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คํานํา 
 

 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  

2555  เป็นเอกสารสรุปผลการประเมินตนเองตามวงจรของการประกันคุณภาพ   เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม
รอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556  เสนอต่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ในการรับการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน  เพื่อพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานของคณะประมง และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวน
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป  

 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี  คณะทํางานด้านข้อมูลการประกันคุณภาพคณะประมง 

ได้ทําหน้าท่ีประสานงานในการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานภายในคณะประมง รวมทั้งสโมสรนิสิตคณะประมง 
และรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารรายงาน  ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานในการดาํเนินการ
ครั้งนี้ 

 

  
 
 

 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ) 

                                                                      คณบดีคณะประมง 
           วันที่  17  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2556 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 

คณะประมง มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: 
SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ ท้ังนี้คณะได้ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. 
และ สมศ. จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 12 ซ่ึงดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 
37 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้*  
กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้(เต็ม 5) 

กรรมการ ประเมินตนเอง 

2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.55 ดีมาก   4.62 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.53 ดีมาก   4.61 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 4.34 ดี   3.98 ดี 

รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบ่งชี้ 4.47 ด ี   4.37 ด ี

รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งชี้ 4.47 ด ี   4.39 ด ี

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมินตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบ่งชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบ่งชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

5.00  5.00  -  5.00  
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องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบ่งชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบ่งชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

ดําเนินการ   

องค์ประกอบที่ 2  การผลติ
บัณฑิต  

4.37  4.37  4.45  4.00  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

5.00  5.00  -  5.00  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00  5.00  3.38  4.19  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

5.00  5.00  4.00  4.50  

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.00  4.00  3.50  3.67  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ  

5.00  5.00  3.75  4.75  

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

4.00  4.00  -  4.00  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

3.00  3.00  4.61  3.80  

คะแนนภาพรวม 4.62  4.61  3.98  4.39  

ระดับคุณภาพ ดีมาก  ดีมาก  ด ี  ด ี  

• ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี ้ 

1. ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม  21 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 

2.1 อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 73.53 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 7 ข้อ 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ข้อ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลู
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ 6 ข้อ 5.00 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ 7 ข้อ 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 6 ข้อ 5.00 
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สร้างสรรค์ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

307,430.16 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

7 ข้อ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สมศ.    

3 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 37.50 5.00 

4 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตพีิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 154.17 5.00 

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 36.84 5.00 

8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

ร้อยละ 88.64 5.00 

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

4.65 4.65 

2. ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม  12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 23.53 3.92 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ 4.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

6 ข้อ 4.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนิสิต 

4 ข้อ 4.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 4.00 

สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 4.00 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.91 3.91 

6 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน ์ 16.84 4.21 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 

13 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.75 3.75 

14 การพัฒนาคณาจารย์ 5.22 4.35 
* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมินตนเอง เม่ือได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับใช้ผลจากคณะกรรมการ 

3. ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดบัพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ข้อ 3.00 

สมศ.    

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3 ข้อ 3.00 

4. ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 0 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

    

สมศ.    

    

5. ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดบัต้องปรับปรงุเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)    รวม 
1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สมศ.    

7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 1.84 0.92 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมินตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะประมง มีจุดแข็ง และจุดทีค่วรพัฒนา ซ่ึงมีแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

• จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณะประมง มีแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการท่ี
ตอบสนองตอ่ทกุพนัธกิจและเป้าประสงค์ทางยทุธศาสตร์ของ

คณะประมงอยา่งครบถ้วน 

 

2. คณะประมงมีการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการประมง มีคณาจารย์และบุคลากรเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถ  มีความพร้อมเรื่องสถานที่และอุปกรณ์
เกื้อหนุรวมทั้งมีการพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา 
ด้วยโครงการรับตรงทําให้สามารถรับนิสิตได้ตรงตามความถนัด
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มากขึ้น 

3. มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตที่หลากหลาย 
เช่น ผ่านทาง SMS และ Facebook 

 

4.  คณะประมงมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจด้านการวิจัย

ได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการ

ประมง เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป มีสถานที่ และ

เครื่องมือที่พร้อมสนับสนุนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

มีศักยภาพสูงในการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายใน 

และภายนอก 

 

• จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

5. มีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์และ

นักวิจัย รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา , ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ําประดับ และสถานีวิจัย

ประมงศรีราชา/คลองวาฬ/ สมุทรสงคราม/กําแพงแสน เป็นต้น 

 

6. มีบุคลากรมีความรู้ และความชํานาญทางด้านการประมงที่
หลากหลาย เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสงัคมภายนอก มี
ความพร้อมด้านสถานที่  รวมทั้งเครื่องมือ - อุปกรณ์ที่สามารถ
รองรับ และใหบ้ริการทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

7. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน และการวิจัย รวมทั้งมีการประเมินผลการบูรณาการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรงุการดําเนินงานต่อไป 

 

8. มีการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย และมีการบูร
ณาการกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 

 

9. ผู้บริหารคณะมีวสิยัทศัน์ มีภาวะผู้ นํา และมีความมุง่มัน่ใน

การบริหารหนว่ยงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

10. คณะกรรมการประจําคณะประมง มีการประเมนิตนเอง 
สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
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ดี 10 ประการ 

11. ผู้บริหารคณะประมง มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานทกุระดบัพร้อมทัง้มี

ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการนําข้อมลู

สารสนเทศเป็นฐานการปฏิบตัิงานและพฒันาคณะประมง 

 

12. คณะประมง มีการจดัสรรงบประมาณ ทัง้งบประมาณ

แผ่นดนิ และงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามแผน

ยทุธศาสตร์ของมคณะ และมีความยืดหยุน่ตามความจําเป็น

และความเหมาะสมของคณะ 

 

13. มีการวางแผนเพื่อหารายได้จากภายนอกใหเ้พิ่มขึ้น  ผ่านการ
บริการการจัดการเรียนการสอนและจัดโครงการพัฒนากวิชา
การที่เพิ่มขึ้น 

 

14. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาที่เหมาะสม 
และมีการให้ความสําคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 

 

• จุดท่ีควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ไมมี่ระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมนิผล เพ่ือให้ได้

ข้อมลูถกูต้องรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

 

2. สดัสว่นของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่อ
อาจารย์ทัง้หมดตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน  

 

3. สดัสว่นของนิสิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน
ในหลกัสตูรต่ํากวา่เกณฑ์มาตรฐาน  

 

4. ไมมี่การประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ และไมมี่การนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พฒันาคณาจารย์ และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

 

5. กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้กบัศิษย์เก่า
ยงัมีน้อย 

 

6. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพมีปริมาณคอ่นข้าง  
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น้อย 

7. การให้บริการวิชาการ ยงัไมไ่ด้ดําเนินการตามวงจรคณุภาพ 

(PDCA) โดยมีสว่นร่วมของชมุชนและองค์กร 

 

8. . ขาดการประเมินผลความสําเร็จ และนําผลการประเมนิไป

ปรับปรุงการบรูณาการกิจกรรมด้านศิลปะวฒันธรรมกบั

กิจกรรมนิสติ 

 

9. การดําเนินการเก่ียวกบัการพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัการเรียนรู้
ยงัไมค่รอบคลมุภาระกิจด้านการผลิตบณัฑิตและการวจิยั 

 

10. วิธีการทางการบญัชีและรายงานทางการเงินยงัไม่

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายบญัชีภาครัฐและมาตรฐาน

การบญัชีสากลซึง่มีการปรับเปล่ียนใหม ่จงึทําให้บคุลากร

ด้านบญัชีการเงินท่ีคุ้นชินกบัการปฏิบตัิงานทางด้านบญัชี

การเงินท่ีเป็นระบบเดมิขาดความรู้ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 

11. ขาดการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ืองเมื่อ

มีการพฒันาระบบงานใหม ่ทําให้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้

อยา่งถกูต้อง 

 

12. คณะประมงแม้จะมีการนําผลการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายในมาปรับปรุงการทํางานแตย่งัไมส่ามารถ

สง่ผลให้มีการพฒันาผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผน

กลยทุธ์ทกุตวับง่ชี ้

 

 

13. ไมมี่การพฒันากระบวนการประกนัคณุภาพกบับคุลากร

และนิสิตอยา่งต่อเน่ือง  

 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ควรพฒันาระบบสารสนเทศในการติดตามและ
ประเมนิผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน

คณะประมง เพื่อให้ได้ข้อมลูถกูต้องรวดเร็วและมี

ประสทิธิภาพ 

 

2. ควรเร่งสง่เสริมให้คณาจารย์ขอตําแหน่งทาง  
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วิชาการ โดยคณะฯจดักิจกรรมหรือสง่เสริมให้

คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยัเพ่ือ

พฒันาทกัษะการทําวจิยัและการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

3. คณะฯควรจดัทําแผนการรับนิสิตรับบณัฑิตศกึษา
เชิงรุก โดยเน้นการเพิ่มสดัสว่นของนิสติระดบั

บณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวจิยัท่ีเปิดสอนในหลกัสตูร

ให้สงูขึน้ 

 

4. ควรดําเนินการประเมนิผลสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสาย

สนบัสนนุ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย์

และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

 

5. คณะวิชาควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และ
ประสบการณ์ให้กบัศิษย์เก่า เพื่อให้พฒันา

ศกัยภาพของศิษย์เก่าในการทํางานและสร้างความ

ผกูพนักบัคณะ เพ่ือเป็นกําลงัสําคญัในการ

สนบัสนนุกิจกรรมของคณะประมงตอ่ไป 

 

6. ควรมีมาตรการผลกัดนัให้คณาจารย์และนกัวิจยั 

ตีพิมพ์บทความทางวชิาการในวารสารระดบัชาติ

และนานาชาติเพิ่มขึน้ 

 

7. ควรมีการดําเนินการตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

โดยมีสว่นร่วมของชมุชนและองค์กร พร้อมทัง้มีการ

ประเมินเป้าหมายของแผน และมีการเน้นให้ชมุชน

และองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่ง

ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรม

ชมุชน 

 

8. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จ และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการกิจกรรมด้าน

ศิลปะวฒันธรรมกบักิจกรรมนิสิต 
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แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

9. ควรเร่งจดัหากระบวนการ เพื่อนําไปสูก่ารพฒันา
ภาควิชาให้เป็นสถาบนัสูก่ารเรียนรู้ ทัง้นีค้วร

พิจารณาแผนกลยทุธ์ของคณะท่ีครอบคลมุพนัธกิจ

ด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวจิยั ประกอบการ

ดําเนินการ  

 

10. ควรพฒันาบคุลากรทางด้านบญัชีการเงิน ให้

มีความรู้ความเข้าใจหลกัการบญัชีตามมาตรฐาน

การบญัชีสากล และระบบบญัชีหน่วยงานภาครัฐ 

อยา่งสม่ําเสมอ 

 

11. ควรผลกัดนัให้มีการกํากบัการดําเนินงานท่ี

สามารถนําผลการประเมนิคณุภาพ ภายในมา

ปรับปรุงการทํางานและสง่ผลให้มีการพฒันาผล

การดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ทกุตวั

บง่ชี ้

 

12. การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกนัคณุภาพ

ให้กบับคุลากรและนิสติภายในคณะประมงอยา่ง

ตอ่เน่ือง เพื่อให้บคุลากรสามารถนําไปประยกุต์ใช้

กบังานประจํา และนิสติสามารถดําเนินกิจกรรมท่ี

จดัโดยนิสติได้ตามวงจร PDCA   โดยจดักิจกรรมท่ี

หลากหลาย ได้แก่ การจดักิจกรรมการฝึกอบรม 

ประชมุ ประชมุเชิงปฏิบตัิการ สมัมนา บรรยาย

พิเศษ   
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บทที่ 1  

ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 

1.1  ประวัติความเป็นมา 
 

  การจัดต้ังคณะประมง มีขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 รัฐบาล (จอมพล 
ป.พิบูลสงคราม) เห็นความสําคัญของการเกษตรจึงได้ปรับปรุงและรวมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีบางเขนกับโรงเรียน
วนศาสตร์เข้าด้วยกัน ต้ังเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486  ซ่ึง
ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และการจัดต้ังคณะประมงอย่างเป็นทางการ  โดยได้มีพัฒนาการต่าง ๆ เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป ดังนี้  
 

พ.ศ. 2486 คณะประมง ก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เม่ือวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486  เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัยและให้บริการ
วิชาการด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า วิทยาศาสตร์ทางนํ้า เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์นํ้า และ
ผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตแหล่งอ่ืน ๆ ในแหล่งน้ํา 

 

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

1. แผนกวิชาชีววิทยาประมง 
2. แผนกวิชาประมง (ภายหลงัเปลี่ยนชื่อเป็น การจัดการประมง) 
3. แผนกวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
4. แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

 

พ.ศ. 2512  เริ่มใช้คําว่า “ภาควิชา”  แทนคําว่า  “แผนกวิชา”  พร้อมกับมีส่วนราชการเพิ่มขึ้น 2 
ส่วนราชการ คือ 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  2) สํานักงานเลขานุการ ได้ปรับปรุงและขยายงานสอนให้
ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนสายงานสอนจากแผนกวิชาเป็นภาควิชา แล้วเพิ่มภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเลอีกภาควิชา รวมเป็น 5 ภาควิชา ,  1 สํานักงาน ประกอบด้วย 
                   1) ภาควิชาการจัดการประมง 
                   2) ภาควิชาชีววิทยาประมง 
                   3) ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
                   4) ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
                   5) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
                   6) สํานักงานเลขานุการคณะประมง 
 

            พ.ศ. 2522  ได้ย้ายท่ีทําการคณะจากตึกพลเทพมายังอาคารคณะประมง  (ปัจจุบันคือคณะ
มนุษยศาสตร์) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากเงินกู้จากธนาคารโลก ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
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ท่ีทําการและการเรียนการสอน 4 ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ  ส่วนภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีท่ีทําการและ
บ่อทดลองแยกออกไป ต้ังอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยใกล้โรงสูบน้ํา (ปัจจุบันคืออาคารวลัยลักษณ์) 
 

  พ.ศ. 2544  ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะประมงก่อสร้างแล้ว 
เสร็จในปี พ.ศ. 2548 จึงได้ย้ายมาทําการประจํา ณ อาคารใหม่ และได้ต้ังชื่อว่า “อาคารบุญอินทรัมพรรย์” เพื่อเป็น
เกียรติแก่ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ อดีตคณบดีคนแรกของคณะประมง 
 
 

  ต่อมาคณะประมงได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยปรับเปลี่ยนภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ / 
ยกฐานะหน่วยงานเพื่อความเหมาะสม เป็นลําดับ ดังนี้ 

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

• ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ 

• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 

• ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 

• ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า 

• ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ําประดับ 

• สถานีวิจัยประมงศรีราชา 

• สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 

• สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 

• สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน 

• ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะประมง 
 

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

         - ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง 
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     3.  ภาควิชาชีววิทยาประมง ประกอบด้วย 
                              - ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
                              - ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย 
                          4.  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
                          5.  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
                          6.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
                          7.  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 

         - ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ 
         - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
         - ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 
         - ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา 
         - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้นํ้าประดับ 
         - ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะประมง 
         - สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
         - สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
         - สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
         - สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน 

 

รายนามผู้บริหารคณะประมงตั้งแต ่พ.ศ. 2486 – ปัจจบุัน 
 

             ชื่อ – นามสกุล               ป ีพ.ศ. ที่รบัตําแหน่งเป็นคณบดีคณะประมง 
1.  ศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์     2487 – 2505 
2.  ศาสตราจารย์โชติ  สุวัตถิ     2506 – 2509 
3.  ศาสตราจารย์จินดา  เทียมเมธ     2509 – 2513 
4.  ศาสตราจารย์เมฆ  บุญพราหมณ์     2513 – 2526 
5.  ศาสตราจารย์วิทย์  ธารชลานุกิจ     2526 – 2534 
6.  ศาสตราจารย์สุภาพ  มงคลประสิทธ์ิ    2534 – 2538 
7.  รองศาสตราจารย์ยนต์  มุสิก     2538 – 2550 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ    2550 – ปัจจุบัน 

 

1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค ์
 

 คณะประมง ได้กําหนดปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้ดังนี ้
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      ปรชัญาและปณิธาน  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและถ่ายทอดสู่สังคม 
 

 วิสัยทัศน ์
                    คณะประมงเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางนํ้า 
ท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้ และผลิตบุคลากร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ 
 

 พันธกิจ 
พัฒนาคณะประมงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

สร้างสรรค์ผลงานวิ จัย ท่ี มีคุณภาพ  และเป็นสถาบันที่ สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิ จัย ท่ี               
มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้สําหรับสังคมและชุมชน 
 

 วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขา 

วิชาต่าง ๆ ของคณะประมง 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุ่งสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะประมงให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. เป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งในการดําเนินงานด้านการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
4. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทุกด้านและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับ

นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

  คณะประมงเป็นสถาบันแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางนํ้าใน
ระดับภูมิภาค 

1.4 แผนงานประจําปีของคณะ 

       คณะประมงได้วางเป้าหมายหลักของการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประมงและ
วิทยาศาสตร์ทางน้ํา  โดยการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอกที่มีคุณภาพ   พร้อมทั้งสร้างผลงานวิจัย  
การให้บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน  และประเทศชาติ  โดยกําหนด
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) คณะประมง จํานวน 5 กลยุทธ์ ไว้เพื่อเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานหลัก คือ  
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคณุธรรมทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะประมง 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศของคณะประมงให้เป็นที่ยอมรับใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. เป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งในการดําเนินงานด้านการให้บริการ 
     วิชาการแก่สังคมและชุมชน  

     4.  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทุกด้านและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับนโยบาย 
          การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะประมงได้อย่างมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 
      5.  สนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และกิจกรรมทีมุ่่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
          อันดีงาม 

            เพื ่อให้การดําเนินงานของคณะประมงเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้  คณะประมงจึงได้
กําหนดแผนการดําเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2555   ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ  ตลอดจน
สามารถตอบสนองภารกิจมหาวิทยาลัย ฯ   จํานวน 8 แผน  คือ 

   แผนงานที่ 1   แผนงานการจัดการการเรียนการสอน 

   แผนงานที่ 2   แผนงานวิจัย 

   แผนงานที่ 3   แผนงานการบริการวิชาการ 

   แผนงานที่ 4   แผนงานพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

   แผนงานที่ 5   แผนงานพัฒนาบุคลากร 

   แผนงานที่ 6   แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   แผนงานที่ 7   แผนงานกิจกรรมนิสิต 

   แผนงานที่ 8   แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละแผนงานดงันี ้
 

แผนงานที่ 1  แผนงานการจัดการการเรียนการสอน 
เป้าหมาย 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพิ่มประสทิธิภาพทางการศึกษาของนิสิต ให้มีความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาชีพ  พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

แผนงาน/โครงการ               

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการรับนิสิตโดยวิธี 1) จํานวนรับนิสิตเข้า จํานวนนิสิตเข้าใหม ่ คณะกรรมการประจํา 120,000 
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รับตรง สาขาวิชาการ
ประมง (บางเขน) 

ใหม่ วิทยาเขต
บางเขน 

วิทยาเขตบางเขน 300 
คน 

คณะ / งานบริการ
การศึกษา 

2 โครงการรับนิสิตโดยวิธี
รับตรง สาขาเพาะเล้ียง
สัตว์น้ํา (กําแพงแสน) 

2) จํานวนรับนิสิตเข้า
ใหม่ สาขาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา วิทยาเขต
กําแพงแสน 

จํานวนนิสิตเข้าใหม่ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
120 คน 

งานบริการการศึกษา 5,000 

3 โครงการโควตาบุตร
ชาวประมง 

3) จํานวนรับนิสิตเข้า
ใหม่ โดยผ่านโครงการ
โควตาบุตรชาวประมง 

จํานวน 10 คน งานบริการการศึกษา  

4 โครงการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาต่อในพ้ืนท่ี 
ศอบต. 

4) จํานวนรับนิสิตเข้า
ใหม่ โดยผ่านโครงการ 
ศอบต. 

จํานวน 5 คน งานบริการการศึกษา  

5 โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการศึกษา 
ภาคต้น ภาคปลาย และ
ประเมินผลการศึกษา       
รุ่นปีการศึกษา 2555  

5) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2555 

รายงานการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษา  

ภาควิชา  
 -  

6 โครงการฝึกงาน
ภาคสนาม 

6) นิสิตช้ันปี 3 ขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการ
ฝึกงานภาคสนาม 

จํานวนนิสิตช้ันปี 3 ขึ้น
ไป เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 100 คน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
/ งานบริการการศึกษา 

 

7 โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่อาชีพและปัจฉิม
นิเทศ ประจําปี
การศึกษา 2555 

7) ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจโครงการ
ในระดับคะแนนเฉล่ีย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต / งานบริการ

การศึกษา 

70,000 

8 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

8) จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
9) ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- นิสิตใหม่คณะประมง 
ประจําปีการศึกษา 2555 
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 250 คน 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจโครงการใน
ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่
น้อยกว่า 3.5 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต / งานบริการ

การศึกษา 

52,000 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

9 โครงการคณะประมงพบ
ผู้ปกครองนิสิตช้ันปีท่ี 1 

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

ผู้ปกครองนิสิตช้ันปีท่ี 1 
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต / งานบริการ

25,000 
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ปีการศึกษา 2555 โ ค ร ง ก า ร ใ น ร ะ ดั บ
คะแนนเฉล่ีย 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
ภาษาอ่ืน ๆ  

2 โครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 

10,000 

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

12)จํานวนนิสิตท่ีได้รับ
การสนับสนุน/ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
โดยการให้เดินทางไป
ร่วมกิจกรรมในระดับ
นานาชาติ  

10 คน รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 

150,000 

 

แผนงานที่ 2  แผนงานวจิัย 
เป้าหมาย 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนโดยตรง พัฒนามาตรฐานงานวิจัยให้มีคุณภาพระดับสากล สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานโดยการนําเสนอในที่ประชุมสัมมนา  รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสาร
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

แผนงาน/โครงการ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 ส่งเสริมการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก 

1) จํานวน
โครงการวิจัยใหม ่

จํานวนโครงการวิจัยใหม่ 
35 โครงการ 

คณบดี , หัวหน้า
ภาควิชา , หัวหน้าฝ่าย

สนับสนุน ฯ 

 -  

2 สนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2) จํานวนผลงานวิจัย
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

จํานวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ 50 เร่ือง 

คณบดี , หัวหน้า
ภาควิชา , หัวหน้าฝ่าย

สนับสนุน ฯ 

 -  

3 ส่งเสริมการนํา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

3) จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์หรือเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน

จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์หรือเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ

คณบดี , หัวหน้า
ภาควิชา , หัวหน้าฝ่าย

สนับสนุน ฯ 
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แผนงานที่ 3  แผนงานบริการวิชาการ 
เป้าหมาย 
1.  เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็ง  สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้

สําหรับสังคมและชุมชน 
2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน  โดยมีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

หลากหลาย  สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

แผนงาน/โครงการ                                       
   

และสังคม และสังคม สังคม 10 เร่ือง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 โครงการ วิ จัย ท่ี ไ ด้รับ
การสนับสนุนภายใน
คณะประม งสํ าห รั บ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

4) จํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ภายในคณะประมง 

เงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในคณะประมง 
300,000 บาท/ปี 

คณะกรรมการวิจัย 300,000 

5 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พัฒน า
ค ว า ม รู้ ต่ า ง  ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

5) ร้อยละของบุคลากร
วิจัยท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจัย 

ร้อยละ 10 ของจํานวน
บุคลากรวิจัย 

คณะกรรมการวิจัย  

6 โครงการจัดทําวารสาร 
Kasertsart University 
Fisheries Research 
Bulletin 

6) จํานวนวารสาร 
Kasertsart 
University Fisheries 
Research Bulletin ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

วารสาร Kasertsart 
University Fisheries 
Research Bulletin 3 
ฉบับ / ปี 

บรรณาธิการจัดทํา
วารสาร Kasertsart 
University  
Fisheries Research 
Bulletin 

300,000 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

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) จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรมบริการวิชาการ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ 35 
โครงการ/กิจกรรม คณบดี , หัวหน้า

ภาควิชา , หัวหน้า
ฝ่ายสนับสนุน ฯ 

300,000 
  2) จํานวนผู้รับบริการ จํานวนผู้รับบริการไม่น้อย

กว่า 600 คน 

  3) ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
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แผนงานที่ 4  แผนงานพฒันาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย   
1.  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้  
2.  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ตรวจสอบได้  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

ท่ีผ่านมาอันนําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
แผนงาน/โครงการ                                      

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานและภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร 
 

1) จํานวนผูบ้รหิารที่ได้รับ
การประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

จํานวนผู้บริหารที่ได้รับ
การประ เมิ นผลการ
ดําเนินงานมากกว่าร้อย
ละ 80 

งานแผนและประกัน
คุณภาพ 

 -  

2 โครงการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

2) บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทกัษะและขีด

- มีบุคลากรคณะประมง
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 

งานบริหารและธรุการ 70,000 

ของผู้รับบริการ ผู้รับบริการ 3.5 ขึ้นไป 

2 ส่งเสริมการจัด
โครงการบริการ
วิชาการหรือฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีท่ีสามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงาน 

4) ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
หรือฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีท่ี
สามารถสร้างรายได้
ให้กับหน่วยงานต่อ
จํานวนกิจกรรม/ 

ร้อยละ 20 ของจํานวน
กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการหรือฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีทั้งหมด 

ภาควิชา , ฝ่าย
สนับสนุน ฯ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

  โครงการบริการวิชาการ
หรือฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี
ท้ังหมด 

   

3 โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ข่าวสารและ
ความรู้ 

5) จํานวนจดหมายข่าว
คณะประมงที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

จํานวนจดหมายข่าวคณะ
ประมงที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 6 
ฉบับ/ปี 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 

228,000 

4 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายหรือความ
ร่วมมือร่วมกันในการ
ให้บริการวิชาการ 

6) จํานวนหน่วยงานท่ีมี
การสร้างเครือข่ายหรือ
ความร่วมมือร่วมกันใน
การให้บริการวิชาการ 

1 หน่วยงาน ภาควิชา , ฝ่าย
สนับสนุน ฯ 
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ความสามารถของตนเอง 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 ไม่น้อย
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
การดําเนินงานของคณะให้
ไ ป ใ นทิ 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
มากกว่าร้อยละ 80 มี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
โครงการในระดับคะแนน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 

งานบริหารและธรุการ 10,000 

 

แผนงานที่ 5  แผนงานพฒันาบุคลากร 

 เป้าหมาย 
1.  เพื่อส่งเสรมิการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร 
2.  เพื่อส่งเสรมิการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และนักวิชาการ 
3.  เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

 แผนงาน/โครงการ     
                                   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

1) ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 60 ภาควิชา / ฝ่ายสนับสนุน 
ฯ / สํานักงานเลขานุการ 

30,000 

 

 

แผนงานที่ 6 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เป้าหมาย 
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จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม  อนุรักษ์  ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามและเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นการถ่ายทอดประเพณีที่สามารถอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามสู่
บุคลากรและนิสิต 

 
แผนงาน/โครงการ 

 

  
 

 

 

แผนงานที่ 7  แผนงานกิจกรรมนิสิต 

 เป้าหมาย 
 เพื่อให้นิสิตมีความรู้  มีความสามัคคี มีประสบการณ์การทํางานร่วมกัน ระหว่างที่ศกึษา เพื่อให้เกิดสาย

สัมพันธ์ในหมู่คณะด้วยกัน 
 

 แผนงาน/โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตท่ี
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

1) โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นิสิตท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นิสิตอย่างน้อย 5 
ประเภท 

คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต / 
ภาควิชา / งาน
บริการการศึกษา / 
สโมสรนิสิต  

1,300,000 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดโครงการ/กิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
10 โครงการ 

ภาควิชา / ฝ่าย
สนับสนุน ฯ / 

สํานักงานเลขานุการ 

150,000 
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แผนงานที่ 8  แผนงานการประกันคุณภาพการศกึษา 
 เป้าหมาย 
เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน  ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้มีคุณภาพตาม
นโยบายที่กําหนด 

 

 แผนงาน/โครงการ  
  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
คณะประมง 

1) ระดับความสําเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพภายใน
หน่วยงาน 

ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของหน่วยงานภายใน
คณะฯ 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

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 เห็นความสําคัญ
ที่ เกี่ ยวกับกลไกการ
ดําเนินงานของคณะ
ประมงเพื่อการประกัน
คุณภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นิ สิ ต ช้ั นปี ท่ี  1 – 4 
นายกสโมสรนิสิตและ
ทีมงาน บุคลากรของ
คณะประมงเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
40 คน 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา / 
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต 

 -  

 
 
 



23 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

แผนงานประกันคณุภาพ 
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.การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย ฯ   (การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ฯ 
ระดับหน่วยงานย่อย คณะ ฯ ดําเนินการแต่งต้ังเอง ตามข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ ) เปิ

ดภ
าค

เรีย
น 

 
 

    

 

    

 

   

2. การส่งข้อมูลผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2555 ของ
หน่วยงานภายใน 
- หน่วยงานภายใน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในองค์ประกอบที่ 1 
- หน่วยงานภายในและผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูลผล 
การดําเนินงานของหน่วยงาน ในองค์ประกอบที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
และ 9 รวมทั้งผลการดําเนินงานของสโมสรนิสิตคณะประมง จัดส่งให้
คณะทํางาน ฯเพื่อตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลในภาพรวมของ
คณะฯ 

    
 
 

 

           

3. การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานภายใน       
  - ขอให้ จัดส่ งรายงานของหน่ วยงานให้คณะ  ฯ  เพื่ อ จัดส่ ง ให้
คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และจัดเก็บท่ีส่วนกลาง จํานวนทั้งส้ิน 7 
ชุด 

   

 

 

 

  

 

  

 

   

4. คณะฯ ติดต่อประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
ระดับหน่วยงานภายใน 

          

 

    

 

5. กําหนดการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานภายใน 
ของคณะประมง โดยกําหนดให้ประเมินแต่ละหน่วยงาน ดังน้ี 
5.1 ภาควิชาการจัดการประมง 
5.2 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
5.3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
5.4 ภาควิชาชีววิทยาประมง 
5.5 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
5.6 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
5.7 สํานักงานเลขานุการ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

 

    

6.การจัดส่งรายงานการประเมินฯ หน่วยงานภายใน (หลังจากเสร็จ
ส้ินการประเมิน 1 สัปดาห์) 

            

 

  

7. การจัดทําแผนพัฒนาปรบัปรุงฯ จากผลการตรวจประเมินฯ ของ
หน่วยงานภายใน 
- ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จากผลการ 
ประเมินฯ (ตามแบบฟอร์ม สปค.01) จัดส่งให้คณะ ภายใน 1 เดือน
หลังจากที่ได้รับผลการประเมิน  

            

 

  

8. การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะฯ 
 8.1 ตรวจสอบข้อมูล / เอกสารอ้างอิง 
 8.2 การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
      - จัดทํา SAR บนระบบ CHE QA Online 
      - การกําหนดตัวบุคลากร อาจารย์ และนิสิตที่จะเป็นตัวแทนคณะ 
 เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน ฯ 
      - การประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะ เพื่อเตรียมรับการตรวจ 
เย่ียมจากคณะกรรมการประเมิน ฯ 
      - การเตรียมการด้านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
      - การเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ และการติดต่อ 
ประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน ฯ และเจ้าหน้าที่จากสํานัก 
ประกันคุณภาพ 
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      - การเตรียมการด้านอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับแจ้งจากสํานักประกัน 
 คุณภาพ 

9. การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
คณะฯ จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการฯ 
ก่อนวันประเมิน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

            

 

  

10. คณะประมง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2555 ผ่านระบบ CHE QA Online 

            

 

  

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

คณะประมง 

ภาควิชา สํานักงานเลขานุการ 

ภาควิชาการจดัการประมง 

ภาควิชาชีววิทยาประมง 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

งานบรหิารและธุรการ 

งานคลังและพสัดุ 

งานบริการการศกึษา 

งานแผนและประกันคุณภาพ 

งานอาคารสถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ 

1)   ห้องสมุดสุรีย์  วิมลโลหการ 
2)   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
3)   ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 

์ โ โ ี ์ ้
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของคณะ  
 

  คณะผู้บรหิารคณะประมง  ปีการศึกษา 2555 
 

1. ผศ.ดร.สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง  
2. ผศ.ดร.เมธี   แก้วเนิน  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3. รศ.ชัชรี  แก้วสุรลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. รศ.ดร.สภุาวดี  พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
5. ดร.วรัณทัต  ดุลยพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
6. ดร.วรรณวิมล  คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
7. ผศ.ภัสสรา  รัตนพิศิฏฐ ์
8. อาจารย์ศิรสิุดา  จํานงทรง 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  

9. รศ.จิราภัษ  อัจจิมางกูร หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง 
10. รศ.ดร.อนงค์  จีรภัทร ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง 
11. ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
12. ผศ.พงศ์เชฏฐ์  พิชิตกุล หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
13. ผศ.ดร.ธรณ์  ธํารงนาวาสวัสด์ิ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
14. ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล 
15. นางวราภรณ์  เตียวพิพิธพร 
 
16. นางสาวฉตัรพร  วิชิตนาค 
 
17. นายกําจัด  ร่ืนเริงดี 
 
 

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าสาํนักงานเลขานุการ 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
รักษาราชการแทนหัวหน้าสาํนักงานเลขานุการ 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556) 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน) 
 

           คณะกรรมการประจําคณะประมง  
 

    1. นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ           คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
    2. นายเมธี  แก้วเนิน                   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
    3. นางสาวสุภาวดี  พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายวิจัย    กรรมการ 
    4. นางสาวจิราภัษ  อัจจิมางกูร หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง  กรรมการ 
    5. นางสาวอนงค์  จีรภัทร ์              หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง  กรรมการ 
    6. นางสาวจิราพร  รุ่งเลิศเกรียงไกร   หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  กรรมการ 
    7. นายพงศ์เชฏฐ์  พิชิตกุล หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  กรรมการ 
    8. นายธรณ์  ธํารงนาวาสวัสด์ิ               หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  กรรมการ 
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    9. นายนนทวิทย์  อารีย์ชน       กรรมการประจําคณะประเภทอาจารย์ประจํา 
   10. นางสาวอิสริยา  วุฒิสินธ์ุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
   11. นางวราภรณ์  เตียวพิพิธพร 
   12.  นางสาวฉัตรพร  วิชิตนาค 
   13.  นายกําจัด  รื่นเริงดี 

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

          คณะกรรมการชุดต่างๆ 
     คณะกรรมการวิชาการประจําคณะประมง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
     คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก 

คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

นายวรัณทัต  ดุลยพฤกษ์    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการกองทุนพฒันานิสิต  

นายวราห์  เทพาหุดี    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษานิสิต 

นายสุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการวิจัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ภายใน 
คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการกองทุนพฒันาคณะประมง   
 คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากายภาพ คณะประมง 
 นายพงษ์เทพ  วิไลพันธ์    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะประมง 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ 

คณบดีคณะประมง    ประธานกรรมการ 
    อาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนิสิต 

นางสาวสุนทราภรณ์  ลิ่มสกุล              ประธานกรรมการ 
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     คณะทํางานจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์คณะประมง 
  คณบดีคณะประมง     ประธานคณะทํางาน 

    คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะประมง 
   คณบดีคณะประมง      ประธานกรรมการ 
      คณะทํางานจัดการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะประมง 
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ   ประธานคณะทํางาน 
     คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสตูรคณะประมง 
       นายชลอ  ลิ้มสุวรรณ      ประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
 

1.8 ผลงานประจําปีการศึกษา 2555 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 

1.  นายเศรษฐพงศ์  สมจิตต์  นิสิตภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คณะประมง ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษา
ดีเด่น ประจําปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2555 โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Charoen Pokhpand Foods Philippines Corporation  

 

2.  ผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 มีนิสิตระดับปรญิญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะประมง ได้รับรางวัลนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
                ประเภท นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
               - รางวัลรองชนะเลิศ 
                   ผลงาน  โปรแกรมสําหรับการวัดความยาวและประเมินน้ําหนักของปลาทับทิมจากภาพดิจิตอล  
                              โดย นายเจษฎา  อิสเหาะ ระดับปริญญาเอก ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า คณะประมง 
                   ผลงาน  แอสตาบีด  
                              โดย นางสาวถกลรัตน์  ทักษิมา ระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 
 

                ประเภท นิสิตระดับปริญญาตรี 
     - รางวัลชนะเลิศ 
       ผลงาน  เคร่ืองกรองน้าํจําลองระบบนิเวศวิทยาลอยน้ํา  
                  โดย นายพูนสิน  กันทา และคณะ  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คณะประมง 
 

      ประเภทรางวัล Popular Vote 
                 ผลงาน  แอสตาบีด   
                           โดย  นางสาวถกลรัตน์  ทักษิมา ระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 
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          3. ในปีการศึกษา 2555  คณะประมง มีคะแนนของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบ Admission กลางอยู่ในลําดับสูงสุด 19,845.00 คะแนน  เม่ือเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านการประมง 
 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปภาพผลงานประจําปีการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ 
                        

      นายเศรษฐพงศ์ สมจิตต์ นิสิตภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คณะประมง ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น 
ประจําปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 โดย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Charoen Pokhand Foods Philippines Corporation 
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 ผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 มีนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะประมง ได้รับรางวัลนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
ประเภท นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

- รางวัลรองชนะเลิศ 

ผลงาน โปรแกรมสําหรับการวัดความยาวและประเมินน้ําหนักของปลาทับทิมจากภาพดิจิตอล  
 โดย นายเจษฎา อิสเหาะ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  
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ผลงาน แอสตาบีด  
โดย นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
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ประเภท นิสิตระดับปริญญาตรี 

- รางวัลชนะเลิศ 

ผลงาน เครื่องกรองน้ําจําลองระบบนิเวศวิทยาลอยนํ้า 
 โดย นายพูนสิน กันทา และคณะ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
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ประเภท รางวัล Popular Vote 
ผลงาน แอสตาบีด 
โดย นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
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 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง มีคะแนนของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ 
Admission กลางอยู่ในลําดับสูงสุด 19,845.00 คะแนน เม่ือเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีการจัดการเรียน   
การสอนทางด้านการประมง 
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1.9   ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

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

งบประมาณ
เงินรายได้ 

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 (บาท) 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 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 2555 

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 56,554,586.33 75,271,617.60 78,297,150.96 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหกัค่าใช้จ่าย) 2,864,592.52 2,212,157.23 2,203,135.79 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ท่ีดิน 

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

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 65,788,953.42 2,133,471.08 6,747,547.52 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 281,171.00 - 317,380.00 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 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 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

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

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

3. รายรับจากการวิจยัและบริการวิชาการ 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 .รายรับอ่ืน ๆ 102,000.00 5,209,083.37 7,183,053.31 

 รวมประมาณการรายรับ (บาท) 59,649,860.00 75,271,617.60 78,297,150.96 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    

1. งบบุคลากร 40,684,913.00 40,685,044.14 42,055,347.95 

2. งบดําเนินงาน 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. งบอื่นๆ 535,000.00 - - 

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 60,008,013.00 68,462,335.90 72,482,434.09 

 1.9.2  จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555 คณะประมง 

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมด ประจําปีการศึกษา 2555 คณะประมง 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 
ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน ไม่เปิด

สอน (X) 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ป.ตร ี ป. ป.โท ป.เอก ภาษาไทย นานาชาติ
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บัณฑิต แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 ภาควิชาการจัดการประมง 

1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
การจัดการประมง) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการจัดการ
ประมง) 

            

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาการจัดการ
ประมง) 

            

 ภาควิชาชีววิทยาประมง 

1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
ชีววิทยาประมง) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

            

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

            

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
ผลิตภัณฑ์ประมง) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 

( ) 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 

( ) 

ภาคพิเศษ 

( ) ป.ตร ี ป.
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

( ) 

นานาชาติ

( ) แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ประมง) 

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง) 

            

ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา) 

            

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา) 

            

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

1.หลักสูตรวิทยา   
ศาสตรบัณฑิต (สาขา
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) 

            

2.หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) 

            

3.หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทาง
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 

( ) 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 

( ) 

ภาคพิเศษ 

( ) ป.ตร ี ป.
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

( ) 

นานาชาติ

( ) แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ทะเล) 

รวม 1  1   1 3  3  3  

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

1.9.3 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา  ปกีารศึกษา 2555 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 

ภาควิชา/สาขาวิชาการจัดการประมง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการประมง) 27 - - 27 

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 19 - - 19 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ
ประมง) 

    

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - 9 - 9 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการประมง)     

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - - 3 3 

ภาควิชา/สาขาวิชาชีววิทยาประมง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยาประมง)     

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 22 - - 22 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

    

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - 23 - 23 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

    

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - - 9 9 

ภาควิชา/สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาผลิตภัณฑ์ประมง)     

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 15 - - 15 
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ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

    

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - 23 - 23 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

    

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - - 9 9 

ภาควิชา/สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา)     

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 21 - - 21 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา)     

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - 9 - 9 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา)     

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - - 3 3 

ภาควิชา/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล)     

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 31 - - 31 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) 

    

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - 29 - 29 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล) 

    

o จํานวนรายวิชาท่ีเปิดบริการ - - 10 10 

รวมท้ังส้ิน  5 ภาควิชา/สาขาวิชา     

- หลักสูตรทั้งหมด 108 93 34 235 

o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 108 93 34 235 

1.9.4 จํานวนบุคลากร  

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - 1 

ปริญญาโท 20 19 17 

ปริญญาเอก 49 49.5 50 

รวม 69 68.5 68 
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ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 

ปริญญาเอก - - - 

รวม - - - 

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี - - 1 

ปริญญาโท 20 19 17 

ปริญญาเอก 49 49.5 50 

รวมทั้งหมด 69 68.5 68 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายให้
ทําวิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 11 13 10 

ปริญญาโท 14 14 17 

ปริญญาเอก - - - 

รวม 25 27 27 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท - - - 

ปริญญาเอก - - - 

รวม - - - 

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี 11 13 10 

ปริญญาโท 14 14 17 

ปริญญาเอก - - - 

รวมทั้งหมด 25 27 27 

3.  บุคลากรสนบัสนุนอื่นๆ 146 114 136.5 

4.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 204 203.5 190.5 

5.  บุคลากรลาทุกประเภท  13 6 14 

6.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 217 209.5 204.5 

หมายเหต:ุ บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

    ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

ภาคิวชา/
สาขาวิชา 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ ชาวต่างชาต ิ 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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ภาคิวชา/
สาขาวิชา 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ ชาวต่างชาต ิ 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 

- 1 3 4 - 2 2 4 - 1 - - - - - - - - - - - 4 5 9 

ภาควิชาชีววิทยา
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
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

- 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 

รวมท้ังหมด 1 9 21 31 - 6 15 21 - 2 13 15 - - 1 1 - - - - 1 17 50 68 

 

 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป 1 17 50 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 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย - - 2 2 - - 2 - 2 

รวมทั้งหมด 1 17 51 69 32 21 15 1 69 

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 1 17 50 68 31 21 15 1 68 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

  ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

หน่วยงาน 

วิชาชีพทัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ 
ชาวต่าง 
ชาติ 

รวมทั้งหมด ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ชํานาญงาน
พิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญ
การ 

ชํานาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชา
ญพิเศษ 

<ตรี ตร ี โท <ตรี ตร ี โท <ตรี ตร ี โท ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตรี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก <ตรี ตร ี โท เอก 

สํานักงาน
เลขานกุาร 

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

ภาค
วิชาการ
จัดการ
ประมง 

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

ภาควชิา
ชีววิทยา
ประมง 

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

ภาควชิา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

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

ภาควชิา
เพาะเลีย้ง
สัตว์นํ้า 

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

ภาควชิา
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 - 

หมายเหต:ุ บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

     ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 
 

 ข้อมูลสรุปจํานวนอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวจิัยที่คณะ หรือ
อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ 

รายการ 
>3 เดือน <3 เดือน 

อาจารย ์ นักวิจัย อาจารย ์ นักวิจัย 

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมา
สอนหรือวิจัยท่ีคณะ 

0 1 2 0 

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย 
ณ สถาบันนานาชาติ 

0 0 3 0 
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 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สมัมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน 
จํานวนบุคลากรที่

เข้าร่วมพฒันาตนเอง 
(ไม่นับซํ้า) 

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมพฒันาตนเอง (จําแนกตามประเภท) 

ประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ 

สํานักงานเลขานุการ 20 12 15 0 0 

ภาควิชาการจัดการประมง 11 10 6 2 7 

ภาควิชาชีววิทยาประมง 10 1 3 0 6 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 16 15 2 3 1 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 17 14 6 2 12 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

13 8 3 1 8 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 37 13 13 7 12 

รวม 124 73 48 15 46 

 

1.9.5  จํานวนนิสิตทั้งหมด (นบัจํานวนหวันิสิตจริง)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที ่30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 

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

ยังไม่แยกสาขาวิชา 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 

ภาควิชาการจัดการ
ประมง (รวม) 

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

- หลกัสูตร วทบ.(ประมง) 

- ภาคปกต ิ 3 0 3 31 0 31 25 0 25 32 0 32 0 0 0 91 0 91 

ภาควิชาชีววิทยาประมง 
(รวม) 

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

- หลกัสูตร 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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ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 

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

ภาควิชาผลิตภัณฑ์
ประมง (รวม) 

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

- หลกัสูตร วทบ.(ประมง) 

- ภาคปกต ิ 0 0 0 49 0 49 48 0 48 40 0 40 0 0 0 137 0 137 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้า วิทยาเขตบางเขน
(รวม) 

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

- หลกัสูตร วทบ.(ประมง) 

- ภาคปกต ิ 0 0 0 98 0 98 94 0 94 94 0 94 0 0 0 286 0 286 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้า วิทยาเขต
กําแพงแสน (รวม) 

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

- หลกัสูตร วทบ.(ประมง) 

- ภาคปกต ิ 124 0 124 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 163 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล (รวม) 

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

- หลกัสูตร วทบ.(ประมง) 

- ภาคปกต ิ 0 0 0 75 0 75 53 0 53 130 0 130 0 0 0 258 0 258 

รวมท้ังหมด 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 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่างช

าติ 
รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่างช

าติ 
รวม ไทย ต่างชา

ติ 
รวม 

ภาควิชาการจัดการ
ประมง (รวม) 

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

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

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

ภาควิชาชีววิทยา
ประมง (รวม) 

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

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

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

ภาควิชาผลิตภัณฑ์
ประมง (รวม) 

6 - 6 - - - 6 - 6 6 - 6 - - - 6 - 6 
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ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่างช

าติ 
รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่างช

าติ 
รวม ไทย ต่างชา

ติ 
รวม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

- ภาคปกติ 6 - 6 - - - 6 - 6 6 - 6 - - - 6 - 6 

ภาควิชาเพาะเล้ียง
สัตว์นํ้า (รวม) 

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

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

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

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทาง
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 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

 

 

 

 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
ภาควิชาการจัดการประมง (รวม) 1 - 1 3 - 3 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการประมง) 

- ภาคปกติ 1 - 1 3 - 3 

ภาควิชาชีววิทยาประมง (รวม) 2 - 2 13 1 14 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) 

- ภาคปกติ 2 - 2 13 1 14 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง (รวม) 4 - 4 5 - 5 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์ประมง) 

- ภาคปกติ 4 - 4 5 - 5 

ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา (รวม) 1 - 1 23 1 24 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

- ภาคปกติ 1 - 1 23 1 24 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 - 1 17 - 17 
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ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
(รวม) 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

- ภาคปกติ 1 - 1 17 - 17 

รวมทั้งหมด 9 - 9 61 4 63 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะประมง (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาค 
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาติ 

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาติ 

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาติ 

รวม 

ปริญญาตร ี(รวม) 31 - - 31 55 - - 55 66 - - 66 

- ลาออก 11 - - 11 25 - - 25 18 - - 18 

- คัดชื่อออก 20 - - 20 30 - - 30 48 - - 48 

ปริญญาโท (รวม) 1 - - 1 2 - - 2 4 - - 4 

- ลาออก - - - - - - - - 4 - - 4 

- คัดชื่อออก 1 - - 1 2 - - 2 - - - - 

ปริญญาเอก (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 ตามลําดับ) 

 

 

 ข้อมูลสรุปจํานวนข้อมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ และ
นิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

รายการ 
>3 เดือน <3 เดือน 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ท่ีเดินทางมาเรียน
หรือวิจัยท่ีคณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

- - - - 1 - 

2. ข้อมูลนิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

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

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนอาจารย์ 
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 

FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉล่ีย 

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 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 13 87.20 108.75 97.98 7.54 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 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) 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงาน 69 63.5 68 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าท้ังหมด (FTES) 627.13 598.80 635.22 

3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 20) 

10.45 9.43 9.34 

 

 

 

 

 

 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
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ภาควิชา/
สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

ปกติ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม 

ภาควิชาการจัดการ
ประมง 

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

ภาควิชาชีววิทยา
ประมง 

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

ภาควิชาผลิตภัณฑ์
ประมง 

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

ภาควิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 

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 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 ข้อมูลเงินบริจาคจากศิษย์เก่า (Alumni Donations) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่าจาก  นายวีรกิต  จรเกตุ 10,000 

2 เงินบริจาคของสมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย 600,000 

3 เงินบริจาคของกองทุน  - 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑท่ี์ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า - 

รวมทั้งสิน้ 610,000 
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1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการทั่วไป 

1. ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดจาก
สาหร่ายทะเลบางชนิด
ในประเทศไทย 

2553-2555 อ . จันทนา ไพรบูรณ ์ 
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . อนงค์ จีรภทัร ์ 
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  

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. การผลิตนํ้ามัน
ปลาแซลมอนทีผ่่านการ
ปรับโครงสร้างของกรด
ไขมันสําหรับเป็น
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร 

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

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

140,000  140,000 

4. การพัฒนาสมบัติเชิง
หน้าที่ของโปรตีนใน
ลูกชิน้จากปลานํ้าจืด  

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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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ประสานภายใต้ปลานิล 
อุณหภูมิต่ํา 

อ . นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ ์ 
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

6. บทบาทของวิตามินซี
ต่อการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบไม่
จําเพาะเจาะจงและ
แบบจําเพาะเจาะจง
ของปลานิล ( 
Oreochromis  
niloticus ,  Linn.)  

2555 รศ . นนทวิทย์ อารย์ีชน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
400,000  400,000 

7. การศึกษาค่าบ่งชี้
ความเครียดใน ปลานิล  
 

 ( Oreochromis   
 

niloticus Linn .)  
 

 

2555 รศ . นนทวิทย์ อารย์ีชน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . ศศิมนัส อุณจักร์  
ภาควิชา ชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์ 
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

150,000  150,000 

8. ระบบผู้เชี่ยวชาญสําหรับ
ฟาร์ม เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําแบบ 
 

อัตโนมัต ิ ( ระยะที ่ 1 )  
 

 
 

 

2555 รศ . วราห์ เทพาหุดี  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . สุริยัน ธัญกจิจานุกิจ  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ผศ . ดร . เดี่ยว กุลพิรักษ์  
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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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

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

9. การศึกษา
ประสิทธิภาพของสาร 
ลิกนินต่อการกระตุ้น
ระบบภูมิ คุ้มกันและการ
ยับย้ังไวรัสหัว เหลืองใน
กุ้งขาว  
 ( Litopenaeus 
vannamei )  

2555 อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ 
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

350,000  350,000 

10. การตรวจสอบ
คุณภาพเซลล์สืบพันธ์ุ
พ่อแม่กุง้ขาวแวนนา
ไม ( Litopenaues  
vannamei )  ที่ได ้รับ
อาหารส่งเสริมการ
เจริญพันธ์ุ ด้วยวิธีโค
รเมท แอสเสย์ 

2555 อ . อรพร หมื่นพล  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  
ดร . ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ  
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน 
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
คณะ วิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์ มหาวิทยาลัย  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายปกป้อง อุ่มอยู่  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง   
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายเอกชัย ดวงใจ  
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

150,000  150,000 

11. สารฟีนอลที่ออก
ฤทธ์ิต้าน  

2555 ผศ . พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ุ  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

140,000  140,000 
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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

อนุมูลอสิระจากพชื
ทะเล  
 

( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ชัชรี แก้วสรุลขิิต  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ ์ 
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

12. การประเมินคุณค่า
ของพื้นที่ปากแม่น้ําท่า
จีนเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางน้ํา
ภายใต้หลักสมดุล
ธรรมชาต ิ
 

2555-2556 รศ . เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
รศ . จารุมาศ เมฆสมัพันธ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
รศ . แสงเทียน อจัจมิางกูร  
ภาควิชาการ จัดการประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . ศันสนีย์ หวังวรลักษณ ์ 
ภาควิชาการ จัดการประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . อุไรรัตน์ เนตรหาญ  
ภาควิชาการ จัดการประมง  
( ผู้ร่วมวิจยั )  
อ . จันทรา ศรีสมวงศ์  
ภาควิชาการ จัดการประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

1,500,000  1,500,000 

13. การใช้ประโยชน์จากแค
โรท ีนอยด์และคลอโลฟิลล์
จากไข ่น้ําเพื่อเป็นสารเร่งสีใน
อาหาร ปลาสวยงาม 
 

 
 

  
 

 
 

 

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

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
80,000  80,000 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

คณะเกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

14. ไบโอบอลจากสัตว์ทะเล
ด้อยค่า สู่การฟ้ืนฟทูะเลอย่าง 
ย่ังยืน  
 
 

 
 

2555 นายวีรกิจ จรเกต ุ 
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( หัวหน้าโครงการ )  
นางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน  
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ ์ 
สถานีวิจัย ประมงศรีราชา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
200,000  200,000 

15. การพัฒนา
เครื่องมือทําความ 
สะอาดหอยแมลงภู่ 

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

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

100,000  100,000 

16. การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมสิ่งม ีชีวิตหน้า
ดินอันเน่ืองมาจากการ
ตายของไม้แสมขาว  
( vicennia alba Bl .) ใน
ป่าชายเลน 
 

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

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

80,000  80,000 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

นายจําลอง  โตอ่อน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์ หันตรา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายธนพงษ์ รัตนวุฒินันท ์ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อม จงัหวัดชลบุรี  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  

17. การศึกษาการใช้ท่อ  PVC  
 เป็น วัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการ
รอดตายของปูม้าที่เลี้ยงในบ่อ 
ดินที ่  ัตราความหนาแน่น
แตกต่างกัน 3 ระดับ 
 

 

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

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
120,000  120,000 

18. ประสทิธิภาพของ 
Protein Skimmer  ต่อ
อัตราการเจรญิเตบิโตของ
ปูทะเล 

2555 นางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม ่ 
สถานีวิจัยเพาะ เลีย้งสัตว์น้ํา
ชายฝั่งจงัหวัด สมุทรสงคราม  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . สรณัฏฐ์ ศิริสวย  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายปณิธาน แก้วจันทวี  
สถานีวิจัยเพาะ เลีย้งสัตว์น้ํา
ชายฝั่งจงัหวัด สมุทรสงคราม  
( ผู้ร่วมวิจัย ) 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

130,000  130,000 

19. ระบบการจัดเก็บ 7/2555- ผศ . ภัสสรา รัตนพศิิฏฐ ์ กองทุน 40,000  40,000 
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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

เอกสารออ นไลน์ภายใน
คณะประมง ระบบ การ
จัดเก็บเอกสารออนไลน ์
ภายในคณะประมง 
กรณีศึกษา  :  ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง  

9/2555 ภาควิชาการจัดการประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
นางจินตนา สมศร ี 
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  
คณะวิทยาศาสตร ์ 
ภาควิชา สัตววิทยา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

บริษัท  
DuPont  

 100,000 100,000 

21. การศึกษา
ประสิทธิภาพในการ 
เลี้ยงปลานิล  
 ( Oreochromis 
niloticus Linn .)   
ร่วมกับการการปลูกพชื
ด้วยระบบไฮโดรโพนิกส ์ 

10/2554-
12/2556 

นายศิลป์ชัย มณีขัติย์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายสุทิน สมบูรณ์  
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์น้ํา   
( 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
เกาะสุรินทร ์ 

4/2555-
12/2555 

ผศ . สมหมาย เจนกิจการ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

ศูนย์
นานาชาติ สิ
รินธรเพื่อ
การวิจัย  
และ

50,000  50,000 
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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

24. การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ
น้ํา  นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า 
การประมง  และการ
เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า โรง 
ไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
พระนคร เหนือ ชุดที่  1  
ระยะดําเนินการปี  2555 

2/2555-
3/2556 

 
 
 
 

รศ . ณรงค์ วีระไวทยะ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต

แห่งประเทศ  
ไทย  

 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

  

25. การผลติและการ
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. การศึกษาเบ้ืองต้น
สภาวะที ่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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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

Streptomyces sp . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ  
จอมเกล้าธนบุรี  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ภัทรวดี  เอียดเต็ม  

( NRU )  

27. การเพิ่มความคงตัว
และการควบ คุมการ
ปลดปล่อยสารแอนติ ออก
ซิแดนท ์เพื่อใช้ประโยชน ์
ในอุตสาหกรรมอาหาร  

10/2554-
9/2556 

อ . วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  

สํานักงาน
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 พันธ์ุสวัสดิ ์ 
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
รศ . นนทวิทย์ อารย์ีชน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

สํานักงาน
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 มุกดาสนทิ  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
อ . จีรวรรณ มณีโรจน์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุนกา
รวิ จัย  

 418,880 418,880 

30. การผลติน้ํามัน
ปลาแซลมอน  และการ
ปรับโครงสร้างกรด 
ไขมันในน้ํามัน
ปลาแซลมอน สําหรับ
เป็นผลิตภัณฑ์เสรมิ 

5/2555-
4/2556 

 

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

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัยแห่ง 

ชาติ  

 200,000 200,000 
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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

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

ดร . ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกลุ  
ฝ่ายเภสัชและผลติภัณฑ์
ธรรมชาติ   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

31. การสกดัคอลลาเจน
และเจลลา ตินจากเศษ
เหลือของการแปร รูป
ปลาแซลมอน เพือ่ใช้ใน 
อุตสาหกรรมเครื่อง 
สําอาง การเคลือบผิว
ผลิตภัณฑ์ และ 
อุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทอื่น  ๆ   
( โครงการหลัก :  การวิจัย
และ พัฒนาเพื่อใช้
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 )  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัยแห่ง 

ชาติ  

 274,000 274,000 

32. การผลติโปรตีน
ไฮโดรไลเซ ทจากเศษ
เหลือส่วนท้องปลา 
แซลมอนที่ผ่านการแยก
น้ํามัน ออกเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์เสรมิ อาหาร   
( โครงการหลัก :  การวิจัย
และ พัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์และเพิ่ม 
มูลค่าเศษเหลือจาก 
อุตสาหกรรมแปรรูป
ปลา แซลมอน )  

5/2555-
4/2556 

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

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัยแห่ง 

ชาติ  

 185,500 185,500 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ดร . ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกลุ  
ฝ่ายเภสัชและผลติภัณฑ์
ธรรมชาติ   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

33. การศึกษาวิธีการ
สกัดกรดไฮยา ลูโรนิ
กจากเศษเหลือปลา 
แซลมอน  ( โครงการ
หลัก :  การวิจัยและ 
พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์
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 )  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัยแห่ง 

ชาติ  

 450,000 450,000 

34. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูป จาก
ส่วนเหลือลาแซลมอน  
จากโรงงาน
อุตสาหกรรม  
( โครงการหลัก :  การวิจัย
และ พัฒนาเพื่อใช้
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 มุกดาสนทิ  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ ์ 
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . จีรวรรณ มณีโรจน์  
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . สุมิตรา บุญบํารุง  
สถาบันค้นคว้าและพฒันา

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัยแห่ง 

ชาติ  

 648,000 648,000 
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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ผลิตภัณฑ ์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 ศีรษะภูม ิ 
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การการอุดม 

ศึกษา 

 146,000 146,000 

36. การศึกษาผลของ
การใช้
Probiotic bacteria  ใน
ปลานิล  

3/2555-
10/2555 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ 
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  

Novus  
Inter 

national,  
Inc 

 264,000 264,000 

37. การศึกษา
ประสิทธิภาพของโป 
รไบโอติคส์แบคทีเรียที่
ใช้ผสม อาหารในการ
ป้องกันโรคในปลา นิล
และปลาสวาย  

6/2555-
10/2555 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ 
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  

บริษัท 
อินเตอร ์
อะคา 

โปรดักส์  
จํากัด  

 362,000 362,000 

38. การศึกษา
โครงสร้างและ บทบาท
ของยีนทีท่ําหน้าที่ใน 
การต้านทานเชื้อ
แบคทีเรียใน ปลานิล  

5/2555-
4/2560 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ 
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . ณิชนันทน์ แมคมิลแลน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
ดร . นํ้าผึ้ง อนุกูล 
สถาบันวิจัยและพฒันา แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
( ผู้ร่วมวิจัย )  

JST-JiCA  44,444.44 44,444.44 

39. การใช้แร่ธาตุรวม
ในอาหารกุ้ง  

7/2555-
8/2556 

รศ . อรพินท ์จินตสถาพร  
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  

บริษัท  
ซินโปรแอน
นิมอลนิว 

 102,500 102,500 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

รศ . ดร . ศรีน้อยชุ่มคํา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์ 
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทร ิชั่น 
 ( ประเทศไทย ) 

จํากัด 

40. การศึกษาการใช้
ช่วงการรับแสง เพื่อ
เหนี่ยวนําการสืบพันธ์ุ
ของ ปลานิล  
 Oreochromis 
niloticus  

12/2554-
12/2557 

อ . อรพร หมื่นพล  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  
SITI ARIZA BINTI ARIPIN  
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา   
( ผู้ร่วมวิจัย )  

UNIVERSITY 
MALAYSIA   
TERENG 
GANU  

 166,666.66 166,666.66 

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

9/2555-
8/2557 

อ . ณิชนันทน์ แมคมิลแลน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ 
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . น้ําผึ้ง อนุกูล  
สถาบันวิจัยและพฒันา แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง  
วิทยาศาสตร์  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

The 
International 
Foundation   

for 
Science  

 ( IFS )  

 125,662.66 125,662.66 

42. การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ ทาง
โภชนะของปลาทสูั้น  
 ( Rastrelliger 
brachysoma )  ใน ระยะ
พัฒนาการทีแ่ตกตา่งกัน  

5/2555-
5/2556 

อ . อรพร หมื่นพล  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายวัชรินทร์ ขวัญรุย  
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา   
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นางพนิดา  อุนะกลุ  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาต ิ 
( ผู้ร่วมวิจัย )  

ทุนสนับสนุน
การทํา

วิทยานิพนธ์  
เพื่อการ
ตีพิมพ์

ผลงานใน
วารสาร  
วิชาการ
ระดับ

นานาชาติ  

66,666.66  66,666.66 

43. การศึกษา
ประสิทธิภาพของโป รไบ
โอติคส์แบคทีเรียที่ใชผ้สม 

3/2555-
7/2555 

อ . ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ 
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  

Novus 
Inter 

national, 

 264,000 264,000 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

อาหารในการป้องกันโรค
ในปลา นิล  

Inc. 

44. โครงการข้อมลูเพื่อ
จัดทําแนว ทางการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน  GAP  
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  

3/2555-
11/2555 

รศ . นนทวิทย์ อารย์ีชน  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  

สํานักงาน
มาตรฐาน

สินค้าเกษตร  
และอาหาร
แห่งชาต ิ 

 800,000 800,000 

45. โครงการติดตาม
ตรวจสอบโลหะ หนักใน
สัตว์นํ้า ตามแผนปฏิบัติ 
การป้องกันแก้ไขลด
ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
และแผนติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ง
แวด ล้อม โครงการอ่าง
เก็บน้ําคลอง หลวง 
จังหวัดชลบุรี  

8/2555-
8/2556 

ผศ . พงศ์เชฏฐ์ พชิติกุล  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการ )  

กรม
ชลประทาน  

 4,492,005 4,492,005 

46. โครงการพัฒนา
ระบบเครื่องนับ จํานวน
ลูกกุง้แบบอัจฉริยะต้น 
แบบ  

5/2555-
10/2556 

ดร .  ชนินทร ์แสงรุง่เรือง  
กรมประมง  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
ดร . ชุติมา ขมวิลัย  
กรมประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายอําพล สาขํา  
สถาบัน  Science Relate   
Management  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายฐิติวัชร์ โควิบูลย์ชัย  
คาลิไซเอนซ์ จํากัด  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . วารินทร์ ธนาสมหวัง  
กรมประมง  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  
รศ . ยนต์ มุสิก  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัยแห่ง 

ชาติ  

 186,000 186,000 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

( ที่ปรึกษาโครงการ )  

47. ผลกระทบจาการ
ทําประมงแสง ไฟลอ่ต่อ
ทรัพยากรประมง
บริเวณ ปะการังเทียม  

1/2555-
4/2555 

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

SEAFDEC  90,060 90,060 

48. โครงการศึกษาและ
จัดทําสื่อ ธรรมชาติใต้
ทะเล บริเวณแหลง่ 
ท่องเที่ยวดํานํ้าที่สาํคัญ
หมู่เกาะ ล้านและพื้นที่
ใกล้เคียง  

9/2555-
12/2555 

ผศ . ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  

เมืองพทัยา   1,991,000 1,991,000 

49. การจัดทําแนวทาง
บริหารจัดการ ทุ่นเพื่อ
การอนุรักษท์รัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  

5/2555-
10/2555 

อ . สุชาย วรชนะนนัท ์ 
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  

กรม
ทรัพยากร
ทางทะเล
และชาย  

ฝั่ง  

 700,000 700,000 

50. การวิจัยและ
พัฒนาการใช ้ 
ประโยชน์สารสําคัญ
จากปะการัง และ
ดอกไมท้ะเล  

5/2555-
5/2557 

ผศ . ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์  
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 



66 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

 ( สํารวจและเก็บตัวอย่าง 
ทรัพยากรชายฝั่ง )  

 

52. การทําประมงหมึก
ของชมุชนประมง
พ้ืนบ้าน ตําบลคลอง
วาฬ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

6/2555-
5/2556 

นางสาววาสนา อากรรัตน ์ 
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( หัวหน้าโครงการ )  
นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
อ . อนุกรณ์ บุตรสนัติ์  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  

 คณะประมง  
 ( ทุนส่งเสริม

และ 
พัฒนาการ

วิจัย )  

60,000  60,000 

53. ธนาคารปูกับการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรปูใน
ธรรมชาต ิกรณ ี
ศึกษา การทําธนาคารปู
ม้าใน พื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

6/2555-
5/2556 

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( หัวหน้าโครงการ )  
นางสาววาสนา อากรรัตน ์ 
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายเทพบุตร เวชกามา  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายลิขิต ชชูิต  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  

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 อากรรัตน ์ 
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ผศ . สุริยัน ธัญกจิจานุกิจ  
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  
นายลิขิต ชชูิต  
สถานีวิจัย ประมงคลองวาฬ  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  

ฝ่ายพัฒนา
สังคมและ

สิ่งแวดล้อม  
ธนาคารออม

สิน  

 23,400 23,400 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน 

55. การศึกษาศักยภาพ
ของแหล่งอนุบาลลูก
ปลาเศรษฐกิจในวงศ์  
Cyprinidae  เพื่อการ 
จัดการทรัพยากร
ประมงในอ่าง เก็บนํ้า
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
จังหวัดลพบุรี อย่าง
ย่ังยืน 
  

2553-2555 อ . สันติ พ่วงเจริญ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . จารุมาศ เมฆสมัพันธ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  
47,500  47,500 

56. การศึกษาชีวประวัติและ
การ ประเมินทรัพยากรหอย 
 

ตลับใน ประเทศไทย  
 
 

 
 

 

2555-2556 นางหทัยรัตน์ ไชยอมตกลุ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ณรงค์ วีระไวทยะ  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

120,000  120,000 

57. การเพิ่ม
ความสามารถของพื้นที ่
ชายฝั่งในเอเซีย
ตะวันออกเฉียง ใต้  

4/2555-
3/2556 

ผศ . เมธี แก้วเนิน  
ภาควิชาการจัดการประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . อนุกรณ ์บุตรสนัติ์  
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. โครงการเสรมิสร้าง
การ บูรณาการจัดการ
ระบบนิเวศ พ้ืนที่
คุ้มครองสิง่แวดลอ้ม
ปาก แม่นํ้าบางปะกง  

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  

สํานักงาน
นโยบายและ

แผน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่ง 
แวด ล้อม 

 1,028,500 1,028,500 
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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

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

59. การศึกษาการใช้
สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อ
ดูดซับก๊าซคาร์บอน ได
ออกไซด์ในระดับ
ต้นแบบ  

4/2555-
12/2555 

รศ . อนงค์ จีรภทัร ์ 
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . จันทนา ไพรบูรณ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . เฉลิมชัย เรอืงชัยนิคม  
ฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการสิ่ง
แวด ล้อม สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี  ปตท .  บริษัท ปตท . 
จํากัด  ( มหาชน )  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายพงศธร พวงสมบัติ  
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ
สาหร่าย   
ภาควิชาชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
น . ส . ชุตมิา พัฒนะผล  
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ
สาหร่าย   
ภาควิชาชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

บริษัท  
ปตท .  จํากัด 
  ( มหาชน )  

 1,200,000 1,200,000 



69 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

60. การใช้จลุินทรย์ีเพื่อ
ควบคุม คุณภาพนํ้า 
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  
สถาบันวิจัยและพฒันา  
แห่ง มก. 
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง  
วิทยาศาสตร์ 
(หัวหน้าชุดโครงการ) 
รศ . ชัชรี แก้วสรุลขิิต  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( หัวหน้าโครงการ )  
อ . จันทนา ไพรบูรณ์  
ภาควิชา ชีววิทยาประมง  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
นายสหภพ ดอกแก้ว  
ศูนย์วิจัยและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีปลาสวยงาม  
และพรรณไม้นํ้าประดับ  
( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . ศาลักษณ์ พรรณศิริ  
สถาบันวิจัยและพฒันา  
แห่ง มก. 
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง  
วิทยาศาสตร์  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

สํานักงาน
คณะ 

กรรมการ
วิจัย 
แห่ง  
ชาติ  

 480,000 480,000 

62. การเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล ของความ
หลากชนิดสาหร่าย 
ทะเลบริเวณอ่างชอ่
จังหวัดตราด  

7/2555-
6/2556 

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

ศุนย์วิจัย
ทรัพยากร
ชีวภาพ
สาหร่าย   
ภาควิชา

30,000  30,000 
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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

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

ชีววิทยา
ประมง 
คณะ  

ประมง มก .  

63. การพัฒนาระบบ
บําบัดน้ําโดยใช้  NPT  
เพื่อเร่งการกําจดั  
แอมโมเนียและไนไตรท์
ในการ เลี้ยงสัตว์น้ําที่
เลี้ยงในเชิง พาณิชย์   
( โครงการหลัก :  การ
พัฒนา ระบบบําบัดน้ํา
โดย
ใช้  Nitrifier  Polyester  
Tablet  ( NPT )  เพื่อ
เร่งรัดการกําจัด
แอมโมเนียและ  
ไนไตรท์ในการ
เพาะเลี้ยงสตัว์  
น้ําระบบปิด )  

5/2555-
5/2556 

รศ . อรุณวรรณ หวังกอบเกียรต ิ 
คณะวิทยาศาสตร ์ 
ภาควิชา จุลชีววิทยา  
( หัวหน้าชุดโครงการ )  
อ . ชุมพล ศรีทอง  
ภาควิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ํา  
( หัวหน้าโครงการย่อย )  
รศ . อรุณวรรณ หวังกอบเกียรต ิ 
คณะวิทยาศาสตร ์ 
ภาควิชา จุลชีววิทยา  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัยแห่ง 

ชาติ  

 774,400 774,400 

64. การประเมิน
ประสิทธิภาพของ แหล่ง
ดําน้ําเรือจม กรณ ี
ศึกษาเรือรบหลวงสัต
กูด บริเวณเกาะ 
เต่า จังหวัดสุราษฎร์

6/2555-
6/2556 

อ . สุชาย วรชนะนนัท ์
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  

เงินส่วน 
กลาง มก . 

ปีงบประมาณ 
2555  จาก
โครงการ
พัฒนา 

880,060  880,060 
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โครงการ ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 
(พ.ศ. 55-

56) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ธานี  ศักย ภาพ 
มก . 

( เงินอุดหนุน
ทั่วไป )  

65. สถานะ
ปะการัง คุณภาพ
น้ํา และ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคาม ของ
ชุมชนบริเวณชายฝั่งตัน 
ออกของอ่าวไทย  

6/2555-
6/2557 

อ . สุชาย วรชนะนนัท ์
ภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทางทะเล  
( หัวหน้าโครงการ )  
Rodney William Carter  
University of the  
Sunshine Coast  
อ . ภาสิณี วรชนะนนัท ์ 
คณะวิทยาศาสตร ์
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 

 ข้อมูลงานวิจยัทั้งหมด คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 
ประจําปี  

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 53 81 86 

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 52 59 43 

ระดับนานาชาติ 40 41 32 

รวม 92 100 75 

จํานวนบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ N/A N/A N/A 
ระดับนานาชาติ N/A N/A N/A 

รวม N/A N/A N/A 
จํานวนบทความวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 76 N/A N/A 
ระดับนานาชาติ - N/A N/A 

รวม 76 N/A N/A 
จํานวนบทความวิชาการท่ีเก่ียวข้อง
กับส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาติ N/A N/A N/A 
ระดับนานาชาติ N/A N/A N/A 

รวม N/A N/A N/A 
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รายละเอียด 
ประจําปี  

2553 2554 2555 

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ี
เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 29 22 21 

ระดับนานาชาติ 14 15 5 

รวม 43 37 26 

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ี
นําเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 29 20 9 

ระดับนานาชาติ 14 9 3 

รวม 43 29 12 

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาติ - N/A N/A 
ระดับนานาชาติ 54 N/A N/A 

รวม 54 N/A N/A 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้สร้างนวัตกรรม
ใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - N/A 
ต่างประเทศ - - N/A 

รวม - - N/A 
จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 1 1 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 1 1 1 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 

ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (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 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม
และความย่ังยืน (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 

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน 26 23 21 

ภายนอก 15 53 44 

รวม 41 76 65 

 

 

 ข้อมูลสรุปจํานวนสถาบันทีม่ีข้อตกลงความร่วมมือทุกด้าน 
ประเทศที่มีความร่วมมือ จํานวนสถาบันที่มีความร่วมมือ (MOU) จํานวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ (MOU) 
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2551 2552 2553 2554 2555 2555 

Korea, Australia, Chaina, 
Indonesia, Brazil, 
Malaysia, Vietnam, Japan 

3 3 2 3 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพโครงการ/กิจกรรมการวิจัย 

  



74 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

         
 

                    
 

 

 

 

รูปภาพโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
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ภาควิชาผลิตภัณฑ์คณะประมง ได้จัดการอบอมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ํา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้า มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ในการจัดทําระบบ HACCP และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนจบการศึกษา 
ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 303 
อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คือ นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 23 คน นิสิตระดับ
ปริญญาโท จํานวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้า จํานวน 6 คน  รวมทั้งหมด 30 คน 
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1.9.7 การบริการวิชาการ  (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งที่ให้บริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1. จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

ภาควิชาการจัดการประมง 

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.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ NORAD  1 5,122,164.63 

2.โครงการศึกษาข้อมูล
เพื่อจัดทําเกณฑ์ปฏิบัติ
ด้านสุขลักษณะที่ดี
สําหรับท่าเทียบ
เรือประมงและตลาด
กลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ํา 

ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

 1 1,200,000 

3.โครงการ “เร่ือง 
รัฐบาลอินโดนีเซีย
เรียกร้องค่าเสียหายจาก
เหตุการณ์น้ํามันดิบ
รั่วไหลจากแหล่งมอนทา
รา” 

ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม  จํากัด 
(มหาชน) (ปตท.สผ.) 

 1 2,217,600 

ภาควิชาชีววิทยาประมง 

1.โครงการติดตาม รศ.ดร.ณรงค์ วีระไวท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง  1 300,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งที่ให้บริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

ตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมด้านคุณภาพ 

ยะ ประเทศไทย 

น้ํา นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา
การประมงและการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

     

2.โครงการเสริมสร้าง
การบูรณาการจัดการ
ระบบนิเวศพื้นท่ีคุ้มครอง 

รศ.ดร.ณรงค์วีระไวทยะ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

 1 1,799,875 

1. จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

ส่ิงแวดล้อมปากแม่น้ํา
บางปะกง 

     

ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

1.ศึกษาประสิทธิภาพโปร
ไบโอติกส์แบคทีเรียท่ีใช้
ผสมอาหารในการป้องกัน
โรคในปลานิล 

ดร.ประพันธ์ศักดิ ์ 
    ศีรษะภูมิ 

NOVUS  1 264,000 

2.การประเมินคุณภาพ
อาหารสัตว์น้ํา และผลิต
ภันฑ์ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําและส่ิงแวดล้อม 

รศ.ดร.อรพินธ์  
    จินตสถาพร 

เอกชน และบุคคลทั่วไป  1 1,000,000 

3.ศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดทํา
แนวทางการปฎิบัติตาม
มาตรฐาน GAP ฟาร์ม
เล้ียงกุ้งทะเล 

รศ.ดร.นนทวิทย์  
    อารีย์ชน 

มกอช.  1 800,000 

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

ดร.ประพันธ์ศักดิ์  
    ศีรษะภูมิ 

NOVUS  1 670,000 

5.การผลิตอาหารพ่อ แม่
พันธ์ุสัตว์น้ํา 

ดร. อรพร หมื่นพล บริษัท ห้างร้าน เกษตรกร
ท่ัวไป 

 1 80,000 

6.การศึกษาประสิทธิภาพ
ของโปรไบโอติคส์

ดร.ประพันธ์ศักดิ ์ 
    ศีรษะภูม ิ

บริษัท อินเตอร์อะควาโปร
ดักส์  จํากัด 

 1 362,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งที่ให้บริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

แบคทีเรียท่ีใช้ผสมอาหาร
ในการป้องกันโรคในปลา
นิลและปลาสวาย 

7.โครงการติดตาม
ตรวจสอบโลหะหนักใน
สัตว์น้ํา ตามแผนปฎิบัติ 
การป้องกันและแก้ไขลด 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ดร.ประพันธ์ศักดิ ์ 
    ศีรษะภูมิ 

กรมชลประทาน  1 4,492,005.14 

และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

     

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

1.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมด้าน
คุณภาพน้ํา และ 

ดร.เยาวลักษณ์ มั่น
ธรรม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 500,000 

1. จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ต่อ) 

นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมบางปะกง ชุดท่ี 5 
ระยะดําเนินการ ปี 2555 

     

2.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 
สําหรับโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมพระนครใต้ 
ชุดที่ 3 ระยะดําเนินการ 
ป ี2555 

ดร.เยาวลักษณ์ มั่น
ธรรม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 270,000 

3.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาทางน้ํา 
สําหรับโรงไฟฟ้า และท่า
เทียบเรือขนอม ปี 2555 

ดร.เยาวลักษณ์ มั่น
ธรรม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 200,000 

4.งานติดตามตรวจสอบ ดร.เยาวลักษณ์ มั่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง  1 230,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งที่ให้บริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

คุณภาพส่ิงแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาทางน้ํา 
สําหรับโรงไฟฟ้า และท่า
เทียบเรือขนอม ปี 2556 

ธรรม ประเทศไทย 

5.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมด้าน
คุณภาพน้ํา และ
นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมบางปะกง ชุดท่ี 5 
ระยะดําเนินการ ปี 2556 

ผศ.ธีระพงศ์ ด้วงดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 230,000 

6.งานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมพระนครใต้ ชุดท่ี 3 
ระยะดําเนินการ ปี 
25566 

ผศ.ธีระพงศ์ ด้วงดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 1 220,000 

7.โครงการศึกษาและ
พัฒนาการนําเรือรบหลวง
มาใช้เพื่อจัดทําแหล่ง
ท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัด 

ผศ.ธรณ์ ธํารงนาวา
สวัสด์ิ 

บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม  จํากัด 
(มหาชน) 

 1 2,000,000 

1. จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ต่อ) 

ชุมพร และจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

     

8.การวิจัยและพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์สารสําคัญ
จากปะการังและ
ดอกไม้ทะเล 

ผศ.ธรณ์ ธํารงนาวา
สวัสด์ิ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 1 200,000 

9.โครงการศึกษาและ
จัดทําส่ือธรรมชาติใต้
ทะเล บริเวณแหล่ง

ผศ.ธรณ์ ธํารงนาวา
สวัสด์ิ 

เมืองพัทยา  1 1,991,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งที่ให้บริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

ท่องเที่ยวดําน้ําท่ีสําคัญ
หมู่เกาะล้านและพื้นที่
ใกล้เคียง 

10.โครงการศึกษาวิจัย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้
ประโยชน์จากบ้านใหม่ใต้
ทะเล (ปะการังเทียม) ปี 
2555-2556 

ผศ.ธรณ์ ธํารงนาวา
สวัสด์ิ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด 
(มหาชน) 

 1 847,000 

11.โครงการจัดทําสถานีช้ี
วัดความเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศทางทะเลและ
ใช้ประโยชน์จากการ
ประมงพื้นบ้านจังหวัด
ชุมพร 

ผศ.ธรณ์ ธํารงนาวา
สวัสด์ิ 

บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม  จํากัด 
(มหาชน) 

 1 1,900,000 

12.โครงการจัดทําหนังสือ 
"ทะเล ปะการัง และหาด
ทราย" เพ่ือการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน และเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ทางทะเลเพื่อ
รองรับกรเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ผศ.ธรณ์ ธํารงนาวา
สวัสด์ิ 

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟูปะการังและชายหาด 

 1 1,500,000 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

1.โครงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝ่ังทะเลเฉลิมพระ
เกียรติ (สํารวจและเก็บ
ตัวอย่างทรัพยากร
ชายฝ่ัง) 

นางสาวกนกวรรณ   
     ขาวด่อน 
นายอลงกต อินทรชาติ 
นายวีรกิจ  จรเกตุ 
นายสาโรจน์  เริ่มดําริห์ 
 

เทศบาลเมืองแสนสุข 
จ.ชลบุรี 

 1 68,500 

รวม  25 28,464,144.77 

2. ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

ภาควิชาการจัดการประมง 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งที่ให้บริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1.การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การ
พัฒนางานวิจัยด้าน
ประมงนอกน่านน้ํา" 

รศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร 
(ช่ือเดิม รศ.แสงเทียน 
อัจจิมางกูร) 

   ไม่มี 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

1.การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ระบบ 
HACCP และการ
ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์
น้ํา 

อ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท 
และคณะทํางาน 

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.วรรณวิมล คล้าย
ประดิษฐ์ และ
คณะทํางาน 

FFTC 1 1 30000 USD 
ประมาณ 

1,000,000 บาท 

3. The 4th Training 
for Thai Food Safety 
Management 

ผศ.ดร.พงษ์เทพ  วิไล
พันธ์ และคณะทํางาน 

TNSC 1 1 สนับสนุนโดย 
TNSC 

รวม 3 3 1,040,000 

รวมทั้งส้ิน 3 28 29,504,144.77 

 

 

 

 

 

 



82 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 84 35 46 

จํานวนคนที่ได้รับบริการ 1,578 N/A N/A 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) N/A 17,590,000 22,999,179.72 

มูลค่า (บาท) N/A N/A N/A 

 

1.9.8 การบรหิารและการจัดการ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

43 43 34 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (ไม่นับซํ้า) 

29 25 28 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาต ิ(ไม่นับซํ้า) 

14 18 6 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไม่นับซํ้า) 

- - 4 

- ด้านการวิจัย - - 4 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - N/A 

- ด้านอ่ืนๆ - - N/A 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

1 1 1 

- ด้านการวิจัย 1 1 1 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - N/A 

- ด้านอ่ืนๆ - - N/A 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

59 51 70 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

55 47 65 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

4 4 5 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไม่มีให้ใส่ (NA) 

4 - N/A 
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1.9.9 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อนัดับแรก  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ื วิทยาเขตกําแพงแสน 
2. โครงการจัดทําวารสาร Kasetsart Fisheries Research Bulletin  
3. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (Hot Spot) 

2554 1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า วิทยาเขตกําแพงแสน 
2. นายปิยจิต  ประทีปะเสน บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554 ภาควิชาชีววิทยาประมง  
คณะประมง ได้รับพระราชทานทุนจากมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาการเกษตร เพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3. นายนิพัทธ์  ฉัตระทิน นิสติภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง ได้รับทุนจาก Kagawa 
University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาต่อในโปรแกรม Caria Development เป็นระยะเวลา 
2 ปี 

2555 1.  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คณะประมง วิทยาเขตกําแพงแสน 
2.  นายเศรษฐพงศ์  สมจิตต์  นิสิตภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา คณะประมง ได้รับรางวลันิสติสหกิจศึกษาดีเด่น 
ประจําปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากการเข้ารว่มโครงการสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2555 โดยปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา ณ Charoen Pokhpand Foods Philippines Corporation  
3.  ผลการประกวดนวตักรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555  มีนิสิตระดับปริญญาตร ีและระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะประมง ได้รับรางวลันวตักรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
          ประเภท นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
          - รางวัลรองชนะเลศิ 
             ผลงาน  โปรแกรมสาํหรับการวัดความยาวและประเมินน้ําหนักของปลาทับทิมจากภาพดิจิตอล 
             โดย  นายเจษฎา  อิสเหาะ  ระดับปริญญาเอก ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา 
             ผลงาน แอสตาบีด โดย นางสาวถกลรตัน์  ทักษิมา  ระดับปริญญาโท ภาควิชาผลติภัณฑ์ประมง 
             คณะประมง 
          ประเภท นิสิตระดับปริญญาตรี 

- รางวัลชนะเลิศ 
   ผลงาน  เครือ่งกรองน้ําจําลองระบบนิเวศวทิยาลอยน้ํา โดย นายพูนสิน  กันทา และคณะ     
   ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา 

         ประเภทรางวัล Popular Vote 
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ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

  ผลงาน  แอสตาบีด  โดย  นางสาวถกลรัตน ์ ทักษิมา นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาผลิตภัณฑ์  
  ประมง คณะประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 ท่ีต้ัง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย  

            (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุช่ืออาคารทั้งหมดของคณะและพื้นที่ใช้สอย ปีท่ีเริ่มใช้อาคาร) 
 

  คณะประมง ปัจจุบันมีพ้ืนที่ใช้สอยและกลุ่มอาคารซึ่งเป็นที่ทํางานของหน่วยงานทั้งภายในวิทยา
เขตบางเขน และสถานีวิจัยในจังหวัดต่างๆ   

ที่ต้ัง   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 อาณาเขต  ทิศตะวันออก -    จดบ่อบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัย 

-    จดถนนทางเข้าชุมชนโรงสูบนํ้า 
ทิศเหนือ -    จดถนนเลียบคลองบางเขน 
ทิศใต ้  -    จดถนนหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

- จดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- จดเรือนองุ่นปุณศร ี

- จดศูนย์บริการฉายรังสแีกมมา 
ทิศตะวันตก -    จดศูนย์นิวเคลียร์เทคโนโลยี 

 
 

ตารางแสดงกลุ่มอาคารทํางานและพื้นที่ใช้สอย 
 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคารและพื้นที่ 

 กลุ่มอาคารคณะประมง วิทยาเขตบางเขน 10 อาคาร 

1) อาคารบุญอินทรัมพรรย์   เป็นอาคารคอนกรีตสูง 8 ช้ัน  ก่อสร้างปีงบประมาณ 2544-2547 พ้ืนที่ใช้สอย
ขนาด 8,747.13 ตารางเมตร ใช้เป็นที่ทําการสํานักงานคณบดี สํานักงานเลขานุการ  
ภาควิชาชีววิทยาประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง   ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  
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ห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 

2) อาคารจินดาเทียมเมธ   เป็นอาคารคอนกรีต 1 ช้ัน ก่อสร้างปีงบประมาณ 2544-2547  
ขนาด 1,280 ตารางเมตร 

3) โรงงานต้นแบบอาหาร
สัตว์นํ้า   

เป็นอาคารคอนกรีต 1 ช้ัน ก่อสร้างปีงบประมาณ 2544-2547 ขนาด 534.40  
ตารางเมตร 

4) อาคารทัสนีสรสุชาติ   เป็นอาคารคอนกรีตสูง  2 ช้ัน ก่อสร้างปีงบประมาณ 2544 
ขนาด 1,365 ตารางเมตร ที่ทําการภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงและโรงงานต้นแบบ
แปรรูปสัตว์น้ํา 

5) อาคารเมฆบุญพราหมณ์   เป็นอาคารคอนกรีตสูง 3 ช้ัน เป็นที่ทําการของภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

6) อาคารวลัยลักษณ์   เป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ก่อสร้างปีงบประมาณ ปี 2546 ถึงปี 2547 ขนาด  855  
ตารางเมตร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

7) อาคารโชติสุวัตถิ   เป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 

8) อาคารสุภาพมงคล
ประสิทธ์ิ   

เป็นอาคารคอนกรีต 1 ช้ัน ก่อสร้างปีงบประมาณเงินรายได้คณะประมง ปี 2544  
ขนาด 1,394 ตารางเมตร  เป็นอาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานภาควิชาชีววิทยา
ประมง 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคารและพื้นที่ 

9) อาคารวิทย์ธารชลานุกิจ   เป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ก่อสร้างปีงบประมาณปี 2546-2547 
(โดยเงินชดเชยอาคารที่รับผลกระทบจากโครงการถนนเลียบคลองบางเขน ระยะที่ 
1 งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร)  
ที่ทําการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา  

10) อาคารศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีปลา
สวยงามและพรรณไม้น้ํา
ประดับ   

เป็นอาคารคอนกรีต 1 ช้ัน  ก่อสร้างในปี 2545 โดยการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

(มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุช่ืออาคารทั้งหมดของคณะและพื้นที่ใช้สอย ปีท่ีเริ่มใช้อาคาร) 
ชื่ออาคาร 

ปีที่เริ่มใช้ 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน 

 (ใช่/ไม่ใช่) 
รูปภาพอาคาร 

อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์   พ.ศ. 2548 1,472 ตร.ม. ไม่ใช่ 1 

2 อาคารจินดาเทียมเมธ   พ.ศ. 2548 1,280 ตร.ม. ไม่ใช่ 2 

3 โรงงานต้นแบบอาหารสัตว์น้ํา   พ.ศ. 2548 534.40 ตร.ม. ไม่ใช่ 3 
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4 อาคารทัสนีสรสุชาติ   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 อาคารโชติสุวัตถิ   พ.ศ. 2540 539.65 ตร.ม. ไม่ใช่ 7 

8 อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์   พ.ศ. 2544 1,394 ตร.ม. ไม่ใช่ 8 

9 อาคารวิทย์ธารชลานุกิจ   พ.ศ. 2547 491.35 ตร.ม. ไม่ใช่ 9 

10 อาคารศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีปลาสวยงามและ
พรรณไม้น้ําประดับ   

พ.ศ. 2545 619.45 ตร.ม. ไม่ใช่ 10 

 

 

• ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

• พื้นที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นที ่(ตารางเมตร) 

1. พื้นท่ีแนวราบทั้งหมด  212,654 

2. พื้นท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  9,902.63 

3. พื้นท่ีท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

- 

4. พื้นท่ีภายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น .................................  30 

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

• รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 13  

2. รถจักรยานยนต์ 3 

3. รถจักรยาน 10 
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อาคารที่ 1  อาคารบุญอินทรัมพรรย์ 
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อาคารที่ 2  อาคารจินดาเทียมเมธ 
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อาคารที่ 3  โรงงานต้นแบบอาหารสัตว์น้ํา 
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อาคารที่ 4  อาคารทัสนีสรสชุาติ 
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อาคารที่ 5 อาคารเมฆบุญพราหมณ์ 
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อาคารที่ 6  อาคารวลัยลักษณ ์
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อาคารที่ 7  อาคารโชติสุวัตถิ 

 
 
 
 

 
 

อาคารที่ 8  อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์ 
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อาคารที่ 9  อาคารวิทย์ธารชลานุกิจ 
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อาคารที่ 10  อาคารศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมน้้ําประดับ 
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      บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกจิ ในรอบปีการศึกษา 2555  

       การดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของคณะประมง ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ 
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะฯได้กําหนด
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักไว้ ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของคณะประมง 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุ่งสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

3. เป็นแหล่งความรู้ ความเช่ียวชาญทางวิชาการท่ีเข้มแข็งในการดําเนินงานด้านการให้บริการแก่สังคม
และชุมชน 

4. สนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทุกด้าน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะประมง 
 

1. ภารกิจด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต 
 

    1.1 ด้านหลักสูตรที่เปิดสอนและการบริหารหลักสูตร  
          ปัจจุบันคณะประมงมีหลักสูตรที่เปิดสอน รวม 11 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 
หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร โดยท้ัง 11 หลักสูตร ได้ทําการปรับปรุง
หลักสูตรครบทุกหลักสูตร ภายในรอบระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติ ตามที่ สกอ. 
กําหนด  
 

    1.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
          คณะประมงมีการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประมง มีคณาจารย์และบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ คณะฯ มีความพร้อมเรื่องสถานที่และอุปกรณ์และปัจจัยเกื้อหนุน ทําให้การเรียนการสอน
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะฯยังได้กําหนดให้ภาควิชาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย์โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต เพื่อให้มีการจัดการเรียน
การที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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          คณะประมงมีนโยบายในการเพิ่มจํานวนนิสิตเข้าใหม่ในระดับปริญญาตรี โดยได้ดําเนินโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา  รับนิสิตที่ผ่านระบบการสอบคัดเลือก (สกอ.), นิสิตที่ผ่านวิธีการรับตรง, นิสิตที่ผ่านระบบโควตา, 
นิสิตในโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสําหรับบุตรชาวประมงโควตาของ ศอบต. และโควตานักกีฬา โดยในปี
การศึกษา 2555 คณะฯ มีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าใหม่ จํานวน 415 คน  ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษามีการ
รับนิสิตโดยผ่านกระบวนการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย และดําเนินการการสอบคัดเลือกโดยภาควิชาฯ  
 

1.3 ด้านข้อมูลจํานวนนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553-2555 ดังนี้ 
 

  จํานวนนิสิตคงอยู่จํานวนนิสิตคงอยู่  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 
                  

จําจํานวนผู้สําเร็จการศึกษานวนผู้สําเร็จการศึกษา  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 
 
 

  เพื่อให้คณะฯ ได้ทราบถึงการได้ทํางานของบัณฑิต ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตในสาขานั้นเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพของกําลังคนที่ผลิตออกไป  ในปี
การศึกษา 2555 จากการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําของคณะประมง (สํารวจโดยกองแผนงาน) มีผล
การดําเนินงานดังนี้ 
 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (ประจําปี
การศึกษา 2554 รับพระราชทานปริญญา ใน
เดือนกรกฎาคม 2555) 

181 18 6 

- จํานวนผู้กรอกแบบสํารวจ 179 N/A N/A 

- จํานวนผู้ท่ีศึกษาต่อ 28 N/A N/A 

- จํานวนผู้มีงานทํา 108 N/A N/A 
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- จํานวนผู้มีงานทําตรงสาขา N/A N/A N/A 

- จํานวนผู้ท่ีได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ N/A N/A N/A 

- รายได้เฉลี่ย 15,302.72 N/A N/A 

     

 
 
 
 
 
 
จากการที่คณะฯ  มีนโยบายสนับสนุนให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์

เพื่อเผยแพร่ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย ในปีการศึกษา 2555 มีผลงานที่พิมพ์เผยแพร่รวม 20 เรื่อง ดังนี้  
 

ระดับ จํานวนบทความวิทยานิพนธ์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ 
ปริญญาโท 10 
ปริญญาเอก 10 

รวม 20 
 
 

 ด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
  นอกจากการจัดเรียนการสอนซึ่งดําเนินการโดยภาควิชาต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว  
คณะประมงมีหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ  ได้แก่ หน่วยงาน ศูนย์ และสถานีวิจัยภายใต้ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
ทําหน้าท่ีให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานิสิต การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงาน
ภาคสนาม และปัจจัยเกื้อหนุนด้านต่างๆ ตามภารกิจและศักยภาพของแต่ละหน่วยงานดังนี้ 

1)   ห้องสมุดสุรีย์  วิมลโลหการ 
2)   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
3)   ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 
4)   ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า 
5)   ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ําประดับ 
6)   สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
7)   สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 
8)   สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
9)   สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน 

  10) ห้องปฏิบัติการกลางคณะประมง  
  

 ด้านกิจการนิสิต 
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              คณะประมง ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของนิสิต  อาทิเช่น โครงการปฐมนิเทศ, 
โครงการปัจฉิมนิเทศ, โครงการไหว้ครู,  โครงการรักแรกยิ้ม เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2555 มีโครงการทั้งสิ้น 21 
โครงการ ใช้งบประมาณรวม 1,173,320 บาท  โดยจําแนกตามประเภทโครงการ (บางโครงการดําเนินการโดย
บูรณาการด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน)   ดังนี้ 

• กิจกรรมด้านวิชาการ จํานวน 8 โครงการ  

• กิจกรรมด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 1 โครงการ  

• กิจกรรมด้านการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 โครงการ 

• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 4 โครงการ 

• กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 โครงการ 

• กิจกรรมให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต จํานวน 4 โครงการ 

• กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนิสิต/ศิษย์เก่า จํานวน 3 โครงการ 

• กิจกรรมอื่น ๆ จํานวน 2 โครงการ 
 
 
2. ภารกิจด้านการวิจัย 

          คณะประมงมีนโยบายในการเน้นการวิจัยให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม  สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนโดยตรง พัฒนามาตรฐานงานวิจัยให้มีคุณภาพ
ระดับสากล สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานโดยการนําเสนอในที่ประชุมสัมมนา รวมถึงการตีพิมพ์
ผลงานลงในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
          ในปีงบประมาณ 2555 คณะประมงมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

• จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ เป็นเงิน   
26,438,993.75 บาท 

• มีจํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ (ไม่นับซํ้า) 
จํานวน  65 คน 

• มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 43 ผลงาน และระดับนานาชาติ จํานวน 
32 ผลงาน  

• มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  จํานวน 42 ผลงาน  เชิงสาธารณะ 
จํานวน 13 ผลงาน  เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ จํานวน 1 ผลงาน  และเชิงพาณิชย์ จํานวน 2  
ผลงาน 

• มีจํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ประเทศและต่างประเทศ จํานวน 39 คน  
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• มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร จํานวน 1 ผลงาน 
 

  

3. ภารกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
          คณะประมงได้ดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ทางการประมง ให้แก่สังคมและชุมชน 
โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา นิทรรศการ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้โดยใช้ศูนย์ฯ, สถานีวิจัยประมงฯ, 
และโรงงานต้นแบบของคณะฯ ในการจัดฝึกอบรม / สัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประชาชน และ
บุคลากรได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา, กรรมการ, วิทยากรในการฝึกอบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายนอก 
          ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีข้อมูลด้านการบริการวิชาการแก่สังคมพอสังเขป ดังนี้ 

• มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ท่ีดําเนินงานโดยคณะ / ภาควิชา และ ได้แก่ หน่วยงาน 
ศูนย์และสถานีวิจัยต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมที่หลากหลาย โดยให้บริการแบบให้เปล่าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ได้แก่ โครงการ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โครงการอบรมสัมมนา โครงการศึกษาวิจัยสํารวจ ท่ีดําเนินการ
ภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ โปสเตอร์  มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการรวม 46 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ  

 
4. ภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
          คณะประมงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากร และนิสิตเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยได้จัดให้มีโครงการเพื่อการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในส่วนกลางของคณะ ฯ และภาควิชา ฯ อาทิเช่น โครงการวันไหว้ครูและมอบ
ทุนการศึกษา  โครงการทําบุญตามประเพณีในโอกาสต่างๆ  ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

• มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีจัดโดยคณะ/ ภาควิชา / หน่วยงานและสถานี
วิจัย 12 โครงการ/กิจกรรม 

• มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (นับซํ้า) รวม 2,631 คน 

• งบประมาณ  952,900 บาท 
 
5. ภารกิจด้านการบริหารและจัดการ 
          ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ โดย
บุคลากรภายในคณะประมง ท้ังนี้เพื่อประเมินศักยภาพของผู้บริหาร  และมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคลเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมี
การสนับสนุน / ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้  

        

• งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ จํานวน 147,872 บาท  
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• งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 81,700 บาท  

• มีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จํานวน 70 คน  

                    1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในประเทศ 65 คน 
       2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบัการพัฒนาต่างประเทศ 5 คน 

 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะประมง ได้ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีผลิต
บัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 
5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 คณะประมง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ....  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 0.00 0.00 - 0.00 

2. การผลิตบัณฑิต  4.31 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 4.00 4.45 4.38 0.00 0.00 0.00 4.37 4.37 4.45 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 0.00 0.00 - 0.00 

4. การวิจัย  5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 3.38 3.38 - 0.00 0.00 5.00 5.00 3.38 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 4.00 4.00 - 0.00 0.00 5.00 5.00 4.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 3.50 3.50 - 0.00 0.00 4.00 4.00 3.50 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 3.75 3.75 - 0.00 0.00 5.00 5.00 3.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. การเงินและ
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. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 - 4.61 4.61 - 0.00 0.00 3.00 3.00 4.61 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.48 0.00 4.68 4.67 4.68 0.00 0.00 0.00 4.00 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 4.62 4.61 3.98 4.39 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ระดับคุณภาพ ดี ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ดี ด ี ด ี ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ดีมาก ดีมาก ดี ดี ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะประมง ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานราย
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้  
  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไม่นําคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ..... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ..... รายละเอียดดังตาราง
ท่ี 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมายเหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ      5.00    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 0 5.00    

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 0 0   0.00 0.00 รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 
แต่ไม่นํา
คะแนนมา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ 

คะแนน 4 4 3.96  3.96 0.00 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0   0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเนน้ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาํปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพือ่พิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนินงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน 

คณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
             ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560 (1.1-1-1) ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะประมงแล้ว เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 10 / 
2555 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป (1.1-1-1) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
             คณะประมงได้ดําเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ คณะประมง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 
2560 ท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว ไปยังบุคลากรทุกคนภายใน
คณะ ท้ังนี้เพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบถึงกลยุทธ์   เป้าหมายของกลยุทธ์ และทิศทาง
ในการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายในนําไปสู่กระบวนการแปลงกล
ยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-2-1) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ 
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
             จากการที่คณะประมง ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะประมง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 – 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากบุคลากร และคณะกรรมการประจําคณะประมง แล้วนั้น   ทางด้านการ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมภารกิจทุกด้านของหน่วยงาน  คณะประมงจึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ ตามกระบวนการ
ของ Balance Scorecard  โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) คณะประมง (1.1-3-1) ได้กําหนด
แผนงานเพื่อกํากับงานหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งได้มีการกําหนดกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด ครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ 

4.  มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัด 
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจําปี 

คณะประมง โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ได้กําหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
พร้อมทั้งค่าเป้าหมาย (Target) เพื่อชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ (1.1-4-1) 
          5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
              คณะประมงได้ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 ตามภารกิจในด้านการ
เรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและกลยุทธ์ รวมทั้งโครงการและงบประมาณไว้ครบถ้วนทุกภารกจิ (1.1-5-1) 
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               6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

   เนื่องจากด้วยแผนยุทธศาสตร์คณะประมงจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และมีต้องดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560  ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 งานแผนและประกันคุณภาพของคณะประมงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555  ตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี 2555 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ เดิม 
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวช้ีวัดสําหรับแผนปฏิบัติการ  และรายงาน
ต่อผู้บริหารพิจารณา ในการประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (1.1-6-1)  และ
เปิดโอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการจัดประชุม
บุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นในวันที่ 11 ตุลาคม 2555  (1.1-6-2) 

6.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปีการศึกษา 2554  ใน
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 10:00-12:00 น.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรกอบการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อไป และได้
เสนอต่อคณบดี ซ่ึงคณบดีได้เห็นชอบให้เสนอเข้าที่ประชุมจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อไป  (1.1-6-2) 

6.3 คณะกรรมการจัดทํางานร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะประมง ได้มีการประชุมพิจารณาร่างแผนอีก
ครั้งในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 โดยนําร่างแผนพัฒนาฯ (สปค.01) พิจารณาร่วมกับรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวช้ีวัดสําหรับแผนปฏิบัติการ และผลการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร  
เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับแก้ไข แล้วต่อคณะกรรมการประจําคณะประมงเพื่อพิจารณาต่อไป (1.1-6-3) 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

    คณะประมงได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายในแผนปฏิบตัิราชการ

ประจําปี 2555 โดยมีการจดัทํารายงานสรุปการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจําปี 

2554 ในรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีทําให้การ

ดําเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการประจําปีไมบ่รรลผุลตามเป้าหมาย เพ่ือนําเสนอคณบดีคณะประมง  และท่ี

ประชมุคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา รวมทัง้รับข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะจากการประชมุระดมความ

คดิเห็นบคุลากรและจากการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในปีตอ่ไป  ใน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง วันที่ 30 ตุลาคม 2555 (1.1-7-1) 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปี  

     คณะประมงมีการนําผลการพิจารณาข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนปฏิบตัิราชการ 5 ปี และแผนปฏิบตัริาชการประจําปี ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วเป็นช่วงท่ีต้อง
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ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560  และเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการประจําคณะประมงพิจารณา ซึง่ท่ีประชมุอนมุตัิแผนดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2556 (1.1-8-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 6 8 4 4 5 6 บรรล ุ 8 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่าง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะประมง วันที่ 10 
กันยายน 2555   

1.1-6-2 บันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของบุคลากรจากการประชุมบุคลากรเพื่อระดมความ
คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะประมง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 

1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมงเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
ประจําปีการศกึษา 2554   ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมงเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
คณะประมง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ไม่คดิค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.00  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
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ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 16.15 15.46  15.99 

2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 27 26  32 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 166 129  192 

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.07 3.79  3.96 

(หมายเหตุ : ได้รับข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑติ ตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลยั ประจําป ี2555 เฉพาะบัณฑิตระดับปริญญาตร)ี 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
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 ไม่บรรลุ 4.00 

4 4 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.2             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2555 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังนี้  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย .... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ....... รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต              4.40    

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสตูร 

ข้อ 7 7 6  4.00    

2.2 อาจารย์ประจําที่มวุีฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

60 60 50 73.53   5.00    

68  
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 0.00 0.00 0.00    

2.3 อาจารย์ประจําที่ดาํรง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

30 30 16 23.53   3.92    

68  
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 0  0.00  

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 5  4.00    

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 6  4.00    

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7  5.00    

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6  5.00    

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จดัให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4  4.00    

1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทํา ร้อยละ 85 85 108 80   4.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

(สมศ.) หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

135  

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน     179 0       

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     181 0       

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้
งานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     108 0       

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน     28 0       

  จํานวนบัณฑิตที่มงีานทําก่อน
เข้าศึกษา 

คน     0 0       

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     0 0       

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน     27 0       

  จํานวนบัณฑิตทีไ่ม่ประสงค์
ทํางาน 

คน     16 0       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้สําเรจ็การศึกษาที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     15,302.72        

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตร ีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4.20 4.20 3.91  3.91    

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 42 42 6.75 37.50   5.00   

18  

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททัง้หมด 

คน     18 0       

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ
(proceeding)  

ผลงาน     4 2.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

ผลงาน     5 3.75 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน     1 1.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ไดรั้บการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 60 60 9.25 154.17   5.00    

6      

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

คน     6 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ผลงาน     1 0.25 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

ในฐานข้อมูล TCI 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพมิพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     9 9.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 6 355 5.22 0.00  4.35    

68 0.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     1 0.00         

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     9 18.00         

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     21 105.00         

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตร ี

คน     0 0.00         

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     6 18.00         

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     15 90.00         

  รองศาสตราจารยวุ์ฒิปริญญา
ตร ี

คน     0 0.00         

  รองศาสตราจารยวุ์ฒิปริญญา
โท 

คน     2 10.00         

  รองศาสตราจารยวุ์ฒิปริญญา
เอก 

คน     13 104.00         

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     0 0.00         

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     0 0.00         

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     1 10.00         
 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวชิา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกา่หรือหลักสตูรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลกัสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดใน
แต่ละป ีทุกหลกัสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสตูรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครฐัหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทัง้หมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทกุระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลการดําเนินงาน 
              1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏบิัตทิี่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

   คณะประมงได้ยึดตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยมีกระบวนการการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร คือ คณะกรรมการฯ การจัดทําร่างหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมผลการวิจัยสถาบันซ่ึงมีประเด็นสําคัญอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ การบริหาร

หลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน และการวิจัยการสนับสนุนให้คําแนะนํานิสิต และความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สังคม หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  นําผลการวิจัยฯมาปรับปรุงหลักสูตร แล้วนําเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ  คณะกรรมการประจําคณะประมง

ตามลําดับ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จากน้ันนําเสนอความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วจึงนําเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอขออนุมัติ

จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติให้เปิดสอนได้ตามกําหนดเวลาที่ระบุ     นอกจากนี้คณะประมงได้

ใช้ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร เพื่อใช้ในการตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย   

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

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด (2.1-1-1) 

              2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

   คณะประมง ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ โดยหากหลักสูตรใดไม่
มีการเปิดสอนนับต้ังแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจําหลักสูตรและ/หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือหากคณะพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
การศึกษา ที่ประชุมคณบดีและขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ  (2.1-2-1) 
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                3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

               คณะประมง มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จํานวน 11 หลักสูตร จําแนกเป็น 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต จํานวน 5 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  และหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล   ซ่ึงทุกหลักสูตรได้มีการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(2.1-3-1) 

       4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 

3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนด

ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย

ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

คณะประมงมี คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะประมง คณะกรรมการวิชาการและ

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

หน้าควบคุม กํากับให้มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการพัฒนา

หลักสูตร โดยพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชา และการเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อให้การ

พัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ และข้อ 2  

และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร  โดยมีการประเมินผลการ

เปิดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามตัวบ่งชี้กลาง ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้ มีการประเมิน/ผลการประเมิน 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (2.1-4-3)  

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร (2.1-4-4)   
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

ตัวบ่งชี ้ มีการประเมิน/ผลการประเมิน 

3. มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

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

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

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

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบ

ทุกรายวิชา 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
มคอ.5 (2.1-4-6) 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 และรายงานข้อมูลการ
ดําเนินงานหลักสูตรรายปีการศึกษา ตาม
แบบรายงาน สมอ.07 (2.1-4-7) 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
มคอ.5 (2.1-4-6) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7)  (2.1-4-7) และ (2.1-4-8) 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

รายงานการไปประชุม/สัมมนา/ดูงาน 
ของคณาจารย ์(2.1-4-9) 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หนังสือขออนมัุติฝึกอบรมของบุคลากร
สนับสนุน (2.1-4-10) 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ เริ่มประเมินในปีการศึกษา 2555 
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คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

เริ่มประเมินในปีการศึกษา 2556 
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                5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 

3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี

หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร (2.1-5-1) 

 คณะประมงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา    

ซ่ึงมีอาจารย์จากทุกภาควิชาร่วมเป็นคณะกรรมการ (2.1-5-1) เพื่อควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด    โดยมีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และได้ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ 

ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร (2.1-5-2) 

                 6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการ

ประเมิน) 

                 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  คณะประมง เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ปริญญา

โท 5 หลักสูตร และ ปริญญาเอก 5 หลักสูตร ซ่ึงมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 10 หลักสูตร 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของจํานวนหลักสูตร

ท้ังหมด (2.1-7-1) 

                 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการ ศึกษา 

(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

คณะประมง เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร มีนิสิตจํานวนทั้งสิ้น  1,346 คน โดยศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 1,116 คน ระดับปริญญาโท เฉพาะแผน ก 159  คน และระดับปริญญาเอก 71 คน หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย มีจํานวนนิสิตท้ังหมด 230 คนคิดเป็นร้อยละ 17.08 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา  ซ่ึงต่ํากว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ท่ัวไปและ
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 6 6 5 4 4 7 ไม่บรรล ุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1          

หมายเหตุ :   
 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 บันทึกข้อความ ศธ 0513.10102/1987 ลงวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขั้นตอนการ
เสนออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม/่หลักสูตรปรับปรุง การเปิดโครงการสอนพเิศษ และปฏิทิน
การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

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

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

2.1.4-1 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

2.1-4-2 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

2.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.1-4-4 รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2   

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

ตามเกณฑ์ท่ัวไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ท่ัวไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-4-6 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5 

2.1-4-8 รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)  

2.1-4-9 รายงานการไปประชุม/สัมมนา/ดูงานของคณาจารย ์

2.1-4-10 หนังสือขออนมัุติฝึกอบรมของบุคลากรสนบัสนุน 

2.1-5-1 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

2.1-7-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จํานวน 1 หลักสูตร  , หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 หลักสตูร 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60  

รอบระยะเวลา             ปกีารศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง  มีอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 64 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน มี
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 50 คน  

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
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  ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   = 10050 ×
68

  =  73.53 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

73.53×   =  6.13  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลการประเมินตนเอง 

 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

บรรล ุ ร้อยละ 
60 69 68.50 68 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2             

   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 จํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามวิทยาเขต คณะ และตาํแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูลจากกอง
การเจ้าหน้าท่ี  http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php) 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหนง่ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ี

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื  

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง มีอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 64 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน มี
ตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 คน รองศาสตราจารย์ 15 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100 ×
68
16   =  23.53 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

23.53×   =  3.92  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 



129 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
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 

หมายเหตุ :  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 จํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามวิทยาเขต คณะ และตาํแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูลจากกอง
การเจ้าหน้าท่ี  http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php) 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลงัใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏบัิติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 
ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีข้ึน 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
              1.1 คณะประมงมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 ซ่ึงดําเนินการตามที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 กําหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปีของสถาบัน เพื่อกําหนดกรอบตําแหน่ง อันดับ เงินเดือนของตําแหน่ง 
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่ง และจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีในคณะประมง
ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซ่ึง
กระบวนการวางแผนจะเป็นการกําหนดทิศทางการบริหารอัตรากําลังในอนาคตของมหาวิทยาลัย   คณะประมงได้มี
การวิเคราะห์แผนอัตรากําลังโดยนําข้อมูลโครงสร้างภารกิจของคณะ ข้อมูลด้านภาระการสอน ข้อมูลด้าน
งบประมาณ และข้อมูลด้านอัตรากําลังซ่ึงพิจารณาจากแนวโน้มภาระงานด้านการเรียนการสอนในอนาคต กรอบ
อัตรากําลังปัจจุบัน จํานวนอัตรากําลังที่วางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ (2.4-1-1) 

    1.2  มีการสํารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร ท้ังสายอาจารย์และสายสนับสนุน ได้แก่ 
บันทึกข้อความหรือเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการต่างๆ   เช่น  โครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีการเกี่ยวกับงาน
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พัสดุและระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (e-GP)  วันที่ 12 มีนาคม 2556  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการงานสารบรรณและงานประกันคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 24 
มกราคม 2556  เป็นต้น (2.4-1-2)  
               1.3  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาและตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานและแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (2.4-1-3) 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนกําหนด 
               คณะประมง มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่  
               2.1 มีแบบบรรยายลักษณะงาน เช่น แบบบรรยายลักษณะงานของบุคลากรภายในคณะประมง เป็นต้น 
(2.4-2-1) 
               2.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (2.4-2-2) 
                2.3  มาตรฐานภาระงานขั้นต่าํในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (2.4-2-3) 
                2.4  มีการประเมินผลการปฏบัิติงานที่มีรูปแบบชัดเจน  ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติงานของ 
                2.5  บุคลากรเพื่อพิจารณาความดีความชอบและแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย (2.4-2-4) 
                2.6  มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเส้นทางของตําแหน่งงาน 
มีการสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ โดยคณะประมงได้สนับสนุนให้คณาจารย์
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ อาทิ  

-   สํานักงานเลขานุการคณะประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีการเกี่ยวกับงานพัสดุและ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (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 คร้ังที่ 51 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 ก.พ.56  (2.4-2-6) การประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพื้นที่นํ้าจืด” จัดโดย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น (2.4-2-7)   
          3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               คณะประมง มีการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ต้ังแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศ การ
ทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค และสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ทํางาน  ดังนี้ 

    - มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร (2.4-3-1) 
    - มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (2.4-3-2) 
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    - มีอุปกรณ์สนับสนุนการทํางานให้แก่บุคลากร อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใน
ระบบ Share Printer เคร่ืองสแกนภาพ รวมทั้งระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบ Wired System และ Wireless 
System (2.4-3-3) 

   - มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทํางานร่วมกันที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้เสนอ

นโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงาน  โดยจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร 2 ครั้ง ซ่ึงกิจกรรม

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขอบพระคุณจากใจเรา…ชาวมีนกร และโครงการวันขึ้นปีใหม่ 2555 เพื่อสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร (2.4-3-4) 

   - มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงป้องกันและส่งเสริม โดยมีส่งเสริมให้บุคลากร

ตรวจเช็คสุขภาพประจําปี และมีบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-3-5) 

          4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

              4.1  คณะประมงได้ดําเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการติดตามให้
คณาจารย์นําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยมีการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงในหัวข้อประเมินมีเรื่องระบบที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมทั้งมีระบบที่ปรึกษาออนไลน์ เพื่อให้ให้อาจารย์บันทึกการให้คําปรึกษากับนิสิต (2.4-4-1) 
              4.2 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ได้มีระบบการติดตามบุคลากรในการนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยใช้กลไกการติดตาม
ผลการนําความรู้และทกัษะไปใช้ภายหลงัการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน เพื่อนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.4-4-2) 
          5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

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

 

เกณฑ์การประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 5 5 5 4 4 4 7 ไม่บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-1-2 เอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการต่างๆ    

2.4-1-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาและตําแหนง่ผู้ปฏบิัติงานและ
แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

2.4-2-1 แบบบรรยายลกัษณะงาน  

2.4-2-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

2.4-2-3 มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา 

2.4-2-4 แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาความดีความชอบ และแบบ
รายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-2-6 เอกสารการบรรยายพิเศษสาขาประมง เร่ือง 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 กําหนดการโครงการ และเอกสารประกอบการประชุม “โครงการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่นํ้าจืด”  

2.4-3-1 ภาพถ่ายการจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 

2.4-3-2 ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจร 

2.4-3-3 ภาพถ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ในระบบ Share Printer เครื่องสแกนภาพ 
รวมทั้งระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบ Wired System และ Wireless System 

2.4-3-4 หนังสือเชิญและรายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร 

2.4-3-5 บัตรประกันสุขภาพบุคลากร  

2.4-4-1 ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต และระบบที่ปรกึษาออนไลน์ 

2.4-4-2 รายงานผลการติดตามการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังการอบรม 

2.4-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553  

2.4-5-2 มีหนังสือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

2.4-5-3 คําสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการสง่เสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะประมง  

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และมีการฝกึอบรม
การใช้งานแกนิ่สิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิง่อํานวยความสะดวกที่จําเป็นอืน่ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบรกิารด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมลูจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบรกิาร 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

สําหรับการคํานวณการจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราเทียบกับ FTES ต่อ
เครื่องนั้น ข้อมูลจากกองแผนงาน พบว่าค่า FTES ของคณะประมง เท่ากับ 0.24 ซ่ึงผ่านเกณฑ์คือไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเครื่อง (2.5-1-1) 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ 

ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา  

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

ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

     คณะมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนฯ ดังนี้  

 - มีการจัดสถานที่เรียนที่เหมะสมด้วยห้องเรียนปรับอากาศพร้อมติดต้ัง LCD Projector (2.5-3-1) 

 - มีศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง ซ่ึงมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์สําหรับการ 

ฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตคณะประมง (2.5-2-1) 
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 - มีศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง และห้องปฏิบัติสารสนเทศภาควิชาการจัดการ เพื่ออํานวยความ

สะดวกให้แก่นิสิตในการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลนอกเวลาเรียน มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในภาควิชาฯ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่นิสิต (2.5-2-1) 

- มีศูนย์และสถานีวิจัยประมง เพื่อรองรับการฝึกงานของนิสิตและการวิจัยของนิสิตและบุคลากรใน

คณะ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา สถานีวิจัยศรีราชา  สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ   สถานีวิจัยประมง

สมุทรสงคราม และสถานีวิจัยประมงกําแพงแสน ซ่ึงหน่วยงานดังลก่าวอยู่ภายใต้ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ(2.5-2-1)  

- มีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น 

ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง และศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย (2.5-2-1) 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือ 

ข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา   

- มีการจัดบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวด้านงานทะเบียน แก่นิสิต โดยงานบริการการศึกษาคณะ
ประมง มีจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เช่น คําร้องทั่วไปของนิสิต ใบขอจบการศึกษา ใบขอเพิ่มลดรายวิชา ท่ี
ช้ันเอกสารในห้องธุรการภาควิชา และมีเจ้าหน้าท่ีธุรการคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่นิสิตและให้คําแนะนํา
เบ้ืองต้น  

- มีการจัดบริการด้านร้านคา้ขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นิสิต 
- มีการจัดบริการด้านอนามัยเบ้ืองต้น โดยจัดยาสามัญประจําบ้านไว้บริการนิสิตเม่ือยามฉุกเฉิน และ 

มีตู้นํ้าด่ืมร้อน-เย็นไว้บริการแก่นิสิตทั้งส่วนกลางของคณะและตามภาควิชา (2.5-4-1) 
5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย 

ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ

อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

คณะประมง ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สํานกังานเลขานกุาร

ของคณะ เป็นผู้ รับรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

ซึ่งจะดูแลระบบสาธารณูปโภคทัง้หมดรวมทัง้ระบบการจัดการขยะและนํา้ทิง้ของแต่ละอาคาร ระบบป้องกัน

อคัคีภยัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (2.5-5-1)   นอกจากนีห้น่วยงานต่างๆ ภายในคณะมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยของอาคาร อาทิ  

- ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control, AC) ในห้องปฏิบติัการสารสนเทศภาควิชาการ

จัดการประมง  (2.5-5-2) 

-  ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยทีวีวงจรปิด (Closed Circuit TV, CCTV)  ภายในตัวอาคาร
(2.5-5-3) 
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               6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองแผนงาน พบว่า ประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อคณะประมง 3.93 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 (2.5-6-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 6 6 5 4 4 7 ไม่บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 ข้อมูลค่า FTES ต่อเครื่อง (ขอ้มูลจากกองแผนงาน) 

2.5-2-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ
ประมงในการประชุมครั้งที ่8/2553 วันที่ 23 สิงหาคม 2553 

2.5-3-1 รูปถ่ายห้องเรียน (มีเครื่องปรับอากาศ air condition) และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
แบบไร้สาย 

2.5-4-1 รูปถ่ายอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ด้านงานทะเบียน การบริการอนามัย และการ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 

2.5-5-1 รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานอาคารและสถานที่และ

ยานพาหนะ สาํนกังานเลขานกุาร 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) 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมีรายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสรมิทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณท์างวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก

หลักสูตร 

คณะประมง มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียน และเน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนา

ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยอาจารย์มีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง 

รวมทั้งเสนอแนะแหล่งข้อมูลความรู้จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ อาทิ  

 - ภาควิชาการจัดการประมง  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจัดให้มี
ช่ัวโมง ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม การทําโครงงาน  รายวิชา 01253372    เทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมง 
(2.6-1-1)     มีการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมีให้นิสิต
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และนําเสนอรายงานตามความสนใจของนิสิต  ในรายวิชา 01253412 International Law of 
the Sea   (2.6-1-2)    รวมทั้งมีการฝึกงานนิสิตเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แก่นิสิตและสามารถนําความรู้
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน  (2.6-1-3)   
 - มีการใช้ระบบประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาของมหาวิทยาลัย โดยดูได้จากแบบรายงาน
ผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชา ซ่ึงมีเป็นการประเมินบทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร ภาคต้น เฉลี่ย 4.43 และ
สําหรับผลประเมินในภาคปลาย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.51  (2.6-1-4) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อาจารย์ประจําวิชา ได้จัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ

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

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

คณะประมงมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการ
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เรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาปัญหาพิเศษ และสัมมนาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา (2.6-3-1) 

               4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะประมง มีการให้ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ดังนี้ 

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

- ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มีกิจกรรมพานิสิตไปศึกษาดูงานที่โรงงานหรอืสถานประกอบการ  
(2.6-4-2) 
 

           5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ 
เรียนการสอน 

คณะประมง มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่
รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ดังระบุในรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  หมวดที่ 2 
การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน ซ่ึงรวมไปถึงการวิเคราะห์ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้
เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา และให้ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน 
(2.6-5-1) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และส่ิง 

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

จากผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิตพบว่าเม่ือทุกรายวิชามี
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบออนไลน์ ในภาคการศึกษา
ที่ 2555 ภาคต้น และภาคปลาย  มีผลการประเมินเฉลี่ยแต่ละรายวิชาสูงกว่า 3.51 (2.6-6-1) 

 

                7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 อาจารย์ประจําวิชาของคณะประมง ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) โดย
มีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (หมวด 3) สรุปปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ (หมวด 
4) และ ประเมินรายวิชา (หมวด 5) ทุกภาคการศึกษา และมีการปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ในแต่
ละรายวิชาที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ดังระบุในรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง (2.6-7-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 7 7 5 5 5 7 บรรล ุ 7 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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 รายงานผลการประเมินนสิิตประเมินอาจารย/์รายวิชาปีการศึกษา 2555  
ภาคต้นและภาคปลาย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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 ภาควิชาผลิตภัณฑป์ระมง  

2.6-5-1 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่
เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

2.6-6-1 รายงานผลการประเมินนสิิตประเมินอาจารย/์รายวิชา ปีการศึกษา 2555 
ภาคต้น และภาคปลาย 

2.6-7-1 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หมวดที่ 3 จัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา หมวดที่ 4 สรุปปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ หมวดที่ 5 ประเมิน
รายวิชา และหมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชพีและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรอืที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยกองแผนงานได้มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปี โดยสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี  โดยในปีการศึกษา 2555 ได้ดําเนินการสํารวจลักษณะบุคคลท่ีองค์กรต้องการ
ตามความคิดเห็นของนายจ้าง ซ่ึงได้ครอบคลุมท้ังภาพรวมมหาวิทยาลัยและทุกคณะ  (2.7-1-1) 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะประมงได้นําผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ฯ มาประกอบการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร โดยจะต้องจัดทํางานวิจัยสถาบันใน 4 ประเด็น คือ การ
บริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ความต้องการ
ของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อ
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มหาวิทยาลัยต่อไป    รวมถึงพัฒนากิจกรรมการการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ดังมีการดําเนินนงานต่อไปน้ี 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผล การใช้หลักสูตรและนํา
ข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ใน การปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนด
โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล ดังรายละเอียดในแบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.02 มคอ.04 และ มคอ.06 
(2.7-2-1) 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย์ท่ีจะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงานดังรายละเอียดใน
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของรายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 และ มคอ.5  
(2.7-2-2) 

2.3 หน่วยงานระดับภาควิชาได้มีการโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และสอดแทรกกิจกรรม ท่ีส่งเสริมทักษะ

อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาทิ ภาควิชาการจัดการประมง 

ได้จัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปี พ.ศ. 2555 และได้สอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยมุ่งเน้นให้

เป็นการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คือ ให้แก่นิสิตให้รู้จักคิดและ

แก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อโครงการฯ อยู่ในระดับดีมาก  

(2.7-2-3)  
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะประมง มีนโยบายสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น 

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

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

- มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต ซ่ึงการฝึกงานของนิสิตจะเป็นการเอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีดีได้ โดยจะมีส่วนช่วยในการผสมผสานความรู้พ้ืนฐานที่นิสิตได้เรียนรู้มาร่วมกับความรู้ใน
สาขาที่แตกต่างกัน และช่วยให้นิสิตสามารถกําหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเตรียมตัวสู่ภาวะการทํางานได้
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มากข้ึน และได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินรายวิชาฝึกงาน และเสนอ
แผนการปรับปรุงการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและสามารถช่วยพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตได้ (มคอ.6)   
(2.7-3-3) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

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

4.2 สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะประมง (2.7-4-2) 

4.3 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ (2.7-4-3) 

 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด 

โดยคณะ 
คณะประมงมีการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
- ภาควิชาการจัดการประมง มีการจัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้สอดแทรก

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต คือ กิจกรรมทําบุญตักบาตร “ทําบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน”   
ซ่ึงจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อโครงการฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 จากคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ (2.7-5-1) 

 
              7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

                   คณะประมง มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  ดังนี้ 

- ภาควิชาการจัดการประมง มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมี

การนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ โดยอาจารย์ได้มีการมอบหมายให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มพูนความรู้จากอ่านบทความ

จากวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในรายวิชา 01253597 (สัมมนา) และรายวิชา 01253521 (การจัดการ

เขตชายฝั่งแบบบูรณาการ)  (2.7-7-1) 

-  ภาควิชาชีววิทยาประมง มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และ

นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  โดยจัดให้มีงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ประจําปีการศึกษา 
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2555 ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2556  ท้ังนี้เพื่อยกระดับมารตฐานคุณภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาใน

การฝึกผนการนําเสนอผลงาน พร้อมทั้งเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเพ่ือให้คะแนนประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ท้ังในเชิงวิชาการและการพัฒนานิสิต (2.7-7-2) 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 6 6 5 5 5 6 บรรลุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 ผลสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ในระดับปริญญาตรี 

2.7-2-1 มคอ.02 มคอ.04 และ มคอ.06 

2.7-2-2 มคอ.3 และ มคอ.5   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-2-3 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปี พ.ศ. 2555 

2.7-3-1 มคอ.3  และรายวิชาที่ใช้  Max@Learn 

2.7-3-2 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 

2.7-3-3 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.6) 

2.7-4-1 เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา 

2.7-4-2 หนังสือขออนมัุติเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

2.7-4-3 เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่รการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

2.7-5-1 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (กิจกรรมทําบุญ น่ังสมาธิ) ของภาควิชาการจัดการ
ประมง 

2.7-7-1 รายงานวิชาสัมมนา 01253597 และรายงานวิชา 01253521 การจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการ  
 

2.7-7-2 หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ประจําปีการศึกษา 2555 ของ
ภาควิชาชีววิทยาประมง 

  
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทัง้คณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร 
  คณะประมง ได้ยึดตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงได้กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ไว้จํานวน 9 ข้อโดยครอบคลุมถึงคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ซ่ึงได้
ระบุไว้ในข้อ 8 ของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดสู่นิสิตในเอกสารคู่มือนิสิต  
(2.8-1-1) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

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

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

คณะประมง มีโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
3.1 ภาควิชาการจัดการประมง มีการจัดโครงการทําบุญทาํทาน ปี พ.ศ. 2555  ซ่ึงมีการกําหนด

ดัชนีวัดความสําเร็จของโครงการดังนี้ (2.8-3-1) 
- การประเมินความสําเร็จของโครงการผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
- จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อโครงการทําบุญทําทานและเสริมสร้างสมาธิ มีคะแนน  
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

4.1  โครงการทําบุญทําทานภาควิชาการจัดการประมง มีผลการประเมินคุณภาพของโครงการ
และ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ ซ่ึงการประเมินความสําเร็จของโครงการผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการ ดังนี้ 

- จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อโครงการทําบุญทําทานและเสริมสรา้งสมาธิอยู่ในระดับ 

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

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 4 4 4 4 4 5 ไม่บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8          

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 ประกาศของมหาวิทยาลัย ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 

2.8-2-1 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะและภาควิชา  

2.8-3-1 โครงการทําบญุทําทานและเสริมสร้างสมาธิ ภาควิชาการจัดการประมง ปี พ.ศ. 2555  

2.8-4-1 ผลประเมินความสําเร็จของโครงการทําบุญทําทานและเสริมสร้างสมาธิ ปี พ.ศ. 2555 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 85   

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 126 181 179 

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 129 192 181 

3 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ 81 122 108 

4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 17 29 28 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 3 N/A N/A 

6 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท N/A N/A N/A 

7 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา 25 30 27 

8 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปีน้ันที่ตอบแบบสํารวจ (ไม่
นับรวมผู้ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

106 141 135 

9 ร้อยละบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 76.42 86.52 80.00 

10 คะแนนท่ีได้ 5
100
76.42 ×  

= 3.82 

5
100
86.52 ×

 
 = 4.33 

5
100

80.00×   

= 4.00 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

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 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
85 106 141 135 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1             

   

หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2555 (กองแผนงาน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.20  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบณัฑติวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 169 129 192 

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

27 26 32 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 3.79 3.91 

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

27 26 32 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

N/A N/A N/A 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 35 30 18 

7 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

N/A N/A N/A 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

N/A N/A N/A 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

N/A N/A N/A 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

N/A N/A N/A 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 6 7 6 

12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

N/A N/A N/A 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

N/A N/A N/A 

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

N/A N/A N/A 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

N/A N/A N/A 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

N/A N/A 3.91 

17 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด N/A N/A 32 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
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 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2          

หมายเหตุ :   
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 ข้อมูลด้านคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปี 2555 (กองแผนงาน) 
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ตัวบ่งชี้ที ่3 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 42  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์เผยแพรสู่่
สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

0.25 5 1.25 0 0.00 0 0.00 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 1 0.50 5 2.50 4 2.00 

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 4 3.00 4 3.00 5 3.75 

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 

5 งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

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

6 งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

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

7 งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

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

8 งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

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

9 งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
นํ้าหนัก 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 11 5.75 10 6.50 10 6.75 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด 

23 18 18 

12 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

25.00 36.11 37.50 

13 คะแนนท่ีได้ 5
25

25.00 × = 5 5
25

36.11× = 7.22 5
25

37.50 × = 7.50 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

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 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
42 23 18 18 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
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ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน       ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 11 2.75 2 0.50 1 0.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 2 1.00 0 0.00 0 0.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 0 0.00 2 1.50 0 0.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 

1.00 13 13.00 1 1.00 9 9.00 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน       ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

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

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

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

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

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

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

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

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

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

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 26 16.75 5 3.00 10 9.25 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด 

7 6 6 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

239.00 50.00 154.17 

13 คะแนนที่ได้ 5
50
239× = 23.90 5

50
50 × = 5.00 5

50
154.17× = 15.42 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

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 

บรรลุ ร้อยละ 
60 7 6 6 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4-1 แบบเก็บด้ากนารผลิตบัณฑิต 7 ผลงานของสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 0 0 0 1 0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

2 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

2 11 22 11 22 9 18 

6 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

3 7 21 6 18 6 18 

7 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง รศ. 

5 2 10 2 10 2 10 

8 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 

9 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

5 18 90 20 100 21 105 

10 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

6 14 84 14 84 15 90 

11 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง รศ. 

8 16 128 14.5 116 13 104 

12 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง ศ. 

10 1 10 1 10 1 10 

13 ผลรวม 69 365 68.5 360 68 355 

14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 5.29 5.26 5.22 

15 คะแนนที่ได้ 5
6

5.29 ×  = 4.41 5
6

5.26 ×  = 4.38 5
6

5.22 × = 4.35 

 

เกณฑ์การประเมิน  
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 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 365 5.29 360 5.26 355 5.22 4.41 4.38 4.35 6 ไม่บรรลุ 6 

69 68.5 68 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพคณาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  
คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังนี้  
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 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย ....  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ..... รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00    

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7  5.00    

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6  5.00    

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5  5.00    

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลการดําเนินงาน 

1.มีการจัดบรกิารให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
   1.1 คณะประมง ได้ใช้ระบบสารสนเทศ ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้ สํานัก

ทะเบียนและประมวลผลจัดทําฐานข้อมูลนิสิตทั้งด้านการเรียน ครอบครัว และบุคคลที่คณะฯ สามารถติดต่อได้เม่ือ
นิสิตมีปัญหา ซ่ึงดูได้จากเว็บไซต์ http://www.advisor.ku.ac.th (3.1-1-1) 

   1.2 คณะประมงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตคณะประมง โดยคํานึงถึงสัดส่วนของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีใช้ในการให้คําปรึกษา
แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา และมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต (3.1-1-2) 

   1.3 คณะประมงมีการจัดกิจกรรมวันคณาจารย์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 ในโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2555 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ปกครองที่พบปัญหาทางด้านการเรียน การใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทางคณะมุ่งเน้นการทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการคิด
คะแนน การเปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิต/ผู้ปกครองก่อน/ภายหลังการเรียนการสอนในภาคต้น พร้อมทั้งการ
นําข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับระบบการสนับสนุนการเรียนมานําเสนอ เช่น รายชื่อและ
จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมการสอนพิเศษเสริมในวิชาหลัก โครงการภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการประกาศย้ําประโยชน์
ของการใช้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาภายใน  คณะประมง โดยในการนี้ ทางคณะได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละภาคเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์เพื่อนําไปสู่การทําความเข้าใจและปรับปรุงระบบการเรียน
การสอนภายในคณะ/มหาวิทยาลัย (3.1-1-3) 

2. มีการจัดบรกิารขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

    คณะประมง มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ดังนี้ 
    - มีการจัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต โดยได้จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน

บริเวณคณะ ภาควิชา และสโมสรนิสิต จัดทําเว็บไซต์ของคณะ (http://www.fish.ku.ac.th) Facebook งาน
บริการการศึกษา คณะประมง มก. เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  สําหรับนิสิต 
ซ่ึงรวมไปถึงการจัดเครือข่ายของข้อมูลข่าวสารจากสโมสรนิสิตคณะประมงโดยผ่านเครือข่าย  Social Network 
จากการกําหนด Fan Page ของ สโมสรนิสิตคณะประมง (3.1-2-1) 

    - มีห้องสมุดสุรีย์ โลหะการ ซ่ึงเป็นแหลง่ข้อมูลค้นคว้าข้อมูลและขา่วสารทางการประมง ท่ีเป็นประโยชน์
แก่นิสิต  (3.1-2-2) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
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    คณะประมงมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาชีพแก่นิสิตดังนี้ 
    - ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต (ประมง)  มีการกําหนดให้นิสิตการฝึกงาน หรือการเรียนวิชาสหกิจ

ศึกษา เพื่อให้นิสิตจะได้พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  (3.1-3-1) 
    - คณะประมงได้จัดอบรมเพ่ือเสริมทักษะให้นิสิตเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาจีนกลาง) และภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า (3.1-3-2) 
4. มีการจัดบรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

        คณะประมงมีการจัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โดยได้จัดทําบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในบริเวณคณะ ภาควิชา เพื่อติดประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของคณะ (http://www.fish.ku.ac.th) Fan Page ของงานบริการการศึกษา และ
สโมสรนิสิต และจดหมายข่าวคณะประมง เป็นต้น กิจกรรมที่สําคัญที่ผ่านมาโดยอาศัยเครือข่ายดังกล่าว เช่น การ
แจ้งประชาสัมพันธ์งานแสดงมุฑิตาจิตแก่อาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ การประชาสัมพันธ์ข่าวงานกิจกรรมคืนสู่
เหย้าของคณะประมง และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สําคัญอื่น ๆ เป็นต้น (3.1-4-1) 

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

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
    คณะประมงมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณใ์ห้ศษิย์เก่า ดังนี้ 
- ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ HACCP และการ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้า  ให้แก่นิสิตท่ีกําลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่าของภาควิชา ซ่ึงได้

ดําเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โครงการดังกล่าวทําให้ผู้เข้าอบรมได้ประโยชน์และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

(3.1-5-1) 

- ภาควิชาการจัดการประมงได้รับเร่ืองขอความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าภาควิชา ซ่ึงปัจจุบันเป็น
นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ กรมประมง ในการให้ความรู้เพิ่มเติมการจําแนกชนิกแพลงก์ตอนสัตว์ มายังอาจารย์
จันทรา ศรีสมวงศ์ และภาควิชาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (3.1-5-2) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
    คณะประมง มีการดําเนินการประเมินผลคุณภาพของการให้บริการในข้อ 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

นํ้า” ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการ ได้คะแนน 4.58 จากคะแนนเต็ม 5  (3.1-6-3)  
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

    คณะประมง ได้มีดําเนินโครงการอบรมภาษต่างประเทศ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิตคณะประมงอย่างต่อเนื่อง โดยเร่ิมดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน   ซ่ึงผลการ
ประเมินโครงการฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 ได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการ ท่ีสนองต่อความ
ต้องการของนิสิตในรอบปีการศึกษา 2555 (3.1-7-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 7 7 5 5 5 7 บรรล ุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 เว็บไซต์ http://www.advisor.ku.ac.th/ 

3.1-1-2 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะประมง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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3.1-1-3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2555 

3.1-2-1 เว็บไซต์ของคณะ (http://www.fish.ku.ac.th) 

3.1-2-2 ภาพถ่ายห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ  

3.1-3-1 หลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต (ประมง)  :  การฝึกงาน สหวทิยาการ 

3.1-3-2 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 

3.1-4-1 จดหมายข่าวคณะประมง 

3.1-4-2 ประชุมวิสามัญสมาคมศิษย์เก่าคณะประมง ประจําปี 2555 

3.1-5-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์นํ้า”  จัดโดยภาควิชาผลิตภัณฑป์ระมง 

3.1-5-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ กษ.0153.2/88 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรือ่ง ขอ
เชิญประชุมจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สํานักวจิัยและ
พัฒนาประมงทะเล 

3.1-6-1 ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2555   

3.1-6-2 ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการโครงการอบรมภาษาจีนกลาง ปีการศึกษา 2555   

3.1-6-3 ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ระบบ HACCP 
และการประยุกต์ใช้ฯ  ปีการศึกษา 2555   

3.1-7-1 ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการโครงการอบรมภาษาจีนกลาง ปีการศึกษา 2554  

  
  

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 
ผลการดําเนินงาน  

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

    คณะประมงได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนานิสิตภายใต้โครงการบัณฑิตยุคใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เรื่องการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 โครงสร้างใหม่สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป (3.2-1-1) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต                
    คณะประมง ให้ความสําคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้แต่งตั้ง
นายกสโมสรนิสิตคณะประมง ร่วมเป็นคณะทํางานด้านข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะประมง (3.2-2-1) 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้จัดโครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตร่วมกับทีม
สโมสรนิสิตและผู้นํานิสิตคณะประมง ขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555  เพื่อให้นิสิตได้เห็นความสําคัญและ
เข้าใจในบทบาทของนิสิตท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (3.2-2-2)  รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารการให้
ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยการจัดทําสําเนาคู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้กับ
สโมสรนิสิตคณะประมงเพื่อเผยแพร่ต่อไป  

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต 
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

    ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งกําหนดให้การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง 
ๆ ที่ดําเนินการโดยนิสิตนั้น ต้องมีรูปแบบของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการ
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ประกันคุณภาพทุกประการ ในส่วนของกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากเป็นการบริหารการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างคณะประมงและบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นคณะประมงได้สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะจัดขึ้น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสรับทราบถึงระบบการประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ  (3.2-3-1) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน  

    คณะประมงมีการสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายคุณภาพภายในคณะและ 
มหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2555 มีกิจกรรมที่ดําเนินการลุล่วงไปแล้ว อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้นํากิจกรรม
นิสิต , กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศของนายกสโมสรนิสิต และกิจกรรมค่ายอาสาคณะประมงร่วมกับคณะอื่น ๆ 
เป็นต้น (3.2-4-1) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
    จากการที่คณะประมงได้กําหนดให้โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการโดยนิสิตนั้น ต้องมีรูปแบบ

ของการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทุกประการ  โดยในปี
การศึกษา 2555 ผลการดําเนินงานในระดับคณะ กิจกรรมทุกประเภทได้ดําเนินการสําเร็จ ลุล่วงตามแผนที่กําหนด
ไว้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งมีการใช้งบประมาณอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
ส่วนในระดับสโมสรนิสิต กิจกรรมทุกประเภทได้ดําเนินการสําเร็จ ลุล่วงตามแผนที่กําหนดไว้ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมดังกล่าว รวมทั้งมีการใช้งบประมาณอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เช่นกัน (3.2-5-1) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต  
    คณะประมงได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อจัดทํา 

รายงานสรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตท้ังที่จัดโดยคณะและสโมสรนิสิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะประมงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนําผลการประเมินในปีการศึกษา 2555  ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2556 (3.2-6-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2556 2553 2554 2555 

3.2 6  6 6  5 5 5 5 บรรล ุ 6  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนกิจกรรมนสิิตคณะประมง  
 

3.2-2-1 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง 

3.2-2-2 โครงการการประชุมสัญจรคณะกรรมการฝา่ยกิจการนิสิตร่วมกับทีมสโมสรนิสิตและผู้นํา
นิสิตคณะประมง 

3.2-3-1 เอกสารโครงการเสริมหลักสตูร  
 

3.2-4-1 การอบรมผู้นํานิสิต และเครือข่าย Social Network  
 

3.2-5-1 สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 
 

3.2-6-1 สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแกอ่าจารย์ท่ีปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสติ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรกึษาทุกปี 

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
    คณะประมงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตคณะประมง (3.3-1-1)เพื่อดําเนินการ

กําหนดนโยบายดูแลและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง โดยคณะฯ ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างชัดเจน  

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
    คณะประมง มีหน่วยงานการบริการการศึกษา บริการให้ให้คณาจารย์  ในการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ 

และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์   เช่น แบบบันทึกการให้คําปรึกษานิสิต (3.3-2-1) แบบรายงานผล
การให้คําปรึกษาแก่นิสิต (3.3-2-2) การรวบรวมข้อมูลระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา การประสานงานเพื่อให้ความร่วมมือ
และแก้ปัญหาแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา  

    นอกจากคณาจารย์ ยังสามารถใช้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (3.3-2-3) เพื่อบันทึก
ข้อมูลการให้คําปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษา และใช้ในการสืบค้นข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษาประกอบการให้คําปรึกษา  

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการ  
แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

    คณะประมง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตของคณะฯ ในภาคต้น  ปีการศึกษา 
2555 จํานวน 1 ครั้ง และภาคปลายปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คร้ัง  (3.3-3-1) 

4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี  
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    มีการจัดระบบประเมินผลการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดย
รวบรวมผลการประเมินระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาซ่ึงดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยขอให้ทาง
ภาควิชารวบรวมผลการประเมินดังกล่าวส่งให้ คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาฯพิจารณาสรุปผลการประเมิน
อาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิตทุกภาควิชาของคณะประมง และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแล้วแจ้งต่อคณะและ
ภาควิชาเพื่อดําเนินการต่อไป (3.3-4-1) 

 
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะประมงได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อจัดทํา 
รายงานสรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตท้ังที่จัดโดยคณะและสโมสรนิสิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะประมงอย่างต่อเน่ือง  เพื่อนําผลการประเมินในปีการศึกษา 2555 ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2556 (3.2-5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 5 5 4 5 5 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3          

หมายเหตุ :   

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตคณะประมง 

3.3-2-1 แบบบันทึกการให้คําปรึกษานิสิต 

3.3-2-2 แบบรายงานผลการให้คําปรกึษาแก่นิสิต 

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 ผลประเมินระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

  คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังนี้  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ..... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ..... รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมา
ยเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย                4.19 3.86   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 7 7  5.00    

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6  5.00    

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนกัวิจัยประจาํ 

สัดส่วน 250,000 2500,00
0 

26,438,993.7
5 

307,430.16 0 0 5.00    

86 0.0 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 45 45 35 36.84 0.00 0 5.00 0.00   

95 0.0 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมา
ยเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน    68 0.00       

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน    27 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน    42 10.50 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน    6 3.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

      6 4.50 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

      17 17.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 25 25 16 16.84 0 0 4.21 0.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมา
ยเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

ตัวหาร ตัวหาร 

(สมศ.) 95 0 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     13 0       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     1 0       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ เรื่อง     2 0       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง     0 0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 30 30 1.75 0 0.00 0 0.92 0.00   

95 0.0 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง     1 0.25 0 0.00       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒทิี่
สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง     2 1.50 0 0.00       

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสงู มี
ผู้ทรงคุณวุฒติรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กาํหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

คณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
คณะประมง ได้แต่งตั้งคณะคณะกรรมการวิจัยคณะประมง (4.1-1-1) ขึ้นภายใต้การกํากับดูแลของรอง

คณบดีฝ่ายวิจัย เพื่อทําหน้าท่ีประสานและบริหารงานวิจัยและจัดทําแผนงานและยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ ให้
สอดคล้อง กับยทุธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติโดยมีการกําหนดกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ของคณะประมง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาซ่ึงองค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและเป็นแนวปฏิบัติของนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยในปี 2552-2554         
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานวิจัยของคณะฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและในระดับชาติ (4.1-1-2) (4.1-1-3) จึงได้มีปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมทั้งหน่วยงานภายใน (4.1-1-4) ได้แก่ ภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ 
และสถานีวิจัย ให้สามารถดําเนินการได้บรรลุตามแผนที่กําหนดไว้  ได้แก่     
      - การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรวิจัยและทีมวิจัย เช่น จัดประชุม อบรม การ
ส่งเสริมและสนับสนุน  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรและนิสิต การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นต่าง ๆ 

- สนับสนุนกองทุนสําหรับการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่และนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณ
ภายในคณะฯ จํานวน 5 ทุน/ปี ภายในวงเงิน 300,000 บาท/ปี  

- สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรวิจัยและ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  

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

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน   
     คณะฯ มีการจัดทํานโยบาย และแผนดําเนินงานด้านการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาซ่ึงองค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ  รวมทั้งการนํากระบวนการของการดําเนินงานใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับเรียนการสอน ได้แก่ 
       - ภาควิชาชีววิทยาประมง จัดการสัมมนาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การประมง เพื่อให้นิสิตได้
ฝึกฝนการเรียนรู้วิธีการการจัดสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และโลกทัศน์ให้กว้างไกลใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (4.1-2-1) 

 - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 01254498 ปัญหาพิเศษ โดย 
กําหนดหัวข้อการทํางานวิจัยในหัวข้อปัญหาพิเศษที่นิสิตสนใจ เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม การนําเสนอโครงการ
ปัญหาพิเศษและการเขียนรายงาน เพื่อให้นิสิตสามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูลท่ีค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถคิดวิเคราะห์และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทําวิจัย (4.1-2-2)     
                - ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า มีการจัดสัมมนาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการเชิญนิสิต
เข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก เป็นต้น (4.1-2-3) 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน   
     คณะฯ มีการจัดทํานโยบาย และแผนดําเนินงานด้านการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาซ่ึงองค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ  รวมทั้งการนํากระบวนการของการดําเนินงานใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับเรียนการสอน ได้แก่ 
      2.1 ภาควิชาชีววิทยาประมง จัดการสัมมนาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การประมง เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝน
การเรียนรู้วิธีการการจัดสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และโลกทัศน์ให้กว้างไกลในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง (4.1-2-1) 
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      2.2 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 01254498 ปัญหาพิเศษ โดย
กําหนดหัวข้อการทํางานวิจัยในหัวข้อปัญหาพิเศษที่นิสิตสนใจ เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม การนําเสนอโครงการ
ปัญหาพิเศษและการเขียนรายงาน เพื่อให้นิสิตสามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูลท่ีค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถคิดวิเคราะห์และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทําวิจัย (4.1-2-2)     
      2.3 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า มีการจัดสัมมนาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการเชิญนิสิต
เข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก เป็นต้น (4.1-2-3) 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่ 
อาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา  
              3.1 คณะประมงได้ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการกําหนดให้ภารกิจด้านการวิจัย เป็น
หนึ่งในภาระงานของอาจารย์ โดยออกเป็นประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนด
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของพนักงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย และการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมทั้งกําหนดให้รายงานโดยกรอกข้อมูลในระบบภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์
ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ku-work.ku.ac.th (4.1-3-1) 

3.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
บรรยายพิเศษ และเสวนา เพื่อพัฒนางานวิจัย ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้ดําเนินการและจัดอบรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัย ( 4.1-3-2)  นอกจากนี้คณะประมงได้มีการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรวิจัยโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การไปทําวิจัย อบรม 
และศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศรวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตามประกาศคณะประมง เร่ืองการสนับสนุน
ทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย (4.1-3-3) 

3.3 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัย โดยได้แจ้งเวียน จรรยาบรรณ
นักวิจัย ให้กับบุคลากรวิจัยได้ทราบโดยทั่วกัน (4.1-4-1) 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
             เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจัยในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานวิจัย คณะฯ จึง
ได้มีประกาศการสนับสนุนทนุส่งเสริมการศกึษาค้นคว้าวิจัย โดยให้การสนับสนุนเงินทนุวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย ท่ี
เป็นข้าราชการหรือพนักงานสงักัดคณะประมง จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท รวมทั้งคณะ ฯ มีกระบวนการและ
กลไกสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ท้ังในวงการวิชาการ  และการนําไปใช้ประโยชน์  คณะฯ มี
การสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับประเทศ  ข้าราชการ  พนักงาน  และนสิิตได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท/
คน/ปี  การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ข้าราชการ  พนักงานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  คนละ 
1 ครั้ง เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท/ปี  ในกรณีท่ีปีใดข้าราชการ  และพนักงาน  ยังไม่ได้ใช้สิทธิเสนอขอรบั 
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โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสามารถเสนอขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสมทบรวมในปีต่อไปได้  ท้ังนี้สมทบได้ไม่เกิน 2 ปี (4.1-4-1) 
   

 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อยใน 
ประเด็นต่อไปนี้  

  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 

  - ห้องสมุดหรือแหลง่ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชมุวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์การ

จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
    คณะประมง ได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะ ดังนี้    
                5.1. ในปี พ.ศ. 2549 คณะประมงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยมีการจัดต้ัง 
“ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ” เป็นหน่วยงานภายในคณะประมง มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกงานภาคสนาม  และการทําวิจัย รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
(4.1-5-1) ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการภายในประกอบด้วย หน่วยงาน ศูนย์และสถานีวิจัย ดังนี้    
                     - ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ         
                     - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง       
   - ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง         
                     - ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า        
                      - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้นํ้าประดับ   
    - ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะประมง        
                      - สถานีวิจัยประมงศรีราชา        
    - สถานวิีจัยประมงคลองวาฬ         
                      - สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม         
                      - สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน         
อีกทั้ง คณะประมงมีห้องปฏบัิติทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนและรองรับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยมีท่ีต้ังอยู่ภายในภาควิชาชีววิทยาประมง , ผลิตภณัฑ์ประมง , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

5.2 คณะฯ ได้จัดต้ังห้องสมุดสุรี ย์ วิมลโลหการขึ้นเมื่อปี พ .ศ . 2504 มีหน้าที่ ให้บริการ             
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศทางประมง เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิต คณาจารย์ และ
นักวิจัยของคณะประมงและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย , ให้บริการวิชาการทางประมง เผยแพร่
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เอกสารทางวิชาการของคณะประมง และแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการกับห้องสมุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางประมงทั้ง
ในและต่างประเทศ (4.1-5-2) 

5.3 คณะประมง มีแนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยและ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยในเบื้องต้นได้มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่นิสิต และนักวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
สิ่งที่ควรระวังในการใช้สารเคมี รวมทั้งวัสดุ – อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์   และมีการกําหนดแนวทางการการป้องกัน
และแก้ไขในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น แนวทางการจัดซ้ือถังเคมีดับเพลิงประจําห้องปฏิบัติการ , แนวทางการติดต้ัง
ฝักบัวฉีดนํ้าภายในห้องน้ําของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น (4.1-5-3) 

5.4 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คณะประมง ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณิจากภายนอกมาบรรยายข้อมูล
ทางด้านวิชาการประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนิสิตของ
ภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง (4.1-5-4) 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
        คณะประมงมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านภารกิจวิจัย ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

และสรุปผลการดําเนินงานของการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนสง่เสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย (4.1-6-1) ใน

สว่นของการประเมนิการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยัคณะประมง มีการประเมินการให้บริการแหลง่สนบัสนนุ

งานวจิยัของฝ่ายสนบัสนนุวชิาการ อาทิ ผลการดําเนินงานการให้บริการของห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ (4.1-2-2) 

รวมทั้งการดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัยคณะประมงอย่างต่อเนื่อง (4.1-2-3)  ทัง้นีเ้พ่ือตดิตามและประเมินผล

การให้ทนุวจิยั และการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวจิยัของคณะประมง 

 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ   
      คณะประมงได้นําผลการติดตามและประเมินในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะประมงเพื่อพิจารณา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยของคณะอย่างต่อเนื่อง (4.1-7-1) , (4.1-7-2) และ (4.1-7-3)    

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 6 7 4 4 5 6 บรรล ุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 6 7 4 4 5 6 บรรล ุ 7 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะประมง  
4.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์คณะประมง พ.ศ. 2556-2560 (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง

ความเข้มแข็งด้านการวิจัย) 
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  ภาควิชาชีววิทยา

ประมง 
4.1-2-2 Course Syllabus รายวิชา 01254498 (ปัญหาพิเศษ)  

ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง 
4.1-2-3 เอกสารแสดงการจัดสัมมนาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การเชิญนิสิต

เข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนิสติระดับปริญญาเอก ภาควิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 

4.1-3-1 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ือง การกรอกข้อมลูภาระงานในระบบ

ภาระงานขัน้ต่ําในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวทิยาลยัทางอินเตอร์เน็ต 
4.1-3-2 โครงการจดัประชมุสมัมนา บรรยาย และเสวนา เพื่อเสริมสร้างงานวิจยั  

ปีการศกึษา 2555 
4.1-4-1 ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

คณะประมง 
4.1-5-1 เอกสารการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะประมง 
4.1-5-2 ภาพถ่ายบรรยากาศของห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ 
4.1-5-3 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการจุลชีวะห้องปฏิบัติการเคมี และห้อง

เตรียมสารอาคารปฏิบัติการ คณะประมง วิทยาเขตกําแพงแสน 
4.1-5-4 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4.1-6-1 รายงานผลการดําเนินโครงการวิจัย ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากคณะประมง 
4.1-6-2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการห้องสมุด ฯ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
4.1-7-2 รายงานการประชุมฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
4.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ครัง้ที่ ...... วาระเพื่อ

พิจารณาภารกิจด้านวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ 

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
             คณะประมงมีกระบวนการและกลไกสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท้ั์งในวงการวิชาการ  
และการนําไปใช้ประโยชน์ คณะฯมีการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  
การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ข้าราชการ  พนักงาน และนิสิตได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่าย
จริง  แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี  การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ข้าราชการ  พนักงานได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  คนละ 1 ครั้ง เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท/ปี  ในกรณีที่ปีใดข้าราชการและ
พนักงานยังไม่ได้ใช้สิทธิเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  
สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบรวมในปีต่อไปได้  ท้ังนี้สมทบได้ไม่เกิน 2 ปี (4.2-1-1) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองาน 
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
             คณะประมงมีกระบวนการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้  และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์  งานวิจัยท่ีดําเนินการอยู่นั้น ได้ดําเนินการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (4.2-2-2) และความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้นผลงานวิจัยที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อผู้เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์  โดยภาควิชาชีววิทยา
ประมงได้นําองค์ความรู้จากการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยได้จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัย
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง (4.2-2-1) 

3. มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่ 
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
             คณะประมงมีเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังนักวิชาการ  นิสิต  และชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีการจัดทําเอกสารรายงานผลการวิจัย เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งค้นความข้อมูลของผู้
ท่ีสนใจ  อีกท้ังมีการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์/เผยแพร่งานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ไปยังนักวิชาการ  นิสิต  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ อื่น ๆ เช่น คู่มือสําหรับเกษตรกร  เอกสารงานประชุมวิชาการสาขาประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น (4.2-3-1) (4.2-3-2) 

4. มกีารนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์และมกีารรับรองการใช้ประโยชน์จรงิ 
จากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 
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    คณะประมงมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก อาทิ 
โครงการวิจัย ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ภายในคณะประมง: กรณีศึกษาภาควชิาผลิตภัณฑ์ประมง โดยสํานัก
วิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้ขอนําผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน และมอบหนังสือรบัรองการใช้ประโยชน์ (4.2-4-1) (4.2-4-2) 
            5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
                คณะประมง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรษศาสตร์ ภายใต้การกํากับดูแล
ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการ
วิชาการ โดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

          คณะประมง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรษศาสตร์ ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ  และในปีการศึกษา 
2555  คณะประมงได้รับอนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ผลงาน คือ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย 
ผศ.ดร.มณฑล  อนงค์พรยศกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล , นายอลงกต  อินทรชาติ และนายสาโรจน์  
เริ่มดําริห์ สังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ   และได้รับลิขสิทธ์ิ จํานวน 1 ผลงาน  คือ ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ โดย 
ผศ.ภัสสรา  รัตนพิศิฏฐ์  สังกัดภาควิชาการจัดการประมง (4.2-6-1) 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 4 6 6 4 5 5 6 บรรล ุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 4 6 6 4 5 5 6 บรรล ุ 6 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 เกณฑ์การสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะประมง 
4.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
4.2-2-2 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
4.2-3-1 รายงานการประชุมวิชาการ มก.สาขาประมง ครั้งที่ 51 
4.2-3-2 คู่มือสําหรับเกษตรกร 
4.2-4-1 รายละเอียดขอ้มูลผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างชัดเจน ประจําปี 2555 (ข้อมูล สวพ.) 
4.2-4-2 หนังสือรับรองผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
4.2-5-1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก

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

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551  
4.2-6-1 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลสิทธิบัตรและลขิสิทธ์ิ ประจําปีการศึกษา 2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
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เป้าหมาย  250,000 บาท/คน  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 5,471,726.66 บาท และ
ภายนอก จํานวน  20,967,267.09 บาท  รวมทั้งหมด  26,438,993.75 บาท  มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
จํานวน  64  คน ลาศึกษาต่อ  4  คน และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน  22  คน ลาศึกษาต่อ  5 คน รวม
อาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด  86  คน 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 
      =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
   =  26,438,993.75 
                                    86 
  =         307,430.16 
 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

307,430.16×   =   8.54 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะทีก่าํหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกคณะทีก่ําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกคณะทีก่ําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

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 26,438,993.75 307,430.16 5 5 5 250,000 บรรลุ 250,000 
82 89.50 86 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

4.3             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 รายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย ภายใน (สวพ.) 

4.3-2 รายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย ภายนอก (สวพ.) 

4.3-3 สรุปรายละเอียดทุนอุดหนุนวิจัยภายใน-ภายนอก 
 

 
ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

 

ตัวบ่งชี้ที ่5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 45  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 56 14.00 65 16.25 42 10.50 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0.00 1 0.50 6 3.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0.00 0 0 6 4.50 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 18 18.00 24 24.00 17 17.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

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

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

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

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

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

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

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

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

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

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 74 32.00 90 40.75 71 35.00 

11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิยประจําท้ังหมด 95 95.5 95 

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

33.68 42.67 36.84 

 คะแนนที่ได้ 5
20

33.68× = 8.42 5
20

42.67× = 10.67 5
20

36.84 × = 9.21 
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หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

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 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
45 95 95.5 95 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

5-2 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555 
 (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
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ตัวบ่งชี้ที ่6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 25  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน ์ 21 18 16 

 - เชิงสาธารณะ - - 13 

 - เชิงพาณิชย ์ - - 2 

 - เชิงนโยบาย - - 1 

2 งานสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้ประโยชน์ N/A N/A N/A 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้
ประโยชน ์

21 18 16 

4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิยท้ังหมด (นับรวมที่
ศึกษาต่อ) 

95 95.50 95 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน ์

22.10 18.85 16.84 

6 คะแนนที่ได้ 5
20

22.10 ×
 

= 5.53 

5
20

×85.18
 

= 4.71 

5
20

16.84 ×  

= 4.21 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดผูลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินที่ระบุ 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

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 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
25 95 95.5 95 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 รายละเอียดขอ้มูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  
พ.ศ. 2555 (ขอ้มูลจาก สวพ.) 

6-2 โครงการอบรมหลักสูตรการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าใน
ธรรมชาติ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

1 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบัชาติ 

0.25 6 1.50 8 2.00 1 0.25 

2 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 4 2.00 9 4.50 0 0.00 



190 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศกึษากําหนด 

0.75 0 0.00 2 1.50 2 1.50 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ0
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 
 

0.00 15 15.00 0 0.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ 

10 3.50 34 23 3 1.75 

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิยประจํา
ท้ังหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

95 95.5 95 

 คะแนนที่ได้ 5
10
3.68 × = 1.84 5

10
24.08× = 12.04 5

10
1.84 × = 0.92 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

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 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
30 95 95.5 95 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
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7             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 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 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศกึษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม             4.50    

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5  5.00    

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5  5.00    

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 50 50 39.00 84.78   5.00   

46.00  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     21        

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     3        

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เรื่อง     15  
    

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท้ังหมด 

เรื่อง     46  
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 3 3 3  3.00    

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน 
แต่ไม่นํา
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศกึษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 คะแนนมา
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 

ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

              คณะประมง มีการดําเนินการตามระบบและกลไก ภายใต้หลักเกณฑ์ของการให้บริการทางวิชาการของ
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-1) และมีการดําเนินการให้บริการที่สอดคล้องไปกับพันธกิจ
ของคณะประมง นอกจากนี้ คณะได้กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (5.1-1-2) ดังนี้    
 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ มาตรการ 
1. เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็ง  สามารถ
สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพเป็นแหล่งความรู้สําหรับสังคมและ
ชุมชน 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่
สังคมและชุมชน  โดยมีรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน บุคคลและ
นิสิต ดําเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการ
เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน 
บุคลากรและนิสิต จัดกิจกรรม / 
โครงการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ชุมชน และสังคม 

• ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานฝ่าย
สนับสนุนวิชาการในการให้บริการทาง
วิชาการจนเป็นที่ยอมรับและสามารถ
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 งกา รของผู้ รั บ ไ ด้ อย่ า งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

เพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของสังคมทั้งปัญหาทั่วไปเฉพาะ
หน้าและเร่งด่วน 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน 
บุ คลากรและ นิสิ ต   จั ดกิ จกรรม /
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ชุมชนและสังคม 

 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่
ระดับนานาชาติ 

• ประสานความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายและมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และประเทศ 

• จัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานกลางในระดับ
คณะฯ  เ พื่ อ สนั บส นุนกา รจั ดทํ า
โครงการพัฒนาวิชาการและกิจกรรม
การบริการวิชาการของบุคลากรและ
หน่วยงาน 

 

2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

              คณะฯ มีการจัดทํานโยบาย และแผนดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการท่ีเข้มแข็งในการดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น  โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ และการอบรม
สัมมนา  รวมทั้งการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการร่วมกับเรียนการสอน 
ได้แก่ 

2.1 ภาควิชาการจัดการประมง   

- รายวิชา 01253411 (การส่งเสริมประมง) ได้กําหนดให้นิสิตนําความรู้ท่ีได้รับ ไปจัดทํา
โครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

- การบูรณาการการบริการทางวิชาการจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนางานวิจัย
ด้านประมงนอกน่านนํ้า” กับการเรียนการสอนในรายวิชา 01253497 (สัมมนา) โดย
กําหนดให้นิสิตผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว ไปค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อจัดทําสัมมนาภายใต้
รายวิชา (5.1-2-1) 
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               2.2 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง รายวิชา 01254499 (การฝึกงาน) ได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
บริการวิชาการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์น้ํา”  รวมทั้งมีการนําตัวอย่างที่ได้จากการทํา Workshop ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา 01254423 การ
ควบคุมคุณภาพสัตว์น้ํา (5.1-2-2)  

2.3 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  

- รายวิชา 01251371 (Aquatic Animal Feed) ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการตามโครงการตรวจรับรอง และทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์นํ้า
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มาใช้ในการเรียนการสอน (5.1-2-3) 

 

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

    2.4  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ โดยบุคลากรวิจัยประจําศูนย์ และสถานีวิจัย ได้นําองค์ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการทําหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การ
รับเชิญสอนในรายวิชาต่าง ๆ การทําหน้าที่ควบคุม ดูแลการฝึกงานภาคสนามของนิสิต มก.และนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ  การทําหน้าท่ีท่ีปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ โครงงานต่าง ๆ ตลอดจนการทํา
หน้าท่ีควบคุม ดูแลการทดสอบวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง  (5.1-2-5) เป็นต้น 

3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการวิจัย 

              คณะฯ มีการจัดทํานโยบาย และแผนดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการท่ีเข้มแข็งในการดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น  โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ และการอบรม
สัมมนา  รวมทั้งการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดําเนินงานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับ
งานวิจัย ได้แก่ 

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

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

3.3 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย ดังนี้ 
-  โครงการวิจัยสถานภาพคุณภาพน้ํา ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์นํ้าและการปนเปื้อนสารมลพิษ 
   บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ได้นําความรู้ 
   จากโครงการพัฒนาวิชาการโครงการติดตาม ตรวจสอบโลหะหนักในสัตว์นํ้า ตามแผนปฏิบัติการ 
   ป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   มาร่วมวิเคราะห์และรายงานบันทึกความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (5.1-3-3) 

  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
   จากผลการดําเนินการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ดังรายละเอียดข้างต้น คณะประมงมีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานโดยผ่านผลการประเมินของนิสิตท่ีมีต่อ
การเรียนการสอน (5.1-4-1) รวมทั้งจากรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการไป เพื่อ
สะท้อนถึงความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ของการดําเนินงาน (5.1-4-2) 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ 
สอนและการวิจัย 
   คณะประมง ได้นําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย มาปรับปรุงการการดําเนินงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อรักษา
มาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผ่านการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.5 (5.1-5-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 3 5 5 3 5 5 5 บรรล ุ 5 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 3 5 5 3 5 5 5 บรรล ุ 5 

 

หมายเหตุ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 ระเบียบพัฒนาวิชาการ 2551 

5.1-1-2 แผนกลยทุธ์ด้านบริการวิชาการ (แผนยุทธศาสตร์คณะประมง  พ.ศ.  2556-2560) 

5.1-2-1 รายวิชา 01253411 (การสง่เสริมประมง) และ 01253497 (สัมมนา) มีการบูรณาการ
การบริการทางวิชาการจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนางานวิจัยด้าน
ประมงนอกน่านน้ํา” กับการเรียนการสอน  

5.1-2-2 รายวิชา 01254499 (การฝึกงาน) ได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากการบริการวิชาการ  
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้า”   
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-2-3 รายวิชา 01251371 (Aquatic Animal Feed) ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการตามโครงการตรวจรับรอง และทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
สัตว์น้ําและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

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

5.1-2-5 ผลการดําเนินการโครงการบริการวิชาการของฝ่ายสนับสนนุวิชาการ 

5.1-3-1 โครงการบริการวิชาการเรื่อง Aquaclimate (ภาควิชาการจัดการประมง) 

5.1-3-2 โครงการบริการวิชาการประกอบงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าปลานิล / กุ้งขาว (ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง) 

5.1-3-3 โครงการโครงการวิจัยสถานภาพคุณภาพน้ํา ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์นํ้าและการ
ปนเป้ือนสารมลพิษฯ (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) 

5.1-4-1 รางานผลการประเมินของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอน  

5.1-4-2 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ 

5.1-5-1 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา ของรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกาํหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
             ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง ได้มอบหมายให้ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ดําเนินการสํารวจความ

ต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น / ชุมชน 

(5.2-1-1) เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน และ

จากผลการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตร

เป็นวตัถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2556 และครั้งที่ 2 วันที่ 

10 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า คณะประมง 

ท้ังนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งานบริการวิชาการ) โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนา มก. 
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2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

    ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีนโยบายและได้กําหนดแผนงานเพื่อรองรับภารกิจด้านการบริการ
ทางวิชาการอย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการและเสริมความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ซ่ึงมีรูปแบบการจัดบริการท่ี
หลากหลาย ท้ังบริการแบบให้เปล่า และก่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงาน จัดโดยภาควิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
คณะประมงมีผลงานความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

หน่วยงาน จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ภาครัฐ 15 
ภาคเอกชน 24 
ชุมชน 1 
หน่วยงานวิชาชีพ - 
อื่น ๆ 6 

รวม 46 
 

ตัวอย่างโครงการที่มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ อาทิเช่น  

- ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิต
อาหารเลี้ยงปลา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2556 และครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 
2556 ณ สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า คณะประมง ท้ังนี้ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งานบริการวิชาการ) โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 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) คณะผู้ดําเนินโครงการได้ดําเนินการตามข้อตกลงของโครงการและได้นําผล
การดําเนินการดังกล่าวนําเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   เพื่อให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การ
วิจัยและการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศเวียดนาม (เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้ง และการเลี้ยง
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ปลาสวาย)   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคเอเชียและชุมชนในภูมิภาคอ่ืนที่มีกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงที่คล้ายคลึงกัน (5.2-2-2) 

- โครงการบริการวิชาการ เร่ือง “โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทําเกณฑ์ปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี

สําหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์นํ้า” จากความร่วมมือด้านการบริการวิชาการนี้  

ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามาตรฐาน

สินค้าเกษตรดังกล่าวต่อหน่วยงานผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ (5.2-2-3) 

- ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ สังกัดภาควิชาการจัดการประมง ได้รับเชิญจาก บริษัท ปตท. สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เพื่อเป็นที่ปรึกษา เรื่อง รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องค่าเสียหายจาก

เหตุการณ์นํ้ามันดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทารา สําหรับความร่วมมือด้านบริการวิชาการนี้ มีขอบเขตของงาน ดังนี้ 

ตรวจทานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหายของเหตุการณ์มอนทาราของรัฐบาลอินโดนีเซีย 

ตรวจสอบผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหายฯ ให้คําปรึกษาเพื่อดําเนินการและตอบ

คําถามด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายฯ และดําเนินงานด้านอื่นๆ เพิ่มตาม

ตามที่ได้ตกลงกันทั้งสองฝ่าย (5.2-2-4) 

                3.  มีการประเมินประโยชนห์รือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 จากการดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการ

การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้ดําเนินการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการ ฯ ดังกล่าวท่ีมีต่อผู้เข้าร่วม

โครงการฯ   ซ่ึงจากผลประเมินประโชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์  (ได้

คะแนนเฉลี่ย 4.32 จากคะแนนเต็ม 5)  และในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ มีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ และ

ต้องการให้มีการดําเนินโครงการในลักษณะนี้อีกต่อไป (5.2-3-1) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

    จากผลการดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบท และ
โครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์นํ้า ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้วางแนวทางการดําเนินงานตามวงจร PDCA ซ่ึงจักได้นําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อผู้บริหาร เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงต่อไป (5.2-4-1) 

 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผล

พลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา ได้มีการจัดทําเป็นเอกสารรายงาน พร้อมกับมีการ

จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับผู้เข้าอบรมและบุคลากรทั่วไป (5.2-5-1) 

-โครงการบริการวิชาการ “AquaClimate”   มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้รับจากโครงการฯ และจัดทํา
เป็นเอกสารรายงาน พร้อมกับมีการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับจากการให้บริการทางวิชาการให้กับบุคลากรทั่วไป ผ่านเว็บ
ไซด์ของ Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) (www.enaca.org) (5.2-5-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 1 5 5 1 5 5 5 บรรล ุ 5 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 1 5 5 1 5 5 5 บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 ผลสํารวจความต้องการฝึกอบรมของเกษตรกร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการ 
การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา 

5.2-2-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบท 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 “โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทําเกณฑ์ปฏิบัติด้าน
สุขลักษณะที่ดีสําหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์นํ้า” 

5.2-2-4 หนังสือเชิญจาก บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 
เพื่อเป็นที่ปรึกษา เรื่อง รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามันดิบ
รั่วไหลจากแหล่งมอนทารา 

5.2-3-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการ

ใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา 

5.2-4-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการ
ใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้วางแนวทางการดําเนินงานตามวงจร 
PDCA ซ่ึงจักได้นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร เพ่ือกําหนดแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

5.2-5-1 เอกสารเผยแพร่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบทฯ 

5.2-5-2 เอกสารโครงการบริการวิชาการ “AQUACLIMATE” (จากเว็ปไซต์ NACA) 

 
 
 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที ่8  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
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เป้าหมาย  ร้อยละ 50 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

7 10 21 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 9 11 3 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน
ของการเรียนการสอนและการวิจัย 

7 1 15 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 23 35 46 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

30.43 62.86 84.78 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

30.43×  

=5.07 

5
30

62.86×  

=10.48 

5
30

84.78×   

= 14.13 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

บรรล ุ ร้อยละ 
50 23 35 46 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8             

   

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 แบบเก็บบรกิารวิชาการ 1 งานบริการวิชาการแกส่ังคม 
 

ตัวบ่งชี้ที ่9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
    จากแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (2555 – 2559) คณะประมงได้กําหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางการ

ดําเนินงานหลัก 5 กลยุทธ์  และเพื่อให้การดําเนินงานของคณะประมงเป็นไปในแนวทางที่กําหนดไว้ จึงได้กําหนด
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ 2555 ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 8 แผน โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ท่ี 3 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข็มแข็งในการดําเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ได้มีการกําหนด
แผนงานที่สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว คือ แผนงานที่ 3 แผนงานการบริการวิชาการ ซ่ึงมีเป้าหมาย คือ 1) เป็น
แหล่งวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  2) เป็นแหล่งความรู้สําหรับสังคม
และชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน  (9-1-1)    จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในปี
การศึกษา 2555 ได้มีการดําเนินการในภารกิจด้านบริการวิชาการตามวงจร PDCA และมีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของโครงการ ฯ ดังกล่าวที่มีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหาร
เลี้ยงปลา โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังลุ่มนํ้าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี และ
หน่วยงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี   จากรายงานผลการดําเนินการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําสู่เกษตรกรชนบท และโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา 
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้ดําเนินการตามวงจร PDCA และมีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการ ฯ ดังกล่าวท่ีมีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยสรุปในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ 
ฯ มีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ และต้องการให้มีการดําเนินโครงการในลักษณะนี้อีกต่อไป  

- สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเพาะและ
อนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ  และมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการ 
ฯ ดังกล่าวท่ีมีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  โดยผู้ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
เผยแพร่แก่ชุมชน หรือนําไปประกอบอาชีพต่อไปได้ 

- 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 ท่ีเข้าร่วมโครงการ  ซ่ึงคณะผู้ดําเนินโครงการได้ดําเนินการตามข้อตกลงของโครงการมีการประชุม
วางแผนร่วมกัน วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ตลอดจนได้นําผลการดําเนินการดังกล่าวนําเสนอต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง    

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

กําหนดเป้าหมายไว้ 6 เป้าหมายและสามรถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 5 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 83.33  
ดําเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆดังนี้  

 

แผนงาน 
โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย 
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แผนงาน 
โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย 

แผนงานที่ 3
แผนงาน
บริการ
วิชาการ 

1)  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการ จัด
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ  

- จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

35 โครงการ/กิจกรรม 46 โครงการ 131.43 

-จํานวนผู้รับ บริการ ไม่น้อยกว่า 600 คน 600 คน  

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 3.5 
ข้ึนไป 
 

4.25 100 

3. บริการ
วิชาการ (ต่อ) 

2) ส่งเสริมการจัด
โครงการบริการ
วิชาการหรือ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และ
เทคโนโลยีท่ี
สามารถสร้าง
รายได้ให้กับ
หน่วยงาน 

- ร้อยละของ
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการหรือ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี
ท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้กับหน่วยงานต่อ
จํานวนกิจกรรม/
โครงการบริการ
วิชาการหรือฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีท้ังหมด 

ร้อยละ 20 ของจํานวน
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการหรือ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี
ท้ังหมด 

  

 3) โครงการจัดทํา
เอกสารเผยแพร่
ข่าวสารและความรู ้

- จํานวนจดหมาย
ข่าวคณะประมงที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

6 ฉบับ/ป ี 6 ฉบับ/ป ี 100 

 4) ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายหรือ
ความร่วมมือ
ร่วมกันในการ
ให้บริการวิชาการ 

- จํานวนหน่วยงานที่
มีการสร้างเครือข่าย
หรือความร่วมมอื
ร่วมกันในการ
ให้บริการวิชาการ 

1 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 
(กลุ่มเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงปลานิล
ในกระชังลุ่มน้ําแม่
กลอง จังหวัด
กาญจนบุรี และ
หน่วยงานประมง
จังหวัด
กาญจนบุรี)   

 

100 
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3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
                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 ได้ร่วมเรียนรู้กับผู้ดําเนินโครงการ และได้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การให้ข้อมูลด้านการเลี้ยง การตอบแบบสัมภาษณ์ การเข้าร่วมประชุม 
Focus group และการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบัติการผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยมีความต่อเนื่องตั้งแต่โครงการเริ่มต้น ปี 
พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 (9-3-1) 
 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

      ไม่มี  
 
 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
-  จากการดําเนินโครงการอบรมหลักสูตรการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าใน

ธรรมชาติ และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสู่เกษตรกรชนบท ผู้ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถ
นําความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แก่ชุมชน หรือนําไปประกอบอาชีพต่อไปได้ (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 ได้จัดทําข้อเสนอแนะนโยบายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นํ้า ในประเทศที่เข้าร่วม
โครงการ เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนาม อินเดีย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวายประเทศเวียดนาม และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยข้อเสนอแนะนโยบายดังกล่าว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในประเทศดังกล่าว และประเทศอื่นๆ ที่มีระบบการเพาะเลี้ยงใกล้เคียงกัน (9-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 3 3 3 3 3 3 3 บรรล ุ 3 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 3 3 3 3 3 4 3 บรรล ุ 4 

 
หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) คณะประมง แผนการดําเนินงาน  
คณะประมง ปี 2555 

9-2-1 รายงานผลการดําเนินงาน คณะประมง ประจําปีงบประมาณ 2555 

9-3-1 โครงการ Strengthening Adaptive Capacities to the Impacts of Climate 
Change in Resource-poor Small-scale Aquacultureฯ 

9-5-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสู่เกษตรกรชนบท 
โครงการอบรมหลักสูตรการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าใน
ธรรมชาติ 

9-5-2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์น้ํา จากโครงการ Strengthening 

Adaptive Capacities to the Impacts of Climate Change in Resource-poor 
Small-scale Aquaculture ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.67  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี     ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย .... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.7 
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ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             3.67    

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 0 4.00    

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 3 3 0 3.00    

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 0 4.00    

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นทีย่อมรับ
ในระดับชาติ 
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ผลการดําเนินงาน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
                 ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีแผนงานรองรับในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงาน บุคลากร และนิสิต จัดโครงการ / กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน จํานวน 
952,900 บาท โดยมีการจัดโครงการ / กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นการจัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ 
และการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา นอกจากโครงการ / กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีแล้ว คณะ ฯ ได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่น ๆ เช่น โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ , โครงการธรรมะนําพาสุข เป็นต้น  (6.1-1-1) 
   2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 
               ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นิสิต โดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นั้น ในรูปแบบของการเป็นผู้เข้าร่วมและ
ประเมินผลโครงการ และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 8 โครงการ (6.1-2-1) ได้แก่ 

1) วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจําปี 2555 

3) ขอขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร ประจําปี 2555 

4) ทําบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2556 

5) ธรรมะนําพาสุข 

6) วันสงกรานต์ ประจําปี 2556 

7) โครงการทําบุญทําทานและเสริมสร้างสมาธิ (ภาควิชาการจัดการประมง) 

8) กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนิสิตตัวอย่างที่แต่งกายถูกระเบียบและมีความประพฤติดี ประจําปี

การศึกษา 2555 (ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง) 

 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
     คณะประมงมีการเผยแพร่โครงการ / กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยผ่าน
ทางเว็ปไซด์ และจดหมายข่าวคณะประมง (6.1-3-1) 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
     คณะประมง มีประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้  
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- โครงการ “ขอขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร ประจําปี 2555” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง

ความรักความผูกพันที่คณะประมง มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ และเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน

ระหว่างบุคลากรของคณะประมงทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซ่ึงผลการประเมินความสําเร็จอยู่ในระดับคะแนน 4.31  

(6.1-4-1) 

- โครงการ “ทําบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่คณะประมง ประจําปี 2556” มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะประมง ร่วมกิจกรรมทําบุญร่วมกัน 2) เพื่อให้บุคลากร

ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความผูกพันธ์ในหมู่คณะ ซ่ึงผลการประเมินความสําเร็จอยู่ใน

ระดับคะแนน 4.01 ( 6.1-4-2) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 3 4 4 3 4 4 5 ไม่บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1          

หมายเหตุ :   

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-2-1 โครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

6.1-3-1 เว็ปไซด์ และจดหมายข่าวคณะประมง 

6.1-4-1 ผลการประเมินโครงการ “ขอขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร ประจําปี 2555” 

6.1-4-2 ผลการประเมินโครงการ โครงการ “ทําบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่
คณะประมง ประจําปี 2556” 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที ่10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  3 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
       ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง ได้ดําเนินการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แผนงานที ่

6 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (10-1-1)  และได้ดําเนินการตามวงจร PDCA อย่างครบถ้วน  ดังนี ้
1.1 มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีแผนงานรองรับในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงาน 

บุคลากร และนิสิต จัดโครงการ / กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  

1.2 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน จํานวน 952,900   บาท  
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1.3 มีการจัดโครงการ / กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตามแผนงานที่กําหนด เช่นการจัด
งานตามเทศกาลต่าง ๆ และการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา นอกจากโครงการ / กิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว คณะ ฯ ได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านอ่ืน ๆ เช่น โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ , โครงการธรรมะ
นําพาสุข เป็นต้น  

1.4 มีการประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม  
1.5 มีการนําผลการประเมิน มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในรอบถัดไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่่ํากว่าร้อยละ 80 
              จากรายงานผลการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบปีการศึกษา 2555  มีการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานที่กําหนดไว้ ครบทุกโครงการ / กิจกรรม หรือคิดเป็นร้อยละ 100 (10-2-1) 
 
 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง 
              คณะประมงได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้บรรจุไว้ในแผน
ระยะยาว (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) และแผนระยะสั้น (แผนการดําเนินงานประจําปี) รวมทั้งมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ / กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง (10-3-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 3 3 3 3 3 3 3 บรรล ุ 3 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10          

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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หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนงานประจาํปีงบประมาณ 2555 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

10-2-1 รายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

10-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนการดําเนินงานประจําปี 2555 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสง่เสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 

ผลการดําเนินงาน 
1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

              คณะประมง มีการสนับสนุน / ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ / กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้แต่งต้ังบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ / กิจกรรม หรือการ
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ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคณะประมงหรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น  (11-1-1)  
โครงการ / กิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของคณะประมงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์
ศาสตราจรย์บุญ  อินทรัมพรรย์ , โครงการขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร และโครงการวันสงกรานต์ เป็นต้น 
(11-1-2)   
            2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย ์
               คณะประมง ตระหนักและใหค้วามสําคัญต่อความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ และความสวยงามของอาคารสถานที่ โดยคณะประมงไดส้นับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการตกแต่ง 
อาทิ ห้องประชุม ห้องเรียน รวมทั้งห้องสขุา เป็นต้น (11-2-1)  เพื่อให้เกิดความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้มาใช้บริการ  รวมทั้งทางด้านความปลอดภัย ได้มีการจัดทาํโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหบุ้คลากรได้มีโอกาสฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคภีัยตลอดจนการ
ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (11-2-2) 
             3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

คณะประมงตระหนักและให้ความสําคัญต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณคณะประมง โดยในปี
การศึกษา 2555 คณะประมงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณคณะประมงให้อยู่
ในสภาพที่สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสมต่อการศึกษาของนิสิตและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  (11-3-1) 
                  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5   
                       ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงมีระดับคะแนนจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับ 4.04 คะแนน (ข้อมูลกองแผน) (11-5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 2 4 4 2 4 4 4 บรรล ุ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

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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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11          
หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 คําสั่งคณะประมง ท่ีมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ / 
กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

11-2-1 ภาพถ่ายห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องสุขา 

11-2-2 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคภีัย ประจําป ี2555 

11-3-1 ภาพถ่ายสภาพโดยรอบบริเวณคณะประมง 

11-5-1 เอกสารสรุปผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรและนิสิตต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อมูลกองแผน) 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ..... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ..... รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ             4.75    
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7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7  5.00    

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5  5.00    

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5  5.00    

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6  5.00    

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4.50 4.50 3.75  3.75  ไม่
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

 

ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ / ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
             คณะกรรมการประจําคณะประมงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ / ข้อบังคับท่ีกําหนดอย่างครบถ้วน และใน
คราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ครั้งที่ 1/2556  วันที่ 29 มกราคม  2556 ได้มีมติเห็นชอบกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(7.1-1-1) และ (7.1-1-2) 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
             ผู้บริหารคณะประมง ได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะประมง 5 ปี (2551 – 2555)      
(7.1-2-1) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551 – 2554)  (7.1-2-2) เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงาน  โดยได้กําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ ในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการนําข้อมูล
สารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่นข้อมูลด้านการวิจัย ด้านพัฒนาวิชาการ ด้านนิสิต เป็นต้น มาเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานและพัฒนาคณะ   
 3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
             ในปีการศึกษา 2555 คณบดีคณะประมงได้มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตาม
แผนการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานภายในคณะประมง  และมีการนําผลการดําเนินงานบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมงเพื่อพิจารณาอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการ
บริหารไปยังบุคลากรในคณะ  โดยจัดให้มีกิจกรรมการประชุมบุคลากรคณะประมง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร และโครงการวันขึ้นปีใหม่ 2556 ท้ังนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรของคณะประมง  (7.1-3-1) และ (7.1-3-2) 
 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
              ผู้บริหารคณะประมง  สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  โดยการแต่งตั้งให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นกรรมการ , 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะประมง (7.1-4-1) และในปีการศึกษา 2555 



221 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

ได้จัดให้มีกิจกรรมการประชุมบุคลากรคณะประมง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขอบพระคุณจากใจเรา...ชาวมีนกร และ
โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2556 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของคณะประมง (7.1-4-2) 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะเต็มตามศักยภาพ 
              ผู้บริหารคณะประมง ได้กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ ประกอบด้วยการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุน ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชํานาญในวิชาชีพ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2555 มีจํานวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง จํานวน 70 คน  (ไม่นับซํ้า) (7.1-5-1) (7.1-5-2) 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

          คณะผู้บริหารคณะประมง ได้ดําเนินการบริหารงานคณะด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของคณะประมงเป็นหลัก ดังนี้ 
               - มีการกระจายอํานาจและใช้หลักความเสนอภาคในการบริหาร  โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดี เพื่อรับมอบการบริหารจัดการ จากคณบดี และมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร
หน่วยงานภายในหรือตัวแทน ในการบริหารจัดการทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับคณะ (7.1-6-1) 

- มีการบริหารงานตามหลกัความโปร่งใส โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียอาทิ การจัดทํารายงานทางการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะประมง  รายงานผลการควบคุม
ภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงคณะประมง เป็นต้น (7.1-6-2) 

 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

          ในปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 27 
พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ใช้ผลการติดตามและประเมินฯ ผู้บริหาร (คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก) ตามรอบปี พ.ศ. 2555 ในการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีการศึกษา 
2555 และเห็นชอบผลการติดตามและประเมินฯ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ ปีการศึกษา 
2555 คณะประมง มีค่าคะแนนการประเมินผลคณบดี เท่ากับ 3.75 จากคะแนนเต็ม และจักได้บรรจุเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง คร้ังที่ 6 / 2556 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินและกําหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงต่อไป (7.1-7-1)  

  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 4 7 7 3 5 5 7 บรรล ุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ครัง้ที ่1/2556    
วันที่  29 มกราคม  2556 

7.1-1-2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะประมง 

7.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะประมง (2551-2555) 

7.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551 – 2554) 

7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง ประจําปีการศึกษา 2555 

7.1-3-2 หนังสือเชิญและรายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรคณะประมง 

7.1-4-1 คําสั่งแตง่ตั้งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะประมง 

7.1-4-2 Powerpoint ประกอบการประชุมบุคลากร ในกิจกรรมผู้บริหารพบุคลากรคณะประมง 
หนังสือเชิญและรายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรคณะประมง ครั้งที่ 1 
(โครงการขอบพระคุณจากในเรา...ชาวมีนกร)  และครั้งที่ 2 (โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2556) 

7.1-5-1 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 

7.1-5-2 แบบเก็บข้อมูลดิบด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.1-6-1 คําสั่งแตง่ตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี และมีคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

7.1-6-2 รายงานทางการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจาํคณะประมง  และ รายงาน

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ผลการควบคุมภายใน  

7.1-7-1 รายงานผลการติดตาม และประเมินฯ ผู้บริหาร (คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก) ตามรอบปี พ.ศ. 2555  

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลติบัณฑิตและดา้นการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
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                 คณะประมงได้มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ โดยในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้กําหนดให้จัดโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ไว้

ในแผนการดําเนินงานประจําปี 2555 (7.2-1-1)  โดยกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจดัการความรู้

ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของคณะประมง ดงันีค้ือ 

  ประเด็นความรู้ การพฒันาความรู้และทกัษะวชิาชีพ  กลุม่เป้าหมายได้แก่ บคุลากรสายสนบัสนนุ 

 

   2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  คณะประมงได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ตามประเด็นที่กําหนดในข้อ 1 คือกลุ่ม 

นิสิต บคุลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน  (7.2-2-1) 

 
             3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
                 - คณะประมงได้ดําเนินโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร จํานวน 1 โครงการ คือโครงการ
ฝึกอบรมระเบียบวิธีเกี่ยวกับงานพัสดุ และระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เม่ือวันที่  
12-13  มีนาคม  2556 โดยมีวิทยากรจากกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย ถ่ายทอดทักษะ 
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีและถูกต้อง ให้กับบุคลากรภายในคณะประมง (7.2-3-1) 

          4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
                 คณะประมง ได้รวบรวมความรู้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กร มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  จาก
การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ  รวมทั้งทํา
การเผยแพร่ให้กับบุคลากร ผ่านทางเอกสารประกอบกิจกรรม ฯ (7.2-4-1) 
             5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
     จากการดําเนินโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร จํานวน 1 โครงการ คือโครงการฝึกอบรม
ระเบียบวิธีเกี่ยวกับงานพัสดุ และระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เม่ือวันที่  12-13  
มีนาคม  2556 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (7.2-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 3 5 5 3 5 5 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 3 5 5 3 5 5 5 บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 

7.2-2-1 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 

7.2-3-1 เอกสารโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

7.2-4-1 เอกสารประกอบโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

7.2-5-1 รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครอืข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 
          1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  
             คณะประมง ได้มีการดําเนินการกําหนดให้มีแผนระบบสารสนเทศคณะประมง โดยใช้ระบบและกลไกใน
การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ตามคําสั่งประมงที่ 2264/2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2554 พร้อมแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   ซ่ึงคณะทํางานได้
ดําเนินการจัดทําแผนสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะประมง โดยกําหนดยุทธศาสตร์ 
3 คือ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ทํางานของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :   การเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารทรัพยากรองค์กรและการให้บริการของ
คณะประมงด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสรมิสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของบุคลากร 
               คณะทํางานฯ ได้เสนอแผนระบบสารสนเทศคณะประมง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง 
ครั้งที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2555 เพื่อพิจารณา และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําต่อไป (7.3-1-1) (7.3-1-2) และ (7.3-1-3) 
          2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุม การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
              คณะประมง ปัจจุบันมีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดสินใจร่วมกับฐานข้อมูล
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ฐานข้อมูลด้านนิสิต จากสํานักทะเบียนและประมวลผล , ฐานข้อมูลด้านการ
วิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. เป็นต้น  

              ปัจจุบันคณะประมงได้นําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานบางส่วน เช่น 
ระบบรายงานผลการเงินของคณะ  ระบบงานงานผลการเรียนของนิสิต นอกจากยังมีหน่วยงานย่อย คือ ภาค
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วิชาการจัดการประมงได้นําระบบสารสนเทศมาใช้กับงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับและสง่หนังสือ  โดยบุคลากร
ภายในภาควิชาสามารถเข้าถึงข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในปีการศึกษา 2555  คณะ
ประมงใหใ้ห้ทนุสนับสนุนโครงการวิจัย ช่ือโครงการ “ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง : กรณีศึกษา
ภาควิชาการผลิตภัณฑ์ประมง”   ซ่ึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อมาบริหารจัดการงานเอกสาร
ของหน่วยงานภายในคณะประมง ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
องค์ประกอบประกันคุณภาพ และสามารถสืบค้นเอกสารหลักฐานต่างๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสะดวกรวดเร็ว 
และรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและคณะฯ  (7.3-2-1)  
          3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
              โครงการ “ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ฯ” ได้ดําเนินการแล้วเสร็จและติดต้ังระบบในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555 จากน้ันได้ดําเนินการอบรมให้เจ้าหน้าที่งานธุรการของคณะประมงรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่สนใจ จํานวน 
22 คน หลังการการทดลองใช้ระบบได้ให้ผู้เข้าอบรมประเมินความพึงพอใจผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผลการประเมิน
ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.17  จากคะแนนเต็ม 5 ได้คุณภาพระดับพอใจมาก (7.3-3-1) 

 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
               จากได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ผู้ใช้ทดลองใช้ระบบได้มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดหมวดเอกสาร ซ่ึงคณะประมงใช้ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงระบบฯ เป็นที่เรียบร้อย และได้ดําเนินการ
อบรมผู้ใช้ระบบรอบ 2 ซ่ึงผลประเมินรอบ 2 ได้พบปัญหาการใช้งานใด ๆ (7.3-4-1) 
           5. มกีารส่งข้อมูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่กําหนด 
               คณะประมงได้ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามที่ สกอ. 
กําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา (CHE QA Online)   นอกจากนี้คณะประมงได้
พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง ซ่ึงเป็นการจัดเก็บเอกสารตามองค์ประกอบประกันคุณภาพ 
ท้ังนี้เพื่อสามารถนําส่งเอกสารหลักฐานที่จัดเก็บในระบบนี้เข้าระบบ CHE  QA Online  (7.3-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 1 5 5 1 5 5 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ คําสั่งประมงที ่2264/2554  
ลงวันที ่19 สิงหาคม 2554 

7.3-1-2 การแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนระบบสารสนเทศ ลงวันที ่24 กุมภาพันธ ์2555 

7.3-1-3 แผนระบบสารสนเทศ คณะประมง ปี พ.ศ.2555-2558 

7.3-2-1 ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน ์http://fmgtdb.fish.ku.ac.th 

7.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ปีการศึกษา 2555 

7.3-4-1 ผลการปรับปรงุระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ http://fmgtdb.fish.ku.ac.th 

7.3-5-1 บันทึกข้อความสํานักประกันคุณภาพ ที่ ศธ0513.10118/377 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2555 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสงูและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบคุลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 
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1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
             คณะประมงมีคําสั่งคณะประมงที่ 91 / 2551 เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ประมง ประกอบด้วยผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ และหัวหน้างานทีเ่กี่ยวข้อง โดยมีภาระหน้าท่ีดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในของคณะประมงให้
สอดคล้องกับนโยบายและวธีิการของมหาวิทยาลัย (7.4-1-1) 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท 
ของคณะ 
               ในปีการศึกษา 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ครั้งที่ 5 / 2555  
และครั้งที่ 1 / 2556 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
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 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของบุคลากรและนิสิต                  

4. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเส่ียงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
   กิจกรรม :  การจัดทําแผน BCP ตามภารกิจเม่ือเกิดอัคคีภัย อาคารบุญอินทรัมพรรย์   
3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2 
              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ดําเนินการจัดทําการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน (7.4-3-1) ได้แก่   

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก  
                    กิจกรรม : การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรวิจัย   

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรวิจัย 

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ  
     กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของบุคลากรและนิสิต                  

4. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเส่ียงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
       กิจกรรม :  การจัดทําแผน BCP ตามภารกิจเม่ือเกิดอัคคีภัย อาคารบุญอินทรัมพรรย์  

 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
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              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง มีการดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงคณะ
ประมง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 และเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป (7.4-4-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง มีการดําเนินการรวบรวมข้อมูล และรายงานความคืบหน้า
ของผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะประมง ประจําปีงบประมาณ 2555 เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(7.4-5-1) 
 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ ไปเป็นแนวทางในการจัดทํา / วิเคราะห์ แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป (7.4-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 5 6 6 4 5 5 6 บรรล ุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งแตง่ตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง 

7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ครั้งที่ 5/2555 , 1/2556 

7.4-3-1 แบบประเมินความเสี่ยง (แบบ KU-ERM 6) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยงคณะประมง  ประจําปีงบประมาณ 2556 

7.4-5-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะประมง ประจําปีงบประมาณ 
2555 

7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประมง ครั้งที่ 5/2555 , 1/2556 

 
 
 
 
 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที ่13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.50  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

4.05 3.96 3.75 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 
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บ่งชี้ที ่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 เป้าหมาย 2556 

13 4.05 3.96 3.75 4.05 3.96 3.75 4.50 ไม่บรรลุ 4.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13          
หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 รายงานผลการติดตาม และประเมินฯ ผู้บริหาร (คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก) ตามรอบปี พ.ศ. 2555  

 
 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

  คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมารณ ดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ..... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ...... รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           4.00 0.00   
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8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 6 7 6  4.00 0.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ 

  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
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จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

              คณะประมง  ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อเพ่ือให้เกิดการบริหาร
งบประมาณด้านการสรรหาและจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการวางแผนการ
จัดหารายได้เพิ่มขึ้น ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี
งบประมาณ 2556 – 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของคณะประมง 
(8.1-1-1) (8.1-1-2) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
              คณะฯ มีแนวทางจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน  นอกจากการของบประมาณทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  และงบประมาณเงินรายได้แล้ว  คณะฯ มีการวางแผนเพื่อหารายได้จากภายนอกให้เพิ่มขึ้น  โดยในปัจจุบัน
คณะประมงได้เพิ่มการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ขึ้นที่วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ส่งผล
ให้คณะมีจํานวนนิสิตและรายรับจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการ
ส่งเสริม / สนับสนุนให้ภาควิชา รวมทั้งศูนย์และสถานีวิจัย  ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับ
หน่วยงาน   โดยมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (8.1-2-1) (8.1-2-2) (8.1-
2-3) (8.1-2-4) 
          3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 
              คณะประมงได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งแผนการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับการบริหารงานในภารกิจของคณะ ประกอบด้วย ภารกิจด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการบริหารและจัดการ  และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (8.1-3-
1) (8.1-3-2) 
          4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
              คณะประมง โดยสํานักงานเลขานุการได้ดําเนินการการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อ
รายงานผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะประมงทราบเป็นรายเดือน  รายไตรมาสและรายปี  ได้แก่  รายงาน
รายรับ – รายจ่าย เงินงบประมาณเงินรายได้  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือของคณะประมง  รายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน เป็นต้น (8.1-4-1)  
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           5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
              คณะประมง ได้ดําเนินการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของคณะ  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  เงินรายได้จากภายนอก  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผน / ปรับ
แผนการบริหารงบประมาณประจําปี (8.1-5-1) 
           6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะประมงไม่ได้รับกาตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจากสํานักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากภาวะอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2554 
           7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
               คณะประมง โดยสํานักงานเลขานุการมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อรายงาน
ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน  รายไตรมาส  และรายปี  ได้แก่  รายงานรายรับ – รายจ่าย เงินงบประมาณเงินรายได้  
รายงานสรุปยอดเงินคงเหลอืของคณะประมง  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อประกอบการวางแผน
และการตัดสินใจของผู้บริหาร (8.1-7-1) (8.1-7-2) (8.1-7-3) (8.1-7-4) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 6 6 5 4 4 6 บรรล ุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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8.1          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะประมง 2556 - 2560 

8.1-1-2 นโยบายการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ  
(เอกสารแผนยุทธศาสตร์คณะประมง) 

8.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะประมง 

8.1-2-2 เอกสารงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2555 

8.1-2-3 สรุปรายงานเงินรายได้จากภายนอก/เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น 

8.1-2-4 เอกสารแสดงการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน 

8.1-3-1 แผนการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2555 

8.1-3-2 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2555 

8.1-4-1 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได ้

8.1-5-1 รายงานแผนและผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประมง 

8.1-7-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

8.1-7-3 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน 

8.1-7-4 รายงานแยกประเภท ภาควิชา/ ฝ่ายฯ/สถานีฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 คณะประมง มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.80  ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี     ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ….. รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             3.80 4.39   

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 6 6 6  3.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 5 5 4.61  4.61 4.61   

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทาํ
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสง่ผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพฒันาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอืน่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนินงาน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
              คณะประมง  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
กําหนดนโยบายและแผนงานรองรับงานด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน  และได้ถ่ายทอดไปยัง
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ (9.1-1-1)  พร้อมกับการกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
คณะฯ ท้ังในระดับผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  (9.1-1-2) รวมทั้งได้กําหนดให้หน่วยงาน
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ภายใน  ประกอบด้วย 5 ภาควิชา  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  และสํานักงานเลขานุการ (รวม 7 หน่วยงาน) จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา และรอบปีงบประมาณของตนเอง (9.1-1-3) เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (9.1-1-4)  อีกท้ังมีการนําข้อมูลจากหน่วยงานภายในมาใช้ในการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับคณะฯ เป็นประจําทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง  ท้ังนี้  ในปีการศึกษา  2555 หน่วยงานภายในจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) จํานวน 7 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100  ของหน่วยงานภายในคณะประมง  (9.1-1-5) 

2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

    คณะประมง  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ  5  ปี (9.1-2-1) และแผนการดําเนินงานประจําปี (9.1-2-2)  โดยได้บรรจุแผนงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ท้ัง 2 แผน  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้กําหนด  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายในคณะครบทุกหน่วยงาน รวมทั้งคณะประมงได้มีคําสั่งคณะประมงที่ 51 / 2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง (9.1-2-3)  มีหน้าที่กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
และวิธีดําเนินการประกันคุณภาพของคณะประมง โดยมีคณบดีเป็นประธาน 

 
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
         ไม่มี 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  

           คณะประมง  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน  สอดคล้อง
ตามพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  โดยในปีการศึกษา 2555  มีรูปแบบการดําเนินงาน  ดังนี้  

            4.1  การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
                   คณะประมง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะประมง  (9.1-4-1)  

โดยมีหน้าท่ีในการกํากับดูแล การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องตามพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย   
                4.2  การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 
                      คณะประมง ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดการข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา คณะประมง  
(9.1-4-2)  เพื่อดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหน่วยงานภายใน  
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และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะประมง (9.1-4-3) ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  เพื่อ
นําเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะประมงพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 
        4.3  การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
                        คณะฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (ตามแบบ สคป.01) 
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะประมง  เสนอต่อมหาวิทยาลัยหลังจากได้รับรายงานฯ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน  จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ประจําปีการศึกษา 2554 คณะ
ประมงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สคป. 01) ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
จํานวนทั้งสิ้น 31 กิจกรรม   (9.1-4-4) 
                 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะประมงไดมี้การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลการบริหารหลักสูตร ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการแก่สังคม และ

ฐานข้อมูลงานบุคคล (9.1-6-1)   ในส่วนของคณะประมงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร รวมทั้งได้รวบรวมสารสนเทศตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึง่เก่ียวข้องและสนบัสนนุการประกนัคณุภาพไว้

บนเว็บไซด์ fmgtdb.fish.ku.ac.th เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในคณะประมงใช้ร่วมกนั  (9.1-6-2) 

                 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
                     คณะประมง มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแต่งต้ังให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(9.1-7-1) และคณะทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะประมง (9.1-7-2)  
 
                 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 
                      ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม
เชิ งปฏิ บั ติการ  เรื่ อง  กระบวนการจัดทําแผน  รุ่นที่  1 และ  รุ่นที่  2 ซ่ึ งจัดโดยสํา นักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อเป็น
การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-8-1) 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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ในปีการศึกษา 2555  คณะประมงให้ใหทุ้นสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน ช่ือโครงการ “ระบบ
จัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง : กรณีศึกษาภาควิชาการผลิตภณัฑ์ประมง” ซึงเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่มาบริหารจัดการงานเอกสารของหน่วยงานภายในคณะประมง ให้มีการจัดเก็บข้อมูล
และเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับองค์ประกอบประกันคุณภาพ และสามารถสืบค้นเอกสารหลักฐาน
ต่างๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสะดวกรวดเร็ว และรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและ
คณะฯ   ซ่ึงติดต้ังไว้ภายใต้เว็บไซด์ของคณะประมงคือ fmgtdb.fish.ku.ac.th    และก่อนเริ่มใช้งานได้เชิญบุคลากร
สายสนุนทัง้ภายในและภายนอกคณะร่วมทดสอบระบบงาน  ซ่ึงผลจากการทดลองนี้ทําให้สํานักวิทยบริการ วิทยา
เขตศรีราชา  ขอนําระบบดังกล่าวไปใช้ในหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 6 6 6 3 3 3 6 บรรล ุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 แผนการดําเนินงานประจําปี 2555 

9.1-1-2 คําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพ 

9.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะประมง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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 แผนการดําเนินงานประจําปี 2555 

9.1-2-3 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง 

9.1-4-1 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะประมง 

9.1-4-2 คําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานจัดการด้านข้อมูลประกันคุณภาพ คณะประมง 

9.1-4-3 รายการการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 (พรอ้มหนังสือนําส่ง) 

9.1-4-4 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามผลการประเมิน ฯ (สปค.01)  ประจําปีการศึกษา 2554 

9.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ 

9.1-6-2 เว็บไซต์ fmgtdb.fishku.ac.th 

9.1-7-1 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะประมง 

9.1-7-2 คําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพ 

9.1-8-1 บันทึกข้อความสํานักประกันคุณภาพ ท่ี ศธ0513.10118/802 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2555 

9.1-9-1 โครงการวิจัยสถาบัน ช่ือโครงการ “ระบบจดัเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง : 
กรณีศึกษาภาควิชาการผลิตภัณฑ์ประมง” 

9.1-9-2 บันทึกข้อความ “ขอรับการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย”  
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที ่15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 5.00  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย
ต้นสังกัด 

3.94 4.53 4.61 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคณุภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
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 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15          
หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 คณะประมง 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ดา้น 
 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี   หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

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
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 0.00 0.00 - 0.00 

2. การผลติ
บัณฑิต  

4.31 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 4.00 4.45 4.38 0.00 0.00 0.00 4.37 4.37 4.45 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรม
การพัฒนา
นิสติ  

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 0.00 0.00 - 0.00 

4. การวิจัย  5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 3.38 3.38 - 0.00 0.00 5.00 5.00 3.38 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. การ
บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 4.00 4.00 - 0.00 0.00 5.00 5.00 4.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 3.50 3.50 - 0.00 0.00 4.00 4.00 3.50 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. การ
บริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 3.75 3.75 - 0.00 0.00 5.00 5.00 3.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 - 4.61 4.61 - 0.00 0.00 3.00 3.00 4.61 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.48 0.00 4.68 4.67 4.68 0.00 0.00 0.00 4.00 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 4.62 4.61 3.98 4.39 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี  ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

   ด ี ด ี ด ี    ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี     

 คณะประมง พิจารณาผลการประเมินประสทิธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน
ของคณะประมง ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า อยู่ในระดับดี (4.40) 
2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่าอยู่ในระดับดี (4.19) 
3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่าอยู่ในระดับดี (4.50) 
4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าอยู่ในระดับดี (3.67) 

การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
เก่ียวข้องกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย  4.39  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ….. ผลประเมินได้คุณภาพระดับ…... รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  
 

ตารางที่ 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 4.00 4.48 4.38 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.48 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการ
บริหารจัดการ
การอดุมศกึษา 

4.48 0.00 4.65 4.63 4.65 0.00 0.00 0.00 - 3.96 3.96 - 0.00 0.00 4.62 4.60 3.96 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศกึษา 

- - 4.43 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 - 3.75 3.75 - 0.00 0.00 4.43 4.43 3.75 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 
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มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการ
บริหารการ
อุดมศกึษา  

4.48 0.00 4.80 4.78 4.80 0.00 0.00 0.00 - 3.99 3.23 - 0.00 0.00 4.71 4.69 3.99 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคมแห่ง
การเรียนรู ้ 

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 3.38 3.38 - 0.00 0.00 5.00 5.00 3.38 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.48 0.00 4.68 4.67 4.68 0.00 0.00 0.00 4.00 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 4.62 4.61 3.98 4.39 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับคุณภาพ ดี  ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

   ดี ดี ดี    ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี     

 

 

 คณะประมง พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะประมง ดังนี ้

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ พบว่าการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.38) 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่าการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.45) 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแหง่การเรียนรู้ พบว่าการดําเนินงานอยู่

ในระดับดี (4.03) 

การประเมินคุณภาพตามมมุมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
และการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี  หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
... รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสติ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.32 4.27 0.00 0.00 0.00 4.88 4.86 4.32 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

4.00 0.00 4.44 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 - 3.84 3.84 - 0.00 0.00 4.00 4.00 3.84 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ด้านการเงิน 5.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 4.50 4.50 - 4.50 0.00 0.00 - 0.00 

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.46 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 3.62 3.62 - 0.00 0.00 4.73 4.73 3.62 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.48 0.00 4.68 4.67 4.68 0.00 0.00 0.00 4.00 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 4.62 4.61 3.98 4.39 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับคุณภาพ ดี  ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

   ด ี ด ี ดี    ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี     

 

 คณะประมงพจิารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะประมง ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.64) 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.24) 
3. ด้านการเงิน พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.50) 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.18) 

การประเมินคุณภาพตามมมุมองด้านมาตรฐานสถาบนัการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะประมง พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐาน
ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี   หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศกึษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศกึษา 

4.31 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 - 4.24 4.24 - 0.00 0.00 4.46 4.46 4.24 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

   1) ด้านกายภาพ 4.00 0.00 - - - - - - - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 0.00 0.00 - 0.00 

   2) ด้านวิชาการ 4.46 0.00 4.33 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 - 4.35 4.35 - 0.00 0.00 4.38 4.38 4.35 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 

   3) ด้านการเงิน - - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 0.00 0.00 - 0.00 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 - 4.18 4.18 - 0.00 0.00 4.67 4.67 4.18 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 0.00 4.89 4.88 4.89 0.00 0.00 0.00 4.00 3.91 3.92 0.00 0.00 0.00 4.82 4.80 3.91 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

   1) ด้านการผลติ
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 4..00 4.48 4.38 0.00 0.00 0.00 4.80 4.75 4.48 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 3.38 3.38 - 0.00 0.00 5.00 5.00 3.38 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - 4.00 4.00 - 0.00 0.00 5.00 5.00 4.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - 3.50 3.50 - 0.00 0.00 4.00 4.00 3.50 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.48 0.00 4.68 4.67 4.68 0.00 0.00 0.00 4.00 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 4.62 4.61 3.98 4.39 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับคุณภาพ ดี  ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

   ดี ดี ด ี    ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี     

 คณะประมง พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะประมง ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.00) 

- ด้านวิชาการ พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.38) 

- ด้านการเงิน พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.00) 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.54) 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 
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- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.66) 

- ด้านการวิจัย พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.19) 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมพบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (4.50) 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (3.67) 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะประมง สามารถวิเคราะห์จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
  จุดแข็ง 

1.  คณะประมง มีแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการที่ตอบสนองตอ่ทกุพนัธกิจและเป้าประสงค์

ทาง 

     ยทุธศาสตร์ของคณะประมงอยา่งครบถ้วน 

 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไมมี่ระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมนิผล เพ่ือให้ได้ข้อมลูถกูต้องรวดเร็วและมี

ประสทิธิภาพ 

 

  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะประมงควรพฒันาระบบสารสนเทศในการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานภายในคณะประมง เพ่ือให้ได้ข้อมลูถกูต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 แนวปฏบิัติที่ด ี
      - 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1.  คณะประมงมีการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกสาขาที่เกีย่วข้องกับการประมง มีคณาจารย์และ 
บุคลากรเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ  มีความพร้อมเรื่องสถานที่และอปุกรณ์เกื้อหนุรวมทั้งมีการพัฒนาโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยโครงการรับตรงทําใหส้ามารถรับนิสิตได้ตรงตามความถนัดมากขึ้น 
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
       - 

  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. สัดส่วนของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมดต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

2. สัดส่วนของนิสติระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนในหลักสูตรต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

3. ไม่มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

และไม่มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเร่งส่งเสรมิให้คณาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยคณะฯจัดกิจกรรมหรือส่งเสรมิให้

คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะการทําวิจัยและการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2.  คณะฯ ควรจัดทําแผนการรับนิสิตรับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก โดยเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรให้สงูขึ้น 

3. ควรดําเนินการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน  

 แนวปฏบิัติที่ด ี
1. มีการดําเนินโครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง 

3. มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตที่หลากหลาย เช่น ผ่านทาง SMS และ 

Facebook 

 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้กบัศิษย์เกา่ยงัมีน้อย 

 

  ข้อเสนอแนะ 
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1. คณะวิชาควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า เพื่อให้พัฒนา

ศักยภาพของศษิย์เก่าในการทาํงานและสร้างความผูกพันกับคณะ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของ

คณะประมงตอ่ไป 

 แนวปฏบิัติที่ด ี
        - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. คณะประมงมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการประมง เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป มีสถานที่ และเครื่องมือที่พร้อมสนับสนุน

งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีศักยภาพสูงในการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังจากภายใน และภายนอก 

2. มีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ   ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า , ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและ

พรรณไม้นํ้าประดับ และสถานีวิจัยประมงศรีราชา/คลองวาฬ/ สมุทรสงคราม/กําแพงแสน เป็นต้น  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมีปริมาณค่อนข้างน้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีมาตรการผลักดันให้คณาจารย์และนักวิจัย ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติเพิ่มขึ้น 

 แนวปฏบิัติที่ด ี
        - 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

3. มีบุคลากรมีความรู้ และความชํานาญทางด้านการประมงที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
และสงัคมภายนอก มีความพร้อมด้านสถานที่  รวมทั้งเครื่องมือ - อุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับ และให้บรกิารทาง
วิชาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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4. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรงุการดําเนินงานต่อไป 
 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        - 
  

 จุดทีค่วรพฒันา 
1. การให้บริการวิชาการ ยังไม่ได้ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องค์กร 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร พร้อมทั้งมี
การประเมินเปา้หมายของแผน และมีการเน้นให้ชุมชนและองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน 

 
แนวปฏบิัติที่ด ี
        - 
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 
 1. มีการส่งเสรมิ และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และ
หลากหลาย และมีการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
  
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ขาดการประเมินผลความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
   
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
 

 แนวปฏบิัติที่ด ี
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     - 
 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

5. ผู้บริหารคณะมีวิสยัทศัน์ มีภาวะผู้ นํา และมีความมุง่มัน่ในการบริหารหน่วยงานตามหลกัธรรมาภิ

บาล 

6. คณะกรรมการประจําคณะประมง มีการประเมินตนเอง สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 10 ประการ 

7. ผู้บริหารคณะประมง มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานทกุระดบั
พร้อมทัง้มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการนําข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานการปฏิบตัิงานและพฒันา

คณะประมง 

 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        - 
 

 จุดทีค่วรพฒันา 
8. การดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบนัสูส่ถาบันการเรยีนรู้ยังไม่ครอบคลุมภาระกิจด้านการผลิต

บัณฑิตและการวิจัย 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเร่งจัดหากระบวนการ เพื่อนําไปสู่การพฒันาภาควิชาให้เปน็สถาบนัสู่การเรียนรู้ ท้ังนี้ควรพิจารณา

แผนกลยุทธ์ของคณะที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัย ประกอบการดําเนนิการ  
  
แนวปฏบิัตทิี่ด ี

         - 
  

  

 ข้อเสนอแนะ 
                  - 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. คณะประมง มีการจดัสรรงบประมาณ ทัง้งบประมาณแผน่ดนิ และงบประมาณเงินรายได้ ให้ 

เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของมคณะ และมีความยืดหยุน่ตามความจําเป็นและความเหมาะสมของคณะ 
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2. มีการวางแผนเพื่อหารายได้จากภายนอกให้เพิ่มขึ้น  ผ่านการบริการการจัดการเรียนการสอนและจดั
โครงการพัฒนากวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. วิธีการทางการบัญชีและรายงานทางการเงินยังไม่เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐและ

มาตรฐานการบัญชีสากลซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนใหม่ จงึทําให้บคุลากรด้านบญัชีการเงินท่ีคุ้นชินกบัการปฏิบตัิงาน

ทางด้านบญัชีการเงินท่ีเป็นระบบเดมิขาดความรู้ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 

2. ขาดการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการพัฒนาระบบงานใหม่ ทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาบุคลากรทางด้านบัญชีการเงิน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีสากล และระบบบัญชีหน่วยงานภาครฐั อย่างสมํ่าเสมอ 

 
 แนวปฏบิัติที่ด ี

     - 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมีการให้ความสําคัญต่อการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน 
 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        - 
  
 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 1.  คณะประมงแม้จะมีการนาํผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงการทํางานแตย่งัไม่

สามารถสง่ผลให้มีการพฒันาผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ทกุตวับง่ชี ้

2.  ไม่มีการพัฒนากระบวนการประกันคณุภาพกับบุคลากรและนิสิตอย่างต่อเนื่อง  
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 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรผลกัดนัให้มีการกํากบัการดําเนินงานท่ีสามารถนําผลการประเมนิคณุภาพ ภายในมา

ปรับปรุงการทํางานและสง่ผลให้มีการพฒันาผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ทกุตวับง่ชี ้

2. การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกนัคณุภาพให้กบับคุลากรและนิสติภายในคณะประมงอยา่ง
ตอ่เน่ือง เพื่อให้บคุลากรสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบังานประจํา และนิสติสามารถดําเนินกิจกรรมท่ีจดัโดยนิสติ

ได้ตามวงจร PDCA   โดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ การจดักิจกรรมการฝึกอบรม ประชมุ ประชมุเชิง

ปฏิบตัิการ สมัมนา บรรยายพิเศษ    

 

3.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 

 

 คณะประมง ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ มีผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดงันี้  
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 

ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

 

- มีระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนครบถ้วน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- สัดส่วนของอาจารย์ประจําท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่อ
อาจารย์ประจําท้ังหมดต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

- ควรส่ ง เสริมให้อาจารย์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป
ตามแผน 

  

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

 

1. มีระบบกลไกการพัฒนา
และบริการหลักสูตรครบตาม
เกณฑ์ 
2. มีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก 
มากกว่าร้อยละ 60 
3. มีอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่ง 
รศ. และ ศ. มากกว่าร้อยละ 
30 

 

- ภาควิชายังขาดโครงการที่ 
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรม  

 

1. ควรมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และมีการตั้งตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

2. ควรมีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ และประเมินผล
สําเร็จของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- มีคณาจารย์ที่มีความรู้และ
คุณวุฒิปริญญาเอกถึง 92% 
จากบุคลากรทั้งหมด 

  

- มี อ าจารย์ ป ระจํ าที่ ดํ า ร ง
ตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

  

- ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการให้มาก
ขึ้น 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า 

1. มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
โดยมีจํานวนมากกว่า 60% 
ของอาจารย์ประจําทั้งหมด 
2. มีอาจารย์ประจําที่ ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ 
รศ. ขึ้นไปมากกว่า 30 % 

 

1. ภาควิชายังไม่มีระบบการ
ติดตามใ ห้คณาจารย์  และ
บุคลากรสายสนั บสนุ นนํ า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ภ า ค วิ ช า ยั ง ไ ม่ มี ก า ร
ประเมินผลสําเร็จของแผนการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
3. ภาควิชายังไม่มีการถ่ายทอด 
หรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
ท่ี ต้ อ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ไ ป ยั ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
คณะ 

 

1. ควรจัดทําแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้สอดคล้องกบั
ลักษณะงาน ความสามารถและ
ต้องการของบคุลากรโดยการ
สํารวจความต้องการของบุคลากรที
ต้องการจะพัฒนา เพื่อนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนฯ  
2.  ควร มีระบบการ ติดตามให้
คณาจารย์  และ บุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ ของนิสิต  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง  
3 .  ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  
4.ภาค วิชาฯ  ห รือคณะควร
กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิตในคณะ
ประมงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และ ถ่ า ยทอดหรื อ เ ผ ย แพร่
พฤติกรรมท่ีต้องการดังกล่าว ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
คณะ  รวมทั้งจัดกิจกรรมหรือ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมตามที่
ค ณ ะ กํ า ห น ด ไ ว้ นั้ น  แ ล ะ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ต่อไป  

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

- มีสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์
ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกอยู่
ในเกณฑ์สูง 

 

- สัดส่วนของอาจารย์ที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการยังอยู่ใน
เกณฑ์ตํ่ากว่ามาตรฐาน 

 

- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจ า รย์ ข อตํ า แหน่ ง ท า ง
วิชาการและเสนอผลงานทาง
วิชาการให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

- 

 

1. การประเมินผลสําเร็จของ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร
จัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและ   แนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นิสิต 

2. การให้ / สอดแทรกความรู้
และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

1. ควรมีการประเมินผลสําเร็จ
ของการดํ า เนินงานด้านการ
จัดบริ การ ให้ คํ าปรึ กษาทาง
วิชาการและ   แนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นิสิต เพื่อนําผลการ
ประเมินไปพัฒนากระบวนการ
อย่างสมํ่าเสมอและเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีการให้ / สอดแทรก
คว าม รู้ แ ล ะ ทั กษะด้ า นก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นิสิต 

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

- 

  

1. กิจกรรมใหค้วามรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นสิิต 
2. คณะกรรมการอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ภาควิชาชีววิทยา
ประมง 

1. ควรมีกิจกรรมการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต 

2. ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาควิชาชีววิทยาประมง เพื่อทํา
หน้าท่ีพิจารณากําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน และให้
ข้อเสนอแนะในการทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนิสิต 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- มีการจัดระบบและกลไกการ
ให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้ อ มูลข่ า วสาร ให้ แก่ นิ สิ ต
ปั จ จุ บั น แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่
ครบถ้วน รวมถึงดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพได้
ครบวงจร 

  

  

- 

 

1. ทบทวนภารกิจในเรื่องการ
ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร มนิ 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 
และกําหนดให้มีการนําระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิจกรรมของนิสิตในภาควิชา 
2.  กํ าหนดระบบอาจารย์ ที่
ปรึกษาของภาควิชาให้ชัดเจน
ย่ิงขึ้ นและดํ า เนินการพัฒนา
ปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 

- 1. ยังไม่พบกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า 
2.  ยั ง ไ ม่ พ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประ เ มิ นผลและนํ า ผ ลก า ร
ประเมินระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารของภาควิชาฯ 
3. ยังไม่พบแผนการพัฒนานิสิต
ท่ีส่ ง เส ริมผลการเรียนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
4.  ยั ง ไ ม่พบกิจกรรมการให้
ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพก า รศึ กษ าแก่ นิ สิ ต
รวมถึงยังไม่พบการส่งเสริมให้
นิสิตนําความรู้ด้านการประกัน

1. กําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า 
2. ควรดําเนินการประเมินผลและ
นําผลการประเมินระบบและกลไก
การให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารของภาควิชาฯ เพื่อ
นําผลการประเมินนั้นมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 
3. ควรจัดทําแผนการพัฒนานิสิต
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
4.ควรจัดกิจกรรมการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิตรวมถึงส่งเสริม
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ท่ีดําเนินการโดยนิสิต 
5. ยังไม่พบกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหา วิทยาลั ย  และระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
6. ยังไม่พบกิจกรรมการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตรวมถึงไม่มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต 

ให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิต 
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.  ควรดํ า เ นิ น ก า รป ร ะ เ มิ น
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
รวมถึ งนํ าผลการประ เมิน ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

- มีระบบและกลไกการให้
คําปรึกษา แนะนํา และการ
บริการด้านข้อมูลในเรื่องการ
เรียน การใช้ชีวิตให้แก่นิสิต
เป็นอย่างดี 

 

- ควรมีการดําเนินการระบบ
และกล ไ ก ใ นก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมพัฒนานิสิต พร้อมมี
การประเมินผลเพื่อนําไปใช้ใน
การพัฒนากิจกรรมนิสิตของ
ภาควิชาฯ 

- 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 

ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

- - - ควรมีการสนับสนุนให้สร้าง
โครงการวิ จัยแบบบูรณาการ 
และหาแหล่งทุนสนับสนุน ท้ัง
โครงการของนิสิต บุคลากร และ
อาจารย ์

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

- มีงานวิจัยและเงินสนับสนุน
งานวิจัยสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- การรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน 

- ควรมีเอกสารหรือสิ่งที่สื่อได้ว่า
สาธารณชนได้นําผลจากการวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- - 1. พิจารณากําหนดแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนทุนวจัิยหรืองาน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สร้างสรรค์ตามความเหมาะสม
ของภาควิชาและทําการ
ประเมินผลการให้การสนับสนุน
ทุนวิจัยดังกล่าวเพื่อนําผลมาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยให้
ครบถ้วน 
2.  วิ เคราะห์ผลงานวิ จัยของ
ภาควิชาและกําหนดแนวทางใน
การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า 

1.  มี บุ ค ล า ก รที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถทางการวิจัยสูง 
และได้รับเงินทุนสนับสนุน
ง า น วิ จั ย ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกในเกณฑ์สูง 
2.  มี ผ ล ง าน ตี พิ ม พ์ ท้ั ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติอยู่ใน
เกณฑ์สูง 
3. คณาจารย์และนิสิตมีผล
ก ารนํ า เ สนอผล ง านและ
บทความวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติอยู่ในเกณฑ์สูง 

1. ยังไม่พบกิจกรรมการติดตาม
และประเมินผล รวมถึงการนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนพันธกิจ
ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ของภาควิชา 
2. ยังไม่พบการยื่นจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

 

 
 

1.  ควรดํ า เ นินการ ด้ านการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของภาควิชา
ให้ครบทุกขั้นตอนการประกัน
คุณภาพ 
2. วางแผนเพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 
3. กําหนดแนวทางในการเพิ่ม
สั ด ส่ ว น ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

1. ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ท่ีมี
ความเข้มแข็งทางงานวิจัย และ
มีความชัดเจนในการทําวิจัย 
2. คณาจารย์ของภาควิชามี
ความสามารถในการหาทุนวิจัย
ทั้งทุนภายนอกและภายใน 

- - ค ว ร มี ก า ร จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร
หลักฐานให้มีความชัดเจนและ
ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ
จัด ทํ าตารางสรุปข้ อ มูลของ
หลักฐานในการตรวจประเมิน
คุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้  

 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

- 

 

- - 

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

- มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

- - 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- ภาควิชามีการดําเนินการ
การให้บริการวิชาการทาง
สังคมในเรื่องที่เป็นอัตลักษณ์
ของภาควิชาได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพได้อย่างครบ
วงจร โดยเฉพาะการจัดการ
อบรมเรื่อง HACCP  

- - กําหนดกิจกรรมการบริการ
วิ ช า ก า ร ใ ห้ ห ล า ก ห ล า ย ใ น
ประเด็นทางด้านวิชาการเฉพาะ
ทางและเพิ่มความหลากหลาย
ของกลุ่มผู้รับบริการทางวิชาการ 

 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า 

- คณาจารย์มีความรู้ในสาขา
เพาะเลี้ ย งสัต ว์ นํ้ าครบทุก
ส า ข า เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง
หน่วยงานภายนอก  และมี
ก ระบวนกา รบริ ก า รทา ง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สั งคมครบถ้ วนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ยังไม่พบกิจกรรมการนําผล
การประเมินผลความสําเร็จไป
ใช้ในปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

 

- ควร นําผลการประ เมินผล
ความสําเร็จไปใช้ในการปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย  

 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

- ภาค วิชาฯ   มี โค ร งกา ร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมเป็นจํานวน
มาก 
 

1.  ควร มีการ สํ า รวจความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ชุ น  ห รื อ
หน่ วยงานอื่ น เกี่ ย วกับการ
ให้บริการวิชาการของภาค 
วิชาฯ  
2.  เ นื่ อ ง จ ากภาควิ ช าฯ  มี
โครงการบริการวิชาการอยู่เป็น
จํ 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

- ควรมีการจัดทําตารางสรุปของ
แต่ละโครงการให้มีความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น เช่น แต่ละโครงการ
นั้นมีการนํามาบูรณาการด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างไร (ในรายวิชา.......) 

 



265 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

โครงการบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

ภาควิชาการ
จัดการ
ประมง 

- 

 

- - 

ภาควิชา
ชีววิทยา
ประมง 

- - 1. ควรมีการพัฒนาหน่วยงาน
เพื่อเข้าสู่หน่วยงานแหง่การ
เรียนรู้ โดยมีการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ ท้ังนี้เพื่อสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีมุ่งสูค่วามเป็นเลิศตาม
เป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ 

2. ควรมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปีที่สอดคลอ้ง
กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ประมง ครบถ้วนทุกภารกิจของ
ภาควิชา 

ภาควิชา
ผลิตภัณฑ์
ประมง 

- - ยังไม่พบกิจกรรมการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ท่ี
ชัดเจน 

 

- วางแผนเพื่อกําหนดประเด็น
ความรู้ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
และดําเนินกิจกรรมด้านการ
จัดการความรู้ในภาควิชาให้
ครบถ้วนตามระบบการประกนั
คุณภาพ 

ภาควิชา
เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า 

- - ไม่มีการดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 

 

- ควรเร่งจัดหากระบวนการ เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาภาควิชาให้เป็น
สถาบันสู่การเรียนรู้ ท้ังนี้ควร
พิ จ า รณ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
ภาควิชาที่ครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
ประกอบการดําเนินการ  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

- - - 

องค์ประกอบที ่1  ปรชัญา  ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ (สกอ.) 

สํานักงาน
เลขานุการ 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขานุการ และ
มี ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ประจําสนักงานเลขาฯ มีการ
ถ่ า ย ท อ ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ สู่
หน่วยงานย่อย และบุคลากร
ประจําสนักงานฯ 

1. ควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติประจําปี 

2. ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ 

- ควร เสนอรายง านผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริ หารสํ า นัก ง าน
เลขานุการ และคณบดี 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

 

- - 
 

- 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก (สกอ.) 

สํานักงาน
เลขานุการ 

1. มีการพัฒนาสุนทรียภาพได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
บุคลากรที่ ดีในการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร 
2. มีการเสนอการปรับปรุง
ง า น ใ น แ ต่ ล ะ ง า น อ ย่ า ง
ครบถ้วน 

- มีการประเมินของนิสิตยังไม่
ครอบคลุมตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

1. ควรมีการติดตามประเมินผล
ของนิสิตอย่างต่อ เนื่ อง  และ
ครอบคลุมทุกภาควิชา 
2. มีการรณรงค์ให้นิสิตเข้าร่วม
การประเมิน 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

1 .ฝ่ายสนับสนุนวิชาการเป็น
ห น่ ว ย ง า น ก ล า ง ใ น ก า ร
ประสานและบริหารจัดการ 
การดําเนินงานในด้านการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิ จั ย  และการบริการ
วิชาการแก่สังคม ซ่ึงมีผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น

1.  จํ า น ว น เ งิ น ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยในปีงบประมาณ 2555 
เฉลี่ยต่อคนตํ่ากว่าเป้าหมาย
เม่ือเทียบกับจํานวนบุคลากร
วิ จั ยทั้ ง หมด  ทํ า ให้ ผลการ
ประเมินในปัจจัยนําเข้าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประ โยชน์ มี จํ านวนไ ม่มาก

1. ควรสนับสนุนให้ขอทุนให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะทุนจากภายนอก 
2.  ค ว ร มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
อัตรากําลังให้ชัดเจน 
3.  ควรจั ด ทํ าตารางสรุป ให้
ชัดเจนสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในแต่
ละข้อ 
4. การประเมินผลจากการรับทุน
วิจัย 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 
2. มีหน่วยงาน ศูนย์ สถานี
วิจัย และบุคลากรที่มีความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ  ทั ก ษ ะ ค ว า ม
ชํานาญ และประสบการณ์ใน
การสนับสนุนการเรียนการ
สอน การฝึกงาน การควบคุม 
การทอสอบวิเคราะห์คุณภาพ 
และการใช้เครื่องมือขั้นสูง 
3. หน่วยงาน ศูนย์ สถานีวิจัย 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้บริการแก่สังคมชุมชน
ท่ีตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 
และสามารถสร้างรายได้จาก
การให้บริการทางวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานของ
หน่วยงาน 

เท่าท่ีควร 
3. การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการมีจํานวนน้อย
เม่ือเทียบกับจํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ (สกอ.) 

สํานักงาน
เลขานุการ 

1 ผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 
2. มีสวัสดิการ  ส่งเสริมให้
บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี 
3.  มีการดํ า เนินการ  การ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ครบทุกประการ 

1. ติดตามแบบประเมินให้ได้
อย่ า งน้ อย  ร้ อยละ  80 ให้
บุคลากรสํานักงานเลขาฯ เข้า
ร่วมการสัมมนาประจําปี 
2.  แ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมก า ร
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
สํานักงานเลขาฯ 

1. ควรจัดทํานโยบาย และขอ
สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร เช่น โครงการ
สัมมนาประจําปี และให้บุคลากร
เข้าร่วมทุกคน 
2. ควรติดตามแบบประเมินให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3 .  ค ว ร มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจําสํานักงานแลขาฯ 

ฝ่าย
สนับสนุน

- - - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

วิชาการ 

องค์ประกอบทื ่4  การวิจัย (สกอ.) 

สํานักงาน
เลขานุการ 

- - ไ ม่ มี ขั้ น ตอนการกํ าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีและพัสดุอย่าง
ชัดเจน 

- ควรมีการจัดทําขั้นตอนการ
กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติงานด้านการบัญชีและ
พัสดุอย่างชัดเจน  (ทํา  Chart 
กระบวนการดําเนินการ) 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

- - - 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ.) 

สํานักงาน
เลขานุการ 

- - มีการดําเนินงานไม่ครบวงจร 
PDCA 

- ควรมีการดําเนินงานตามวงจร 
PDCA และให้บุคลากรหน่วยงาน
ย่อยมีความรู้  ความเข้าใจใน
ระบบประกันคุณภาพ 

ฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

- - - 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของ สมศ. 

 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะประมง สามารถวิเคราะห์จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

ภาควิชาการจัดการประมง 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต (สมศ.) 

              -  
 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 
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 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของภาควิชาอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามภาควิชาควรสนับสนุนและสง่เสรมิ
ให้คณาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (สมศ.) 

               ภาควิชามีความเข้มแข็งในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและมีการนํามาบูรณาการใช้ในการเรียน
การสอน  อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมให้มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) กับงานบริการ วิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกให้มากย่ิงขึ้น 

 

ภาควิชาชีววิทยาประมง 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต (สมศ.)  
 

- ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่าร้อยละ 50 
ควรจะต้ังเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 

 - 
 

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (สมศ.) 

- ภาควิชาควรมีการกําหนดแผนกิจกรรม/โครงการที่สง่เสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร ทัง้นี้เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

 

 

ภาควิชาผลติภัณฑ์ประมง 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต (สมศ.)  
-  

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 

 จุดที่ควรพัฒนา 
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- ยังไม่พบผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

- วางแผนเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (สมศ.) 
-  

 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต (สมศ.)  
 

 - 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 

 ภาควิชามีงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย จํานวนน้อย   เม่ือ
เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรหรือชุมชนภายนอกอยู่ในระดับพอใช้ (ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 9)  โดยไม่มีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนั้น ในการดําเนินงานด้าน
บริการวิชาการของภาควิชา ควรมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร 
พร้อมทั้งมีการประเมินเป้าหมายของแผน และมีการเน้นให้ชุมชนและองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน 
 

ภาควิชาวทิยาศาสตร์ทางทะเล 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต (สมศ.)  
 

- มีการสนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์ผลงานในวารสารและการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 
 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของภาควิชาอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตาม 
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1. ควรส่งเสริมใหมี้การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะวารสารที่จัดลําดับใน
วารสาร SJR : ISI หรือ Scopus  

2. ควรมีการส่งเสริมในการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น 
3. ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดทําบทความวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการจัดทํา

ตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (สมศ.) 
- ภาควิชามีความเข้มแข็งในด้านการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมและมีการนํามาบูรณาการใช้ในการ

เรียนการสอนการวิจัย อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมงานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกให้มากย่ิงขึ้น 

 

สํานักงานเลขานุการ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต (สมศ.) 
          1.  มีการดําเนินการในด้านสุนทรียภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น การจัดงานตามวันสําคัญ และประเพณีต่าง ๆ 
          2.  ให้ความสําคัญกับสถานที่ทํางานให้มีสุนทรียภาพที่สวยงาม 
 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

 - 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

- มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่อยู่ในเกณฑ์ดี 

- มีผลงานวิจัยหรือสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

- มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือเกณฑ์วิจัยในระดับดีมาก 
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- โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการขาดการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม 
 
 

บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะประมง ตามรอบปีการศึกษา 2554 เม่ือวันที่ 30  
ตุลาคม 2555 น้ัน คณะประมงได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  
โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 29 กิจกรรม 
และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 21 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 5 กิจกรรม 
และยังไม่ได้ดําเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

        กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                                          สาเหต ุ

1. มีการสํารวจความต้องการ
เครื่องมือ อปุกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเรียนการ
สอนที่ทนัสมยัใหเ้พียงพอ 

     เนื่องจากในปัจจุบันคณะประมงมีแนวทางปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภายใน โดยการยุบศูนย์คอมพิวเตอร์  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  ท้ังนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่จะสนับสนุนให้มี
การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันที่
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

2. จัดหาเครือ่งมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการเรียน
การสอนทีท่นัสมัยใหเ้พยีงพอ โดย
สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานและงบประมาณ 

3. การเชิญอาจารย์ในคณะทีไ่ด้รับการจด
สิทธิบัตรมาบรรยาย 

     ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงยังไม่ได้ดําเนินการในกิจกรรมการ
เชิญอาจารย์ในคณะฯ มาบรรยาย แต่ท้ังนี้คณะประมงได้กําหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการวิจัยในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
2:การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์คณะประมง 
พ.ศ. 2556-2560 ซ่ึงจักได้ดําเนินการในปีการศึกษา 2556 ต่อไป 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
คณะประมง 

รายงาน ณ วันที ่29 ตุลาคม 2555 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนงานดาํเนินการ     (ปีงบประมาณ) 
1. ไม่มกีาร
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา เพื่อนํา
ผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ประจํา 

1. ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานต่อผู้บรหิาร
และคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา ให้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้วนํา
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
โดยควรดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

สามารถดําเนินการได ้ 1.ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ (ฉบับเดิม) 
และรายงานต่อผู้บรหิาร 
และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สําหรบัการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (ฉบับ
ใหม่) 
 
 
2. นําข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (ฉบับ

- 1.1รายงานผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับเดิม) 
1.2 รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พร้อม
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสําหรบั
การปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ (ฉบับใหม่)   
2.1 แผนกลยุทธ์ 
(ฉบับใหม่) ที่ใช้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
คณะเป็นแนวทางใน

- ตลุาคม 2555 
 
 
 

ตลุาคม 2555 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2556 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
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ใหม่) และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ (ฉบับใหม่) 
 

การปรับปรุง 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนงานดาํเนินการ     (ปีงบประมาณ)  ต่อ 
- - - 3.ประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับใหม่) อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา ให้ข้อคดิเห็น
และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
   
4. นําข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี โดย
จะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี                  

- 3.1 รายงานผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับใหม่) 
3.2 รายงานผลการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ พร้อม
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสําหรบั
การปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจําปี 
4.1 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี ที่ใช้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจําคณะเป็น
ส่วนหนึ่งในการ
ปรับปรุง 

- เมษายน 2556 
 
 
 

เมษายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2556 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   (ปีการศึกษา) 
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1. มีการประเมิน
หลักสตูรที่ยังไม่มีการ
ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติซึ่งยังไม่
ถูกตอ้ง 

1. ควรประเมินหลักสตูร
ทุกหลกัสตูรที่ยังไม่มีการ
ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ 
ให้ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร 

สามารถดาํเนนิการได้ ปัจจุบัน
คณะประมงมหีลักสตูร จํานวน 
7 หลักสูตร ที่ดําเนนิการตาม
กรอบ มคอ.แล้ว และทุก
หลักสูตรจะสามารถดําเนนิการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิได้ภายในปี
การศึกษา 2556 

1. ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์/ภาควิชา/
สาขาวิชา มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการตามกรอบ มคอ. 
2. ตดิตามตรวจสอบการ
ดําเนินการของหลกัสตูรตาม
กรอบ มคอ. และเกณฑ์การ
ประเมินอื่น ๆ 

- 1. ผลการสํารวจ
ความตอ้งการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ 
2. รายการเครือ่งมือ  

- ตลุาคม 2555 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   (ปีการศึกษา)  ต่อ 
- - - - - อุปกรณ ์และเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ ที่
หน่วยงานได้รับ โดย
สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของ
หน่วยงานและ
งบประมาณ 

- - - 

2. ขาดการประเมินผล
ความสําเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน   

2. ควรประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป                 

สามารถดําเนินการได ้ 1. มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

- รายงานการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- เมษายน 2556 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ 3. ควรจัดหาเครือ่งมือ สามารถดาํเนนิการได้ โดยใน 1. มีการสํารวจความต้องการ - 1. ผลการสํารวจ - ธันวาคม 2555 รองคณบดีฝ่าย
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และเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนยังไม่ทันสมัยและ
ไม่เพียงพอ 

อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยให้
เพียงพอ 

เบื้องต้นคณะประมงจัก
ดําเนนิการสํารวจสถานภาพ 
และความต้องการครุภัณฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นแนวทางในการจดัทําแผน
จัดซื้อจัดหาต่อไป 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ใน
การเรียนการสอนทีท่ันสมัย
ให้เพียงพอ  

ความตอ้งการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ 

ประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

   2. จัดหาเครือ่งมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ โดย
สอดคลอ้งกับความต้องการ
ของหน่วยงานและ 
 

- 2. รายการเครือ่งมือ 
อุปกรณ ์และเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ ที่
หน่วยงานได้รับ  

- กุมภาพันธ ์2556 รองคณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   (ปีการศึกษา)  ต่อ 
- - - งบประมาณ - โดยสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของ
หน่วยงานและ
งบประมาณ 

- - - 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต    (ปีการศึกษา) 
1. การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับนิสิตยัง
ไม่ทั่วถึง 

1. ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่
นิสติ 

สามารถดําเนินการได ้โดยใน
เบื้องต้นคณะประมงได้เพิ่ม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและสือ่สารกับนิสติ
โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
ได้แก ่"เฟสบุค งานบริการ
การศึกษา คณะประมง มก." 
ร่วมกับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสือ่สารผ่านสือ่สงัคม
ออนไลน ์"เฟสบุค งาน
บริการการศกึษา คณะ
ประมง มก." โดยจะปรับปรุง
ระบบการประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อม
กับมีข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น

- "เฟสบุค งานบริการ
การศึกษา คณะ
ประมง มก." ที่มี
การปรับปรุงระบบ
การประชาสัมพันธ์
ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และ
มีข้อมูลที่ทันสมัย

- พฤศจิกายน 2555 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
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ที่ใช้อยู่เดิม ประโยชน์ ให้กับนิสิต     
2. การเชื่อมโยง "เฟสบุค 
งานบริการการศกึษา คณะ
ประมง มก." และเว็บไซต์
คณะประมง ให้เด่นชัด และ
สะดวกสําหรับนิสติในการ
เข้าถึง 

และเป็นประโยชน์
ให้กับนิสิต 

2. นิสติยังไม่ตระหนัก
และสนใจการเข้าร่วม
โครงการการพัฒนา
ด้านภาษา 

2. ควรจัดระบบหรือกลไก
ส่งเสริมให้นิสติตระหนัก
และสนใจการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาด้านภาษา 

สามารถดําเนินการได ้ 1. ปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาด้านภาษา แก่นสิิต
และผู้ปกครอง โดยเพิ่มช่อง
ทางการสือ่สาร เช่น "เฟสบุค 
งานบริการการศกึษา คณะ
ประมง มก." เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักและกระตุ้นความ 

- 1. การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้าน
ภาษาและ
ตอบสนองของนิสิต
ผ่าน "เฟสบุค งาน
บริการการศกึษา 
คณะประมง มก."   

- - 
 
 
 
 

 
 
 

 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 



278 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                                                        คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต    (ปีการศึกษา)  ต่อ 

- - - สนใจให้นิสิตเข้าร่วม (พ.ย.
55)    
2. ใช้กลไกการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การกวดขันการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการพฒันาด้าน
ภาษาของนิสิต  (มิ.ย.56)   
3. ใช้กลไกการสร้างแรงจูงใจ 
โดยการที่นิสติสามารถนํา 
การเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ใน
การบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
นิสิตตามกรอบของ 
transcript  (พ.ย.55)   
4. ใช้กลไกกิจกรรมของ
สโมสรนสิิตคณะประมง ใน
การให้ความรู้ถึงความสําคัญ
ของภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เตรียมความพรอ้มในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน  (มิ.ย. 
56)                      

- 2. เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้าน
ภาษาสําหรับ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
3.รายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
นิสติตามกรอบของ 
Transcript 
 
4. รายงานกิจกรรม
การให้ความรู้ถึง
ความสําคัญของ
ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
จัดทําโดยสโมสร
นิสติคณะประมง 

- มิถุนายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 2556 
 
 
 
 

มิถุนายน 2556 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ 

3. บัณฑิตรุ่นใหม่จาก
คณะขาดความอดทน
ในการทํางาน 

3. เพิ่มกิจกรรมพัฒนานิสิต
ให้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
จริง และฝกึความอดทนใน
การทํางาน 

สามารถดําเนินการได ้ 1. จัดโครงการที่เกีย่วข้องกับ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพิ่มเติมจากการฝกึงานภาค
ปกติและสหกิจ โดยเน้นการ

- 
 
 
 

ผลการประเมิน
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 

- พฤศจิกายน 2555 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ 
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สร้างความตระหนักด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของบัณฑิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต    (ปีการศึกษา)  ต่อ 

- - - คณะประมง (พ.ย..55)          
2. สนับสนุนการฝกึงานนอก
หลักสตูรให้นิสติเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อฝกึความ
อดทนในการทํางาน 

- - - - - 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย   (ปีงบประมาณ) 
1. อาจารย์หรือผู้วิจัย
ไม่ตระหนักถึง
ความสําคัญในเรือ่ง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
และการยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

1. ควรจัดอบรมและจัดทํา
ระบบจูงใจให้อาจารย์และ
นักวิจัยตระหนักถึง
ความสําคัญในการยืน่ขอจด
สิทธิบัตร / อนสุิทธิบัตร 

สามารถดําเนินการได ้ 1. เผยแพร่ขั้นตอนการยื่นจด
สิทธิบัตร    
2. เชิญอาจารย์ในคณะที่
ไดร้ับการจดสิทธิบัตรมา
บรรยาย 

- - จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริม
และจูงใจให้อาจารย์
และนักวิจัย
ตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
ยื่นขอจดสิทธิบัตร / 
อนุสิทธิบัตร 
 - รอ้ยละของ
โครงการ/กิจกรรม
ต่อจํานวนบุคลากร
วิจัยทั้งหมด 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

2. คณะยังไม่ส่งเสรมิ
การให้ความรูด้้าน
จรรยาบรรณแก่
นักวิจัยและบุคลากร 

2. ควรมีระบบกลไกส่งเสริม
ความรูด้้านจรรยาบรรณแก่
อาจารย์ นกัวิจัย และ
บุคลากร 

สามารถดําเนินการได ้ 1.เผยแพร่เอกสารบทลงโทษ
ในการละเมิดจรรยาบรรณ
งานวิจัย                2. จัด
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้
ความรูด้้านจรรยาบรรณของ
นักวิจัยแก ่
บุคลากรวิจัย 

- จํานวนบุคลากรวิจัย
ที่เข้าอบรม 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

3. สถานีวิจัยบางแห่ง 3. ควรพัฒนาสถานีวิจัยให้มี สามารถดําเนินการได ้ 1. สํารวจเครือ่งมือ อุปกรณ์ - 1. ผลการสํารวจ - มกราคม 2556 หัวหน้าฝ่าย
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ยังไม่ทําหน้าที่บูรณา
การกับการเรียนการ 

ความพร้อมในการเป็น
สถานที่ฝกึงานให้แก่นสิิต 

ที่ใช้ในการฝกึงาน                
2. จัดทําแผนการฝกึงาน 

ความตอ้งการ
เครื่องมือ 

สนับสนุน
วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย   (ปีงบประมาณ) ต่อ 
สอนในการเป็น
สถานที่ฝกึงานให้แก่
นิสติ 

- - ของนิสิต            
3. รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนการฝกึงานของนิสิต   
4. ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนการฝกึงานของนิสิต 

- 2. แผนการฝกึงาน
ของนิสิต 

- มกราคม 2556 หัวหน้าฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     (ปีการศึกษา) 
1. ยังไม่มีระบบ
ส่งเสริมให้อาจารย์
จัดทําโครงการ
บริการวิชาการ
ภายใต้แนวทาง
โครงการพัฒนา
วิชาการของ
มหาวิทยาลัย       
เกษตรศาสตร ์

1. ควรมีระบบส่งเสริมให้
อาจารย์จัดทําโครงการ
บริการวิชาการภายใต้
แนวทางโครงการพัฒนา
วิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สามารถดําเนินการได ้ 1. จัดทําระบบส่งเสริมให้
อาจารย์จัดทําโครงการ
บริการวิชาการภายใต้
แนวทางโครงการพัฒนา
วิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- จํานวนโครงการ
บริการวิชาการ 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

2. ยังมีการ
ประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการไม่
ครบทุกโครงการ 

2. ควรมีการประเมินผล
โครงการบรกิารวิชาการให้
ครบถ้วนทุกโครงการ 

สามารถดําเนินการได ้ 2. จัดทําระบบประเมินผล - จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
ผ่านการประเมินผล
เพิ่มขึ้น 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

3. รายละเอียดข้อมลู
ในแบบเก็บข้อมูลดบิ
ของโครงการบรกิาร
วิชาการยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. ควรจัดทํารายละเอียดใน
แบบเก็บข้อมูลดิบของ
โครงการบรกิารวิชาการให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สามารถดําเนินการได ้ 3. จัดทําระบบการเก็บข้อมูล - จํานวนโครงการที่มี
ข้อมูลดิบครบถ้วน
มากขึ้น 

- มกราคม 2556 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม   (ปีการศึกษา) 
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1. ไม่มี
คณะกรรมการ
รับผดิชอบดูแลด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ 

1. ควรมีการตั้ง
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรมเพื่อทํา 

สามารถดําเนินการได ้ ดําเนินการตั้งคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อ 

- คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปะและ 

- มกราคม 2556 คณบดี 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม   (ปีการศึกษา)  ต่อ 
วัฒนธรรมโดยตรง หน้าที่โดยตรง  ทําหน้าที่โดยตรง  วัฒนธรรม    

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   (ปีการศึกษา) 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   (ปีงบประมาณ) 
1.มีปัญหาด้านสภาพ
คลอ่งทางการเงิน ทํา
ให้เกิดความล่าช้าใน
การเบิก -  จ่าย 

- 
 
 

 

สามารถดําเนินการได ้ 1. ผู้บริหารคณะกําหนด
มาตรการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามระเบียบการยืม
เงินทดรองจ่ายอย่าง 

- มาตรการกํากับดูแล
การปฏิบัตติาม
ระเบียบการยืมเงิน
ทดรองจ่าย 

- พฤศจิกายน 2555 คณบดี 

2.อาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะ
จํานวนหนึ่งยังไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ 
การยืมเงินทดรอง
จ่าย ทําให้เกิดปัญหา
สภาพคลอ่งทาง
การเงิน 

2. ผู้บริหารคณะกําหนด
มาตรการการกํากับดูแล
การปฏิบัตติามระเบียบการ
ยืมเงินทดรองจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 

 เคร่งครัด      

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน   (ปีการศึกษา) 
1. ไม่มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน 

1. ควรนําผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางานเพื่อ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

สามารถดําเนินการได ้ กําหนดให้ผูร้ับผดิชอบตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผล
จากการประเมินคณุภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนา

- ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์มีการ
พัฒนาขึ้นจากปีก่อน

- ธันวาคม 2555 รองคณบดีฝ่าย
ประกัน

คุณภาพและ
สารสนเทศ 
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เพื่อส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ 

คุณภาพในแต่ละปี ไป
วิเคราะห์และดําเนินการหรอื
ประสานงานกับ
คณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง 
หรือร่วมรับผดิชอบโดยมี
เป้าหมายให้ผลการ 

หน้าทุกตัวบ่งชี้  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน   (ปีการศึกษา) ต่อ 
   ดําเนินงานมีการพัฒนาขึ้น

จากปีก่อนหน้าทุกตวับ่งชี้ 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
คณะประมง 

รายงาน ณ วันที่ 17 มิถุนายน  2556 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

1. ไม่มกีาร
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ และรายงาน
ต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
พิจารณา เพื่อนํา
ผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจํา 

1. ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานต่อผู้บรหิาร
และคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา ให้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้วนํา
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
โดยควรดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

1. ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับเดิม) และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สําหรบัการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (ฉบับ
ใหม่) 
2. นําข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ (ฉบับใหม่) และ
แผนปฏิบัติงานประจําปีที่
สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ 

-ประชุมระดมความ
คิดเห็นตอ่ (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
ประมง 

1.1 รายงานผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ (ฉบับเดิม) 
1.2 รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พร้อม
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสําหรบัการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับใหม่)         
 
2.1 แผนกลยุทธ์ (ฉบับ
ใหม่) ที่ใช้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
คณะเป็นแนวทางในการ

- มีการดําเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ในระหว่างการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
คณะประมง พ.ศ.2556-2560 โดย
คณะทํางานจัดทํา (ร่าง )แผน
ยุทธศาสตรค์ณะประมง พ.ศ.2556-
2560 และมีการจัดทําประชา
พิจารณ์ รวมทั้งนําเสนอผลการ
ดําเนินการตอ่ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ์คณะประมง พ.ศ.2556-
2560 

100 - คณะทํางาน
จัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์
คณะประมง 
พ.ศ.2556 - 

2560 
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(ฉบับใหม่)           ปรับปรุง 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน (ต่อ) 

  3. ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
(ฉบับใหม่) อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา ให้ข้อคดิเห็น
และข้อเสนอแนะ     

 3.1 รายงานผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ (ฉบับใหม่) 
3.2  รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ พร้อม
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสําหรบัการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

    



287 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                                                        คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
 

แผนปฏิบัติงานประจําปี 
  4. นําข้อคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี โดย
จะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

 4.1 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี ที่ใช้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
คณะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับปรุง 

    

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 

1. มีการประเมิน
หลักสตูรที่ยังไม่มี
การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติซึ่งยังไม่
ถูกตอ้ง 
 
 

1. ควรประเมินหลักสตูร
ทุกหลักสตูรที่ยังไม่มีการ
ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ 
ให้ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูร 
 

1. ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์/ภาควิชา/
สาขาวิชา มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการตามกรอบ มคอ.      
2. ตดิตามตรวจสอบการ
ดําเนินการของหลกัสตูรตาม
กรอบ มคอ. และ 

 1.1 จํานวนหลักสตูร/
รายวิชาที่มีการ
ดําเนินการตามกรอบ 
มคอ.  
              
1.2 รายงานการ
ดําเนินการตรวจสอบตาม
เกณฑ์การ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะประมงได้
มีการประเมินหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษา
แห่งชาติ ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้น
รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของ  
 

50 - งานบริการ
การศึกษา 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินอื่น ๆ  ประเมิน 
 
 
 
 

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4ยังไม่ได้
ดําเนินการผ่านระบบมคอ.ออนไลน ์
อย่างครบถ้วน 
- คณะประมง อยู่ระหว่างดําเนินการ
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2. ขาดการ
ประเมินผล 
ความสําเร็จของ
แผนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 
2. ควรประเมินผล 
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 

 
 
 
2.1 รายงานการ
ประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนายุคลากร 
 

3. เครือ่งมือ 
อุปกรณ์ และเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน
ยังไม่ทันสมัยและ
ไม่เพียงพอ 

3. ควรจัดหาเครือ่งมือ 
อุปกรณ์ และเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยให้
เพียงพอ 

1. มกีารสํารวจความต้องการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน
การสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอ 
2. จัดหาเครือ่งมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้เพียงพอ โดย
สอดคลอ้งกับความต้องการ
ของหน่วยงานและ
งบประมาณ 

 3.1 ผลการสํารวจความ
ต้องการเครือ่งมือ 
อุปกรณ์ และเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
ให้เพียงพอ  
3.2 รายการเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอ ที่หน่วยงาน
ไดร้ับ โดยสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของ 

- ด้วยในปัจจุบันคณะประมงมี
แนวทางปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภายใน โดยการยุบศูนย์คอมพิวเตอร ์
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคลอ้งกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในการที่จะสนับสนุน
ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร่วมกันทีส่ํานกับรกิารคอมพิวเตอร ์

   

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

    หน่วยงานและ     
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งบประมาณ 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพฒันานิสิต  

1. การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับนิสิต
ยังไม่ทั่วถึง 

1. ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่
นิสติ 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 
ผ่านสือ่สังคมออนไลน ์"เฟส
บุค งานบริการการศึกษา 
คณะประมง มก." โดยจะ
ปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับมี
ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ ให้กับนิสิต 

 1.1"เฟสบุค งานบริการ
การศึกษา คณะประมง 
มก." ที่มีการปรับปรุง
ระบบการประชาสัมพันธ์
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และมีข้อมูลที่ทันสมัย
และเป็นประโยชน์ให้กับ
นิสติ 

- งานบริการการศกึษา ไดด้ําเนินการ
ปรับปรุงเฟสบุคงานบริการการศกึษา 
ให้มีความทันสมัย และสามารถ
สื่อสารข้อมูลที่ถูกตอ้งครบถ้วนให้กับ
นิสติได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

100 - งานบริการ
การศึกษา 

  2. การเชื่อมโยง "เฟสบุค งาน
บริการการศกึษา คณะ
ประมง มก." และเว็บไซต์
คณะประมง ให้เด่นชัด และ
สะดวกสําหรับนิสติในการ
เข้าถึง 

      

2. นสิติยังไม่
ตระหนักและสนใจ
การเข้าร่วม
โครงการการพัฒนา
ด้านภาษา 

2. ควรจัดระบบหรือกลไก
ส่งเสริมให้นิสติตระหนัก
และสนใจการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาด้านภาษา 

1. ปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาด้านภาษา แก่นสิิตและ
ผู้ปกครอง โดยเพิ่มช่อง
ทางการสือ่สาร เช่น "เฟสบุค 
งานบริการการศกึษา คณะ
ประมง มก." เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักและกระตุน้ความ
สนใจให้นิสิตเข้าร่วม (พ.ย.    
  

 1. การประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้าน
ภาษาและตอบสนองของ
นิสติผ่าน "เฟสบุค งาน
บริการการศึกษา คณะ
ประมง มก." 

- มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้านภาษาและ
ตอบสนองของนิสิตผ่าน "เฟสบุค 
งานบริการการศกึษา คณะประมง 
มก." 

100 - งานบริการ
การศึกษา 

1. จุดที่ควร 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 4. ชื่อโครงการ/ 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงานตาม 7. ร้อยละ 8. 9. 
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พัฒนา ปรับปรุง (กลยุทธ์) กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพฒันานิสิต (ต่อ) 

  55)  
2.  ใช้กลไกการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การกวดขันการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการพฒันา      
ด้านภาษาของนิสิต  (มิ.ย.56)   
3. ใช้กลไกการสร้างแรงจูงใจ 
โดยการที่นิสติ 
สามารถนํา การเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ในการบันทึก
ชั่วโมงกิจกรรมนสิติตาม
กรอบของ transcript  (พ.ย.
55) 

  
2. เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาด้าน
ภาษาสําหรับผู้ปกครอง     
 
3.รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสติตาม
กรอบของ Transcript 

    

3. บัณฑิตรุ่นใหม่
จากคณะขาดความ
อดทนในการ
ทํางาน 

3. เพิ่มกิจกรรมพัฒนานิสิต
ให้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
จริง และฝกึความอดทนใน
การทํางาน 

1. จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพิ่มเติมจากการฝกึงานภาค
ปกติและสหกิจ โดยเน้นการ
สร้างความตระหนักด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของบัณฑิตคณะประมง (พ.ย
..55) 

 ผลการประเมินโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

- คณะประมงได้กําหนดนโยบายที่จะ
สนับสนุนให้นิสติไดม้ีโอกาส
ประยุกต์ใช้ความรู้ทีไ่ดร้ับจากการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง
โดยมกีารส่งเสริมใหน้ิสติได้รับการ
ฝกึงานภาคสนามภายในประเทศ
รวมทั้งสหกิจศกึษาที่ต่างประเทศ   

100 - คณะประมง /
ภาควิชา 

  2. สนับสนุนการฝกึงานนอก
หลักสูตรให้นิสติเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อฝกึความ
อดทนในการทํางาน 
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องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 

1. อาจารย์หรือ
ผู้วิจัยไม่ตระหนัก 

1. ควรจัดอบรมและจัดทํา
ระบบจูงใจให้อาจารย์และ 

1. เผยแพร่ขั้นตอนการยื่นจด
สิทธิบัตร  
 

 - จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริม  

1.คณะประมงได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน 

100 - คณะประมง/
ภาควิชา/ฝ่าย 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย (ต่อ) 
ถึงความสําคัญใน
เรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการยื่น
ขอจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
2. คณะยังไม่
ส่งเสริมการให้
ความรูด้้าน
จรรยาบรรณแก ่
นักวิจัยและ
บุคลากร 
 
3. สถานีวิจัยบาง
แห่งยังไม่ทําหน้าที่
บูรณาการกับการ

นักวิจัยตระหนักถึง
ความสําคัญในการยืน่ขอ
จดสิทธิบัตร / อนสุทิธิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
2. ควรมีระบบกลไก
ส่งเสริมความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก่อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากร 
 
 
 
3. ควรพัฒนาสถานีวิจัยให้
มีความพร้อมในการเป็น
สถานที่ฝึกงานให้แก่นสิิต 

2. เชิญอาจารย์ในคณะที่
ไดร้ับการจดสิทธิบัตรมา
บรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เผยแพร่เอกสารบทลงโทษ
ในการละเมิดจรรยาบรรณ
งานวิจัย    
2. จัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้ความรูด้า้น
จรรยาบรรณของนักวิจัยแก่
บุคลากรวิจัย 
1. สํารวจเครือ่งมือ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการฝกึงาน     

 - จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริมนกัวิจัย
ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร 
/ อนสุิทธิบัตร   
- รอ้ยละของโครงการ/
กิจกรรมตอ่จํานวน
บุคลากรวิจัยทั้งหมด    
 
 
จํานวนบุคลากรวิจัยที่เข้า
อบรม 
 
 
 
 
 
1. ผลการสํารวจความ
ต้องการเครือ่งมือ 
2. แผนการฝกึงานของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คณะประมงได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นขอจด
สิทธิบัตร ให้บุคลากรของคณะ
ประมงได้รับทราบผ่านทางเว็ปไซค์
ของคณะประมง โดยในปีการศึกษา  
2 มีบุคลากรคณะประมงได้ยื่นขอจด
สิทธิบัตรจํานวน 2 ผลงาน 
- คณะประมงได้ให้การสนับสนุนแก่
สถานีวิจัยประมงให้มีความพร้อมใน
การรองรับสถานที่ฝกึงานให้แก่นิสิต 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

คณะประมง/
ภาควิชา/ฝ่าย

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
ประมง 

 
 
 
 

คณะประมง /
ฝ่ายสนับสนุน 

วิชาการ 
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เรียนการสอนใน
การเป็นสถานที่
ฝกึงานให้แก่นิสติ 

2. จัดทําแผนการฝกึงานของ
นิสติ 
3. รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนการฝกึงานของนิสิต  
4. ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนการ 
ฝกึงานของนิสิต     

นิสติ ทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝกึงาน มีกระบวนการฝกึงาน
ภายใต้ระบบ PDCA รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรของสถานีให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

1. ยังไม่มีระบบ  1. ควรมีระบบส่งเสริมให้ 1. จัดทําระบบส่งเสริมให้  จํานวนโครงการ คณะประมง ภายใต้การกํากับดูแล 100  คณะประมง /  

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 

ส่งเสริมให้อาจารย์
จัดทําโครงการ
บริการวิชาการ
ภายใต้แนวทาง
โครงการพัฒนา
วิชาการของ
มหาวิทยาลัย       
เกษตรศาสตร ์

อาจารย์จัดทําโครงการ
บริการวิชาการภายใต้
แนวทางโครงการพัฒนา
วิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อาจารย์จัดทําโครงการบรกิาร
วิชาการภายใต้แนวทาง
โครงการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 บริการวิชาการ ของผู้บริหารได้มีการกําหนดให้
ภาควิชา / ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
กํากับ ดูแล และส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดจัดทําโครงการบรกิาร
วิชาการภายใต้แนวทางโครงการ
พัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  ภาควิชา / 
ฝ่ายสนับสนุน
วิชาการ 
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2. ยังมีการ
ประเมินผล
โครงการบรกิาร
วิชาการไม่ 
ครบทุกโครงการ 

2. ควรมีการประเมินผล
โครงการบรกิารวิชาการให้
ครบถ้วนทุกโครงการ 

2. จัดทําระบบประเมินผล  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ผ่านการ
ประเมินผลเพิ่มขึ้น 

คณะประมง ได้ มีการกํ าหนดใ ห้
ภาควิชา/ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
ดํา เนินโครงการบริการวิชาการ
ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก ก า ร  P D C A 
โดยในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา 
มีโครงการบริการวิชาการที่มีการ 
ดําเนินการครบถ้วนตามวงจร PDCA 
ยั ง ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก โ ค ร ง ก า ร 
ซึ่ งคณะประมงจักได้ดํ า เนินการ
พัฒนาแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้
มีผลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป 
 
 

30 - คณะประมง 

 
 
 
 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ไม่มี
คณะกรรมการ
รับผดิชอบดูแลด้าน

1. ควรมีการตั้ง
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรมเพื่อทํา

ดําเนินการตั้งคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อทําหน้าที่

 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะประมงมีการตัง้คณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อทํา
หน้าที่โดยตรงเรียบร้อยแล้ว 

100 - คณะประมง 
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ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
โดยตรง 

หน้าที่โดยตรง โดยตรง 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 

- - - - - - - - - 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ (ต่อ) 

1. มีปัญหาด้าน
สภาพคลอ่งทาง
การเงิน ทําให้เกิด
ความล่าช้าในการ
เบิก -  จ่าย 

 1. ผู้บริหารคณะกําหนด
มาตรการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามระเบียบการยืมเงิน
ทดรองจ่ายอย่างเคร่งครดั 

 มาตรการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามระเบียบการ
ยืมเงินทดรองจ่าย 

- ในปีการศึกษา 2555 คณะประมง 
โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ได้ขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้เพื่อเสริมสภาพ
คลอ่งของการบริหารจัดการคณะ
ประมง จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เป็นเงิน 
8,000,000 บาท 

100 - คณะประมง 

2. อาจารย์และ
บุคลากรภายใน
คณะจํานวนหนึ่งยัง
ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการยืมเงิน
ทดรองจ่าย ทําให้
เกิดปัญหาสภาพ
คลอ่งทางการเงิน 

2. ผู้บริหารคณะกําหนด
มาตรการการกํากับดูแล
การปฏิบัตติามระเบียบการ
ยืมเงินทดรองจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 
 

   - ผู้บริหารคณะกําหนดมาตรการการ
กํากับดูแลการปฏิบัตติามระเบียบ
การยืมเงินทดรองจ่ายอย่างเคร่งครัด 

100 - คณบด ี

 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ต่อ) 

1. ไม่มกีารนําผล
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน 
เพื่อส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ 

1. ควรนําผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางานเพื่อ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ 

กําหนดให้ผูร้ับผิดชอบตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนา
คุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และ
ดําเนินการหรอืประสานงานกับ
คณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในส่วนที่รับผดิชอบ
โดยตรงหรือร่วมรับผดิชอบ โดยมี
เป้าหมายให้ผลการดําเนินงานมีการ
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
ประสานงานกับคณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่
รับผดิชอบโดยตรงหรือร่วม
รับผดิชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผล
การดําเนินงานมีการพัฒนาขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ประสานงาน
กับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในส่วนที่รับผดิชอบ
โดยตรงหรือร่วมรับผดิชอบ โดยมี
เป้าหมายให้ผลการดําเนินงานมีการ
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 

 ผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้าทุกตัวบ่งชี้ 

- คณะประมงได้นําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัทํา (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร ์คณะประมง พ.ศ.
2556 - 2560 ทั้งนี้อาจยังไม่ส่งผล
กระทบให้เกิดการพัฒนาครบทุกตัว
บ่งชี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเริ่มต้น
การใช้แผนยุทธศาสตร ์

50   
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

 

  (เล่มรายงานการประเมินตนเองที่ส่งคณะกรรมการประเมินฯ จะไมม่ีขอ้มูลบทที ่5 ซ่ึงหลังจากที่
หน่วยงานรบัการประเมินคุณภาพภายใน เรียบร้อยแลว้ ขอให้เปล่ียนปกเป็น “รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน” แทน โดยให้ระบุขอ้มูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งฉบบั รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินฯ ระยะเวลาที่ดําเนินการประเมิน ไว้ในบทที ่5) 

 



297 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
 

ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ลําดับ 
ท่ี 

ลําดั
บท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1   จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 33  

2   จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 19  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนทั้งหมด 11  

4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1  

6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 5  

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข -  

9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน -  

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 5  

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5  

13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 5  

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท้ังหมด -  

15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง -  

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -  

18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -  

20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -  

22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ 

-  

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -  

25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  
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ลําดับ 
ท่ี 

ลําดั
บท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -  

27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -  

29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 11  

30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1  

32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 5  

34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5  

36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

7  

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1  

39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 3  

41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 3  

43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด -  

44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -  

46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -  

48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -  

50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ท้ังหมด 

-  

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -  

53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -  

55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -  
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ลําดับ 
ท่ี 

ลําดั
บท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

-  

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -  

60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -  

62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -  

64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

11  

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1  

67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 5  

69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5  

71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

11  

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1  

74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 5  

76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5  

78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

-  

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี -  

81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -  

83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -  
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ลําดับ 
ท่ี 

ลําดั
บท่ี
บน

ระบบ 
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CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 1,509  

86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา -  

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 1,279  

88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต -  

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 159  

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 159  

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) -  

92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -  

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 71  

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 68  

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 64  

96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 4  

97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเท่า 

68  

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 

1  

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

17  

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

50  

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ) 

-  

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 31  

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมวีุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

1  

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมวีุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

9  

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมวีุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

21  

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21  

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

-  

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ 6  
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109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

15  

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 15  

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

-  

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

2  

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

13  

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 1  

115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -  

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -  

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1  

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 25.55  

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 719.62  

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 636.37  

122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 60.04  

124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 23.21  

126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 56  

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

3,047  

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.16  

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.93  

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน

3.93  
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131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.05  

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

4.54  

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา -  

134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.54  

135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -  

136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท -  

137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -  

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 181  

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 179  

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

100  

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 8  

143 141 88 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา -  

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว -  

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 28  

146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท -  

147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร -  

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 

15,302.72  

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 192  

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) -  

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) -  

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

32  

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี -  
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ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.91  

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 19.49  

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 32  

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.91  

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่าน
การกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ด้วย] 

10  

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

-  

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

4  

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

5  

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1  

169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

-  

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ -  
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จังหวัด 

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ -  

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

-  

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

-  

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ -  

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

18  

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

11  

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

1  

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

-  

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

-  

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ 
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

10  

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

-  

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

-  

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ -  

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

-  

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

-  

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ -  
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187 185 92 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

6  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5  

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5  

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5  

191   จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภท
กิจกรรม 

14  

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 8  

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 1,739  

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1  

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ N/A  

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1  

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 140  

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 4  

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 780  

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

68  

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 68  

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

1  

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 5,477,726.66  

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,471,726.66  

197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 20,967,267.09  

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,967,267.09  

201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
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203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 64  

204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64  

205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 22  

208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22  

209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 4  

212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4  

213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 5  

216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5  

217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

42  

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42  

221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

6  

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  

225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับที่นับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

6  

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  
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229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

17  

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17  

233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

-  

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

-  

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

-  

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

-  

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  

250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

-  

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
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254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 16  

256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ -  

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 3  

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1  

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ -  

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

2  

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

-  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 46  

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน 

21  

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 3  

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

15  

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ํา
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.04  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)   

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน
เต็ม ๕) 

3.75  

269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 136.50  

270   จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

34  

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 28  

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอก
ประเทศ 

6  

271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 

70  
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   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ 65  

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 5  

272   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติ 

4  

   - ด้านการวิจัย 4  

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม -  

   - ด้านอ่ืนๆ -  

273   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ 

1  

   - ด้านการวิจัย 1  

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม -  

   - ด้านอ่ืนๆ -  

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 78,297,150.96  

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,03,135.79  

286   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และท่ีดิน 65,734,886.57  

   - ปีงบประมาณ 65,734,886.57  

   - ปีการศึกษา -  

287   ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 6,747,547.52  

288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ -  

289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย ์(ปีงบประมาณ) 317,380.00  

290   ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 97,118.35.00  

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 5,814,716.87  

292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 62,944,768.60  

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

  

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

  



310 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
 

ลําดับ 
ท่ี 

ลําดั
บท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด   

283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)   

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

  

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบสํานักงาน กพร. 

293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด   

294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี   

295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร   

296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง   

297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น   

298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ   

299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า   

300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน   

301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู   

302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์   

303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว   

304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม   

305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ   

306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย   

307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ   

308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

  

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เขมรที่กําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ทมิฬท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
พม่าท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิ
ลิปิโนท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มลายูท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ลาวที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

องค์ประกอบที่ 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 

323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   

324 308 609 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

  

325 309 610 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด 
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• คําสั่งแต่งต้ังต่างๆ 

 -  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศคณะประมง 
 -  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศคณะประมง 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะประมง (เพิ่มเติม) 
 -  แต่งตั้งคณะทํางานจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะประมง 
 

• ข้อมูลการจัดอันดับ 

 ข้อมูลอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวจิัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 
เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
No. List of 

lecturers/researchers to 
teaching or research 

(รายช่ืออาจารย์/นักวิจัยท่ีมา
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
den@wur.nl 

Wageningen 
University 

Netherland Ecotoxico 
logy 

3 
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 
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 ข้อมูลอาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรอืวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ) 
No. List of 

lecturers/researchers to 
teaching or research 

(รายช่ืออาจารย์/นักวิจัยท่ีไปสอน
หรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล์) 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

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. 

 

 

 ข้อมูลบุคลากรที่มีหน้าที่ใหค้ําปรึกษาและแนะนําด้านวิชาชีพแก่นิสิตทุกระดับ (Career Service 
Support) ) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
No. Name  

(รายชื่อบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษา
และแนะนําด้านวิชาชีพแก่นิสิตทุกระดับ) 

Position 
(ตําแหน่ง) 

Name  
(รายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่ทํางานใน

หน่วยงานด้านการให้คําปรึกษาและแนะนํา  

Position 
(ตําแหน่ง) 

1 Mrs.Pailin Jitchum Lecturer Mr. Wara Taparhudee Assoc. 
Prof. 

2 Mr. Wara Taparhudee Assoc. Prof. Mr. Phongchate Pichitkul Assist. 
Prof. 

3 Mr. Phongchate Pichitkul Assist. Prof. Mr. Soranuth Sirisuay Lecturer 

4 Mr. Soranuth Sirisuay Lecturer Mr. Subun Sathianchit Fishery  
Biologist 
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5 Mr. Alongot  Intarachart Head of 
Sriracha 
Fisheries 
Research 
Station 
(Fishery 
Biologist) 
 
 
 
 
 

Mr. Chatchai Thaitoongchin Fishery  
Biologist 

No. Name  
(รายชื่อบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษา
และแนะนําด้านวิชาชีพแก่นิสิตทุกระดับ) 

Position 
(ตําแหน่ง) 

Name  
(รายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่ทํางานใน

หน่วยงานด้านการให้คําปรึกษาและแนะนํา  

Position 
(ตําแหน่ง) 

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 

 
 

 ข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา (Exchange Students – Inbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Name Degrees Year Disciplines Faculty E-mail University Country Period 
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(ชื่อนิสิต) (ระดับ
ปริญญา) 

(ชั้นปี) (สาขาวิชา) (คณะ) (อีเมล์)  (ชื่อสถาบัน) (ประเทศ) (ระยะเวลา) 

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 

 ข้อมูลนิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรอืวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา (Exchange Students - Outbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

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  
And 
Water 
Quality 
Managem

 Jidapa.khatikarn 
@wur.nl 

Wageningen 
University 

Netherl
ands 

Msy 2012- 
July 2015 
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ent  

 

 ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (Non-Thai Undergraduate/ 
Graduate/Postgraduate Students) (ไม่รวมนิสิตแลกเปลี่ยน) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ)  

No. Name 
(รายชื่อนิสิต) 

Nationality 
(สัญชาติ) 

Full-time / 
Part-time 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะวิชา) 

ระดับปริญญาตรี 

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 

 

 

 

 

 บุคลากรประจําและพิเศษที่ได้รับรางวัลนานาชาติที่เก่ียวข้องกับงานวิจยั (Prolific Academic 
Experts) เชน่ Noble Prizes, Fields Metals, equivalent arts based awards (ระบุข้อมลูเป็น
ภาษาอังกฤษ) ช่วงเวลาของข้อมูล : 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 

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 
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  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 

 
 
 
 

 Who's who in the 
world  2011 

2010 1999 2010 Life 
Science 
Scientist 

http://bios.marquiswhos
who.com/kangsadan_ 
boonprab/biology_ 
professor/7700071 



318 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
 

  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 
Scientist 

http://www.international
biographicalcentre.com/ 
about_us.php 
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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 

 

 ข้อมูลสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (International Research Collaborations) ในช่วง 5 ปี 
(2551 - 2555) ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
No. List of institutions with a cooperation agreement 

(รายชื่อสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 
Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความร่วมมือ*)  

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 
information, research publication 

2008 
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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 
(รายชื่อสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความร่วมมือ*)  

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 
programs. 

2009 
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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 
6. Joint research 

2009 

No. List of institutions with a cooperation agreement 
(รายชื่อสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

   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 

9 COLLEGE OF AQUACULTURE AND FISHERIES CAN Viet Nam 1. Student exchange 2011 
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THO UNIVERSITY 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 

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 

(รายชื่อสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 
Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความร่วมมือ*)  

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 การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ โครงการงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนวสัดุ 
/อุปกรณ์ / ข้อมูลทางการศึกษา โครงการร่วมพัฒนาผู้บริหาร 

 

 ข้อมูลโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 

Sustaining Ethical The 
Aquacuture trad (SEAT Project) 

University of Striling UK Oct 2009- 
Yuly 2013 

12 million baht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการเพื่อพัฒนาชมุชน หรืออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (Community/Cultural 
Investment) ในระยะทางรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการตั้งแต่ปี 2551 - 2555 (ระบุข้อมลู
เป็นภาษาอังกฤษ)  

1. โครงการที่มีเงินสนบัสนนุ 
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 

Training for student in Sriracha district 
about environmental awareness    
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Station 

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 

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, 

 

 
 
 
 

 

• สถานที่สําหรับจัดกิจกรรมทางศาสนา (Religious Facilities on campus) ปีการศึกษา 2555 (ระบุ
ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

No. Religious Facility Name Brief 
Description 

Address Distance from the campus 

1 Yana sangwararam Temple Donation Chon Buri Orovine 182 km. 
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