมวิชาการสาขาประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น (4.2-3-1) (4.2-3-2) 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง 
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

    คณะประมงมีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก อาทิ 
โครงการวิจัย ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ภายในคณะประมง: กรณีศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง โดยส านัก
วิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้ขอน าผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน และมอบหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (4.2-4-1) (4.2-4-2) 
            5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  
และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
                คณะประมง มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรษศาสตร์ ภายใต้การก ากับดูแล
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ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการ
วิชาการ โดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-5-1) 
-ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-5-2) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

          คณะประมง มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรษศาสตร์ ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ  และในปีการศึกษา 
2555  คณะประมงได้รับอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน คือ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย 
ผศ.ดร.มณฑล  อนงค์พรยศกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล , นายอลงกต  อินทรชาติ และนายสาโรจน์  
เริ่มด าริห์ สังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ   และได้รับลิขสิทธิ์ จ านวน 1 ผลงาน  คือ ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ โดย 
ผศ.ภัสสรา  รัตนพิศิฏฐ์  สังกัดภาควิชาการจัดการประมง (4.2-6-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 4 6 6 4 5 5 6 บรรลุ 6 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 เป้ำหมำย 2556 
4.2 4 6 6 4 5 5 6 บรรลุ 6 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.2-1-1 เกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะประมง 
4.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
4.2-2-2 แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
4.2-3-1 รายงานการประชุมวิชาการ มก.สาขาประมง ครั้งที่ 51 
4.2-3-2 คู่มือส าหรับเกษตรกร 
4.2-4-1 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้อันก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างชัดเจน ประจ าปี 2555 (ข้อมูล สวพ.) 
4.2-4-2 หนังสือรับรองผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
4.2-5-1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก

งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551  
4.2-5-2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551  
4.2-6-1 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  250,000 บาท/คน  

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 5,471,726.66 บาท และ
ภายนอก จ านวน  20,967,267.09 บาท  รวมทั้งหมด  26,438,993.75 บาท  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน  64  คน ลาศึกษาต่อ  4  คน และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน  0  คน ลาศึกษาต่อ  0  คน รวม
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด  68  คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
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      =       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
   =  26,438,993.75 
                                    64 
  =         413,109.28 
 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

413,109.28
   =   11.48  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 22,635,290 276,040.12 28,042,875.99 313,328.22 26,438,993.75 307,430.16 5 5 5 250,000 บรรล ุ 250,000 

82 89.50 86 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
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4.3 22,635,290 276,040.12 28,042,875.99 313,328.22 26,438,993.75 413,109.28 5 5 5 250,000 บรรล ุ 250,000 
82 89.50 64 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-1 รายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย ภายใน (สวพ.) 
4.3-2 รายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย ภายนอก (สวพ.) 
4.3-3 สรุปรายละเอียดทุนอุดหนุนวิจัยภายใน-ภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 45  
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รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25 56 14.00 65 16.25 43 10.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0.00 1 0.50 6 3.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0.00 0 0 0 0.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 18 18.00 24 24.00 22 22.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 74 32.00 90 40.75 71 35.75 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 95 95.5 68 
12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ 33.68 42.67 52.57 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

หรือเผยแพร่ 
 คะแนนทีไ่ด ้ 5

20
33.68

 = 8.42 5
20

42.67
 = 10.67 5

20
52.57

 = 13.14 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 32.00 33.68 40.75 42.67 35.00 36.84 5 5 5 ร้อยละ 

45 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

45 95 95.5 95 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 32.00 33.68 40.75 42.67 35.75 52.57 5 5 5 ร้อยละ 

45 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

45 95 95.5 68 

หมำยเหตุ :   
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 25  

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 21 18 7 
 - เชิงสาธารณะ - - 6 
 - เชิงพาณชิย ์ - - 1 
 - เชิงนโยบาย - - 0 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ N/A N/A N/A 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้

ประโยชน ์
21 18 7 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่
ศึกษาต่อ) 

95 95.50 68 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

22.10 18.85 10.29 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20

22.10


 
= 5.53 

5
20


85.18

 
= 4.71 

5
20

10.29
  

= 2.57 

หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 21 22.10 18 18.85 16 16.84 5 4.71 4.21 ร้อยละ 

25 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

25 95 95.5 95 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 21 22.10 18 18.85 7 10.29 5 4.71 2.57 ร้อยละ 

25 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

25 95 95.5 68 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 เอกสารรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 30  

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบัชาต ิ

0.25 6 1.50 8 2.00 1 0.25 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 4 2.00 9 4.50 0 0.00 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 0 0.00 2 1.50 2 1.50 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์าร0
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 
 

0.00 15 15.00 0 0.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับ
รองคุณภาพ 

10 3.50 34 23 3 1.75 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

95 95.5 68 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10
3.68

 = 1.84 5
10

24.08
 = 12.04 5

10
2.57

 = 1.29 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 3.50 3.68 23.00 24.08 1.75 1.84 1.84 5 0.92 ร้อยละ 

30 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

30 95 95.5 95 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 3.50 3.68 23.00 24.08 1.75 2.57 1.84 5 1.29 ร้อยละ 

30 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

30 95 95.5 68 

หมำยเหตุ :   

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2  พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม              4.50 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 50 50 39.00 84.78 25.00 54.35 5.00 5.00  

46.00 46.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     21 17       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     3 3       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 
เรื่อง     15 5 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร ตัวหำร 

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง     46 46 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 3 3 3 5 3.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยูด่ีของ
ชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

               คณะประมง มีการด าเนินการตามระบบและกลไก ภายใต้หลักเกณฑ์ของการให้บริการทางวิชาการของ
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-1) และมีการด าเนินการให้บริการที่สอดคล้องไปกับพันธกิจ
ของคณะประมง นอกจากนี้ คณะได้ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (5.1-1-2) ดังนี้    
 

เป้ำหมำย กลยุทธ์ มำตรกำร 
1. เป็นแหล่งวิชาการท่ีเข้มแข็ง  สามารถ
สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเป็นแหล่งความรู้ส าหรับสังคมและ
ชุมชน 
2. เพื่อ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่
สังคมและชุมชน  โดยมีรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน บุคคลและ
นิสิต ด าเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการ
เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน 
บุคลากรและนิสิต จัดกิจกรรม  / 
โครงการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ชุมชน และสังคม 

 ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานฝ่าย
สนับสนุนวิชาการในการให้บริการทาง
วิชาการจนเป็นท่ียอมรับและสามารถ
สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน 
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ปรับปรุงความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
เพื่อการบริการวิชาการ 

 พัฒนาปรับปรุงด้านปัจจัยเกื้อหนุนและ
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้ เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ
มาตรฐานสากล สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งก าร ขอ งผู้ รั บ ได้ อย่ า ง มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

เพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของสังคมท้ังปัญหาท่ัวไปเฉพาะ
หน้าและเร่งด่วน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน 
บุ คลากรและ นิสิ ต   จั ด กิ จก รรม /
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ชุมชนและสังคม 

 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่
ระดับนานาชาติ 

 ประสานความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายและมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และประเทศ 

 จัดต้ังศูนย์หรือหน่วยงานกลางในระดับ
คณะ ฯ  เ พื่ อ ส นับส นุนก า รจั ดท า
โครงการพัฒนาวิชาการและกิจกรรม
การบริการวิชาการของบุคลากรและ
หน่วยงาน 

 
2.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 

               คณะฯ มีการจัดท านโยบาย และแผนด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งในการด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น  โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ และการ
อบรมสัมมนา  รวมทั้งการน าองค์ความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการร่วมกับเรียนการ
สอน ได้แก่ 

2.1  ภาควิชาการจัดการประมง   

- รายวิชา 01253411 (การส่งเสริมประมง) ได้ก าหนดให้นิสิตน าความรู้ที่ได้รับ ไปจัดท า
โครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

- การบูรณาการการบริการทางวิชาการจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนางานวิจัย
ด้านประมงนอกน่านน้ า” กับการเรียนการสอนในรายวิชา 01253497 (สัมมนา) โดย
ก าหนดให้นิสิตผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว ไปค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือจัดท าสัมมนาภายใต้
รายวิชา (5.1-2-1) 
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               2.2  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง รายวิชา 01254499 (การฝึกงาน) ได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
บริการวิชาการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์น้ า”  รวมทั้งมีการน าตัวอย่างที่ได้จากการท า Workshop ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา 01254423 การ
ควบคุมคุณภาพสัตว์น้ า (5.1-2-2)  

2.3  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

- รายวิชา 01251371 (Aquatic Animal Feed) ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการตามโครงการตรวจรับรอง และทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ า
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มาใช้ในการเรียนการสอน (5.1-2-3) 

 

- รายวิชาการ 01251351 (Water Quality for Aquaculture) ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้
จากการบริการวิชาการตามโครงการติดตาม ตรวจสอบโลหะหนักในสัตว์น้ า ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาใช้ในการเรียนการสอน (5.1-2-4) 

    2.4  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ โดยบุคลากรวิจัยประจ าศูนย์ และสถานีวิจัย ได้น าองค์ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การ
รับเชิญสอนในรายวิชาต่าง ๆ การท าหน้าที่ควบคุม ดูแลการฝึกงานภาคสนามของนิสิต มก.และนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  การท าหน้าที่ที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ โครงงานต่าง ๆ ตลอดจนการท า
หน้าที่ควบคุม ดูแลการทดสอบวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง  (5.1-2-5) เป็นต้น 

3.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 

               คณะฯ มีการจัดท านโยบาย และแผนด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งในการด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น  โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ และการ
อบรมสัมมนา  รวมทั้งการน าองค์ความรู้และประสบการณ์จากการด าเนินงานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการบูรณา
การกับงานวิจัย ได้แก่ 

3.1 ภาควิชาการจัดการประมง 
- โครงการบริการวิชาการเรื่อง Aquaclimate ได้น าผลจากการบริการทางวิชาการมาวิเคราะห์ 
  ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อจัดท า Manuscript เรื่อง “Production function analysis of the 
  Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) farming in the Mekong Delta,  
  Vietnam in relation to climate change impacts” ส าหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
  ต่างประเทศ (5.1-3-1) 

3.2 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  



197 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

- โครงการบริการวิชาการประกอบงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการ 
  ผลิตสินค้าปลานิล / กุ้งขาว ตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย  
  อาหาร” (5.1-3-2) 

3.3 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย ดังนี้ 
-  โครงการวิจัยสถานภาพคุณภาพน้ า ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ าและการปนเปื้อนสารมลพิษ 
   บริเวณท่ีมีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ได้น าความรู้ 
   จากโครงการพัฒนาวิชาการโครงการติดตาม ตรวจสอบโลหะหนักในสัตว์น้ า ตามแผนปฏิบัติการ 
   ป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   มาร่วมวิเคราะห์และรายงานบันทึกความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (5.1-3-3) 

   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 3 5 5 3 5 5 5 บรรลุ 5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 3 5 3 3 5 3 5 ไม่บรรล ุ 5 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 ระเบียบพัฒนาวิชาการ 2551 
5.1-1-2 แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ (แผนยุทธศาสตร์คณะประมง  พ.ศ.  2556-2560) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-2-1 รายวิชา 01253411 (การส่งเสริมประมง) และ 01253497 (สัมมนา) มีการบูรณาการ

การบริการทางวิชาการจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนางานวิจัยด้าน
ประมงนอกน่านน้ า” กับการเรียนการสอน  

5.1-2-2 รายวิชา 01254499 (การฝึกงาน) ได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากการบริการวิชาการ  
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า”   

5.1-2-3 รายวิชา 01251371 (Aquatic Animal Feed) ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการตามโครงการตรวจรับรอง และทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
สัตว์น้ าและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

5.1-2-4 รายวิชาการ 01251351 (Water Quality for Aquaculture) ได้มีการบูรณาการองค์
ความรู้จากการบริการวิชาการตามโครงการติดตาม ตรวจสอบโลหะหนักในสัตว์น้ าฯ มา
ใช้ในการเรียนการสอน  

5.1-2-5 ผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
5.1-3-1 โครงการบริการวิชาการเรื่อง Aquaclimate (ภาควิชาการจัดการประมง) 
5.1-3-2 โครงการบริการวิชาการประกอบงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าปลานิล / กุ้งขาว (ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง) 
5.1-3-3 โครงการโครงการวิจัยสถานภาพคุณภาพน้ า ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ าและการ

ปนเปื้อนสารมลพิษฯ (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ

ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 
              ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง ได้มอบหมายให้ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ด าเนินการส ารวจความ

ต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น / ชุมชน 

(5.2-1-1) เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน และ

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตร

เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2556 และครั้งที่ 2 วันที่ 

10 พฤษภาคม 2556 ณ ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า คณะประมง 

ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งานบริการวิชาการ) โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การ

พัฒนา มก. 

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  หรือ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

    ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีนโยบายและได้ก าหนดแผนงานเพ่ือรองรับภารกิจด้านการบริการ
ทางวิชาการอย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการและเสริมความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ซึ่งมีรูปแบบการจัดบริการที่
หลากหลาย ทั้งบริการแบบให้เปล่า และก่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงาน จัดโดยภาควิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
คณะประมงมีผลงานความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

หน่วยงำน จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรม 
ภาครัฐ 15 
ภาคเอกชน 24 
ชุมชน 1 
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หน่วยงานวิชาชีพ - 
อ่ืน ๆ 6 

รวม 46 
 

ตัวอย่างโครงการที่มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ  เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ อาทิเช่น  

- ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิต
อาหารเลี้ยงปลา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2556 และครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 
2556 ณ ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า คณะประมง ทั้งนี้ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งานบริการวิชาการ) โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. 
(5.2-2-1) 

- โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “Aquaclimate” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก The 
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานนานาชาติ ได้แก่ 1) Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) 2) The Norwegian 
Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk) 3) Akvaplan-niva (Norway) 4) 
Department of Primary Industry (Australia) และ 5) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น 1) Cantho University (ประเทศเวียดนาม) 2) Research 
Institute of Aquaculture No.2 (RIA2) (ประเทศเวียดนาม) และ 3) Central Institute of Brackish Water 
Aquaculture (CIBA) (ประเทศอินเดีย) คณะผู้ด าเนินโครงการได้ด าเนินการตามข้อตกลงของโครงการและได้น าผล
การด าเนินการดังกล่าวน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   เพ่ือให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การ
วิจัยและการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศเวียดนาม (เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้ง และการเลี้ยง
ปลาสวาย)   เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคเอเชียและชุมชนในภูมิภาคอ่ืนที่มีกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงที่คล้ายคลึงกัน (5.2-2-2) 

- โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดท าเกณฑ์ปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี

ส าหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า” จากความร่วมมือด้านการบริการวิชาการนี้  

ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามาตรฐาน

สินค้าเกษตรดังกล่าวต่อหน่วยงานผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ (5.2-2-3) 

- ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ สังกัดภาควิชาการจัดการประมง ได้รับเชิญจาก บริษัท ปตท. ส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เพ่ือเป็นที่ปรึกษา เรื่อง รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องค่าเสียหายจาก

เหตุการณ์น้ ามันดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทารา ส าหรับความร่วมมือด้านบริการวิชาการนี้ มีขอบเขตของงาน ดังนี้ 

ตรวจทานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหายของเหตุการณ์มอนทาราของรัฐบาลอินโดนีเซีย 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=naca&source=web&cd=1&ved=0CGUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enaca.org%2F&ei=QDfHT-bPGY7OrQeF5ZXnDg&usg=AFQjCNFRVFV7a-282QTDFJz9M-qa-fERGA
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=ciba%20ceter%20institute%20for%20brackish%20aquaculture%20india&source=web&cd=1&ved=0CGEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcareer.webindia123.com%2Fcareer%2Finstitutes%2FvDetails.asp%3Fgroup%3D359%26inst_no%3D9476&ei=STjHT67OHserrAfx4snPDg&usg=AFQjCNGtqhz-9AJYor42k_s6nSNbmj4Tyw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=ciba%20ceter%20institute%20for%20brackish%20aquaculture%20india&source=web&cd=1&ved=0CGEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcareer.webindia123.com%2Fcareer%2Finstitutes%2FvDetails.asp%3Fgroup%3D359%26inst_no%3D9476&ei=STjHT67OHserrAfx4snPDg&usg=AFQjCNGtqhz-9AJYor42k_s6nSNbmj4Tyw
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ตรวจสอบผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหายฯ ให้ค าปรึกษาเพ่ือด าเนินการและตอบ

ค าถามด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายฯ และด าเนินงานด้านอื่นๆ เพ่ิมตาม

ตามที่ได้ตกลงกันทั้งสองฝ่าย (5.2-2-4) 

                3.  มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
 จากการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการ

การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้ด าเนินการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการ ฯ ดังกล่าวที่มีต่อผู้เข้าร่วม

โครงการฯ   ซึ่งจากผลประเมินประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์  (ได้

คะแนนเฉลี่ย 4.32 จากคะแนนเต็ม 5)  และในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และ

ต้องการให้มีการด าเนินโครงการในลักษณะนี้อีกต่อไป (5.2-3-1) 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำร 

    จากผลการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และ
โครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์น้ า ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้วางแนวทางการด าเนินงานตามวงจร PDCA ซึ่งจักได้น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงต่อไป (5.2-4-1) 

 

5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน
คณะและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผล
พลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา ได้มีการจัดท ำเป็นเอกสำรรำยงำน พร้อมกับมีกำร
จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวให้กับผู้เข้ำอบรมและบุคลำกรทั่วไป (5.2-5-1) 

- โครงการบริการวิชาการ “AquaClimate”   มีการพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ และจัดท า
เป็นเอกสารรายงาน พร้อมกับมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการทางวิชาการให้กับบุคลากรทั่วไป ผ่านเว็บ
ไซด์ของ Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) (www.enaca.org) (5.2-5-2) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=naca&source=web&cd=1&ved=0CGUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enaca.org%2F&ei=QDfHT-bPGY7OrQeF5ZXnDg&usg=AFQjCNFRVFV7a-282QTDFJz9M-qa-fERGA
http://www.enaca.org/
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 1 5 5 1 5 5 5 บรรลุ 5 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 1 5 5 1 5 5 5 บรรลุ 5 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-1 ผลส ารวจความต้องการฝึกอบรมของเกษตรกร 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการ 
การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา 

5.2-2-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการ 
การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา 

5.2-2-2 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “Aquaclimate” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
The Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) โครงการนี้
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนานาชาติ 

5.2-2-3 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดท าเกณฑ์ปฏิบัติด้าน
สุขลักษณะที่ดีส าหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า” 

5.2-2-4 หนังสือเชิญจาก บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 
เพ่ือเป็นที่ปรึกษา เรื่อง รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ ามันดิบ
รั่วไหลจากแหล่งมอนทารา 

5.2-3-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการ

ใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา 

5.2-4-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการ
ใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา  



203 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-5-1 เอกสารเผยแพร่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบทฯ 
5.2-5-2 เอกสารโครงการบริการวิชาการ “AQUACLIMATE” (จากเว็ปไซต์ NACA) 

 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 50 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

7 10 17 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 9 11 3 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
7 1 5 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 23 35 46 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
30.43 62.86 54.35 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

30.43
  

=5.07 

5
30

62.86
  

=10.48 

5
30

54.35
   

= 9.06 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 7 30.43 22 62.86 39 84.78 5 5 5 ร้อยละ 
50 

บรรลุ ร้อยละ 
50 23 35 46 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 7 30.43 22 62.86 25 54.35 5 5 5 ร้อยละ 
50 

บรรลุ ร้อยละ 
50 23 35 46 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 แบบเก็บบริการวชิาการ 1 งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3 ข้อ  
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
    จากแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (2555 – 2559) คณะประมงได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางการ

ด าเนินงานหลัก 5 กลยุทธ์  และเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะประมงเป็นไปในแนวทางที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนด
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2555 ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 8 แผน โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ที่ 3 เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข็มแข็งในการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ได้มีการก าหนด
แผนงานที่สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว คือ แผนงานที่ 3 แผนงานการบริการวิชาการ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ 1) เป็น
แหล่งวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  2) เป็นแหล่งความรู้ส าหรับสังคม
และชุมชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน  (9-1-1)    จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในปี
การศึกษา 2555 ได้มีการด าเนินการในภารกิจด้านบริการวิชาการตามวงจร PDCA และมีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของโครงการ ฯ ดังกล่าวที่มีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหาร
เลี้ยงปลา โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังลุ่มน้ าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี และ
หน่วยงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี   จากรายงานผลการด าเนินการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา 
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้ด าเนินการตามวงจร PDCA และมีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการ ฯ ดังกล่าวที่มีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ   โดยสรุปในภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และต้องการให้มีการด าเนินโครงการในลักษณะนี้อีกต่อไป  
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- สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเพาะและ
อนุบาลลูกปูม้าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ   และมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
โครงการ ฯ ดังกล่าวที่มีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  โดยผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการเผยแพร่แก่ชุมชน หรือน าไปประกอบอาชีพต่อไปได้ 

- โครงการ Strengthening Adaptive Capacities to the Impacts of Climate Change in 
Resource-poor Small-scale Aquaculture and Aquatic Resources-dependent Sector in the South 
and South-east Asian Region  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนานาชาติ และหน่วยงานท้องถิ่นใน
ประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งคณะผู้ด าเนินโครงการได้ด าเนินการตามข้อตกลงของโครงการมีการประชุม
วางแผนร่วมกัน วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ตลอดจนได้น าผลการด าเนินการดังกล่าวน าเสนอต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง    

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) แผนงานที่ 3 แผนงานบริการวิชาการ ได้มีการ

ก าหนดเป้าหมายไว้ 6 เป้าหมายและสามรถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 5 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 83.33  
ด าเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  (9-2-1) ดังนี้  

 

แผนงำน 
โครงกำร /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
ร้อยละของกำร
บรรลุเป้ำหมำย 

แผนงานท่ี 3
แผนงาน
บริการ
วิชาการ 

1 )  ส่ ง เ ส ริ ม และ
สนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ  

- จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

35 โครงการ/กิจกรรม 46 โครงการ 131.43 

-จ านวนผู้รับ บริการ ไม่น้อยกว่า 600 คน 600 คน  
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 3.5 
ขึ้นไป 
 

4.25 100 

3. บริการ
วิชาการ (ต่อ) 

2) ส่งเสริมการจัด
โครงการบริการ
วิชาการหรือ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และ
เทคโนโลยีที่
สามารถสรา้ง
รายได้ให้กับ
หน่วยงาน 

- ร้อยละของ
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการหรือ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี
ที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับหน่วยงานต่อ
จ านวนกิจกรรม/
โครงการบริการ
วิชาการหรือฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้และ

ร้อยละ 20 ของจ านวน
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการหรือ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี
ทั้งหมด 
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แผนงำน 
โครงกำร /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
ร้อยละของกำร
บรรลุเป้ำหมำย 

เทคโนโลยีทั้งหมด 
 3) โครงการจัดท า

เอกสารเผยแพร่
ข่าวสารและความรู ้

- จ านวนจดหมาย
ข่าวคณะประมงท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร ่

6 ฉบับ/ปี 6 ฉบับ/ปี 100 

 4) ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายหรือ
ความร่วมมือ
ร่วมกันในการ
ให้บริการวิชาการ 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
มีการสร้างเครือข่าย
หรือความร่วมมือ
ร่วมกันในการ
ให้บริการวิชาการ 

1 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 
(กลุ่มเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลานลิ
ในกระชังลุ่มน้ าแม่
กลอง จังหวัด
กาญจนบุรี และ
หน่วยงานประมง
จังหวัด
กาญจนบุรี)   

100 

 
3.   ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

                โครงการ Strengthening Adaptive Capacities to the Impacts of Climate Change in 
Resource-poor Small-scale Aquaculture and Aquatic Resources-dependent Sector in the South 
and South-east Asian Region เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนาม อินเดีย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวาย
ประเทศเวียดนาม และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ร่วมเรียนรู้กับผู้ด าเนินโครงการ และได้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การให้ข้อมูลด้านการเลี้ยง การตอบแบบสัมภาษณ์ การเข้าร่วมประชุม 
Focus group และการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีความต่อเนื่องตั้งแต่โครงการเริ่มต้น ปี 
พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 (9-3-1)   

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 ด้วยคณะประมงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพ่ือเป็น 
การพัฒนา และสร้างประโยชน์ ตลอดจนความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร จึงได้ก าหนดให้
นโยบายทางด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของคณะประมงในระยะยาว โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่าง  ๆ เช่น ธนาคารออมสิน ,      า  ม   , 
     า    ม    ร ร  ป                ร  าร  า ท        ามร   าร  าะ  ะ   บา    ป ม า      าร   ร         
ทร   า รปูม้าในธรรมชาติ มาอย่างต่อเนื่อง 
     โดยในปีการศึกษา 2555 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการได้ร่วมกับฝ่ายพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม  ธนาคารออมสิน ,      า ร   มา     ร    า   า ารปูม า  ม       ป   า จังหวัด
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ประ  บ  ร       และจังหวัดสมุทรสาคร รวม 15 ชุมชน จัดโครงการถ่ายทอดความรู้การเพาะและอนุบาลลูกปูม้า 
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์นอกเหนือไปจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ แล้วยัง
เป็นการส่งเสริม และเพ่ิมศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าให้กับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
มีคุณค่าต่อสังคมและชุมชน โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของคนในชุมชน เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อ เนื่อง
และยั่งยืน 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 
-  จากการด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าใน

ธรรมชาติ และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แก่ชุมชน หรือน าไปประกอบอาชีพต่อไปได้ (9-5-1)     

- โครงการ Strengthening Adaptive Capacities to the Impacts of Climate Change in 
Resource-poor Small-scale Aquaculture and Aquatic Resources-dependent Sector in the South 
and South-east Asian Region ได้จัดท าข้อเสนอแนะนโยบายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า ในประเทศที่เข้าร่วม
โครงการ เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนาม อินเดีย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวายประเทศเวียดนาม และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยข้อเสนอแนะนโยบายดังกล่าว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศดังกล่าว และประเทศอ่ืนๆ ที่มีระบบการเพาะเลี้ยงใกล้เคียงกัน (9-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 3 3 3 3 3 3 3 บรรลุ 3 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 3 3 5 3 3 5 3 บรรลุ 5 
หมำยเหตุ :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) คณะประมง แผนการด าเนินงาน  

คณะประมง ปี 2555 
9-2-1 รายงานผลการด าเนินงาน คณะประมง ประจ าปีงบประมาณ 2555 
9-3-1 โครงการ Strengthening Adaptive Capacities to the Impacts of Climate 

Change in Resource-poor Small-scale Aquacultureฯ 
9-4-1 

 
 

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10407-08/152 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรื่อง  ขอ
อนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า
ในธรรมชาติ 

9-5-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรชนบท 
โครงการอบรมหลักสูตรการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าใน
ธรรมชาติ 

9-5-2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า จากโครงกำร Strengthening 
Adaptive Capacities to the Impacts of Climate Change in Resource-poor 
Small-scale Aquaculture ฯ 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.67  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี     ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 
 

ตารางที ่2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม             3.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5 4.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 3 3 4 3.00 4.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 5 4.00 5.00   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมำณสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ
ด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
                 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีแผนงานรองรับในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงาน บุคลากร และนิสิต จัดโครงการ / กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวน 
952,900 บาท โดยมีการจัดโครงการ / กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นการจัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ 
และการท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา นอกจากโครงการ / กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีแล้ว คณะ ฯ ได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านอ่ืน ๆ เช่น โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ , โครงการธรรมะน าพาสุข เป็นต้น  (6.1-1-1) 
   2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม
นิสิต 
               ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นิสิต โดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม นั้น ในรูปแบบของการเป็นผู้เข้าร่วมและ
ประเมินผลโครงการ และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 8 โครงการ (6.1-2-1) ได้แก่ 

1) วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจ าปี 2555 

3) ขอขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร ประจ าปี 2555 

4) ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2556 

5) ธรรมะน าพาสุข 

6) วันสงกรานต์ ประจ าปี 2556 

7) โครงการท าบุญท าทานและเสริมสร้างสมาธิ (ภาควิชาการจัดการประมง) 
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8) กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนิสิตตัวอย่างที่แต่งกายถูกระเบียบและมีความประพฤติดี ประจ าปี

การศึกษา 2555 (ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง) 

 3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
     คณะประมงมีการเผยแพร่โครงการ / กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยผ่าน
ทางเว็ปไซด์ และจดหมายข่าวคณะประมง (6.1-3-1) 
 4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
     คณะประมง มีประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้  

- โครงการ “ขอขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร ประจ าปี 2555” มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง

ความรักความผูกพันที่คณะประมง มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ และเพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

ระหว่างบุคลากรของคณะประมงทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผลการประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับคะแนน 4.31  

(6.1-4-1) 

- โครงการ “ท าบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่คณะประมง ประจ าปี 2556” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะประมง ร่วมกิจกรรมท าบุญร่วมกัน 2) เพ่ือให้บุคลากร

ร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความผูกพันธ์ในหมู่คณะ ซึ่งผลการประเมินความส าเร็จอยู่ใน

ระดับคะแนน 4.01 ( 6.1-4-2) 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
        ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง จัดโครงการพิธีวางพวงมาลา
อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรบ์ ขึ้ยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการระลึก
ถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์ ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งคณะประมง และเป็นผู้ที่มีคุณูปการ
อย่างสูงต่อการศึกษา และการพัฒนาการประมงของประเทศไทย รวมทั้ งเป็นการปลูกจิตส านึกในความรักสถาบัน
ให้กับนิสิตปัจจุบัน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของนิสิตในโครงการฯ (6.1-5-1) 
                  จากการด าเนินโครงการดังกล่าว คณะประมงได้มีการจัดรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินการใน
ภาพรวม เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ และการมีส่วนร่วมของนิสิตเป็นประจ าทุกปี  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 3 4 4 3 4 4 5 ไม่บรรลุ 5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 3 4 5 3 4 5 5 บรรลุ 5 

หมำยเหตุ :   
รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6.1-1-1 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 

6.1-2-1 โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1-3-1 เว็ปไซด์ และจดหมายข่าวคณะประมง 

6.1-4-1 ผลการประเมินโครงการ “ขอขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร ประจ าปี 2555” 

6.1-4-2 ผลการประเมินโครงการ โครงการ “ท าบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่
คณะประมง ประจ าปี 2556” 

6.1-5-1 รายงานผลการประเมินโครงการ “พิธีวางพวงมาลาอนุสารีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัม
พรรย์” คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 
       ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง ได้ด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตแ้ผนงานที่ 

6 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (10-1-1)  และได้ด าเนินการตามวงจร PDCA อย่างครบถ้วน  ดังนี้ 
1.1 มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีแผนงานรองรับในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงาน 

บุคลากร และนิสิต จัดโครงการ / กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  

1.2 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวน 952,900   บาท  
1.3 มีการจัดโครงการ / กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตามแผนงานที่ก าหนด เช่นการจัด

งานตามเทศกาลต่าง ๆ และการท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา นอกจากโครงการ / กิจกรรม
เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว คณะ ฯ ได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านอ่ืน ๆ เช่น โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ , โครงการธรรมะ
น าพาสุข , โครงการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เป็นต้น  

1.4 มีการประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม  
1.5 มีการน าผลการประเมิน มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในรอบถัดไป 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
              จากรายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบปีการศึกษา 2555  มีการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ครบทุกโครงการ / กิจกรรม หรือคิดเป็นร้อยละ 100 (10-2-1) 

3. มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง 
              คณะประมงได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้บรรจุไว้ในแผน
ระยะยาว (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) และแผนระยะสั้น (แผนการด าเนินงานประจ าปี ) รวมทั้งมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ / กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง (10-3-1) 
 4.  เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ภำยนอก 

คณะประมงร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงได้จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญ 
 อินทรัมพรรย์ ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์  ของทุกปี เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของท่าน ซึ่ง
ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อคณะประมง โดยเป็นผู้วางแผนก่อตั้ง รวมทั้งด ารงต าแหน่งคณบดีคนแรกของคณะ
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ประมง  ระหว่างปี พ.ศ. 2487-2505 และจากผลการด าเนินงานของท่านส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษา และเป็น
รากฐานให้คณะประมงมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน 
      การจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมนิสิตศิษย์เก่าคณะประมง  ศิษย์เก่า  
อดีตผู้ร่วมงาน  ข้าราชการคณะประมง  กรมประมง และส่วนราชการอ่ืน ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้
ร่วมกันแสดงออกถึงความเคารพ และระลึกถึงคุณูปการของ ศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์ ที่มีต่อวงการศึกษา 
และการพัฒนาวิชาการประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประเทศไทย (10-4-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 3 3 3 3 3 3 3 บรรลุ 3 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 3 3 4 3 3 4 3 บรรลุ 3 
หมำยเหตุ :   

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

10-1-1 แผนงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
10-2-1 รายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
10-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 
10-4-1 โครงการพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน

ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

               คณะประมง มีการสนับสนุน / ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ / กิจกรรม หรือการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะประมงหรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น   (11-1-1)  
โครงการ / กิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของคณะประมงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์ , โครงการขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร และโครงการวันสงกรานต์ เป็นต้น 
(11-1-2)   
            2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำม
สุนทรีย์ 
                คณะประมงตระหนักและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ และความสวยงามของอาคารสถานที่ โดยคณะประมงได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตกแต่ง 
อาทิ ห้องประชุม ห้องเรียน รวมทั้งห้องสุขา เป็นต้น (11-2-1)  เพ่ือให้เกิดความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้มาใช้บริการ  รวมทั้งทางด้านความปลอดภัย ได้มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
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ระงับอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยตลอดจนการ
ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (11-2-2) 
             3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                 คณะประมงตระหนักและให้ความส าคัญต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณคณะประมง โดยในปี
การศึกษา 2555 คณะประมงได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณคณะประมงให้อยู่
ในสภาพที่สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสมต่อการศึกษาของนิสิตและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  (11-3-1) 

4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วน
ร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   คณะประมงภายใต้การบริหารงานของคณบดี ได้ก าหนดนโยบายเพื่อการสนับสนุนการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริมให้หน่วยงาน บุคลากร และ
นิสิต ได้จัดกิจกรรม/โครงการสืบสาน อนุรักษ์ เอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามให้กับบุคลากรและนิสิตของคณะประมง  อาทิเช่น  อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ  
อินทรัมพรรย์ เป็นสถานที่ส าหรับจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของท่าน ซึ่ง
ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อคณะประมง และคณะประมงได้จัดพิธีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี  นอกจากนี้
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการด าเนินงานภายในบริเวณคณะประมง อาทิเช่น  โครงการงานวันสงกรานต์ ,  โครงการ
ขอบพระคุณจากใจเรา .. ชาวมีนกร เป็นต้น  คณะประมงได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม และการจัด
พ้ืนที่ที่เหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(11-4-1) และ (11-4-2) 
                  5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5   
                       ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีระดับคะแนนจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับ 4.04 คะแนน (ข้อมูลกองแผน) (11-5-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 2 4 4 2 4 4 4 บรรลุ 4 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 2 4 5 2 4 5 4 บรรลุ 5 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

11-1-1 ค าสั่งคณะประมง ที่มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ / 
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

11-1-2 โครงการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์ , โครงการขอบพระคุณ
จากใจเรา...ชาวมีนกร  และโครงการวันสงกรานต์ 

11-2-1 ภาพถ่ายห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องสุขา 
11-2-2 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2555 
11-3-1 ภาพถ่ายสภาพโดยรอบบริเวณคณะประมง 
11-4-1 แผนยุทธศาสตร์คณะประมง พ.ศ.  2556-2560 
11-4-2 รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
11-5-1 เอกสารสรุปผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อมูลกองแผน) 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร             4.75 4.75   

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
และผูบ้ริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4.50 4.50 3.75 3.75 3.75 3.75 ไม่
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมำยเหตุ : หากจะประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงข้อมลูการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว ้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ / ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมิน
ตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 
             คณะกรรมการประจ าคณะประมงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ / ข้อบังคับท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน และใน
คราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมง ครั้งที่ 1/2556  วันที่ 29 มกราคม  2556 ได้มีมติเห็นชอบกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.1-1-1) และ (7.1-1-2) 
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 2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคณะ 
              ผู้บริหารคณะประมง ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะประมง 5 ปี (2551 – 2555)      
(7.1-2-1) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551 – 2554)  (7.1-2-2) เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงาน  โดยได้ก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ ในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการน าข้อมูล
สารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่นข้อมูลด้านการวิจัย ด้านพัฒนาวิชาการ ด้านนิสิต เป็นต้น มาเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานและพัฒนาคณะ   
 3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของคณะไปยังบุคลำกรในคณะ 
              ในปีการศึกษา 2555 คณบดีคณะประมงได้มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานภายในคณะประมง  และมีการน าผลการด าเนินงานบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมงเพ่ือพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการ
บริหารไปยังบุคลากรในคณะ  โดยจัดให้มีกิจกรรมการประชุมบุคลากรคณะประมง เป็นส่ วนหนึ่งของโครงการ
ขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร และโครงการวันขึ้นปีใหม่ 2556 ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรของคณะประมง  (7.1-3-1) และ (7.1-3-2) 
 
 4.  ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในคณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกรทั้งคณะ อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 
               ผู้บริหารคณะประมง  สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  โดยการแต่งตั้งให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นกรรมการ , 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะประมง (7.1-4-1) และในปีการศึกษา 2555 
ได้จัดให้มีกิจกรรมการประชุมบุคลากรคณะประมง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร และ
โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2556 ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของคณะประมง (7.1-4-2) 
และ (7.1-4-3) 
 5.  ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะเต็มตำมศักยภำพ 
               ผู้บริหารคณะประมง ได้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ ประกอบด้วยการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุน ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะความช านาญในวิชาชีพ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2555 มีจ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง จ านวน 70 คน  (ไม่นับซ้ า) (7.1-5-1) (7.1-5-2) 
 6.  ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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           คณะผู้บริหารคณะประมง ได้ด าเนินการบริหารงานคณะด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของคณะประมงเป็นหลัก ดังนี้ 
               -  มีการกระจายอ านาจและใช้หลักความเสนอภาคในการบริหาร  โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดี เพ่ือรับมอบการบริหารจัดการ จากคณบดี และมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
หน่วยงานภายในหรือตัวแทน ในการบริหารจัดการทุกภารกิจที่เก่ียวข้องทั้งหมดให้กับคณะ (7.1-6-1) 

- มีการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอาทิ การจัดท ารายงานทางการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะประมง  รายงานผลการควบคุม
ภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงคณะประมง เป็นต้น (7.1-6-2) 

 7.  คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

           ในปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้ งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ใช้ผลการติดตามและประเมินฯ ผู้บริหาร (คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านัก) ตามรอบปี พ.ศ. 2555 ในการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีการศึกษา 
2555 และเห็นชอบผลการติดตามและประเมินฯ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ ปีการศึกษา 
2555 คณะประมง มีค่าคะแนนการประเมินผลคณบดี เท่ากับ 3.75 จากคะแนนเต็ม และจักได้บรรจุเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมง ครั้งที่ 6 / 2556 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 เพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมินและก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงต่อไป (7.1-7-1)  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 4 7 7 3 5 5 7 บรรลุ 7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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7.1 4 7 7 3 5 5 7 บรรลุ 7 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมง ครั้งที่ 1/2556    
วันที่  29 มกราคม  2556 

7.1-1-2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะประมง 
7.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะประมง (2551-2555) 
7.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551 – 2554) 
7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมง ประจ าปีการศึกษา 2555 
7.1-3-2 หนังสือเชิญและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรคณะประมง 
7.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะประมง 
7.1-4-2 Powerpoint ประกอบการประชุมบุคลากร ในกิจกรรมผู้บริหารพบุคลากรคณะประมง 
7.1-4-3 หนังสือเชิญและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรคณะประมง ครั้งที่ 1 

(โครงการขอบพระคุณจากในเรา...ชาวมีนกร)  และครั้งที่ 2 (โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2556) 
7.1-5-1 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.1-5-2 แบบเก็บข้อมูลดิบด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
7.1-6-2 รายงานทางการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะประมง  และ รายงาน

ผลการควบคุมภายใน  
7.1-7-1 รายงานผลการติดตาม และประเมินฯ ผู้บริหาร (คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และ

ผู้อ านวยการส านัก) ตามรอบปี พ.ศ. 2555  
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

 
 

 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 
                 คณะประมงได้มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ โดยในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้ก าหนดให้จัดโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ไว้
ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 (7.2-1-1)  โดยก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะประมง ดังนี้คอื 
    ประเด็นความรู้ การพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน 

   2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 
อย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 

  คณะประมงได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดในข้อ 1 คือกลุ่ม 
นิสิต บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน  (7.2-2-1) 
             3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
                 - คณะประมงได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร จ านวน 1 โครงการ คือโครงการ
ฝึกอบรมระเบียบวิธีเกี่ยวกับงานพัสดุ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e- P   ม      ท    
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1 -1   ม  า ม  2556 โดยมีวิทยากรจากกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย ถ่ายทอดทักษะ 
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง ให้กับบุคลากรภายในคณะประมง (7.2-3-1) 

          4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) 
                  คณะประมง ได้รวบรวมความรู้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กร มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  จาก
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น งานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขานุการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  รวมทั้งท า
การเผยแพร่ให้กับบุคลากร ผ่านทางเอกสารประกอบกิจกรรม ฯ (7.2-4-1) 
             5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น
ลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
    จากการด าเนินโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร จ านวน 1 โครงการ คือโครงการฝึกอบรม
ระเบียบวิธีเกี่ยวกับงานพัสดุ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e- P   ม      ท    1 -1   
ม  า ม  2556 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (7.2-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 3 5 5 3 5 5 5 บรรลุ 5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 3 5 5 3 5 5 5 บรรลุ 5 

หมำยเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.2-2-1 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.2-3-1 เอกสารโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
7.2-4-1 เอกสารประกอบโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
7.2-5-1 รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
          1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan)  
              คณะประมง ได้มีการด าเนินการก าหนดให้มีแผนระบบสารสนเทศคณะประมง โดยใช้ระบบและกลไกใน
การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ตามค าสั่งประมงที่ 2264/2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2554 พร้อมแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   ซึ่งคณะท างานได้
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ด าเนินการจัดท าแผนสารสนเทศท่ีมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะประมง โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 
3 ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ท างานของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรองค์กรและการให้บริการของ
คณะประมงด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของบุคลากร 
               คณะท างานฯ ได้เสนอแผนระบบสารสนเทศคณะประมง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมง 
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เพ่ือพิจารณา และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าต่อไป (7.3-1-1) (7.3-1-2) และ (7.3-1-3) 
          2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะ  โดยอย่ำงน้อยต้อง
ครอบคลุม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
              คณะประมง ปัจจุบันมีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการจัดสินใจร่วมกับฐานข้อมูล
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ฐานข้อมูลด้านนิสิต จากส านักทะเบียนและประมวลผล , ฐานข้อมูลด้านการ
วิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. เป็นต้น  
              ปัจจุบันคณะประมงได้น าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานบางส่วน เช่น ระบบรายงานผล
การเงินของคณะ  ระบบงานงานผลการเรียนของนิสิต นอกจากยังมีหน่วยงานย่อย คือ ภาควิชาการจัดการประมงได้
น าระบบสารสนเทศมาใช้กับงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับและส่งหนังสือ  โดยบุคลากรภายในภาควิชาสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในปีการศึกษา 2555  คณะประมงให้ให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย ชื่อโครงการ “ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง : กรณีศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์
ประมง”   ซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือมาบริหารจัดการงานเอกสารของหน่วยงานภายใน
คณะประมงให้มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับองค์ประกอบประกันคุณภาพ 
และสามารถสืบค้นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสะดวกรวดเร็ว และรองรับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและคณะฯ  (7.3-2-1)  
          3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
              โครงการ “ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ฯ” ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและติดตั้งระบบในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555 จากนั้นได้ด าเนินการอบรมให้เจ้าหน้าที่งานธุรการของคณะประมงรวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่สนใจ จ านวน 
22 คน หลังการการทดลองใช้ระบบได้ให้ผู้เข้าอบรมประเมินความพึงพอใจผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งผลการประเมิน
ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.17  จากคะแนนเต็ม 5 ได้คุณภาพระดับพอใจมาก (7.3-3-1) 

 4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
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               จากได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ผู้ใช้ทดลองใช้ระบบได้มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดหมวดเอกสาร ซึ่งคณะประมงใช้ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงระบบฯ เป็นที่เรียบร้อย และได้ด าเนินการ
อบรมผู้ใช้ระบบรอบ 2 ซึ่งผลประเมินรอบ 2 ได้พบปัญหาการใช้งานใด ๆ (7.3-4-1) 
           5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด 
               คณะประมงได้ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามที่ สกอ. 
ก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา (CHE QA Online)   นอกจากนี้คณะประมงได้
พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง ซึ่งเป็นการจัดเก็บเอกสารตามองค์ประกอบประกันคุณภาพ 
ทั้งนี้เพ่ือสามารถน าส่งเอกสารหลักฐานที่จัดเก็บในระบบนี้เข้าระบบ CHE  QA Online  (7.3-5-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 1 5 5 1 5 5 5 บรรลุ 5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 1 5 5 1 5 5 5 บรรลุ 5 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-1 การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ค าสั่งประมงที่ 2264/2554  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 

7.3-1-2 การแตง่ตั้งคณะท างานจัดท าแผนระบบสารสนเทศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.3-1-3 แผนระบบสารสนเทศ คณะประมง ปี พ.ศ.2555-2558 
7.3-2-1 ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ http://fmgtdb.fish.ku.ac.th 
7.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ปีการศึกษา 2555 
7.3-4-1 ผลการปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ http://fmgtdb.fish.ku.ac.th 
7.3-5-1 บันทึกข้อความส านักประกันคุณภาพ ที่ ศธ0513.10118/377 ลงวันที่ 11 เมษายน 

2555 
 

http://fmgtdb.fish.ku.ac.th/
http://fmgtdb.fish.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
             คณะประมงมีค าสั่งคณะประมงท่ี 91 / 2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ประมง ประกอบด้วยผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง โดยมีภาระหน้าที่ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในของคณะประมงให้
สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการของมหาวิทยาลัย (7.4-1-1) 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบท 
ของคณะ 
                ในปีการศึกษา 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ครั้งที่ 5 / 2555  
และครั้งที่ 1 / 2556 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2556 อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ (7.4-2-1) ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก  
     กิจกรรม : การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรวิจัย 
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฯ  
     กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนิสิต                  
4. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

   กิจกรรม :  การจัดท าแผน BCP ตามภารกิจเมื่อเกิดอัคคีภัย อาคารบุญอินทรัมพรรย์   
3.  มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน

ข้อ 2 
               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ด าเนินการจัดท าการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน (7.4-3-1) ได้แก่   

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก  
                      กิจกรรม : การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรวิจัย   

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรวิจัย 

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ  
     กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนิสิต                  
4. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

       กิจกรรม :  การจัดท าแผน BCP ตามภารกิจเมื่อเกิดอัคคีภัย อาคารบุญอินทรัมพรรย์  
 4.  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
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               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง มีการด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงคณะ
ประมง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 และเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป (7.4-4-1) 

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล และรายงานความคืบหน้า
ของผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะประมง ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(7.4-5-1) 
 6.  มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ไปใช้ในกำรปรับ
แผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ไปเป็นแนวทางในการจัดท า / วิเคราะห์ แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป (7.4-6-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 5 6 6 4 5 5 6 บรรลุ 6 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 5 6 6 4 5 5 6 บรรลุ 6 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ครั้งที่ 5/2555 , 1/2556 
7.4-3-1 แบบประเมินความเสี่ยง (แบบ KU-ERM 6) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยงคณะประมง  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
7.4-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะประมง ประจ าปีงบประมาณ 

2555 
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ครั้งที่ 5/2555 , 1/2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.50  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
4.05 3.96 3.75 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  



234 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.05 3.96 3.75 4.05 3.96 3.75 4.50 ไม่บรรลุ 4.50 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.05 3.96 3.75 4.05 3.96 3.75 4.50 ไม่บรรลุ 4.50 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

13-1 รายงานผลการติดตาม และประเมินฯ ผู้บริหาร (คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านัก) ตามรอบปี พ.ศ. 2555  

 
 
 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

  คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมารณ ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที ่2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ           4.00 4.00   
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8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 6 7 6 6 4.00 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
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จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

              คณะประมงได้ให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทั้งนี้เพ่ือเพ่ือให้เกิดการบริหาร
งบประมาณด้านการสรรหาและจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการวางแผนการ
จัดหารายได้เพ่ิมขึ้น ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 – 2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของคณะประมง 
(8.1-1-1) (8.1-1-2) 

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
              คณะฯ มีแนวทางจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน  นอกจากการของบประมาณทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  และงบประมาณเงินรายได้แล้ว  คณะฯ มีการวางแผนเพ่ือหารายได้จากภายนอกให้เพิ่มขึ้น  โดยในปัจจุบัน
คณะประมงได้เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ขึ้นที่วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม ส่งผล
ให้คณะมีจ านวนนิสิตและรายรับจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีการ
ส่งเสริม / สนับสนุนให้ภาควิชา รวมทั้งศูนย์และสถานีวิจัย  ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือหารายได้ให้กับ
หน่วยงาน   โดยมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  (8.1-2-1) (8.1-2-2) (8.1-
2-3) (8.1-2-4) 
          3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำคณะและ
บุคลำกร 
              คณะประมงได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งแผนการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับการบริหารงานในภารกิจของคณะ ประกอบด้วย ภารกิจด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการบริหารและจัดการ  และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (8.1-3-
1) (8.1-3-2) 
          4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
              คณะประมง โดยส านักงานเลขานุการได้ด าเนินการการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบเพ่ือ
รายงานผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะประมงทราบเป็นรายเดือน  รายไตรมาสและรายปี  ได้แก่  รายงาน
รายรับ – รายจ่าย เงินงบประมาณเงินรายได้  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือของคณะประมง  รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน เป็นต้น (8.1-4-1)  
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           5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมม่ันคงของคณะอย่ำงต่อเนื่อง 
              คณะประมง ได้ด าเนินการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของคณะ  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  เงินรายได้จากภายนอก  ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน / ปรับ
แผนการบริหารงบประมาณประจ าปี (8.1-5-1) 
           6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอกท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะประมงไม่ได้รับกาตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจากส านักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2554 
           7.  ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
                คณะประมง โดยส านักงานเลขานุการมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบเพ่ือรายงาน
ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน  รายไตรมาส  และรายปี  ได้แก่  รายงานรายรับ – รายจ่าย เงินงบประมาณเงินรายได้  
รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือของคณะประมง  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือประกอบการวางแผน
และการตัดสินใจของผู้บริหาร (8.1-7-1) (8.1-7-2) (8.1-7-3) (8.1-7-4) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 6 6 5 4 4 6 บรรลุ 7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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8.1 7 6 6 5 4 4 6 บรรลุ 7 

หมำยเหตุ :   

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะประมง 2556 - 2560 
8.1-1-2 นโยบายการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ  

(เอกสารแผนยุทธศาสตร์คณะประมง) 
8.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะประมง 
8.1-2-2 เอกสารงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2555 
8.1-2-3 สรุปรายงานเงินรายได้จากภายนอก/เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น 
8.1-2-4 เอกสารแสดงการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตก าแพงแสน 
8.1-3-1 แผนการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1-3-2 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1-4-1 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได ้
8.1-5-1 รายงานแผนและผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประมง 
8.1-7-2 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
8.1-7-3 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน 
8.1-7-4 รายงานแยกประเภท ภาควิชา/ ฝ่ายฯ/สถานีฯ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

 คณะประมง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.80  ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ             3.80 4.30   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 6 6 6 7 3.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 5 5 4.61 4.61 4.61 4.61   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนำกำรของคณะ ตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
               คณะประมง  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานรองรับงานด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน  และได้ถ่ายทอดไปยัง
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ (9.1-1-1)  พร้อมกับการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
คณะฯ ทั้งในระดับผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  (9.1-1-2) รวมทั้งได้ก าหนดให้หน่วยงาน
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ภายใน  ประกอบด้วย 5 ภาควิชา  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  และส านักงานเลขานุการ (รวม 7 หน่วยงาน) จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา และรอบปีงบประมาณของตนเอง (9.1-1-3) เพ่ือรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (9.1-1-4)  อีกทั้งมีการน าข้อมูลจากหน่วยงานภายในมาใช้ในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับคณะฯ เป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งนี้  ในปีการศึกษา  2555 หน่วยงานภายในจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) จ านวน 7 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100  ของหน่วยงานภายในคณะประมง  (9.1-1-5) 

2.  มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ 

     คณะประมง  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  5  ปี (9.1-2-1) และแผนการด าเนินงานประจ าปี (9.1-2-2)  โดยได้บรรจุแผนงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ทั้ง 2 แผน  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนด  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายในคณะครบทุกหน่วยงาน รวมทั้งคณะประมงได้มีค าสั่งคณะประมงที่ 51 / 2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง (9.1-2-3)  มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
และวิธีด าเนินการประกันคุณภาพของคณะประมง โดยมีคณบดีเป็นประธาน 

 
3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
         ไม่มี 
4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม 

ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และจัดส่งส ำนักประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ  และ 3) กำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ  

           คณะประมง  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน  สอดคล้อง
ตามพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  โดยในปีการศึกษา 2555  มีรูปแบบการด าเนินงาน  ดังนี้  

            4.1  กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 
                   คณะประมง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะประมง   (9.1-4-1)  

โดยมีหน้าที่ในการก ากับดูแล การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องตามพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย   
                4.2  กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ ก่อนจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ 
                      คณะประมง ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดการข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา คณะประมง  
(9.1-4-2)  เพ่ือด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหน่วยงานภายใน  
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และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะประมง (9.1-4-3) ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  เพ่ือ
น าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะประมงพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา 
        4.3  กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
                        คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (ตามแบบ สคป.01) 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะประมง  เสนอต่อมหาวิทยาลัยหลังจากได้รับรายงานฯ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน  จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะ
ประมงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (สคป. 01) ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
จ านวนทั้งสิ้น 31 กิจกรรม   (9.1-4-4) 
                 6.  มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภำพ 

คณะประมงได้มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลการบริหารหลักสูตร ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการแก่สังคม และ
ฐานข้อมูลงานบุคคล (9.1-6-1)  ในส่วนของคณะประมงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร รวมทั้งได้รวบรวมสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกันคุณภาพไว้บน
เว็บไซด์ fmgtdb.fish.ku.ac.th เพ่ือให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในคณะประมงใช้ร่วมกัน  (9.1-6-2) 
                 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดยเฉพำะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ 
                      คณะประมง มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะได้ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(9.1-7-1) และคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะประมง (9.1-7-2)  
 
                 8.  มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 
                      ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม
เชิ งปฏิบัติการ เรื่ อง  กระบวนการจัดท าแผน รุ่ นที่  1 และ รุ่ นที่  2  ซึ่ งจัดโดยส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-8-1) 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะพัฒนำขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
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 ในปีการศึกษา 2555  คณะประมงได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน ชื่อโครงการ “ระบบ
จัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง : กรณีศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง” ซึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพ่ือมาบริหารจัดการงานเอกสารของหน่วยงานภายในคณะประมง ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับองค์ประกอบประกันคุณภาพ  และสามารถสืบค้นเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสะดวกรวดเร็ว และรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
และคณะฯ   ซึ่งติดตั้งไว้ภายใต้เว็บไซด์ของคณะประมงคือ fmgtdb.fish.ku.ac.th  และก่อนเริ่มใช้งานได้เชิญ
บุคลากรสายสนุนทั้งภายในและภายนอกคณะร่วมทดสอบระบบงาน  ซึ่งผลจากการทดลองนี้ท าให้ส านักวิทยบริการ 
วิทยาเขตศรีราชา  ขอน าระบบดังกล่าวไปใช้ในหน่วยงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 6 6 6 3 3 3 6 บรรลุ 6 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 6 6 7 3 3 4 6 บรรลุ 6 
หมำยเหตุ :   

 

 

รำยกำรหลักฐำน 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-1-1 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ 
9.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะประมง 
9.1-1-4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานภายในคณะประมง 
9.1-1-5 รายงานผลการตรวจประเมิน ฯ หน่วยงานภายใน จากคณะกรรมการ ฯ 
9.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 
9.1-2-2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 
9.1-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง 
9.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะประมง 
9.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการด้านข้อมูลประกันคุณภาพ คณะประมง 
9.1-4-3 รายการการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555 (พร้อมหนังสือน าส่ง) 
9.1-4-4 แผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน ฯ (สปค.01)  ประจ าปีการศึกษา 2554 
9.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ 

9.1-6-2 เว็บไซต์ fmgtdb.fishku.ac.th 

9.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะประมง 
9.1-7-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ 
9.1-8-1 บันทึกข้อความส านักประกันคุณภาพ ที่ ศธ0513.10118/802 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 
9.1-9-1 โครงการวิจัยสถาบัน ชื่อโครงการ “ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง : 

กรณีศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง” 
9.1-9-2 บันทึกข้อความ “ขอรับการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย”  
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 5.00  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
3.94 4.53 4.61 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.94 4.53 4.61 3.94 4.53 4.61 5.00 ไม่บรรลุ 5.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.94 4.53 4.61 3.94 4.53 4.61 5.00 ไม่บรรลุ 5.00 
หมำยเหตุ :   
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555 คณะประมง 

บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดคา่คะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี   หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 
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สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลิต
บัณฑิต  
 
 

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

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

3. กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

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

4. การวิจยั  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.38 3.38 - 2.95 2.95 5.00 5.00 3.38 4.19 5.00 5.00 2.98 3.98 

5. การ
บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม  

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

6. การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

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

7. การ
บริหารและ
จัดการ  

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

8. การเงิน
และ
งบประมาณ 

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 0.00 0.00 - 0.00 

9. ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

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

เฉลี่ย
ภำพรวม 

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

ระดับ
คุณภำพ 

ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 
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 คณะประมง พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของคณะประมง ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า อยู่ในระดับดี (4.41) 
2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่าอยู่ในระดับดี (3.98) 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่าอยู่ในระดับดี (4.50) 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าอยู่ในระดับดี (4.67) 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย  4.39  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  
 

ตำรำงท่ี 3.2   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร   ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

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

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการ
บริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

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

มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

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

มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

4.48 4.48 4.80 4.78 4.80 4.70 4.67 4.70 - 3.99 3.23 - 4.65 4.65 4.71 4.69 3.99 4.49 4.64 4.61 4.65 4.64 



249 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร   ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

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

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

ระดับคุณภำพ ดี ดี ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ดี ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี ดี 

 คณะประมง พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะประมง ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (4.42) 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.59) 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่าการด าเนินงานอยู่

ในระดับดี (3.77) 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
และการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี  หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
ตำรำงท่ี 3.3   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 
มุมมองดำ้น
กำรบริหำร

จัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

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

จัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

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

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 4.50 - 4.50 

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

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

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

ระดับคุณภำพ ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 

 

 คณะประมงพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะประมง ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.65) 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.53) 
3. ด้านการเงิน พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (4.50) 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (4.01) 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐาน
ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี   หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.46 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตำรำงท่ี 3.4   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศึกษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและ
ควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

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

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

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

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

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

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

2. มำตรฐำนด้ำน
กำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

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

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4..00 4.48 4.38 4.00 4.52 4.42 4.80 4.75 4.48 4.66 4.80 4.75 4.52 4.68 

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

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

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

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

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

ระดับคุณภำพ ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 

 คณะประมง พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะประมง ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (4.00) 

- ด้านวิชาการ พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (4.37) 

- ด้านการเงิน พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (4.00) 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.67) 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 
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- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.68) 

- ด้านการวิจัย พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (3.98) 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมพบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (4.50) 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.67) 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะประมง สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

1.  คณะประมง มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองต่อทุกพันธกิจและเป้าประสงค์
ทาง 

ยุทธศาสตร์ของคณะประมงอย่างครบถ้วน 

 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
       - 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่มีระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

  ข้อเสนอแนะ 
 1.  คณะประมงควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในคณะประมง เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
          - 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1.  คณะประมงมีการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง มีคณาจารย์และ 
บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีความพร้อมเรื่องสถานที่และอุปกรณ์เก้ือหนุนรวมทั้งมีการพัฒนา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยโครงการรับตรงท าให้สามารถรับนิสิตได้ตรงตามความถนัดมากข้ึน 
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  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
            - 

  
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมดต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

2. สัดส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนในหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

3. ไม่มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

และไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเร่งส่งเสริมให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะฯจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้

คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจัยและการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  คณะฯ ควรจัดท าแผนการรับนิสิตรับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก โดยเน้นการเพ่ิมสัดส่วนของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนในหลักสูตรให้สูงขึ้น 

3. ควรด าเนินการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการด าเนินโครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ  

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  จุดแข็ง 

1. มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตที่หลากหลาย เช่น ผ่านทาง SMS และ Facebook 

 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
                    - 
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 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่ายังมีน้อย 

 

  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะวิชาควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า เพ่ือให้พัฒนา
ศักยภาพของศิษย์เก่าในการท างานและสร้างความผูกพันกับคณะ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะประมงต่อไป 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
        - 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. คณะประมงมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการประมง เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป มีสถานที่ และเครื่องมือที่พร้อมสนับสนุน

งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีศักยภาพสูงในการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายใน และภายนอก 

2. มีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ระดบับัณฑิตศึกษา อาทิ   ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า , ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและ

พรรณไม้น้ าประดับ และสถานีวิจัยประมงศรีราชา/คลองวาฬ/ สมุทรสงคราม/ก าแพงแสน เป็นต้น  

 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
            - 

 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมีปริมาณค่อนข้างน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีมาตรการผลักดันให้คณาจารย์และนักวิจัย ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติเพิ่มข้ึน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
           - 
 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 
      1. มีบุคลากรมีความรู้ และความช านาญทางด้านการประมงที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับของชุมชน และ
สังคมภายนอก มีความพร้อมด้านสถานที่  รวมทั้งเครื่องมือ - อุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับ และให้บริการทางวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
            - 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. กำรให้บริกำรวิชำกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
องค์กร 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร พร้อมทั้งมี

การประเมินเป้าหมายของแผน และมีการเน้นให้ชุมชนและองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
                   - 
 
 
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 
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      1. มีการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และ
หลากหลาย และมีการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
  
 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
              - 

 จุดที่ควรพัฒนำ 

      1. ขาดการประเมินผลความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
   
 ข้อเสนอแนะ 
                   1.  ควรมีการประเมินผลความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
           - 
 
 
องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 
                 1. ผู้บริหารคณะมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และมีความมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

 2. คณะกรรมการประจ าคณะประมง มีการประเมินตนเอง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการ
บริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ประการ 
    3. ผู้บริหารคณะประมง มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและถ่ายทอดไปยังหน่วยงานทุกระดับ 

พร้อมทั้งมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานการปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะประมง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
              - 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมภำรกิจด้ำนกำรผลิต 

บัณฑิตและกำรวิจัย 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเร่งจัดหำกระบวนกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำภำควิชำให้เป็นสถำบันสู่กำรเรียนรู้ ทั้งนี้ควรพิจำรณำ 

แผนกลยุทธ์ของคณะที่ครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย ประกอบกำรด ำเนินกำร  
  
แนวปฏิบัติที่ดี 

          - 
  

  

  
องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. คณะประมง มีการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ให้ 
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และมีความยืดหยุ่นตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของคณะ 

2. มีการวางแผนเพื่อหารายได้จากภายนอกให้เพิ่มข้ึน  ผ่านการบริการการจัดการเรียนการสอนและจัด
โครงการพัฒนาวิชาการที่เพ่ิมขึ้น 

 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
            - 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. วิธีการทางการบัญชีและรายงานทางการเงินยังไมเ่ป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐและ 
มาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งมีการปรับเปลี่ยนใหม่ จึงท าให้บุคลากรด้านบัญชีการเงินที่คุ้นชินกับการปฏิบัติงาน
ทางด้านบัญชีการเงินที่เป็นระบบเดิมขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

2. ขาดการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการพัฒนาระบบงานใหม่ ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาบุคลากรทางด้านบัญชีการเงิน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีสากล และระบบบัญชีหน่วยงานภาครัฐ อย่างสม่ าเสมอ 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
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                  - 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 
      1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมีการให้ความส าคัญต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
            - 
  
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
      1.  คณะประมงแม้จะมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานแต่ยัง
ไม่สามารถส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

     2.  ไม่มีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพกับบุคลากรและนิสิตอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้มีการก ากับการด าเนินงานที่สามารถน าผลการประเมินคุณภาพ ภายในมา

ปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
2. การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรและนิสิตภายในคณะประมงอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานประจ า และนิสิตสามารถด าเนินกิจกรรมที่จัดโดยนิสิต
ได้ตามวงจร PDCA   โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สัมมนา บรรยายพิเศษ    

 

3.3  รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 
 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
ตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยในของ สกอ. 

 

 คณะประมง ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ มีผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้  
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

 

- มีระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนครบถ้วน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมดต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

- ควรส่ ง เสริม ให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป
ตามแผน 

  

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

 

1. มีระบบกลไกการพัฒนา
และบริการหลักสูตรครบตาม
เกณฑ ์
2. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก 
มากกว่าร้อยละ 60 
3. มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง 
รศ. และ ศ. มากกว่าร้อยละ 
30 

 

- ภาควิชายังขาดโครงการท่ี 
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรม  

 

1. ควรมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และมีการตั้งตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

2. ควรมีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ และประเมินผล
ส าเร็จของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- มีคณาจารย์ที่มีความรู้และ
คุณวุฒิปริญญาเอกถึง 92% 
จากบุคลากรทั้งหมด 

  

- มี อาจา รย์ ประจ าที่ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

  

- ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการให้มาก
ขึ้น 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

1. มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
โดยมีจ านวนมากกว่า 60% 
ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
2. มีอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ 
รศ. ขึ้นไปมากกว่า 30 % 

 

1. ภาควิชายังไม่มีระบบการ
ติ ดตามให้ คณาจารย์  และ
บุ คล ากรสายสนั บสนุ นน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
2 .  ภ า ค วิ ช า ยั ง ไ ม่ มี ก า ร
ประเมินผลส าเร็จของแผนการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
3. ภาควิชายังไม่มีการถ่ายทอด 
หรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน

1. ควรจัดท าแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงาน ความสามารถและ
ต้องการของบุคลากรโดยการ
ส ารวจความต้องการของบุคลากรที่
ต้องการจะพัฒนา เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนฯ  
2 .  ควรมี ระบบการติ ดตามให้
คณาจารย์  และบุ คลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ ของนิสิ ต  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง  
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต
ที่ ต้ อ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ไ ป ยั ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
คณะ 

 

3 .  ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  
4 .ภาควิ ช าฯ  หรื อคณะควร
ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิตในคณะ
ประมงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
แล ะถ่ า ยท อด หรื อ เ ผ ย แพร่
พฤติกรรมที่ต้องการดังกล่าว ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
คณะ  รวมทั้งจัดกิจกรรมหรือ
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมตามที่
ค ณ ะ ก า ห น ด ไ ว้ นั้ น  แ ล ะ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ต่อไป  

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

- มีสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกอยู่
ในเกณฑ์สูง 

 

- สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการยังอยู่ ใน
เกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน 

 

- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจ า ร ย์ ข อต า แห น่ ง ท า ง
วิชาการและเสนอผลงานทาง
วิชาการให้มากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

- 

 

1. การประเมินผลส าเร็จของ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร
จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและ   แนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นิสิต 

2. การให้ / สอดแทรกความรู้
และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

1. ควรมีการประเมินผลส าเร็จ
ของการด า เนินงานด้านการ
จั ดบริ การ ให้ ค าปรึ กษาทา ง
วิชาการและ   แนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นิสิต เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปพัฒนากระบวนการ
อย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีการให้  / สอดแทรก
คว า มรู้ แ ล ะทั ก ษะด้ า น ก า ร
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นิสิต 

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

- 

  

1. กิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต 
2. คณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาชีววิทยา
ประมง 

1. ควรมีกิจกรรมการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต 

2. ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาควิชาชีววิทยาประมง เพื่อท า
หน้าที่พิจารณาก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน และให้
ข้อเสนอแนะในการท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- มีการจัดระบบและกลไกการ
ให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้ อมู ล ข่ า วส าร ให้ แก่นิ สิ ต
ปั จ จุ บั น แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่
ครบถ้วน รวมถึงด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพได้
ครบวงจร 

  

  

- 

 

1. ทบทวนภารกิจในเรื่องการ
ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต ข อ ง
ภาควิชากับทางคณะว่าควรเป็น
ภารกิจของภาควิชาหรือไม่ หาก
เ ป็ น ภ า ร กิ จ ข อ ง ภ า ค วิ ช า 
เห็นสมควรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
แต่ละด้านตามความเหมาะสม 
และก าหนดให้มีการน าระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมของนิสิตในภาควิชา 
2 .  ก าหนดระบบอาจารย์ ที่
ปรึกษาของภาควิชาให้ชัดเจน
ยิ่ งขึ้ นและด า เนินการพัฒนา
ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

- 1. ยังไม่พบกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า 

1. ก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
2 .  ยั ง ไ ม่ พ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประ เมิ นผลแ ละน า ผลกา ร
ประเมินระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารของภาควิชาฯ 
3. ยังไม่พบแผนการพัฒนานิสิต
ท่ีส่ ง เสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
4 .  ยั ง ไม่พบกิ จกรรมการให้
ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภา พกา รศึ ก ษ าแ ก่ นิ สิ ต
รวมถึงยังไม่พบการส่งเสริมให้
นิสิตน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ท่ีด าเนินการโดยนิสิต 
5. ยังไม่พบกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลั ย  และร ะหว่ า ง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
6. ยังไม่พบกิจกรรมการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตรวมถึงไม่มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต 

2. ควรด าเนินการประเมินผลและ
น าผลการประเมินระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารของภาควิชาฯ เพื่อ
น าผลการประเมินนั้นมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ท่ีสนองความต้องการของนิสิต 
3. ควรจัดท าแผนการพัฒนานิสิต
ท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
4.ควรจัดกิจกรรมการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิตรวมถึงส่งเสริม
ให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ด าเนินการโดยนิสิต 
5. หาแนวทางในการการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
6 .  ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร ปร ะ เ มิ น
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
รวมถึ งน าผลการประ เมิ น ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

- มีระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษา แนะน า และการ
บริการด้านข้อมูลในเรื่องการ
เรียน การใช้ชีวิตให้แก่นิสิต
เป็นอย่างด ี

 

- ควรมีการด าเนินการระบบ
แล ะก ล ไ ก ใ นก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมพัฒนานิสิต พร้อมมี
การประเมินผลเพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนากิจกรรมนิสิตของ
ภาควิชาฯ 

- 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

- - - ควรมีการสนับสนุนให้สร้าง
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
และหาแหล่งทุนสนับสนุน ทั้ง
โครงการของนิสิต บุคลากร และ
อาจารย์ 

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

- มีงานวิจัยและเงินสนับสนุน
งานวิจัยสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- การรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน 

- ควรมีเอกสารหรือสิ่งที่สื่อได้ว่า
สาธารณชนได้น าผลจากการวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- - 1. พิจารณาก าหนดแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามความเหมาะสม
ของภาควิชาและท าการ
ประเมินผลการให้การสนับสนุน
ทุนวิจัยดังกล่าวเพ่ือน าผลมาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยให้
ครบถ้วน 
2.  วิ เคราะห์ผลงานวิจัยของ
ภาควิชาและก าหนดแนวทางใน
การสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

1 .  มี บุ ค ล า ก รที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถทางการวิจัยสูง 
และได้รับเงินทุนสนับสนุน
ง า น วิ จั ย ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกในเกณฑ์สูง 
2 .  มี ผ ล ง า นตี พิ ม พ์ทั้ ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติอยู่ใน
เกณฑ์สูง 
3. คณาจารย์และนิสิตมีผล

1. ยังไม่พบกิจกรรมการติดตาม
และประเมินผล รวมถึงการน า
ผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนพันธกิจ
ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ของภาควิชา 
2. ยังไม่พบการยื่นจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

 

1 .  ควรด า เนิ นการด้ านการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของภาควิชา
ให้ครบทุกขั้นตอนการประกัน
คุณภาพ 
2. วางแผนเพ่ือการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 
3. ก าหนดแนวทางในการเพ่ิม
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
กา รน า เ สนอผล ง านและ
บทความวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติอยู่ในเกณฑ์สูง 

 
 

สั ด ส่ ว น ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

1. ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ท่ีมี
ความเข้มแข็งทางงานวิจัย และ
มีความชัดเจนในการท าวิจัย 
2. คณาจารย์ของภาควิชามี
ความสามารถในการหาทุนวิจัย
ท้ังทุนภายนอกและภายใน 

- - ค ว ร มี ก า ร จั ด ท า เ อ ก ส า ร
หลักฐานให้มีความชัดเจนและ
ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ
จัดท าตารางสรุ ปข้อมู ลของ
หลักฐานในการตรวจประเมิน
คุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้  

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

- 

 

- - 

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

- มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

- - 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- ภาควิชามีการด าเนินการ
การให้บริการวิชาการทาง
สังคมในเรื่องที่เป็นอัตลักษณ์
ของภาควิชาได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพได้อย่างครบ
วงจร โดยเฉพาะการจัดการ
อบรมเรื่อง HACCP  

- - ก าหนดกิจกรรมการบริการ
วิ ช า ก า ร ใ ห้ ห ล า ก ห ล า ย ใ น
ประเด็นทางด้านวิชาการเฉพาะ
ทางและเพ่ิมความหลากหลาย
ของกลุ่มผู้รับบริการทางวิชาการ 

 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

- คณาจารย์มีความรู้ในสาขา
เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าครบทุก
ส า ข า เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง
หน่วยงานภายนอก และมี
ก ร ะบวนกา รบริ ก า รท า ง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สั งคมครบถ้ วนตามเกณฑ์

- ยังไม่พบกิจกรรมการน าผล
การประเมินผลความส าเร็จไป
ใช้ในปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิ ชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

- ควรน าผลการประเมิ นผล
ความส าเร็จไปใช้ในการปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย  
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
มาตรฐาน  

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

- ภ าควิ ช าฯ   มี โ ค ร งการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมเป็นจ านวน
มาก 
 

1 .  ควรมี กา รส า รวจความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ชุ น  ห รื อ
หน่ วยงาน อ่ืน เกี่ ย วกับการ
ให้บริการวิชาการของภาค 
วิชาฯ  
2 .  เ นื่ อ ง จ ากภาควิ ช าฯ  มี
โครงการบริการวิชาการอยู่เป็น
จ า น ว น ม า ก  แ ต่ ข า ด ก า ร
ประเมินโครงการ ดังนั้นควรมี
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น
โครงการบริการวิชาการ 

- ควรมีการจัดท าตารางสรุปของ
แต่ละโครงการให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เช่น แต่ละโครงการ
นั้นมีการน ามาบูรณาการด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างไร (ในรายวิชา.......) 

 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

- 

 

- - 

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

- - 1. ควรมีการพัฒนาหน่วยงาน
เพ่ือเข้าสู่หน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีมุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ 

2. ควรมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ประมง ครบถ้วนทุกภารกิจของ
ภาควิชา 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- - ยังไม่พบกิจกรรมการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ที่
ชัดเจน 

- วางแผนเพื่อก าหนดประเด็น
ความรู้ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินกิจกรรมด้านการ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
 จัดการความรู้ในภาควิชาให้

ครบถ้วนตามระบบการประกัน
คุณภาพ 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

- - ไม่มีการด าเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 

 

- ควรเร่งจัดหากระบวนการ เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาภาควิชาให้เป็น
สถาบันสู่การเรียนรู้  ทั้งนี้ควร
พิ จ า ร ณ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
ภาควิชาที่ครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
ประกอบการด าเนินการ  

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

- - - 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ  ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร (สกอ.) 
ส านักงาน
เลขานุการ 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ของส านักงานเลขานุการ และ
มี ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ประจ าสนักงานเลขาฯ มีการ
ถ่ า ย ท อ ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ สู่
หน่วยงานย่อย และบุคลากร
ประจ าสนักงานฯ 

1. ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติประจ าปี 

2. ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ 

- คว ร เ สนอราย งานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริ หารส านั ก งาน
เลขานุการ และคณบดี 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

 

- - 
 

- 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก (สกอ.) 
ส านักงาน
เลขานุการ 

1. มีการพัฒนาสุนทรียภาพได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
บุคลากรที่ดี ในการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร 
2. มีการเสนอการปรับปรุง
ง า น ใ น แ ต่ ล ะ ง า น อ ย่ า ง

- มีการประเมินของนิสิตยังไม่
ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. ควรมีการติดตามประเมินผล
ของนิสิตอย่ างต่อเนื่ อง  และ
ครอบคลุมทุกภาควิชา 
2. มีการรณรงค์ให้นิสิตเข้าร่วม
การประเมิน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ครบถ้วน 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

1 .ฝ่ายสนับสนุนวิชาการเป็น
ห น่ ว ย ง า น ก ล า ง ใ น ก า ร
ประสานและบริหารจัดการ 
การด าเนินงานในด้านการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิ จั ย  และการบริ การ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 
2. มีหน่วยงาน ศูนย์ สถานี
วิจัย และบุคลากรที่มีความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ  ทั ก ษ ะ ค ว า ม
ช านาญ และประสบการณ์ใน
การสนับสนุนการเรียนการ
สอน การฝึกงาน การควบคุม 
การทอสอบวิเคราะห์คุณภาพ 
และการใช้เครื่องมือขั้นสูง 
3. หน่วยงาน ศูนย์ สถานีวิจัย 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือให้บริการแก่สังคมชุมชน
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 
และสามารถสร้างรายได้จาก
การให้บริการทางวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานของ
หน่วยงาน 

1 .  จ า น ว น เ งิ น ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยในปีงบประมาณ 2555 
เฉลี่ยต่อคนต่ ากว่าเป้าหมาย
เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร
วิ จั ยทั้ ง หมด  ท า ให้ ผ ลการ
ประเมินในปัจจัยน าเข้าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประ โยชน์ มี จ านวนไม่ มาก
เท่าท่ีควร 
3. การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการมีจ านวนน้อย
เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ให้บริการ 

 

1. ควรสนับสนุนให้ขอทุนให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะทุนจากภายนอก 
2 .  ค ว ร มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น
อัตราก าลังให้ชัดเจน 
3 .  ควรจั ดท า ตารางสรุ ป ให้
ชัดเจนสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในแต่
ละข้อ 
4. การประเมินผลจากการรับทุน
วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร (สกอ.) 
ส านักงาน
เลขานุการ 

1 ผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 

1. ติดตามแบบประเมินให้ได้
อย่ า งน้ อย  ร้ อยละ  80  ให้

1. ควรจัดท านโยบาย และขอ
สนับสนุนงบประมาณในการ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
2. มีสวัสดิการ ส่ง เสริมให้
บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี 
3 .  มีการด า เนินการ  การ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ครบทุกประการ 

บุคลากรส านักงานเลขาฯ เข้า
ร่วมการสัมมนาประจ าปี 
2 .  แต่ ง ตั้ ง ค ณะก ร รม กา ร
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
ส านักงานเลขาฯ 

พัฒนาบุคลากร เช่น โครงการ
สัมมนาประจ าปี และให้บุคลากร
เข้าร่วมทุกคน 
2. ควรติดตามแบบประเมินให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3 .  ค ว ร มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ าส านักงานแลขาฯ 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

- - - 

องค์ประกอบท่ื 4  กำรวิจัย (สกอ.) 
ส านักงาน
เลขานุการ 

- - ไ ม่ มี ขั้ น ตอนกา รก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีและพัสดุอย่าง
ชัดเจน 

- ควรมีการจัดท าขั้นตอนการ
ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและ
พัสดุอย่างชัดเจน (ท า Chart 
กระบวนการด าเนินการ) 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (สกอ.) 
ส านักงาน
เลขานุการ 

- - มีการด าเนินงานไม่ครบวงจร 
PDCA 

- ควรมีการด าเนินงานตามวงจร 
PDCA และให้บุคลากรหน่วยงาน
ย่อยมีความรู้  ความเข้าใจใน
ระบบประกันคุณภาพ 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

- - - 

 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
ตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยในของ สมศ. 
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 การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะประมง สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

ภำควิชำกำรจัดกำรประมง 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต (สมศ.) 

              -  
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (สมศ.) 

 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของภาควิชาอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามภาควิชาควรสนับสนุนและส่งเสริม
ให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (สมศ.) 

               ภาควิชามีความเข้มแข็งในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและมีการน ามาบูรณาการใช้ในการเรียน
การสอน  อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) กับงานบริการ วิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกให้มากยิ่งขึ้น 

ภำควิชำชีววิทยำประมง 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต (สมศ.)  
 

- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่าร้อยละ 50  
ควรจะตั้งเป้าหมายเพิ่มข้ึนทุกปี 
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (สมศ.) 

 -  
 

 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (สมศ.) 

- ภาควิชาควรมีการก าหนดแผนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
ภายนอก โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
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ภำควิชำผลิตภัณฑ์ประมง 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต (สมศ.)  
-  

 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (สมศ.) 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
- ยังไม่พบผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

 
 ข้อเสนอแนะ 

- วางแผนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (สมศ.) 
-  

 

ภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต (สมศ.)  
 

 - 

 

 

 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (สมศ.) 

       ภาควิชามีงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย จ านวนน้อย   เมื่อ
เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (สมศ.) 
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     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรหรือชุมชนภายนอกอยู่ในระดับพอใช้ (ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 9)  โดยไม่มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนั้น ในการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการของภาควิชา ควรมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร 
พร้อมทั้งมีการประเมินเป้าหมายของแผน และมีการเน้นให้ชุมชนและองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน 
 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต (สมศ.)  
 

- มีการสนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์ผลงานในวารสารและการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (สมศ.) 
 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของภาควิชาอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตาม 

1. ควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวารสารที่จัดล าดับใน 
วารสาร SJR : ISI หรือ Scopus  

2. ควรมีการส่งเสริมในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งข้ึน 
3. ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดท าบทความวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการจัดท า 

ต ารา หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (สมศ.) 
- ภาควิชามีความเข้มแข็งในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและมีการน ามาบูรณาการใช้ในการ 

เรียนการสอนการวิจัย อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมงานบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกให้มากยิ่งขึ้น 
 

 
ส านักงานเลขานุการ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ด้ำนคุณภำพบัณฑิต (สมศ.) 
             1.  มีการด าเนินการในด้านสุนทรียภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น การจัดงานตามวันส าคัญ และประเพณีต่าง ๆ 
             2.  ให้ความส าคัญกับสถานที่ท างานให้มีสุนทรียภาพที่สวยงาม 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

 -  

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
 

- มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่อยู่ในเกณฑ์ดี 

- มีผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
- มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและ/หรือเกณฑ์วิจัยในระดับดีมาก 
- โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการขาดการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการม ี

ส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะประมง ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 30  
ตุลาคม 2555 นั้น คณะประมงได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  
โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 29 กิจกรรม 
และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 21 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 กิจกรรม 
และยังไม่ได้ด าเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 
        กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ                                          สาเหตุ 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอ 

     เนื่องจากในปัจจุบันคณะประมงมีแนวทางปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภายใน โดยการยุบศูนย์คอมพิวเตอร์  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  ทั้งนี้
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่จะสนับสนุนให้มี
การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันที่
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

2. จัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ โดยสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนและ
งบประมำณ 
3. การเชิญอาจารย์ในคณะที่ได้รับการจด
สิทธิบัตรมาบรรยาย 

     ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงยังไม่ได้ด าเนินการในกิจกรรมการ
เชิญอาจารย์ในคณะฯ มาบรรยาย แต่ทั้งนี้คณะประมงได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการวิจัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2: าร ร า   าม   ม      า  าร      าม     ท  า  ร  ณะประม  
         -   0             า     าร  ป  าร    า          ป 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะประมง 

รำยงำน ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2555 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
5. ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์ และแผนงำนด ำเนินกำร     (ปีงบประมำณ) 
1. ไม่มีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์
และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา เพื่อน า
ผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติการ
ประจ า 

1. ควรจัดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา ใหข้้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแลว้น าขอ้คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุง
แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีโดยควรด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องทุกปี 

สามารถด าเนินการได ้ 1.ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์(ฉบบัเดิม) 
และรายงานต่อผู้บรหิาร 
และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ส าหรับการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ ์(ฉบับ
ใหม่) 
 
 
2. น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ ์(ฉบับ

- 1.1รายงานผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ (ฉบับเดิม) 
1.2 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ พร้อมข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะส าหรับ
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับใหม่)   
2.1 แผนกลยุทธ ์(ฉบับ
ใหม่) ที่ใช้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง 

- ตุลาคม 2555 
 
 
 

ตุลาคม 2555 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2556 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
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ใหม่) และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ ์(ฉบบัใหม่) 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์ และแผนงำนด ำเนินกำร     (ปีงบประมำณ)  ต่อ 
- - - 3.ประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์(ฉบบัใหม่) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา ใหข้้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
   
4. น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ีโดยจะด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกป ี                 

- 3.1 รายงานผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์(ฉบบัใหม่) 
3.2 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
พร้อมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
4.1 แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีที่ใช้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
เป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับปรุง 

- เมษายน 2556 
 
 
 

เมษายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2556 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต   (ปีกำรศึกษำ) 
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1. มีการประเมิน
หลักสูตรที่ยังไม่มีการ
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติซ่ึงยังไม่
ถูกต้อง 

1. ควรประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรที่ยังไม่มีการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิให้
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

สามารถด าเนินการได้ 
ปัจจุบันคณะประมงมี
หลักสตูร จ านวน 7 หลักสูตร 
ที่ด าเนินการตามกรอบ มคอ.
แล้ว และทุกหลักสูตรจะ
สามารถด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ ได้ภายในปี
การศึกษา 2556 

1. ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์/ภาควิชา/
สาขาวิชา มีสว่นร่วมในการ
ด าเนินการตามกรอบ มคอ. 
2. ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการของหลักสูตร
ตามกรอบ มคอ. และ
เกณฑ์การประเมินอื่น ๆ 
 

- 1. ผลการส ารวจความ
ต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ 
2. รายการเครื่องมือ  

- ตุลาคม 2555 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต   (ปีกำรศึกษำ)  ต่อ 
- - - - - อุปกรณ์ และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอ ที่หน่วยงาน
ได้รับ โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานและงบประมาณ 

- - - 

2. ขาดการ
ประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย ์
บุคลากรสาย
สนับสนุน   

2. ควรประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน และน าผล
การประเมินไปปรับปรุงต่อไป                  

สามารถด าเนินการได ้ 1. มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย ์
บุคลากรสายสนับสนุน 

- รายงานการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย ์
บุคลากรสายสนับสนุน 

- เมษายน 2556 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน

3. ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยให้เพยีงพอ 

สามารถด าเนินการได้ โดยใน
เบื้องต้นคณะประมงจัก
ด าเนินการส ารวจสถานภาพ 

1. มีการส ารวจความ
ต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

- 1. ผลการส ารวจความ
ต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

- ธันวาคม 2555 รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
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การเรียนการสอนยัง
ไม่ทันสมัยและไม่
เพียงพอ 

และความต้องการครุภัณฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอน
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนจัดซื้อจัดหาต่อไป 

ใช้ในการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ  

ใช้ในการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ 

   2. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ โดย
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานและ
งบประมาณ 
 

- 2. รายการเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอ ที่หน่วยงาน
ได้รับโดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานและงบประมาณ  
 
 

- กุมภาพันธ์ 2556 รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต    (ปีกำรศึกษำ) 
1. การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารใหก้ับนิสิตยัง
ไม่ทั่วถึง 

1. ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธข์่าวสารแก่นิสิต 

สามารถด าเนินการได ้โดย
ในเบื้องต้นคณะประมงได้
เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธข์่าวสารและ
สื่อสารกับนิสิตโดยผา่นสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ "เฟส
บุค งานบริการการศึกษา 
คณะประมง มก." ร่วมกับ
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่ใช้
อยู่เดิม 

1. การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการส่ือสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
"เฟสบุค งานบริการ
การศึกษา คณะประมง 
มก." โดยจะปรับปรุงระบบ
การประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อม
กับมีข้อมูลที่ทันสมัยและ
เป็นประโยชน์ ใหก้ับนิสิต     
2. การเชื่อมโยง "เฟสบุค 
งานบริการการศึกษา คณะ

- "เฟสบุค งานบริการ
การศึกษา คณะประมง 
มก." ที่มีการปรับปรุง
ระบบการประชาสัมพันธ์
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และมีข้อมูลที่ทันสมัยและ
เป็นประโยชน์ให้กบันิสิต 

- พฤศจิกายน 
2555 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
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ประมง มก." และเว็บไซต์
คณะประมง ให้เด่นชัด 
และสะดวกส าหรับนิสิตใน
การเข้าถึง 

2. นิสิตยังไม่
ตระหนักและสนใจ
การเข้าร่วมโครงการ
การพัฒนาด้านภาษา 

2. ควรจัดระบบหรือกลไกส่งเสริม
ให้นิสิตตระหนักและสนใจการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาด้านภาษา 

สามารถด าเนินการได ้ 1. ปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธโ์ครงการ
พัฒนาด้านภาษา แก่นิสิต
และผู้ปกครอง โดยเพิ่ม
ช่องทางการส่ือสาร เช่น 
"เฟสบุค งานบริการ
การศึกษา คณะประมง 
มก." เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักและกระตุ้นความ 

- 1. การประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้านภาษา
และตอบสนองของนิสิต
ผ่าน "เฟสบุค งานบริการ
การศึกษา คณะประมง 
มก."   

- - 
 
 
 
 

 
 
 

 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต    (ปีกำรศึกษำ)  ต่อ 

- - - สนใจให้นิสิตเข้าร่วม (พ.ย.
55)    
2. ใช้กลไกการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการกวดขันการเข้ารว่ม
กิจกรรมโครงการพัฒนา
ด้านภาษาของนิสิต  (มิ.ย.
56)   
3. ใช้กลไกการสร้าง
แรงจูงใจ โดยการที่นิสิต
สามารถน า การเข้ารว่ม
กิจกรรมไปใช้ในการบันทึก
ชั่วโมงกิจกรรมนิสิตตาม
กรอบของ transcript  
(พ.ย.55)   
4. ใช้กลไกกิจกรรมของ
สโมสรนิสิตคณะประมง ใน
การให้ความรู้ถึง
ความส าคัญของ
ภาษาตา่งประเทศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(มิ.ย. 56)                      

- 2. เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้านภาษา
ส าหรับผู้ปกครอง 
 
 
 
3.รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตตาม
กรอบของ Transcript 
 
4. รายงานกิจกรรมการให้
ความรู้ถึงความส าคัญของ
ภาษาตา่งประเทศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จัดท าโดยสโมสรนิสิตคณะ
ประมง 

- มิถุนายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 2556 
 
 
 
 

มิถุนายน 2556 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 

3. บัณฑิตรุ่นใหม่จาก
คณะขาดความอดทน
ในการท างาน 

3. เพิ่มกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เรียนรู้
ในการปฏิบัติงานจริง และฝึกความ
อดทนในการท างาน 

สามารถด าเนินการได ้ 1. จัดโครงการที่เกี่ยวขอ้ง
กับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพิ่มเติมจากการ

- 
 
 

ผลการประเมินโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชพี 

- พฤศจิกายน 
2555 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
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ฝึกงานภาคปกตแิละสหกจิ 
โดยเน้นการสร้างความ
ตระหนักด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต    (ปีกำรศึกษำ)  ต่อ 

- - - คณะประมง (พ.ย..55)                                            
2. สนับสนุนการฝึกงาน
นอกหลักสูตรให้นิสิต
เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง 
เพื่อฝึกความอดทนในการ
ท างาน 

- - - - - 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย   (ปีงบประมำณ) 
1. อาจารย์หรือผู้วจิัย
ไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
และการยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

1. ควรจัดอบรมและจัดท าระบบจูง
ใจให้อาจารย์และนกัวจิัยตระหนกั
ถึงความส าคัญในการยื่นขอจด
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 

สามารถด าเนินการได ้ 1. เผยแพร่ขั้นตอนการยื่น
จดสิทธิบัตร    
2. เชิญอาจารย์ในคณะที่
ได้รับการจดสิทธิบัตรมา
บรรยาย 

- - จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและจูง
ใจให้อาจารย์และนกัวจิัย
ตระหนักถึงความส าคัญใน
การยื่นขอจดสิทธิบัตร / 
อนุสิทธิบัตร 
 - ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมต่อจ านวน
บุคลากรวิจยัทั้งหมด 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

2. คณะยังไม่ส่งเสริม
การให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก่
นักวิจยัและบุคลากร 

2. ควรมีระบบกลไกส่งเสริมความรู้
ด้านจรรยาบรรณแกอ่าจารย์ 
นักวิจยั และบุคลากร 

สามารถด าเนินการได ้ 1.เผยแพร่เอกสาร
บทลงโทษในการละเมิด
จรรยาบรรณงานวิจยั                
2. จัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวจิัย
แก่บุคลากรวิจัย 

- จ านวนบุคลากรวิจยัที่เข้า
อบรม 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

3. สถานีวิจยับางแห่ง
ยังไม่ท าหน้าที่บูรณา
การกับการเรียนการ 

3. ควรพัฒนาสถานีวจิัยให้มีความ
พร้อมในการเป็นสถานที่ฝึกงาน
ให้แก่นิสิต 

สามารถด าเนินการได ้ 1. ส ารวจเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกงาน                                         
2. จัดท าแผนการฝึกงาน 

- 1. ผลการส ารวจความ
ต้องการเครื่องมือ 

- มกราคม 2556 หัวหน้าฝา่ย
สนับสนุน
วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย   (ปีงบประมำณ) ต่อ 
สอนในการเป็น
สถานที่ฝึกงานให้แก่
นิสิต 

- - ของนิสิต            
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ฝึกงานของนิสิต                     
4. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ฝึกงานของนิสิต 

- 2. แผนการฝึกงานของนิสิต - มกราคม 2556 หัวหน้าฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม     (ปีกำรศึกษำ) 
1. ยังไม่มีระบบ
ส่งเสริมให้อาจารย์
จัดท าโครงการบริการ
วิชาการภายใต้
แนวทางโครงการ
พัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย       
เกษตรศาสตร ์

1. ควรมีระบบส่งเสริมให้อาจารย์
จัดท าโครงการบริการวิชาการภายใต้
แนวทางโครงการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สามารถด าเนินการได้ 1. จัดท าระบบส่งเสริมให้
อาจารย์จัดท าโครงการ
บริการวิชาการภายใต้
แนวทางโครงการพัฒนา
วิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- จ านวนโครงการบริการ
วิชาการ 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 

2. ยังมีการประเมินผล
โครงการบริการ
วิชาการไม่ครบทุก
โครงการ 

2. ควรมีการประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการให้ครบถ้วนทุก
โครงการ 

สามารถด าเนินการได้ 2. จัดท าระบบประเมินผล - จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่ผ่านการ
ประเมินผลเพิ่มขึ้น 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

3. รายละเอียดข้อมูล
ในแบบเก็บข้อมูลดิบ
ของโครงการบริการ
วิชาการยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์

3. ควรจัดท ารายละเอียดในแบบเก็บ
ข้อมูลดิบของโครงการบริการวิชาการ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ ์

สามารถด าเนินการได้ 3. จัดท าระบบการเก็บ
ข้อมูล 

- จ านวนโครงการที่มีข้อมูล
ดิบครบถ้วนมากข้ึน 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนบุ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม   (ปกีำรศกึษำ) 



283 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                                                        คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

1. ไม่มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบดูแลด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยตรง 
 

1. ควรมีการตั้งคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อท า
หน้าที่โดยตรง 

สามารถด าเนินการได้ ด าเนินการตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อท าหน้าที่
โดยตรง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- มกราคม 2556 คณบด ี

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์ตนเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร   (ปีกำรศึกษำ) 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 8  กำรเงินและงบประมำณ   (ปีงบประมำณ) 
1.มีปัญหาด้านสภาพ
คล่องทางการเงิน ท า
ให้เกิดความล่าช้าใน
การเบิก -  จ่าย 

- 
 
 

 

สามารถด าเนินการได ้ 1. ผู้บริหารคณะก าหนด
มาตรการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามระเบยีบการยืม
เงินทดรองจ่ายอย่าง 

- มาตรการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามระเบยีบการยืม
เงินทดรองจ่าย 

- พฤศจิกายน 
2555 

คณบดี 

2.อาจารยแ์ละ
บุคลากรภายในคณะ
จ านวนหนึ่งยังไม่
ปฏิบัติตามระเบยีบ 
การยืมเงินทดรอง
จ่าย ท าให้เกิดปัญหา
สภาพคล่องทาง
การเงิน 

2. ผู้บริหารคณะก าหนดมาตรการ
การก ากับดูแลการปฏบิัติตาม
ระเบียบการยืมเงินทดรองจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 

 เคร่งครัด      

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน   (ปีกำรศึกษำ) 
1. ไม่มีการน าผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน 
เพื่อส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการ

1. ควรน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างานเพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ ์

สามารถด าเนินการได ้ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตวั
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผล
จากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนา
คุณภาพในแต่ละปี ไป
วิเคราะห์และด าเนินการ

- ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มกีาร
พัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้า
ทุกตัวบ่งชี ้

- ธันวาคม 2555 รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
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ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์

หรือประสานงานกบั
คณะกรรมการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง 
หรือร่วมรับผิดชอบโดยมี
เป้าหมายให้ผลการ
ด าเนินงานมีการพัฒนาขึ้น
จากปกี่อนหนา้ทุกตัวบ่งชี้ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะประมง 

รำยงำน ณ วันที่ 17 มิถุนำยน  2556 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ  ปณธิำน วัตถุประสงค์ และแผนงำน 
1. ไม่มีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ และรายงาน
ต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
พิจารณา เพือ่น า
ผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ า 
 

1. ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานต่อผู้บรหิาร
และคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา ให้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแลว้น า
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
โดยควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

1. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับเดิม) และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ส าหรับการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ ์(ฉบับ
ใหม่) 
2. น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แผนกลยุทธ ์(ฉบบัใหม่) และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับใหม่)           

-ประชุมระดมความ
คิดเห็นต่อ (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
ประมง 

1.1 รายงานผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์(ฉบบัเดิม) 
1.2 รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พร้อม
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ ์
(ฉบับใหม่)         
 
2.1 แผนกลยุทธ ์(ฉบับ
ใหม่) ที่ใช้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง 

- มีการด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ
ในระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คณะประมง พ.ศ.2556-2560 โดย
คณะท างานจัดท า (ร่าง )แผน
ยุทธศาสตร์คณะประมง พ.ศ.2556-
2560 และมีการจัดท าประชา
พิจารณ์ รวมทั้งน าเสนอผลการ
ด าเนินการต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คณะประมง พ.ศ.2556-
2560 

100 - คณะท างาน
จัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์
คณะประมง 
พ.ศ.2556 - 

2560 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ  ปณธิำน วัตถุประสงค์ และแผนงำน (ต่อ) 
  3. ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับใหม่) อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา ให้ขอ้คิดเห็น
และข้อเสนอแนะ     

 3.1 รายงานผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์(ฉบบัใหม่) 
3.2  รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พร้อม
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละ
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แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
  4. น าข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดย
จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทุกป ี

 4.1 แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีที่ใช้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับปรุง 

    

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต 
1. มีการประเมิน
หลักสูตรที่ยังไม่มี
การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติซ่ึงยังไม่
ถูกต้อง 
 
 

1. ควรประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่ยังไม่มีการ
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ให้ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 

1. ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์/ภาควิชา/
สาขาวิชา มีสว่นร่วมในการ
ด าเนินการตามกรอบ มคอ.         
2. ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการของหลักสูตรตาม
กรอบ มคอ. และ 

 1.1 จ านวนหลกัสูตร/
รายวิชาที่มีการ
ด าเนินการตามกรอบ 
มคอ.  
              
1.2 รายงานการ
ด าเนินการตรวจสอบตาม
เกณฑ์การ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้
มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ครบถ้วนทกุตัวบ่งชี้ ยกเว้น
รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของ  
 

50 - งานบริการ
การศึกษา 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต (ตอ่) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินอื่น ๆ  ประเมิน 
 
 
 
 

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4ยังไม่ได้
ด าเนินการผ่านระบบมคอ.ออนไลน์ 
อย่างครบถ้วน 
- คณะประมง อยู่ระหวา่งด าเนินการ
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2. ขาดการ
ประเมินผล 
ความส าเร็จของ
แผนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 
2. ควรประเมินผล 
ความส าเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย ์
บุคลากรสายสนับสนุน 
และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 

 
 
 
2.1 รายงานการ
ประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย ์บุคลากร
สายสนับสนุน 

รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วขอ้งเพื่อ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนายุคลากร 
 

3. เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน
ยังไม่ทันสมัยและ
ไม่เพียงพอ 

3. ควรจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยให้
เพียงพอ 

1. มีการส ารวจความต้องการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน
การสอนที่ทันสมัยให้เพยีงพอ 
2. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ โดย
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานและ
งบประมาณ 

 3.1 ผลการส ารวจความ
ต้องการเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
ให้เพียงพอ  
3.2 รายการเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอ ที่หน่วยงาน
ได้รับ โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของ 

- ด้วยในปัจจุบันคณะประมงมี
แนวทางปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภายใน โดยการยบุศูนย์คอมพวิเตอร์ 
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในการทีจ่ะสนับสนุน
ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันที่ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

   

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต (ตอ่) 
    หน่วยงานและ     
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งบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต  
1. การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารใหก้ับนิสิต
ยังไม่ทั่วถึง 

1. ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธข์่าวสารแก่
นิสติ 

1. การปรับปรุงประสิทธภิาพ
การส่ือสาร 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ "เฟส
บุค งานบริการการศึกษา 
คณะประมง มก." โดยจะ
ปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย พรอ้มกับมี
ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ ให้กับนิสิต 

 1.1"เฟสบุค งานบริการ
การศึกษา คณะประมง 
มก." ที่มีการปรับปรุง
ระบบการประชาสัมพันธ์
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และมีข้อมูลที่ทันสมัย
และเป็นประโยชน์ให้กับ
นิสิต 

- งานบริการการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงเฟสบุคงานบริการการศึกษา 
ให้มีความทันสมัย และสามารถ
สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับ
นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 - งานบริการ
การศึกษา 

  2. การเชื่อมโยง "เฟสบุค งาน
บริการการศึกษา คณะ
ประมง มก." และเว็บไซต์
คณะประมง ให้เด่นชัด และ
สะดวกส าหรับนิสิตในการ
เข้าถึง 

      

2. นิสิตยังไม่
ตระหนักและสนใจ
การเข้าร่วม
โครงการการพัฒนา
ด้านภาษา 

2. ควรจัดระบบหรือกลไก
ส่งเสริมให้นิสิตตระหนัก
และสนใจการเข้ารว่ม
โครงการพัฒนาด้านภาษา 

1. ปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธโ์ครงการ
พัฒนาด้านภาษา แก่นิสิตและ
ผู้ปกครอง โดยเพิ่มช่อง
ทางการส่ือสาร เช่น "เฟสบุค 
งานบริการการศึกษา คณะ
ประมง มก." เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักและกระตุ้นความ
สนใจให้นิสิตเข้าร่วม (พ.ย.    
  

 1. การประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้าน
ภาษาและตอบสนองของ
นิสิตผ่าน "เฟสบุค งาน
บริการการศึกษา คณะ
ประมง มก." 

- มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้านภาษาและ
ตอบสนองของนิสิตผ่าน "เฟสบุค 
งานบริการการศึกษา คณะประมง 
มก." 

100 - งานบริการ
การศึกษา 

1. จุดที่ควร 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข 4. ชื่อโครงกำร/ 5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม 7. ร้อยละ 8. 9. 
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พัฒนำ ปรับปรุง (กลยุทธ์) กิจกรรม โครงกำร/กิจกรรม ผลส ำเร็จของ
โครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต (ต่อ) 
  55)  

2.  ใช้กลไกการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การกวดขันการเข้ารว่ม
กิจกรรมโครงการพัฒนา      
ด้านภาษาของนิสิต  (มิ.ย.56)        
3. ใช้กลไกการสร้างแรงจูงใจ 
โดยการที่นิสิต 
สามารถน า การเข้ารว่ม
กิจกรรมไปใช้ในการบันทึก
ชั่วโมงกิจกรรมนิสิตตาม
กรอบของ transcript  (พ.ย.
55) 

  
2. เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้าน
ภาษาส าหรับผู้ปกครอง       
 
3.รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตตาม
กรอบของ Transcript 

    

3. บัณฑิตรุ่นใหม่
จากคณะขาดความ
อดทนในการ
ท างาน 

3. เพิ่มกิจกรรมพัฒนานิสิต
ให้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
จริง และฝึกความอดทนใน
การท างาน 

1. จัดโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพิ่มเติมจากการฝึกงานภาค
ปกติและสหกิจ โดยเน้นการ
สร้างความตระหนักด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของบัณฑิตคณะประมง (พ.ย
..55) 

 ผลการประเมินโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชพี 

- คณะประมงได้ก าหนดนโยบายที่จะ
สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาส
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง
โดยมีการส่งเสริมให้นิสิตได้รับการ
ฝึกงานภาคสนามภายในประเทศ
รวมทั้งสหกิจศึกษาที่ตา่งประเทศ   

100 - คณะประมง /
ภาควิชา 

  2. สนับสนุนการฝึกงานนอก
หลักสูตรให้นิสิตเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อฝึกความ
อดทนในการท างาน 
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องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจยั 
1. อาจารย์หรือ
ผู้วิจัยไม่ตระหนัก 

1. ควรจัดอบรมและจัดท า
ระบบจูงใจให้อาจารยแ์ละ 

1. เผยแพร่ขั้นตอนการยื่นจด
สิทธิบัตร  
 

 - จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม  

1.คณะประมงได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธข์ั้นตอน 

100 - คณะประมง/
ภาควิชา/ฝา่ย 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจยั (ต่อ) 
ถึงความส าคัญใน
เร่ืองทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการยื่น
ขอจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
2. คณะยังไม่
ส่งเสริมการให้
ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก ่
นักวิจยัและ
บุคลากร 
 
3. สถานีวิจยับาง
แห่งยังไม่ท าหน้าที่
บูรณาการกับการ

นักวิจยัตระหนักถึง
ความส าคัญในการยื่นขอ
จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
2. ควรมีระบบกลไก
ส่งเสริมความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก่อาจารย์ 
นักวิจยั และบุคลากร 
 
 
 
3. ควรพัฒนาสถานีวจิัยให้
มีความพร้อมในการเป็น
สถานที่ฝึกงานให้แก่นิสิต 

2. เชิญอาจารย์ในคณะที่
ได้รับการจดสิทธิบัตรมา
บรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เผยแพร่เอกสารบทลงโทษ
ในการละเมิดจรรยาบรรณ
งานวิจัย    
2. จัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวจิัยแก่
บุคลากรวิจยั 
1. ส ารวจเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการฝึกงาน     

 - จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมนักวิจัย
ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร 
/ อนุสิทธิบัตร   
- ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมต่อจ านวน
บุคลากรวิจยัทั้งหมด    
 
 
จ านวนบุคลากรวิจยัที่เข้า
อบรม 
 
 
 
 
 
1. ผลการส ารวจความ
ต้องการเครื่องมือ 
2. แผนการฝึกงานของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คณะประมงได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธข์ั้นตอนการยื่นขอจด
สิทธิบัตร ให้บุคลากรของคณะ
ประมงได้รับทราบผ่านทางเว็ปไซค์
ของคณะประมง โดยในปีการศึกษา  
2 มีบุคลากรคณะประมงได้ยื่นขอจด
สิทธิบัตรจ านวน 2 ผลงาน 
- คณะประมงได้ให้การสนับสนุนแก่
สถานีวิจยัประมงให้มีความพร้อมใน
การรองรับสถานที่ฝึกงานให้แก่นิสิต 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

คณะประมง/
ภาควิชา/ฝา่ย

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
ประมง 

 
 
 
 

คณะประมง /
ฝ่ายสนับสนุน 

วิชาการ 
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เรียนการสอนใน
การเป็นสถานที่
ฝึกงานให้แก่นิสิต 

2. จัดท าแผนการฝึกงานของ
นิสิต 
3. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการฝึกงานของนิสิต  
4. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการ 
ฝึกงานของนิสิต     

นิสิต ทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึกงาน มกีระบวนการฝึกงาน
ภายใต้ระบบ PDCA รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรของสถานีให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
1. ยังไม่มีระบบ  1. ควรมีระบบส่งเสริมให้ 1. จัดท าระบบส่งเสริมให้  จ านวนโครงการ คณะประมง ภายใต้การก ากับดูแล 100  คณะประมง /  

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (ต่อ) 
ส่งเสริมให้อาจารย์
จัดท าโครงการ
บริการวิชาการ
ภายใต้แนวทาง
โครงการพัฒนา
วิชาการของ
มหาวิทยาลัย       
เกษตรศาสตร์ 

อาจารย์จัดท าโครงการ
บริการวิชาการภายใต้
แนวทางโครงการพัฒนา
วิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์จัดท าโครงการบริการ
วิชาการภายใต้แนวทาง
โครงการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 บริการวิชาการ ของผู้บริหารได้มีการก าหนดให้
ภาควิชา / ฝา่ยสนับสนุนวิชาการ 
ก ากับ ดูแล และส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดจัดท าโครงการบริการ
วิชาการภายใต้แนวทางโครงการ
พัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ภาควิชา / 
ฝ่ายสนับสนุน
วิชาการ 
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2. ยังมีการ
ประเมินผล
โครงการบริการ
วิชาการไม่ 
ครบทุกโครงการ 

2. ควรมีการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการให้
ครบถ้วนทุกโครงการ 

2. จัดท าระบบประเมินผล  จ านวนโครงการบรกิาร
วิชาการที่ผ่านการ
ประเมินผลเพิ่มขึ้น 

คณะประมงได้ มี กา รก าหนดให้
ภาควิชา/ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
ด า เนินโครงการบริการวิชาการ
ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก ก า ร  PDCA 
     ป  าร    า      ท    า มา 
ม   ร  ารบร  าร   า ารท  ม  าร 
ด าเนินการครบถ้วนตามวงจร P CA 
    ม  ร บ     ท    ร   า ร 
     ณะประม จักได้ด า เนินการ
พัฒนาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้
มีผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป 
 
 

30 - คณะประมง 

 
 
 
 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ไม่มี
คณะกรรมการ
รับผิดชอบดูแลด้าน

1. ควรมีการต้ัง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรมเพื่อท า

ด าเนินการต้ังคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อท าหนา้ที่

 ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะประมงมีการต้ังคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อท า
หน้าที่โดยตรงเรียบร้อยแล้ว 

100 - คณะประมง 
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ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
โดยตรง 

หน้าที่โดยตรง โดยตรง 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ (ต่อ) 
1. มีปัญหาด้าน
สภาพคล่องทาง
การเงิน ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการ
เบกิ -  จา่ย 

 1. ผู้บริหารคณะก าหนด
มาตรการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามระเบยีบการยืมเงิน
ทดรองจ่ายอย่างเคร่งครัด 

 มาตรการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามระเบยีบการ
ยืมเงินทดรองจ่าย 

- ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง 
โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้เพื่อเสริมสภาพ
คล่องของการบริหารจัดการคณะ
ประมง จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 
8,000,000 บาท 

100 - คณะประมง 

2. อาจารย์และ
บุคลากรภายใน
คณะจ านวนหนึ่งยัง
ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการยืมเงิน
ทดรองจ่าย ท าให้
เกิดปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงิน 

2. ผู้บริหารคณะก าหนด
มาตรการการก ากบัดูแล
การปฏิบัติตามระเบียบการ
ยืมเงินทดรองจ่ายอยา่ง
เคร่งครัด 
 

   - ผู้บริหารคณะก าหนดมาตรการการ
ก ากับดแูลการปฏิบัติตามระเบยีบ
การยืมเงินทดรองจ่ายอย่างเคร่งครัด 

100 - คณบดี 

 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำ

ณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน (ต่อ) 
1. ไม่มีการน าผล
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน 
เพื่อส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ ์

1. ควรน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างานเพื่อ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ ์

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์น าผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนา
คุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และ
ด าเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมี
เป้าหมายให้ผลการด าเนินงานมีการ
พัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้าทกุตัวบ่งชี้
ประสานงานกับคณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วม
รับผิดชอบ โดยมีเปา้หมายให้ผล
การด าเนินงานมีการพัฒนาขึ้นจาก
ปีก่อนหนา้ทุกตัวบ่งชี้ประสานงาน
กับคณะกรรมการ/หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมี
เป้าหมายให้ผลการด าเนินงานมีการ
พัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้าทกุตัวบ่งชี ้

 ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้าทุกตัวบ่งชี้ 

- คณะประมงได้น าผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท า (รา่ง) 
แผนยุทธศาสตร์ คณะประมง พ.ศ.
2556 - 2560 ทั้งนี้อาจยังไม่ส่งผล
กระทบให้เกิดการพัฒนาครบทุกตัว
บ่งชี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเริ่มต้น
การใช้แผนยุทธศาสตร์ 

50   
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
คณะประมง ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 20 คน 

  คณะประมง  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภำพระดับดี  เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้
คุณภำพระดับดี  
  ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภำพระดับดี เมื่อพิจารณาผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภำพ
ระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
ตำรำงท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ปม. กรร
มกำ
ร 

ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

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

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

3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

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

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

5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

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

6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 - 4.50 4.50 4.00 4.00 3.50 3.67 5.00 5.00 4.50 4.67 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ปม. กรร
มกำ
ร 

ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

7 การบริหารและ
จัดการ  

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

8 การเงินและ
งบประมาณ 

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

9 ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

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

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

ระดับคุณภำพ ดี ดี ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี
มำก 

ดีมำก ดี ดี 

  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

- คณะประมง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์สูง มีผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
 ข้อเสนอแนะ 

1.   ก าหนดคุณลักษณะของนิสิตคณะประมง ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม การประกอบการ เพื่อให้สามารถ 
ก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ก าหนด และสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ 

2.  ก าหนดมาตรการเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้มากข้ึน  
3.  สร้างความเข้าใจ และการตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นต่อการประกันคุณภาพของคณะ / 

มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรทุกระดับร่วมกันด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
1.  สร้างความชัดเจนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินให้กับทุกหน่วยงาน  
2.  ควรหารือร่วมกันในแต่ละคณะ เพื่อก าหนดตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับหน่วยงานย่อยให้เหมาะสม และสร้าง 

ความเข้าใจการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินให้ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานสะท้อนผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด เช่น การก าหนดอัตลักษณ์ กิจกรรมการพัฒนานิสิต การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ควรจัดท าเป็นภาพรวมในระดับคณะ 

3.  ควรให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตให้มากยิ่งข้ึน โดยก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อน 
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คุณภาพด้านผลลัพธ์มากกว่าระบบ เช่น จ านวนนิสิตที่จบการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด หรือระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

ประสิทธิผลตำมพันธกิจทั้ง  4  ด้ำน 

คณะประมง มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่ง
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรบัปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า คณะ
ประมง มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงได้เป็นอย่างดี 
โดยมีแนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 28 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 22 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 4 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1.  การส ารวจความต้องการและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ที่ทันสมัยให้เพียงพอ เนื่องจากมีแนวทางปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยการยุบศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

2. การเชิญอาจารย์ในคณะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมาบรรยาย เนื่องจากคณะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรวิจัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
ประมง พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งจะด าเนินการในปีการศึกษา 2556 ต่อไป   

ทั้งนี้ คณะควรด าเนินการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุกประเด็น 
 

ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของคณะประมง 
คณะประมง ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 
12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 9 - 
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ของ 
สกอ.+ มก. โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หนว่ยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
 

ก ำหนดกำรประเมิน 
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 -09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555  

ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 คณะประมง 
เวลา 09.00 – 10.00 น. ผู้บริหารคณะประมง รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ ขอให้

หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3  
 คณะประมง    
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม  305 ชั้น 3  คณะประมง 
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งทีมสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   เวลา 13.00 – 13.45 น.  - ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน 4 คน 
   เวลา 13.45 – 14.50 น. - อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา   จ านวน 5 คน 
   เวลา 14.50 – 15.45 น. - นิสิตคละสาขา/ชั้นปี  จ านวน 6 คน 
   เวลา 15.45 – 16.30 น. - บุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง    จ านวน 6 คน 

วันอังคำรที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 

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

เวลา 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งทีมตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะประมง 
  เวลา 09.00 – 09.30 น. - ตรวจเยี่ยมภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง     
  เวลา 09.30 – 10.00 น. - ตรวจเยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 
  เวลา 10.00 – 10.30 น. - ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้ า และห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ า 
  เวลา 10.30 – 11.00 น.  -  ตรวจเยี่ยมส านักงานเลขานุการคณะประมง 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม  305  ชั้น 3  คณะประมง 
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

วันพุธที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 

เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 
3 คณะประมง 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 คณะประมง 
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องประชุม 305 

ชั้น 3 คณะประมง 
เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะประมงรับทราบ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3  
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วิธีกำรด ำเนินงำน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
ประมง ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และ
หลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
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ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

 คณะประมง  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภำพระดับดี  เมื่อพิจารณา
เฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ 
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 
ได้คุณภำพระดับดี  
  ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภำพระดับดี เมื่อพิจารณาผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภำพ
ระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 

ตำรำงท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.37 4.45 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.39 4.46 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.61 4.61 

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

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)  3.91 4.18 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 3.98 4.19 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 8 5.00 5.00 
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์ 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมำยเหตุ : ไม่ประเมิน 
16.2 

(สมศ.) 
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ 

คะแนน 4 4 3.96 4.12 3.96 4.12 

หมำยเหตุ : ไม่ประเมิน 
17 

(สมศ.) 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมำยเหตุ : ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต  4.40 4.41 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรต้อง

มากกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา แต่คณะได้ร้อยละ 17.08 โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท เฉพาะแผน ก จ านวน 159 
คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน 71 คน รวม 230 คน จากจ านวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับ 1,346 คน 

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

60 60 50 73.53 49 72.06 5.00 5.00 
68 68 

หมายเหตุ : รายงานข้อมูลจ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ไม่ถูกต้อง มีจ านวน 49 คน  

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

30 30 16 23.53 16 23.53 3.92 3.92 
68 68 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 5 5 4.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 6 ไม่พบการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
-  ข้อ 7 ไม่พบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 7 ไม่พบการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใชเ้ป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 5 ไม่มีข้อมูลนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติ 
1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ 80 80 108 80.00 108 80.00 4.00 4.00 

135 135 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน   179 179   
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก
เวลาราชการ) 

คน   181 181   

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท าและประกอบอาชีพอิสระ 

คน   108 108   

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน   28 28   
  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา 
คน   0 0   

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์
ทหาร ลาอุปสมบท 

คน   0 0   

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน   27 27   
  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ท างาน 
คน   16 16   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน   15,302.72 15,302.72   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

4.20 4.20 3.91 4.08 3.91 4.08 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 42 42 6.75 37.50 6.75 37.50 5.00 5.00 

18 18 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมด 

คน   18 18   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding)  

ผลงาน   4 2.00 4 2.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน   5 3.75 5 3.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติ  

ผลงาน   1 1.00 1 1.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 60 60 9.25 154.17 9.25 154.17 5.00 5.00 

6 6 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมด 

คน   6 6   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   1 0.25 1 0.25   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank) 
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏ อยู่ในฐานข้อมูลสากล 
ISI และ Scopus 

ผลงาน   9 9.00 9 9.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 6 355 5.22 352 5.18 4.35 4.31 
68 68 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   1 0.00 1.0 0.00   
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   9 18.00 10.0 20.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   21 105.00 20.0 100.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน   0 0.00 0.0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน   6.0 18.00 6.0 18.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน   15 90.00 15.0 90.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.0 0.00 0.0 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   2.0 10.00 2.0 10.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   13 104.00 13.0 104.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0 0.00 0.0 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   0 0.00 0.0 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   1 10.00 1.0 10.00   

หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนอาจารย์ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากมีอาจารย์วุฒิปริญญาโท จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน และอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จากเดิม 21 
คน เป็น 20 คน  

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย 4.19 3.98 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

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

86 64 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 45 45 35.00 36.84 35.75 52.57 5.00 5.00 
95 68 

  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน   68 68   

  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน   27 0   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   42 10.50 43 10.75   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   6 3.00 6 3.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ อยู่
ในประกาศของ สมศ. 

   6 4.50 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank) 
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 
ISI และ Scopus 

   17 17.00 22 22.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

หมายเหตุ : ข้อมูลผลงานท่ีตีพิมพ์ในแต่ละระดับไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการปรับข้อมูลการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI เพิ่มขึ้นจากเดิม 42 ผลงาน เป็น 43 ผลงาน และปรับข้อมูลตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus จากเดิม 17 ผลงาน เป็น 22 ผลงาน 
6 

(สมศ.) 
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 25 25 16 16.84 7 10.29 4.21 2.57 

95 68 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   13 6   
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   1 0   
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง   2 1   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค์ 

เรื่อง   0 0   

หมายเหตุ : การรายงานข้อมูลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากมีหลักฐานอ้างอิงไม่ครบถ้วนจากเดิม 16 เรื่อง เป็น 7 เรื่อง  

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 30 30 1.75 1.84 1.75 2.57 0.92 1.29 
95 68 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

เรื่อง   1 0.25 1 0.25   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

เรื่อง   0 0.00 0 0.00   

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

เรื่อง   2 1.50 2 1.50   

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง   0 0.00 0 0.00   

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  4.50 4.50 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 4 ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
-  ข้อ 5 ไม่มีข้อ 4 ท าให้ไม่มีข้อมูลการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 50 50 39.00 84.78 25.00 54.35 5.00 5.00 

46.00 46.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   21 17   
 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   3 3   
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   15 5   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

และการวิจัย 
 - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการท้ังหมด 
เรื่อง   46 46   

หมายเหตุ : การรายงานข้อมูลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากมีหลักฐานอ้างอิงไม่ครบถ้วนจากเดิม 39 เรื่อง เป็น 25 เรื่อง  
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 3 3 3 5 3.00 5.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมำยเหตุ : ไม่ประเมิน 
18.2 

(สมศ.) 
ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

หมำยเหตุ : ไม่ประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.67 4.67 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5 4.00 5.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 6 ไม่มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
10 

(สมศ.) 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 3 3 4 3.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 5 ไม่มีข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
11 

(สมศ.) 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 5 4.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 4.75 4.75 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

2555 2556 ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4.50 4.50 3.75 3.75 3.75 3.75 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 4.00 4.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 6 7 6 6 4.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 6 ไม่ได้รับการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 

เนื่องจากภาวะอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 3.80 4.30 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 6 6 6 7 3.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 3 ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
-  ข้อ 5 ไม่สามารถน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 5 5 4.61 4.61 4.61 4.61 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้
คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. มีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างชัดเจน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ ในกรณีที่จะต้องมีการลงทุนเป็นเงินจ านวนมาก เช่น การสร้างและต่อเติมอาคาร การซื้อเครื่องมือ
ทดลอง การจัดท าบ่อทดลอง การส่งอาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศ นั้น ควรระบุไว้ในแผนให้ชัดเจนว่า มีความ
ต้องการใช้เงินเท่าไร และจัดหาเงินจากแหล่งไหน  

2. การจัดท าแผนควรมีการติดตามกิจกรรมของแผนต่างๆ ในการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยก าหนดเป็นรายการในวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา 

3. ควรก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาตรี 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภำพระดับ
ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภำพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนคลอบคลุมทุกศาสตร์สาขาประมง คณาจารย์ที่มีความรู้

ความสามารถด้านสาขาประมง รวมทั้งมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนานิสิต
และสามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการของสังคม 

2. มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการเรียน
การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3. มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก 

 ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ในคณะประมงได้ด าเนินการและด ารงต าแหน่งทางวิชาการมากยิ่ง 

เพ่ือให้มีสัดส่วนเป็นไปตามมาตรฐาน  
2. ควรมีระบบและกลไกในการกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตในการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหาร

และการพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งน าผลการประเมินที่ได้มาท าการพัฒนาปรับใช้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ข้อสังเกต 
- ควรก าหนดคุณลักษณะของนิสิตคณะประมง เพ่ือให้สามารถก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

คุณลักษณะที่ก าหนด และสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. มีระบบ/กลไกในการพัฒนาวิชาการ ประสบการณ์และทักษะด้านวิชาการประมง พร้อมทั้งมีระบบการ
ให้ค าปรึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารเพียงพอและทันสมัยแก่นิสิต 

2. มีโครงการสหกิจศึกษา ที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนต่างประเทศใน
ระดับท่ีสูง  
 ข้อเสนอแนะ 

- เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
เช่น วินัย การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และภาษาต่างประเทศ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 3 ตัว
บ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภำพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้คุณภำพระดับดี   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
- คณะประมงมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านประมง เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป มีหน่วยงานและเครื่องมือที่พร้อมสนับสนุนงานวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีศักยภาพสูงในการได้รับทุนสนับสนุนงบวิจัยทั้งภายในและภายนอก  

 จุดที่ควรพัฒนำ 
- จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ จากบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด จ านวนน้อย  

  ข้อเสนอแนะ 
1. ก าหนดมาตรการเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือกับองค์กรต่างชาติให้มากขึ้น  
2. เพ่ิมจ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  

ข้อสังเกต 
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- การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนของโครงการวิจัยหลายโครงการ ยัง
ไม่ชัดเจน 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.50 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความรู้และความช านาญทางด้านการประมงที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ภายนอก มีความพร้อมในสิ่งสนับสนุนด้านต่างๆ ในการให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. มีกิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 
ข้อสังเกต 
1. การบูรณาการระบบ PDCA เข้าสู่กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้ครบถ้วนทุกโครงการ  
2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนการบริการวิชาการที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ 

โดยเฉพาะการวัดผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
3.67 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

ข้อสังเกต 
- ควรให้ความส าคัญในการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่

สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้
คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภำพระดับดีมำก   
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
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- มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีอยู่  
 ข้อเสนอแนะ 

1. ในขณะที่ฐานข้อมูลส่วนกลางยังไม่สมบูรณ์ คณะควรให้ความส าคัญกับระบบฐานข้อมูลส ารองที่ต้อง
ด าเนินการโดยคณะเอง 

2. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระดับความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิจัยให้มากขึ้น 
โดยก าหนดเป้าหมายและตัวบุคคลให้ชัดเจน  

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดงันี้ 
 ข้อเสนอแนะ 

- อาจารย์ควรช่วยกันท างานพัฒนางานวิชาการให้มากขึ้น เพ่ือคณะจะได้มีเงินที่ใช้ในการจัดหาทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์ต่างๆ และพัฒนาบุคลากรมากขึ้น  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะประมง มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
3.80 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภำพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ตัวบ่งชี้บางตัว เช่น การก าหนดอัตลักษณ์ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ควรจัดท าเป็นภาพรวมในระดับคณะ 

2. สร้างความเข้าใจ และการตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นต่อการประกันคุณภาพของคณะ/
มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรทุกระดับร่วมกันด าเนินการ  

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
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เรียนรู้ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภำพระดับดีมำก  รายละเอียดดังตาราง
ที่ 4 

ตำรำงท่ี 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มำตรฐำน คะแนนผลประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร  ผลผลิต รวม 
ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้ำน
คุณภำพ
บัณฑิต 

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

2. ด้ำนกำร
บริหำร
จัดกำรกำร
อุดมศึกษำ 

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

  2 ก  ด้าน
ธรรมาภิบาล
ของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

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

  2 ข ด้าน
พันธกิจของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา 

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

3. ด้ำนกำร
สร้ำงและ
พัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู ้

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

ภำพรวม 4.48 4.48 4.68 4.67 4.68 4.68 4.67 4.68 4.00 3.98 3.98 4.00 4.19 4.17 4.62 4.61 3.98 4.39 4.62 4.61 4.19 4.46 
ระดับ
คุณภำพ 

ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภำพระดับ
ดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในระดับดีมาก 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.59 
ได้คุณภำพระดับดีมำก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้
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คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
ในการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความพร้อมในด้าน
ปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.77 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง เป็นแหล่งวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้
เป็นอย่างด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง

การบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.46 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตำรำงท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองดำ้น
กำรบริหำร

จัดกำร 

คะแนนผลประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

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

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

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

จัดกำร 

คะแนนผลประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

3. ด้าน
การเงิน 

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

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้
และ
นวัตกรรม 

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

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

ระดับ
คุณภำพ 

ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ดี ดี ดี ด ี ด ี ดีมำก ดี
มำก 

ด ี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้งทางด้านทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งมีช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตและ
ศิษย์เก่า ผ่านสื่อเว็บไซต์ สื่อ social media ต่างๆ มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความ
คล่องตัว เพ่ือเป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้
ส าหรับสังคมและชุมชน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.53 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหาร มีการบริหารจัดการที่ดี โดยบุคลากรมีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองต่อทุกพันธกิจและเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของคณะอย่างครบถ้วน   

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็น
ว่า คณะประมง มีการวางแผนการจัดหารายได้เพ่ิมข้ึน ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการ
ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม อาจารย์ควรช่วยกันท างานพัฒนางานวิชาการให้มากขึ้น 
เพ่ือคณะจะได้มีเงินที่ใช้ในการจัดหาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ และพัฒนาบุคลากรมากขึ้น 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.01 ได้
คุณภำพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีคุณวุฒิปริญญาเอก อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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จ านวนมาก และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม อย่างไรก็ตาม ควรผลักดันให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้าน
การด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้
คุณภำพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่  

ตำรำงท่ี 6 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศึกษ
ำ 

คะแนนผลประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ปม. กรรมก

ำร 
ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร ปม. กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

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

   1) ด้านกายภาพ 4.00 4.00 - - - - - - - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 
   2) ด้านวิชาการ 4.46 4.46 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 - 4.35 4.35 - 4.31 4.31 4.38 4.38 4.35 4.38 4.38 4.38 4.31 4.37 
   3) ด้านการเงนิ - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 
   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

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

2. มาตรฐานด้าน
การด าเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

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

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

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

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

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

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

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

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

ระดับคุณภำพ ด ี ด ี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดีมำก ดีมำก ด ี ด ี ดีมำก ดีมำก ด ี ด ี

   

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
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- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.47 ได้คุณภำพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา การให้บริการทางวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญทางด้านการประมงที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคมภายนอก สามารถหารายได้มาสนับสนุนการด าเนินงานในทุกพันธกิจได้เป็นอย่างดี  

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.45 ได้คุณภำพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.68 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.98  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะประมง สามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
ล ำดับ 

ที่ 
ล ำดั
บที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 33 33 
2   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลเุป้าหมาย 19 19 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 
3 1 1 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 11 11 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 5 5 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข - - 
9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูร

ฉบับเดียวกัน 
- - 

10 8 8 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก 

5 5 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 5 5 
13 11 587 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 5 5 
14 12 25 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - - 
15 13 26 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - 
16 14 27 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
17 15 28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
18 16 29 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
19 17 30 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
20 18 31 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
21 19 32 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
22 20 33 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้

คณะกรรมการการอดุมศึกษาทราบ 
- - 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
24 22 35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
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ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดั
บที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

25 23 36 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
26 24 37 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
29 27 40 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 11 11 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5 5 
34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 5 5 
36 34 47 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีาร

ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
7 7 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 3 3 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 3 3 
43 41 11 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด - - 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
46 44 14 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
47 45 15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
48 46 16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
49 47 17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
50 48 18 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

องค์กรวิชาชีพท้ังหมด 
- - 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
52 50 20 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
53 51 21 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
54 52 22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
55 53 23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
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56 54 24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
57 55 61 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
- - 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
59 57 63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
60 58 64 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
61 59 65 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
62 60 66 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
63 61 67 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
64 62 54 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน

ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างนอ้ย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี) 

11 11 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5 5 
69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 5 5 
71 69 695 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
11 11 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5 5 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 5 5 
78 76 68 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสตูร 
- - 

79 77 69 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
80 78 70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
81 79 71 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
82 80 72 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
83 81 73 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
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84 82 74 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
85 83 75 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 1,509 1,509 
86 84 76 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา - - 
87 85 77 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 1,279 1,279 
88 86 78 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
89 87 79 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 159 159 
90 88 80 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 159 159 
91 89 81 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - - 
92 90 82 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
93 91 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 71 71 
94 92 102 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ 
68 68 

95 93 103 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 64 64 
96 94 104 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 4 4 
97 95 598 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยก

ตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเท่า 
68 68 

98 96 599 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

1 1 

99 97 600 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

17 18 

100 98 601 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

50 49 

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาที่ผ่าน
มา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

- - 

102 100 107 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 31 31 
103 101 108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
1 1 

104 102 109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทยีบเท่า 

9 10 

105 103 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

21 20 

106 104 111 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 21 
107 105 112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา - - 
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ตร ีหรือเทียบเท่า 

108 106 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

6 6 

109 107 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

15 15 

110 108 115 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 15 15 
111 109 116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
- - 

112 110 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

2 2 

113 111 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

13 13 

114 112 119 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 1 
115 113 120 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ทีม่ีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
- - 

116 114 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

- - 

117 115 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

1 1 

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 25.55 25.55 
119 117 123 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 719.62 719.62 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 636.37 636.37 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 60.04 60.04 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 23.21 23.21 
126 124 130 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา 56 56 
127 125 131 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบนั 
3,047 3,047 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

4.16 4.16 
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129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต็ในระบบไรส้าย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.93 3.93 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจดับริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.93 3.93 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมรีะบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.05 4.05 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสตูร 

4.54 4.54 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 4.54 4.54 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
139 137 84 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ1) 181 181 
140 138 85 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า 179 179 
141 139 86 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับ

รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
100 100 

142 140 87 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 8 
143 141 88 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 16 16 
144 142 681 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่

แล้ว 
- - 

145 143 89 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 28 28 
146 144 682 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 
147 145 683 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร - - 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
15,302.72 15,302.72 



328 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดั
บที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

149 147 669 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ
2 16.2) 

192 192 

150 148 670 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ
2 16.2) 

- 24 

151 149 671 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ
2 16.2) 

- 7 

152 150 93 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

32 40 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.91 3.98 

155 153 96 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 6 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 4.53 

158 156 99 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 3 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 4.54 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF 19.49 200.00 

162 160 692 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 32 49 
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับ

ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
3.91 4.08 

164 162 165 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจาก
สารนิพนธ ์หรือบทความจากศลิปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

10 10 

165 163 672 - (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใด - - 
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ลักษณะหนึ่ง 

166 164 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 

4 4 

167 165 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

5 5 

168 166 170 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1 
169 167 175 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
- - 

170 168 176 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบั
สถาบันหรือจังหวัด 

- - 

171 169 177 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

- - 

172 170 178 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

173 171 179 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

174 172 180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

- - 

175 173 91 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็น
วงรอบประเมิน) 

18 18 

176 174 181 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงาน
ของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

10 10 

177 175 183 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่นบัซ้ ากับค่าน า
หนักอ่ืนๆ) 

1 1 

178 176 184 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ า
กับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

179 177 185 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักน้ี จะต้อง
ไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 



330 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดั
บที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

180 178 186 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ 
Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

9 9 

181 179 588 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

- -- 

182 180 589 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบั
สถาบันหรือจังหวัด 

- - 

183 181 590 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

- - 

184 182 591 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

185 183 592 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

186 184 593 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
187 185 92 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศกึษาที่เป็น

วงรอบประเมิน) 
6 6 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 
5 5 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์
ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

5 5 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

5 5 

191   จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้แยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

14 14 

   - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 8 8 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึง

ประสงค ์
1,739 1,739 

   - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 1 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ N/A N/A 
   - จ านวนกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1 1 
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   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม 140 140 
   - จ านวนกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 4 4 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 780 780 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพด้าน

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
68 68 

193 190 147 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

68 68 

194 191 164 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

1 1 

195 192 148 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 5,477,726.66 5,477,726.66 
196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5,471,726.66 5,471,726.66 
197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

199 196 152 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 20,967,267.09 20,967,267.09 
200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20,967,267.09 20,967,267.09 
201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
203 200 156 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 64 64 
204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 64 64 
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
207 204 160 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 22 - 
208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 22 - 
209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
211 208 612 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 4 4 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 4 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
215 212 616 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 5 - 
216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 - 
217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
219 216 193 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไมซ่้ ากบัท่ีนับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

42 43 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 42 43 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
223 220 194 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ า
กับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

6 6 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 - 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
227 224 195 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่
ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

6 - 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 - 
229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
231 228 200 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎใน

ฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
 Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

17 22 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 17 22 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
235 232 202 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
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239 236 203 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- - 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
243 240 204 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือ

ระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
247 244 205 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 
- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
251 248 206 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงาน

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
255 252 207 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 16 7 
256 253 208 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - - 
257 254 209 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 3 3 
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ 1 1 
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ - - 
260 257 212 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน) 
2 2 

261 258 213 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน) 

- - 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 259 214 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 46 46 
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263 260 215 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ
การเรยีนการสอน 

21 17 

264 261 216 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ
การวิจัย 

3 3 

265 262 594 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

15 5 

องค์ประกอบท่ี 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น 1-4 ไม่

ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4.04 4.04 

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน

เต็ม 5) 
- - 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

3.75 3.75 

269   จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 136.50 136.50 
270   จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
34 34 

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ 

28 28 

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
นอกประเทศ 

6 6 

271   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

70 70 

   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพท้ังใน
ประเทศ 

65 65 

   -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพ
ต่างประเทศ 

5 5 

272   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือ
วิชาชีพระดับชาต ิ

4 4 

   - ด้านการวิจัย 4 4 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ด้านอื่นๆ - - 

273   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือ 1 1 
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วิชาชีพระดับนานาชาต ิ

   - ด้านการวิจัย 1 1 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ด้านอื่นๆ - - 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 78,297,150.96 78,297,150.96 
285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 22,03,135.79 22,03,135.79 
286   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดิน 65,734,886.57 65,734,886.57 

   - ปีงบประมาณ 65,734,886.57 65,734,886.57 
   - ปีการศึกษา - - 

287   ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 6,747,547.52 6,747,547.52 
288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) 317,380.00 317,380.00 
290   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 

(ปีงบประมาณ) 
97,118.35 97,118.35 

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 5,814,716.87 5,814,716.87 
292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 62,944,768.60 62,944,768.60 

องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของ

สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเตม็ 5) 
- 4.20 

275 267 579 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ ์

32 40 

276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีคณุลกัษณะ
ตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

3.96 4.04 

277 269 581 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัต
ลักษณ ์

- 6 

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาโทท่ีมคีุณลกัษณะ
ตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

- 4.51 

279 271 583 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุลักษณะตามอัต
ลักษณ ์

- 3 

280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่มีคณุลักษณะ
ตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

- 4.48 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑติที่มีคณุลักษณะตามอัต - 202.1 
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ล ำดับ 
ที่ 

ล ำดั
บที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

ลักษณ ์
282 274 689 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 32 49 
283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตที่มคีุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 
3.96 4.12 

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

- 4.18 

 

 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 

 -   แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศคณะประมง 
 -   แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศคณะประมง 
 -   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง 
 -   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง (เพ่ิมเติม) 
 -   แต่งตั้งคณะท างานจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะประมง 
 

 ข้อมูลกำรจัดอันดับ 

 ข้อมูลอำจำรย์หรือนักวิจัยจำกสถำบันนำนำชำติเดินทำงมำสอนหรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 
เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
No. List of 

lecturers/researchers to 
teaching or research 

(รายชื่ออาจารย/์นักวิจัยที่มา
สอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล์) 

Institution 
internationally 

(ช่ือสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1 Mr.Jesper Clausen jehc@life.ku.dk University of 
Copenhegen 

Denmark Food 
Sufety 

3 
month 

2 Mr.Andreu Rico Andureu. 
rieo@wur.nl 

Wageningen 
University 

Netherland Ecotoxico 
logy 

>6 
month 

3 Mr.Pateik Henrikssom henriksson@ 
cml.ieidenuniv.nl 

University of 
Leiden 

Netherland Life Cycle 
Assesment 

3 
month 

4 Mr Rene’van Wijngaarden Rene.vanwijngaar Wageningen Netherland Ecotoxico 3 
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den@wur.nl University logy month 
5 Mr.Richard Newton richard.newton@s

tir.ac.uk 
University of 
Stirling 

United 
Kingdom 

Life Cycle 
Assesment 

3 
month 

6 Mr.Douglas Waley Douglas.waley@st
ir.ac.uk 

University of 
Stirling 

United 
Kingdom 

Social 
Seience 

3 
month 

7 Ms.Arlene Nietes 
Satapornvanit 

arlenens@ 
googlemail. 
com 

University of 
Stirling 

United 
Kingdom 

Social 
Seience 

6 
month 

 

 ข้อมูลอำจำรย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทำงไปสอนหรือวิจัย ณ สถำบันนำนำชำติ เป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) 
No. List of 

lecturers/researchers to 
teaching or research 

(รำยชื่ออำจำรย์/นักวิจัยที่ไปสอน
หรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล)์ 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถำบันนำนำชำติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

1 Dr. Kangsadan Boonprab ffisksb@ku.ac.th 
 

Hokkaido 
University 

Japan Life 
Science 

4 month 

2 Mr. Attawut Kantavong Attawut_k@ 
hotmail.com 

Central Food 
Technology 
Research Institute 

India Protein 
Chemistry 

6 month 

3 Mr.Pratya Musiksinthorn ffispcm@ku.ac.th Kyoto University Japan Fisheries 4 month 
and 29 
days. 

 

 

 ข้อมูลบุคลำกรที่มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำนวิชำชีพแก่นิสิตทุกระดับ (Career Service 
Support) ) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
No. Name  

(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ
และแนะน ำด้ำนวิชำชีพแก่นิสิตทกุระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนใน

หน่วยงำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ  

Position 
(ต ำแหน่ง) 

1 Mrs.Pailin Jitchum Lecturer Mr. Wara Taparhudee Assoc. 
Prof. 

2 Mr. Wara Taparhudee Assoc. Prof. Mr. Phongchate Pichitkul Assist. 

mailto:ffisksb@ku.ac.th
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Prof. 
3 Mr. Phongchate Pichitkul Assist. Prof. Mr. Soranuth Sirisuay Lecturer 

4 Mr. Soranuth Sirisuay Lecturer Mr. Subun Sathianchit Fishery  
Biologist 

5 Mr. Alongot  Intarachart Head of 
Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 
(Fishery 
Biologist) 
 
 
 
 
 

Mr. Chatchai Thaitoongchin Fishery  
Biologist 

No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ

และแนะน ำด้ำนวิชำชีพแก่นิสิตทกุระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนใน

หน่วยงำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ  

Position 
(ต ำแหน่ง) 

6 Mr. Nitiphat  Ploypradab Fishery  
Biologist 

Mr. Alongot  Intarachart Head of 
Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 
(Fishery 
Biologist) 

7 Mr. Attawut Kantavong Fishery  
Biologist 

Mr. Nitiphat  Ploypradab Fishery  
Biologist 

8 Mr. Asirawat  Preecha Fishery  
Biologist 

Mr. Attawut Kantavong Fishery  
Biologist 

9 Miss Kanokwan  Khaodon Fishery  
Biologist 

Mr. Asirawat  Preecha Fishery  
Biologist 

10 Mr. Saroj  Rermdumri Fishery  
Biologist 

Miss Kanokwan  Khaodon Fishery  
Biologist 

11   Mr. Saroj  Rermdumri Fishery  
Biologist 
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 ข้อมูลนิสิตจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ที่เดินทำงมำเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำค
กำรศึกษำ (Exchange Students – Inbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับ

ปริญญำ) 

Year 
(ชัน้ปี) 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อสถำบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

Mr. Riyan 
Anggriawan 

Master 
Degree 

 Fishery 
Biology 

  School of 
Postgraduate 

Program 
Agriculture 
(Agronomy) 

Magister, The 
Jenderal 

Soedirman 
University 

Indonesia 5 October 
2011 

- 
4 October 

2012 
(1 year) 

Mr. Takatsugu 
Kudoh 

Master 
Degree 

 

Marine 
Science 

  

Tokyo 
University of 

Marine Science 
and Technology 

Japan September 
2012 

- 
March 2013 

Ms. Hani  
Kharismantari 

Bachelor   Agriculture haniaja@aol. 
com 

 

Sebelas Maret 
University 

Indonesia August - 
Septemper 

2012 

 ข้อมูลนิสิตของคณะท่ีเดินทำงไปเรียนหรือวิจัยในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำค
กำรศึกษำ (Exchange Students - Outbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Name 
(ช่ือนิสิต) 

Degrees 
(ระดับ

ปริญญา) 

Year 
(ช้ัน
ปี) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ช่ือสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Miss Nattiya  
Chumnanka 

Ph.D.  Marine  
Science 

 nattiya@ 
hotmail.com 

 

Auburn  
University 

USA. 1 May 2012 
- 

30 April 2013 

Miss Watinee 
Intharapongnuwat 

Ph.D. 

 

Fishery  
Products 

 

Watinee2002@ 
hotmail.com 

Central Food 
Technological 
Research INDIA 

Institute 
(CFTRI) 

INDIA 6 months 
(March - 

August, 2012) 

Ms.Jidapa 
Khatikarn 

Ph.D. 2 Aquatic 
Ecology  

 Jidapa.khatikarn 
@wur.nl 

Wageningen 
University 

Netherl
ands 

Msy 2012- 
July 2015 
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And 
Water 
Quality 
Managem
ent  

 

 ข้อมูลนิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทย (Non-Thai Undergraduate/ 
Graduate/Postgraduate Students) (ไม่รวมนิสิตแลกเปลี่ยน) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ)  

No. Name 
(รำยชื่อนิสิต) 

Nationality 
(สัญชำติ) 

Full-time / 
Part-time 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Faculty 
(คณะวิชำ) 

ระดับปริญญาตร ี
1 Mr.Kouangkhamdeng 

VONGXAY 
Laos Full-time Bachelor of Arts (Economics) Economics 

ระดับปริญญาโท 
1 Ms.Tran Hoai Thao Trang Vietnamese Full-time Agricultural and Resource 

Economic 
Economics 

2 Ms.Waoda Nilsa Arifiana  
Effendy 

Indonesia Full-time Fisheries Science Fisheries 

ระดับปริญญาเอก 
1 Mrs.Sanghamitra Nayak India Full-time Fisheries Science  Fisheries 

 

 

 

 

 บุคลำกรประจ ำและพิเศษที่ได้รับรำงวัลนำนำชำติที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย (Prolific Academic 
Experts) เช่น Noble Prizes, Fields Metals, equivalent arts based awards (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) ช่วงเวลำของข้อมูล : สะสมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
No. Expert Name Award Name Award 

received 
in 

Started 
at 

university 
in (year) 

Finished 
working 

at 
university 
in (year) 

Description 
of the 
award 

Link to the website 
where the award and 

award winner are 
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1 Dr. Kangsadan 
BOONPRAB 

Who's who in the 
world  2009 

2009 1999 2009 Life 
Science 
Scientist 

http://bios.marquiswhos
who.com/kangsadan_ 
boonprab/biology_ 
professor/7700071 

  Top 100 Scientists 
2009 

2009 1999 2009 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 

  Top 100 Educations 
2009 

2009 1999 2009 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international 
biographicalcentre.com/ 

  2000 Outstanding 
Intellectuals  of the 
21st Century-
2009/2010 

2009 1999 2009 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 

  Nominated for 21st 
Century Award for 
Achievement 

2009 1999 2009 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 

  Nominated as 
International 
Einstein Award for 
Scientific 
Achievement "Iconic 
Achievers" 

2009 1999 2009 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 

  The Global Year of 
Learning-2009-The 
Plato Award 

2009 1999 2009 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 

  2000 Outstanding 
Scientist 2010    

2009 1999 2009 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
 

  World Who's who of 
women, 15th 
edition-2012 

2010 1999 2010 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/
world_whos_who_ 
women.php 

No. Expert Name Award Name Award 
received 

in 

Started 
at 

university 
in (year) 

Finished 
working 

at 
university 
in (year) 

Description 
of the 
award 

Link to the website 
where the award and 

award winner are 

http://bios.marquiswhoswho.com/kangsadan_
http://bios.marquiswhoswho.com/kangsadan_
http://www.inter/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/world_whos_who_
http://www.internationalbiographicalcentre.com/world_whos_who_
http://www.internationalbiographicalcentre.com/world_whos_who_
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 Who's who in the 
world  2011 

2010 1999 2010 Life 
Science 
Scientist 

http://bios.marquiswhos
who.com/kangsadan_ 
boonprab/biology_ 
professor/7700071 

  2000 Outstanding 
Intellectuals  of the 
21st Century 2011 

2011 1999 2011 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
 

  Top 100 Scientists 
2011 

2011 1999 2011 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 

  Who's who in Asia 
2012 

2011 1999 2011 Life 
Science 
Scientist 

http://www.marquiswhos
who.com/booksellers/pu
blications/whos-who-in-
asia 

  Nomination as 
Internation 
Educatior of the 
Year 2011 

2011 1999 2011 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
about_us.php 
 

  The Global Year of 
Learning-2011-The 
Plato Award 

2011 1999 2011 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
about_us.php 

  2000 Outstanding 
Intellectuals of the 
21st Century 2012 

2011 1999 2011 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
about_us.php 

  Scientific Award of 
Exellence for 2011 

2011 1999 2011 Life 
Science 
Scientist 

http://www.abiworld 
wide.com/ 

  Who's who in the 
world 2013 

2012 1999 2012 Life 
Science 
Scientist 

http://bios.marquiswhos
who.com/kangsadan_ 
boonprab/biology_ 
professor/7700071 

  The Cambridge 
Certificate for 
Outstanding 
Scientific 
Achievement 

2012 1999 2012 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
about_us.php 

  Top 100 Scientists 
2012 

2012 1999 2012 Life 
Science 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 

http://bios.marquiswhoswho.com/kangsadan_
http://bios.marquiswhoswho.com/kangsadan_
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/%20about_us.php
http://www.internationalbiographicalcentre.com/%20about_us.php
http://www.internationalbiographicalcentre.com/%20about_us.php
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.abiworld/
http://bios.marquiswhoswho.com/kangsadan_
http://bios.marquiswhoswho.com/kangsadan_
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
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Scientist about_us.php 
No. Expert Name Award Name Award 

received 
in 

Started 
at 

university 
in (year) 

Finished 
working 

at 
university 
in (year) 

Description 
of the 
award 

Link to the website 
where the award and 

award winner are 

 
 

 International 
Scientist of the Year 
for 2012 

2012 1999 2012 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
about_us.php 

  Leading Scientists of 
the World 2013 

2012 1999 2012 Life 
Science 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
about_us.php 

 

 ข้อมูลสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ (International Research Collaborations) ในช่วง 5 ปี 
(2551 - 2555) ระบขุ้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ 
No. List of institutions with a cooperation agreement 

(รำยชื่อสถำบันที่มขี้อตกลงควำมร่วมมือ) 
Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุควำมร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

1 THE COLLEGE OF ENVIRONMENTAL AND MARINE 
SCIENCE AND TECHNOLOGY, PUKYONG NATIONAL 
UNIVERSITY 

Korea 1. Activities such as collaborative 
research, academic seminars, 
lectures, and symposiums 
2. Exchange of scholars and 
researchers 
3. Exchange of students 

2008 

2 University of the Sunshine Coast Australia 1. Exchange of faculty members 
and research fellows 
2. Exchange of students 
3. Exchange of academic materials, 
publications and information 
4. Conducting joint research 
projects and organising 
symposiums 

2008 

3 
 
 
 
 

SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY China 1. The exchange of students for study 
and training programs. 
2. The exchange of staff for 
research, lecture and discussion. 
3. The exchange of academic 

2008 
 
 
 
 

http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
http://www.internationalbiographicalcentre.com/
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information, research publication 
and other resources on relevant 
subjects where possible and 
appropriate. 
4. The enrolment of suitable 
qualified students into appropriate 
programs for both undergraduate 
and postgraduate studies 

 
 
 
 
 
 

No. List of institutions with a cooperation agreement 
(รำยชื่อสถำบันที่มขี้อตกลงควำมร่วมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุควำมร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

   5. Joint staff development 
programs. 
6. Shared curriculum development 
activities. 
7. Collaborative research. 

 

4 Faculty of Fisheries and Marine Sciences 
Diponegoro University 

Indonesia 1. Exchange students 
2. Exchange of faculty and staff 
members 
3. Exchange of academic materials, 
publications and information 
4. Joint hosting of seminars, 
conferences, and symposia 
5. Joint research 
6. Other academic exchanges 

2009 

5 THE COLLEGE OF FISHERIES AND LIFE SCIENCE AT  
SHANGHAI OCEAN UNIVERSITY 

China 1. The exchange of students for 
study and training programs. 
2. The exchange of staff for 
research, lecture and discussion. 
3. The exchange of academic 
information, research publications 
and other resources on relevant 
subjects where possible and 
appropriate. 
4. The enrolment of suitable 
qualified students into appropriate 
programs for both undergraduate 
and postgraduate studies. 
5. Joint staff development 

2009 



345 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                   
 

programs. 
6. Sharing curriculum development 
activities and programs 
7. Collaborative research. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faculty of Fisheries and Marine Science Haluoleo 
 University 

Indonesia 1. Exchange students (sit in 
program, transfer credits and 
double degree program) 
2. Staff Development 
3. Exchange of faculty and staff 
members 
4. Exchange of academic materials, 
publications and information 
5. Joint hosting of seminars, 
conferences, and symposia 

2009 

No. List of institutions with a cooperation agreement 
(รำยชื่อสถำบันที่มขี้อตกลงควำมร่วมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุควำมร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

   6. Joint research  
   7. Other academic exchanges  
7 Empresa Brasileira de Pesquise Aqropecuaria 

(EMBRAPA) 
Brazil 1. Develop research projects within 

the key research areas mutually 
agreed upon. 
2. Identify development programs 
within key areas as defined by 
EMBRAPA especially in the field of 
aquaculture and fisheries. 
3. Identify areas relevant for 
technology and knowledge transfer 
within the areas of Faculty of 
Fisheries ' s work includes. 

2010 

8 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Malaysia 1. Student and staff exchange. 
2. Sharing of academic materials, 
publication and information. 
3. Joint hosting of seminars, 
conferences and symposia. 
4. Joint research. 
5. Any other areas of co-operation 
as agreed to by the Parties from 
time to time. 

2010 
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9 COLLEGE OF AQUACULTURE AND FISHERIES CAN 
THO UNIVERSITY 

Viet Nam 1. Student exchange 
2. Exchange of faculty and staff 
members 
3. Sharing of academic materials, 
publications and information 
4. Joint hosting of seminars, 
conferences and symposia 
5. Joint research 
6. Other academic activities which 
can be exchanged or jointly 
implemented 

2011 

10 THE RESEARCH INSTITUTE FOR HUMANITY AND 
NATURE (RIHN) 

Japan 1. The use of intellectual property, 
such as publications, data, and 
samples, resulting from joint 
scientific activity 
2. The expenses of cooperative 
research activities   

2011 

 

 
No. List of institutions with a cooperation agreement 

(รำยชื่อสถำบันที่มขี้อตกลงควำมร่วมมือ) 
Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุควำมร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

11 The Jenderal Soedirman University, Postgraduate 
School 

Indonesia 1. Exchange of graduate students 
2. Conducting collaborative 
research projects 
3. Conducting lectures and 
organising symposia 
4. Exchange of academic 
information and materials 
5. Developing joint and dual 
degree programs. The details to be 
considered by both parties, with 
possible separate development 
and agreement, according to 
appropriate college and 
department requiremant. 

2011 
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* ความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลีย่นนิสติและอาจารย์ โครงการงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนวัสดุ /อุปกรณ์ / 
ข้อมูลทางการศึกษา โครงการร่วมพัฒนาผู้บริหาร 

 

 ข้อมูลโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงกำร) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงำน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

Budget (งบประมำณ) 
(บำท) 

Sustaining Ethical The 
Aquacuture trad (SEAT Project) 

University of Striling UK Oct 2009- 
Yuly 2013 

12 million baht 

 

 โครงกำรเพื่อพัฒนำชุมชน หรืออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (Community/Cultural 
Investment) ในระยะทำงรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหำวิทยำลัยที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2551 - 2555 (ระบุข้อมูล
เป็นภำษำอังกฤษ)  

1. โครงกำรที่มีเงินสนับสนุน 
No. Community Project Contribution 

Amount 
(Bath) 

Location of 
the Project 

Brief Description 

1 Marine Ecotourism (2008) 250,000.00 Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 

Teaching and transfer knowledge of 
ecotourism to student and person who 
interest 

2 Green Army (2009) 160,000.00 Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 

Training for student in Sriracha district 
about environmental awareness    

No. Community Project Contribution 
Amount 
(Bath) 

Location of 
the Project 

Brief Description 

3 Development Green 
Mussel (Perna viridis) 
Culture in Integrated 
Sufficiency Economic 
(2009) 

30,000.00 Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 

Transfer sustainable technology of green 
mussel raft culture  to farmer in sufficiency 
economic 

4 Development Breeding 
and nursing of Anemone 
fishes in Recirculation 
Water System (2009) 

20,000.00 Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 

Transfer technology recirculating system of 
anemone fishes culture  for reduce cost to 
farmer 
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5 Project on Youths 
Protection Environmental 
(2010) 

90,000.00 Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 

Training for student in Sriracha district  
about environmental awareness   

6 Environmental Resource  
Management and Value 
Added of Aquaculture 
(2011) 

500,000.00 Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 

Transfer technology and training 
knowledge of ecotourism, culture and 
processing of green mussel, and anemone 
fishes culter 

7 Environmental Resource 
Restoration for Increase 
Capacity of Aquatic Animal 
in natural (2012) 

200,000.00 Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 

Transplantation of sea grass and let 
juvenile crabs for increase population in 
the sea of Chonburi province   

8 Bang Pa Kong Project  700,000.00 Bang Pa 
Kong  
Amphur, 

 

 
 

 สถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมทำงศำสนำ (Religious Facilities on campus) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุ
ข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

No. Religious Facility Name Brief 
Description 

Address Distance from the campus 

1 Yana sangwararam Temple Donation Chon Buri Orovine 182 km. 
 

 


