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ขอมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑  ประวัตคิวามเปนมา 

 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ 2527 ช่ือสาขาประมง

น้ําจืด เริ่มเปดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง สาขาวิชาประมงน้ําจืด โดยมี

นักศกึษารุนแรก จํานวน 36 คน 

   ตอมาเมื่อวันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2532 ไดยกระดับมาเปนภาควิชาเทคโนโลยีการประมง 

สังกัดคณะผลติกรรมการเกษตรและในป พ.ศ. 2536 ไดเปลี่ยนจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง 

สาขาวชิาประมงน้ําจดื เปนหลักสูตร 4 ป ระดับปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 3 หลักสูตร 

คอื สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาการจัดการประมง และสาขาวิชาชีววิทยาการประมง และระดับ

ปริญญาตร ีหลักสูตร 2 ปเทยีบเรยีน สาขาวชิาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ไดรับการอนุมัติจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน

ระดับคณะ จากสภามหาวิทยาลัยแมโจ  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปจจุบันมีการจัดการเรียนการ

สอน จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ(การประมง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีการประมง) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา)        

มภีารกจิหลัก 4 ดาน คือ ดานการเรยีนการสอน การวจัิย การบรกิารวชิาการ และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา จะพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายที่จะสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการใหสามารถ

แขงขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และ

การมีสวนรวมเพื่อเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะฯ ที่ไดวางไว อีกทั้งจะพยายาม

เสรมิสรางภาพลักษณขององคกรและประชาสัมพันธเผยแพรสูสาธารณชน   
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๑.๒  วสิัยทัศน  พันธกจิ และวัตถุประสงค 

วสิัยทัศน 

“ มคีวามเปนเลศิทางวชิาการประมงและทรัพยากรทางน้ําในระดับนานาชาติ ” 

พันธกจิ 

1.  พัฒนาระบบจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ ใน

กระบวนการคดิ ปฏบิัต ิและมคีุณธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม 

2.  บูรณาการการวจัิยอยางมทีศิทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก

สังคม 

3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการใหบริการทางวิชาการเพื่อเปนศูนยการเรียนรู

เฉพาะทางอยางครบวงจร 

4.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร  มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาตโิดยใชหลักการพัฒนาบรหิารจัดการองคกรที่ด ี (Good Governance)  เพื่อใหบรรลุ

พันธกจิ 

วัตถุประสงค 

1.  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามความตองการของสังคมเพื่อใหเปนไปตามปรัชญา 

วสิัยทัศน และพันธกจิ 

2.  สงเสรมิความเปนเลศิทางวชิาการ การวจัิย ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

3.  การบูรณาการองคความรูที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และขีดสมรรถนะของชุมชน เสริมสราง

ภาพลักษณขององคกร 

4.  การดํารงศลิปวัฒนธรรม และรักษาระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

5.  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสทิธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 

๑.๓  สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

        จุดแข็ง  (strength) 

 ดานการเรยีนการสอน 

1.  สถาบันกอตัง้มากกวา ๒๐ ป ทําใหเปนที่รูจักและเปนแหลงความรูดานประมงทางภาคเหนือ 

คณะมช่ืีอเสยีงและผลงานดานการประมง 

2.  อาจารยมวีุฒปิรญิญาเอกจํานวนมาก 

3.  อาจารยมีความเช่ียวชาญ ความชํานาญแตละดาน ทําใหมีการเรียนการสอนที่เกิดความ

เขาใจจรงิและจากประสบการณตรง 
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4.  มหีลกัสูตรเทยีบเรยีน หลักสูตรปรญิญาตรแีละบัณฑติศึกษา  

5.  มกีารบรกิารวชิาการเพื่อเสรมิการเรยีนการสอนใหนักศึกษา  

6.  มฐีานเรยีนรูใหนักศกึษาไดปฏบิัตงิานจรงิ  

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศกึษา  

1.  นักศกึษาทุกหลักสูตรมคีวามสามัคคสีามารถรวมงานกันไดดี 

2.  กจิกรรมนักศกึษามกีารบูรณาการระหวางกจิกรรมเชิงวิชาการและเชิงปฏบิัติ 

ดานการวจัิย  

1.  เปนกลุมนักวิชาการที่มีศักยภาพสูง และมีความสามารถเฉพาะดานที่ครอบคลุมในทุก

ประเด็นของงานวจัิย 

2.  หนวยงานมคีวามพรอมดานการประสานงาน ความรวมมอื และเครอืขาย ทั้งจากภาคปฏิบัต ิ

และภาคทฤษฎ ี(อาจารย นักวจัิย จากหนวยงานอื่นๆ)  

3.  สามารถเขาถงึแหลงทุนวจัิยไดหลากหลาย  

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1.  บุคลากรมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ) และศักยภาพในการ

ใหบรกิารวชิาการ  

2.  มฐีานเรยีนรูทางดานการประมง  

3.  มอีงคความรูจากงานวจัิยที่หลากหลายและมเีอกสารเผยแพรสามารถพัฒนาและถายทอดสู

เกษตรกรได  

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1.  คณะใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 

2.  บุคลากรและนักศกึษาใหความรวมมอืในการจัดกจิกรรมอยางตอเนื่อง 

ดานการบรหิารและการจัดการ 

1.  องคกรมขีนาดเล็กงายตอการบรหิารจัดการ 

2.  บุคลากรมจิีตสํานกึที่ดตีอองคกรและมคีวามสามารถเฉพาะดาน 

3.  มรีะบบและกลไกในการบรหิารจัดการที่ดี 

ดานการเงินและงบประมาณ 

1  มีระบบและโปรแกรมทางการเงินสําหรับผูบริหารและบุคลากรที่ เกี่ยวของสามารถ

ตรวจสอบได 

2  บุคลากรผูปฏบิัตงิานมคีวามรูความสามารถ  

3  มกีารบรกิารที่ด ีสะดวก คลองตัว 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.  บุคลากรใหความรวมมอืในการทํางานดานประกันคุณภาพไดอยางมปีระสทิธภิาพ   
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จุดออน (Weakness) 

ดานการเรยีนการสอน  

1.  จํานวนนักศกึษาตอช้ันเรียนจํานวนมาก โดยเฉพาะวชิาบังคับ ทําใหดูแลนักศกึษาไมทั่วถงึ  

2.  พื้นฐานความรูของนักศกึษาแตกตางกันมาก นักศึกษาขาดการจัดการเรียนรู ทําใหสงผลเสีย

ตอการเรยีนตอยอดในวชิาเรยีนตอเนื่อง  

3.  อาจารยผูสอนไมสามารถทําใหนักศกึษาเขาใจในเนื้อหาทางทฤษฎแีละปฏบิัติ 

4.  นักวทิยาศาสตร ผูชวยนักวจัิย ในการชวยปฏบิัตงิานมไีมเพยีงพอ  

5.  อุปกรณการเรยีนการสอนและหองปฏบิัตกิารและระบบ IT ยังไมเพยีงพอ ชํารุดไมทันสมัย  

6.  มกีารลดเกณฑสอบผานใหต่ําลง ทําใหศักยภาพนักศึกษาในการทํางานและสอบแขงขันหลัง

จบการศกึษาลดลง  

7.  นักศึกษายังขาดทักษะดานภาษา ดานความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซยีน 

8.  การสนับสนุนดานการพัฒนาระดับบัณฑติศึกษายังไมเพยีงพอ 

9.  คณาจารยทํางานวจัิยในช้ันเรยีนนอยและขาดการบูรณาการเขากับการเรยีนการสอน 

10. มกีารบูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพันธกิจดานอื่น ๆ 

นอย 

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

1.  อาจารยและบุคลากรสวนใหญไมเห็นความสําคัญของกจิกรรมนักศกึษา  

2.  ขาดการสงเสริมศักยภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางมีระบบ (การคิด การเขียนและ

การหาแหลงทุน) 

3.  การดูแลนักศกึษาใหมยังไมทั่วถงึ 

4.  สโมสร และชมรมยังไมเขมแข็ง 

5.  ขาดการกําหนดอัตลักษณของนักศึกษา 

ดานการวจัิย 

1.  มทีุนจากแหลงทุนตางประเทศยังนอย  

2.  การบูรณาการการวจัิยและพันธกจิดานอื่น ๆ ยังมนีอย 

3.  ผลงานตพีมิพในวารสารที่มกีารอางอิงในฐานขอมูลระดับนานาชาตมิีจํานวนนอย 

4.  ขาดแคลนทรัพยากรการวิจัย เครื่องมือการวิจัยระดับสูง และตองใชเครื่องมือพื้นฐาน

รวมกับการเรยีนการสอน ทําใหไดคุณภาพของงานต่ํา 

5.  มเีครอืขายผูเช่ียวชาญตางประเทศนอย  
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ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม  

1.  ขาดกจิกรรมบรกิารวชิาการแกเกษตรกร ชุมชน เอกชน ที่สามารถสรางรายได 

2.  ขาดการประชาสัมพันธการใหบรกิารวชิาการทัง้ภายในและภายนอกคณะอยางตอเนื่อง  

3.  ขาดกจิกรรมบรกิารวชิาการที่มาจากความตองการของชุมชนอยางแทจรงิ 

4.  ขาดการบูรณาการบรกิารวชิาการ การเรยีนการสอน การวจัิยอยางเปนระบบ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1.  มกีารประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลายและตอเนื่องนอย 

2.  การกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการบูรณาการงานยังไมชัดเจนในดานทํานุบํารุง ฯ กับ

การเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา  

ดานการบรหิารและการจัดการ  

1.  การดําเนนิงานตามแผนระยะยาว (5 ป) ขาดความตอเนื่อง 

2.  ขาดระบบการบรหิารพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

3.  ทักษะการบรหิารงานของผูบรหิารยังไมไดเนนถงึคุณภาพของผลงาน 

4.  ขาดฐานขอมูลการรวบรวมผลประเมินการบริหารงานของคณะอยางตอเนื่อง (ขอมูล

ยอนหลังถงึปจจุบัน) 

5.  การจัดสรรภาระหนาที่ของบุคลากรไมเปนปจจุบัน 

6.  ผูบรหิารไมไดบรหิารงานตามแผนที่วางไวในบางกรณ ี

ดานการเงินและงบประมาณ 

1.  ผูบรหิารและบุคลากรบางสวนขาดความเขาใจดานการบรหิารงบประมาณ 

2.  ขาดการวเิคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากร  

3.  ขาดแนวทางในการแสวงหาทรัพยากรทางดานการเงินอยางชัดเจน 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.  ขาดการวจัิยสถาบันดานประกันคุณภาพการศึกษา  

 

๑.๔  สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

โอกาส (Opportunity)  

ดานการเรยีนการสอน 

1.  มสีถานที่ฝกงานรองรับอยางเพยีงพอ  

2.  มศีษิยเกาที่มศัีกยภาพมาก สามารถนํามาใชรวมกับการเรยีนการสอน  

3.  บริษัทเอกชนมีการขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศ ทําใหมีความตองการนักวิชาการดาน

การประมงเพิ่มขึ้น  

4.  มนีวัตกรรมวจัิยและเทคโนโลยใีหม ๆ ที่สามารถนํามาใชในการเรยีนการสอน 
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5.  มศูีนยเทคโนโลยชีีวภาพเปนศูนยกลางการเรยีนดานปฏบิัตกิาร 

6.  สกอ / มหาวทิยาลัยแมโจ ตองการยกระดับมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับ

นานาชาต ิ

7.  ชุมชน / องคการปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับการเกษตรและประมง 

8.  มกีารสนบัสนุนใหมกีารสรางเครอืขายในระดับภาคและระดับชาต ิ 

9.  มเีงินทุนกูยมืเพื่อการศึกษา 

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศกึษา  

1.  มกีารจัดประกวดแขงขันดานทักษะตาง ๆ มากขึ้น  

2.  มเีครอืขายดานพัฒนากจิกรรมนักศกึษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

3.  หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  

ดานการวจัิย  

1.  มหีนวยงานหรอืองคกร ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ใหทุนสนับสนุน   

2.  มหาวทิยาลัยมนีโยบายเปนมหาวทิยาลัยวจัิยและสงเสรมิดานเกษตรอนิทรยี 

3.  มศูีนยเทคโนโลยชีีวภาพดานการวจัิยของมหาวทิยาลัย 

4.  ผูบริโภคและตลาดมีความตองการผลิตภัณฑสัตวน้ําคุณภาพดี (มีคุณคาทางสารอาหาร มี

ความปลอดภัยในการบริโภค) ทําใหตองมีการวิจัยในหลายประเด็น และนโยบายของรัฐให

ประเทศไทยเปนครัวโลก  

5.  มกีารจัดตัง้กลุมความรวมมอืระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1.  มหีนวยงานภายนอก และศิษยเกาที่พรอมจะใหความชวยเหลอืและสนับสนุน 

2.  สามารถสรางพันธมติรในการใหบรกิารวชิาการกับหนวยงานตางๆ ได 

3.  รัฐบาลกําหนดใหมกีารจัดตัง้แหลงการเรยีนรูตลอดชีวติ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1.  รัฐบาลมีการสงเสริมใหทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความเปนไทย 

และการอนุรักษสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ 

2.  มหาวทิยาลัยตัง้อยูในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางดานศลิปวัฒนธรรม 

3.  มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมระหวาง

หนวยงานภายนอก สามารถสรางเครือขายและทํางานรวมกันไดทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ในทองถิ่น 

ดานการบรหิารและจัดการ 

1.  ในมหาวทิยาลัยและหนวยงานภายนอกมหีลักสูตร ฝกอบรมดานการบรหิารจัดการ 
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ดานการเงินและงบประมาณ  

1.  มหีลักสูตรการฝกอบรมความรูดานระเบยีบปฏบิัตดิานการเงินการคลังจากหนวยงานภายนอก 

2.  ตลาดมคีวามตองการลูกพันธุและผลติภัณฑทางการประมง 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

1.  มหีลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรูจากภายนอกหนวยงาน  

2.  มหาวทิยาลัยมรีะบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อจัดเก็บขอมูลอยางมปีระสทิธภิาพ  

อุปสรรค (Threat) 

ดานการเรียนการสอน  

1.  มสีถาบันคูแขงดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2.  สถานที่เรยีนอยูหางไกลจากแหลงเพาะเลี้ยง/ประมงทะเล 

3.  คุณภาพของนักเรยีนลดลง 

4.  รัฐบาลไมใหงบประมาณดานครุภัณฑที่เอื้อตอการเรยีนการสอน 

5.  จํานวนนักเรยีนและจํานวนนักศกึษาสาขาประมงในวทิยาลัยเกษตรกรรมลดนอยลง 

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

1.  แนวทางนโยบายการพัฒนานักศกึษาของมหาวทิยาลัยยังไมชัดเจน 

ดานการวจัิย 

1.  มคีูแขงดานการวจัิยเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันหาแหลงทุนสูง  

2.  แหลงทุนวจัิยเนนผลงานวจัิยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจรงิเพิ่มขึ้น 

3.  มหาวทิยาลัยจํากัดวงเงินวจัิยและไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน matching fund 

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม  

1.  ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง 

2.  กลุมผูสนใจที่ตองการรับบรกิารอยูหางไกลจากคณะ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมละสิ่งแวดลอม 

1.  คนยุคใหมมคีวามสนใจกจิกรรมดานศลิปวัฒนธรรมลดนอยลง  

2.  มคีวามเช่ือมโยงนอยระหวางศาสตรดานการประมงกับศลิปวัฒนธรรม 

ดานการบรหิารและการจัดการ 

1.  มหาวทิยาลัยมกีารปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนปฏบิัตงิานบอยครัง้ 

2.  มกีารเปลี่ยนแปลงการบรหิารการจัดการแบบใหมอยางรวดเร็ว  

ดานการเงินและงบประมาณ 

1.  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลมแีนวโนมลดลง 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.  มาตรฐานการประเมนิคุณภาพของคณะกรรมการประเมนิไมเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
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๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

1. การผลติบัณฑิตที่

เปนนักปฏบิัตทิันตอ

การเปลี่ยนแปลง    

มคีวามเช่ียวชาญใน

สาขาวิชา และเปนที่

ยอมรับในระดับ

สากล 

1.1 มหีลักสูตรที่มคีุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับทศิ

ทางการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1.1.1  ปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

(TQF) และสอดคลองกับทศิทางการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

1.1.2  พัฒนารายวิชาของกลุมวชิาศกึษา

ทั่วไปใหสอดคลองกับทศิทางการ

พัฒนามหาวทิยาลัยและการกาวสู

ประชาคมอาเซยีน 

 1.2 กระบวนการจัดการ

เรยีนการสอนที่มี

ประสทิธภิาพ 

1.2.1  พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ

เรยีนการสอน และสรางเครือขายกับ

ศษิยเกา 

  1.2.2  สนับสนุนใหนักศกึษานําเสนอผลงาน

วชิาการและเผยแพรผลงานทาง

วชิาการในวารสารที่ไดมาตรฐานทัง้

ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

  1.2.3  พัฒนาประสทิธภิาพการดําเนนิงาน

ดานสหกจิศึกษา 

  1.2.4  สงเสริมการเตรยีมความพรอมแกผูที่

สําเร็จการศึกษาในการหางานทําและ

ประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ 

  1.2.5  สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี

ทักษะดานเกงคดิ เกงคน เกงงาน 

และเกงวชิาการ ที่สอดคลองตาม

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค 

 1.3 มรีะบบการพัฒนา

คณาจารยและ

นวัตกรรมการเรยีนการ

สอน 

1.3.1  สงเสรมินวัตกรรมดานการเรยีนการ

สอนที่สรางสรรค 

 1.3.2  พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุน

การเขาสูตําแหนงทางวชิาการของ

อาจารยอยางเปนรูปธรรม 
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  1.3.3  พัฒนาสมรรถนะคณาจารยสูการ

ยอมรับในระดับตางประเทศ 

 1.4 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อ

ตอการผลิตบัณฑติที่มี

คุณภาพ 

1.4.1  พัฒนาปจจัยสนับสนุนตาง ๆใหเอื้อ

ตอการจัดการเรยีนการสอน 

2. บัณฑติมี

คุณลักษณะของ

บัณฑติที่พงึ

ประสงค เกง ด ี

และมคีวามสุข 

2.1 นักศกึษาและศษิยเกา

มศัีกยภาพและทักษะ

ในการดําเนนิชีวติตาม

คุณลักษณะของ

บัณฑติที่พงึประสงค 

2.1.1  สงเสรมิการพัฒนาบัณฑติใหเปน

บัณฑติเปนบัณฑติที่พงึประสงค 

2.1.2  สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและศษิยเกา 

3. ความเปนเลศิดาน

การวจัิยและ

นวัตกรรม 

3.1 นักวิจัยมอือาชีพและ

เปนที่ยอมรับ 

3.1.1  พัฒนาโจทยวจัิยที่เกี่ยวของกับ

การเกษตรอนิทรยี/Green/Eco เพื่อ

สงเสรมิการผลักดันงานวจัิยและ

นวัตกรรมที่มคีุณภาพและตอยอดได

ในเชิงพาณิชย ทําใหเกดิประโยชนทัง้

ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

  3.1.2  สรางบรรยากาศการวจัิยที่เอื้อตอ

นักวจัิยใหสามารถผลิตงานวจัิยที่มี

คุณภาพ 

 3.2 ผลงานวจัิยและ

นวัตกรรมที่มคีุณภาพ 

และเกดิประโยชนใน

ระดับชาตแิละ

นานาชาติ 

3.2.1  สนับสนุนการตพีมิพผลงานวจัิย 

บทความทางวชิาการทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 3.2.2  พัฒนาสมรรถนะนักวจัิยสูการเปน

นักวจัิยมอือาชีพและเปนที่ยอมรับ 

 3.2.3  สงเสรมิและผลักดันงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มคีุณภาพและตอยอดเชิง

พาณชิย เพื่อใหเกดิประโยชนใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ 
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  3.2.4  สงเสรมิการผลติผลงานวจัิยสูการ

สรางนวัตกรรมเชิงพาณชิยและ

นําไปใชประโยชนไดจรงิ 

  3.2.5  เพิ่มคุณภาพของงานวจัิยใหได

มาตรฐาน 

  3.2.6  สนับสนุนการจัดทําผลงานวชิาการที่

ไดรับการรับรองคุณภาพ 

  3.2.7 พัฒนาระบบกลไกการบรหิาร

ทรัพยสนิทางปญญาและสนับสนุน

ผลงานวจัิยหรืองานสรางสรรคให

ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสนิทาง

ปญญา 

  3.2.8  สนับสนุนการจัดทําคูมอื เอกสาร

เผยแพรที่ไดจากการสังเคราะห

งานวจัิยเขาสูองคความรูทางการ

ประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

 3.3 มรีะบบการบรหิาร

งานวจัิยและปจจัย

สนับสนุนที่มี

ประสทิธภิาพ 

3.3.1  พัฒนาการบรหิารเครื่องมอืวจัิย 

เครื่องมอืวทิยาศาสตรเพื่อสนับสนุน

งานวจัิยของคณาจารย นักวชิาการ 

และนักศกึษาทุกระดับ 

  3.3.1  พัฒนาการบรหิารเครื่องมอืวจัิย 

เครื่องมอืวทิยาศาสตรเพื่อสนับสนุน

งานวจัิยของคณาจารย นักวชิาการ 

และนักศกึษาทุกระดับ 

4. การบูรณาการองค

ความรูที่เพิ่มศักยภาพ

และขดีสมรรถนะของ

ชุมชนและสนองงาน

โครงการใน

พระราชดําริ 

4.1 เปนแหลงเรยีนรูตลอด

ชีวติของคนทุกระดับ 

4.1.1  การบูรณาการงานบรกิารวชิาการแก

สังคมกับพันธกจิอื่นๆ 

4.1.2  พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานดาน

บรกิารวชิาการใหเกดิประสิทธภิาพ 

 4.1.3  พัฒนาคณะเปนแหลงเรยีนรูตลอด

ชีวติของคนทุกระดับ 



๑๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

  4.1.4  พัฒนาฐานเรยีนรูภายในคณะให

สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูรับบรกิารอยางมปีระสทิธภิาพ 

  4.1.5  พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลาง

ใหบรกิารตาม Roadmap 

มหาวทิยาลัย 

  4.1.6  สรางเครอืขายความรวมมอืดาน

บรกิารวชิาการกับหนวยงานภายนอก

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

  4.1.7  สงเสรมิและสนับสนุนการใหบรกิาร

วชิาการดานการประมงในระดับ

นานาชาติ 

 4.2 เปนคณะที่สนองงาน

โครงการใน

พระราชดําริ 

4.2.1  สงเสรมิและสนับสนุนโครงการใน

พระราชดําริ 

5. การดํารง

ศลิปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนเิวศ

ของทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

5.1 ทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม และ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

5.1.1  พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5.1.2  สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร มี

สวนรวมในการสบืทอดประเพณี

วัฒนธรรมที่ดงีามไมใหสูญหาย 

  5.1.3  สงเสรมิการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมดานการ

ประมง 

  5.1.4  สนับสนุนการบูรณางานดานทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีน

การสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

 5.2 เปนศูนยกลางเรยีนรู

ตลอดชีวติดาน 

วัฒนธรรมเกษตรลานนา 

5.2.1 รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับวถิชีีวติและ

ภูมปิญญาดานการประมง 



๑๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

6. การพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการ

โดยยดึหลัก 

 ธรรมาภิบาล 

6.1 บุคลากรมทีักษะระดับ

มอือาชีพและเหมาะสม

ตอการพัฒนาคณะ 

6.1.1  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยตามแผนพัฒนา

บุคลากรใหบุคลากรมคีวามกาวหนา

ตามเสนทางในการทํางาน 

  6.1.2  สนับสนุนและพัฒนาประสทิธภิาพ

ดานการบริหารจัดการและการ

ทํางาน 

  6.1.3  สงเสรมิการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการทํางานและบริหารจัดการ

ตาม Road map มหาวทิยาลัย 

  6.1.4  พัฒนากระบวนการจัดการความรูให

มปีระสทิธภิาพเพื่อพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรยีนรู 

 6.2 มรีะบบบรหิารจัดการที่

มปีระสิทธภิาพและ

ประสทิธผิล 

6.2.1  ปรับปรุงการบริหารงานตามผลการ

ประเมนิอยางเปนรูปธรรม 

 6.2.2  พัฒนากระบวนการดําเนนิงานตามคํา

รับรองปฏบิัตริาชการ 

  6.2.3  พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ

การศกึษาเพื่อใหเกดิพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่อง 

  6.2.4  พัฒนากระบวนการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและจัดทําแผนการ

ปฏบิัตกิารประจําป และตดิตาม

ประเมนิผล 

  6.2.5  พัฒนาระบบบรหิารความเสี่ยงอยาง

ตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

  6.2.6  พัฒนาระบบและกลไกการเงนิและ

งบประมาณอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

 



๑๓ 

 

สํานักงานคณบดี 

งานบรหิารและธุรการ 

 

 

งานบรกิารการศกึษาและกจิการ

 

งานคลังและพัสดุ 

งานบรกิารวชิาการและวจิยั 

งานนโยบาย แผนและประกัน

 

หลักสูตร 

ระดับปรญิญาเอก 

ระดับปรญิญาตร ี

ระดับปรญิญาโท 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

๑.๖   โครงสรางหนวยงาน 

 ๑. โครงสรางองคกร 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

คณบดี 

 คณะกรรมการสงเสรมิกิจการคณะ คณะกรรมการประจําคณะ 

งานนโยบาย แผนและ 

ประกันคุณภาพ 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

งานบรหิารและธุรการ 

 

 
งานคลังและพัสด ุ

งานบรกิารการศึกษาและ 

กิจกรรมนักศึกษา 

งานบรกิารวิชาการและวิจัย 

ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาโท 

 รองคณบด ี คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 ฝายวิชาการและวิจัย 

ฝายพัฒนานักศึกษาและ 

กิจการพเิศษ 

ฝายวางแผนและ 

มาตรฐานการศึกษา 

๒.   โครงสรางการบริหาร 

 

 



๑๕ 

 

 

แผนการดําเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 

กจิกรรม 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  จัดทําการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสีย่ง             

๒.  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง             

๓.  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ             

4.  จัดสงควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงใหมหาวทิยาลัย             

5.   ตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผน             

6.  จัดทํารายงานรอบ ๖ เดอืน             

7.  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดอืน             

8.  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รอบ ๖ เดอืน             

9.  จัดสงรายงานรอบ ๖ เดอืน ใหมหาวทิยาลัย             

10. จัดทํารายงานรอบ 9 เดอืน             

11. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดอืน             

12. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รอบ 9 เดอืน             

13. จัดสงรายงานรอบ 9 เดอืน ใหมหาวทิยาลยั             

14. จดัทํารายงานรอบ 12 เดอืน              

15. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดอืน              

16. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รอบ ๑๒ เดอืน             

17. จัดสงรายงานรอบ 12 เดอืน ใหมหาวทิยาลัย             



๑๖ 
 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

 

๑. งาน/กิจกรรม การเรยีนการสอน 

 

๒. วัตถุประสงคของงาน/กจิกรรม 

 เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนใหกับนักศกึษาเปนไปตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว 

 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

นักศึกษาและคณาจารยมคีวามพงึพอใจตอกจิกรรมการเรยีนการสอน รอยละ 80 

 

๔. ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

๑. การจัดตารางสอน 

2. การจัดหองเรยีน 

 

๕. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

๑. จํานวนและขนาดความจุของหองเรยีนที่ใชในการเรยีนการสอน 

๒. มโีครงสรางอํานาจหนาที่ในการตัดสนิใจ 

๓. มกีารปฏบิัตติามระเบยีบ ขอบังคับของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
 

งาน/กิจกรรม การเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

(๑) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตามและ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(๖) 

1. การจัดตารางสอน การจัดตารางสอนซ้าํซอน 3 2 6 ปานกลาง ควบคุม - ตรวจเช็คความถูก

ตองทุกคร้ัง 

-จัดเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของ

คณะ 

-แจงเวยีนผูท่ี

เกี่ยวของ 

-ติดตามโดย 

รองคณบดฝีาย

วชิาการ 

งานบริการ

การศึกษา 

ก.ย.56 

2. การจัดหองเรียน 

(เฉพาะการเปดสอนใน

ภาคฤดูรอน) 

หองเรียนมไีมเพยีงพอ 

 

3 3 9 สูง ควบคุม -ขอความอนุเคราะห

ในการใชหองเรียนไป

ยังคณะ/หนวยงานท่ี

มหีองเรียนวาง 

-บันทึกแจงผูท่ี

เกี่ยวของในกรณท่ีี

ขอใชหองของ

หนวยงานอื่น 

-ติดตามโดยรอง

คณบดฝีาย

วชิาการ 

งานบริการ

การศึกษา 

ก.ย.56 

 

มจ. ๐๐๒(๒) 



๑๘ 
 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

 

๑. งาน/กิจกรรม กิจกรรมนักศึกษา 

 

๒. วัตถุประสงคของงาน/กจิกรรม 

 เพื่อใหนักศกึษามสีวนรวมในการจัดกจิกรรมและสามารถเรยีนรูวธิกีารดําเนินกจิกรรมไดครบตาม

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ (PDCA) 

 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

นักศกึษามคีวามรูและความเขาใจและสามารถนําไปดําเนนิโครงการได รอยละ 80 

 

๔. ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

๑. สํารวจความตองการของนักศกึษา 

2. การขออนุมัติจัดทํากจิกรรมและคาใชจาย 

3. ดําเนนิการจัดทํากจิกรรม  

4. ประเมนิและสรุปผลการดําเนนิกจิกรรม 

5. เสนอรายงานตอผูบรหิารและผูที่เกี่ยวของ 

 

๕. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

๑. มแีผนการจัดทําโครงการและแผนปฏบิัตกิารดําเนินโครงการอยางชัดเจน 

๒. มกีารปฏบิัตติามระเบยีบ ขอบังคับของทางราชการ 

3. มกีารมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรแกนักศกึษาที่รับผิดชอบ 

4. มกีารพัฒนาความรูใหแกนักศกึษาที่เปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
 

งาน/กิจกรรม กิจกรรมนักศกึษา 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

(๑) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตามและ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(๖) 

1. สํารวจความ

ตองการของนักศึกษา 

-ไดรับแบบตอบรับการ

สํารวจท่ีสงไปใหนักศึกษา

ไมครบถวน 

5 5 25 สูงมาก ควบคุม -กําหนดใหมกีาร

ติดตามแบบสํารวจ

ภาย 2 สัปดาห

ภายหลังจากการ

แจกแบบสํารวจไป

ยังหัวหนาช้ันป โดย

ใหมหีนังสอืติดตาม

เปนลายลักษณ

อักษร 

-จัดเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของ

คณะ 

-เผยแพรเปน

บันทึก 

-ขัน้เว็บไซดของ

คณะ 

-ติดตามโดยรอง

คณบดฝีาย

พัฒนานักศึกษาฯ 

งานกจิการ

นักศึกษา 

ก.ย.56 

2. ดําเนินการจัดทํา

กจิกรรม 

-ระยะเวลาการดําเนิน

กจิกรรมไมเปนไปแผน 

 

3 3 9 สูง ควบคุม -ประสานและ

ติดตามผูรับผดิชอบ

กจิกรรมอยาง

ตอเนื่อง 

-บันทึกแจงผูท่ี

เกี่ยวของ 

-ติดตามโดยรอง

คณบดฝีาย

พัฒนานักศึกษาฯ 

งานกจิการ

นักศึกษา 

ก.ย.56 

    

 

 

 

    

 

    

มจ. ๐๐๒(๒) 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

(๑) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตามและ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(๖) 

 -นักศึกษาไมใหความ

รวมมอืในการเขารวม

กจิกรรม 

4 4 16 สูงมาก ควบคุม -จัดทําสมุดบันทึก

การเขารวมกจิกรรม

ประจําตัวของ

นักศึกษา 

-บันทึกแจงผูท่ี

เกี่ยวของ 

-จัดเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของ

คณะ 

-ขึ้นเว็บไซดของ

คณะ 

-ติดตามโดยรอง

คณบดฝีาย

พัฒนานักศึกษาฯ 

งานกจิการ

นักศึกษา 

ก.ย.56 
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การควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

 

๑. งาน/กิจกรรม เงินทดรองราชการ 

 

๒. วัตถุประสงคของงาน/กจิกรรม 

๑. เพื่อใหการบรหิารงานเกี่ยวเงินทดรองราชการเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และ ถูกตองตาม

ระเบยีบ 

๒. เพื่อใหการบันทกึ-การควบคุม เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

๓. เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการไดมคีวามรูความเขาใจสามารถปฏบิัตงิานที่ไดรับมอบหมาย

เกี่ยวกับเงินทดรองราชการไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ถูกตองตามระเบยีบ 

 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

 1. ผูยมืเงินไดรับเงินยมืทดรองราชการภายใน 3 วันทําการ กรณเีอกสารถูกตองครบถวน 

 2. จํานวนลูกหนี้เงินยมืทดรองราชการที่ครบกําหนดชําระ คางชําระไมเกนิรอยละ 10 

 

๔. ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

๑. ตรวจสอบสัญญายมืเงินทดรองราชการและการอนุมัติการจาย 

๒. บันทกึการลางหนี้เงินยมืทดรองราชการ 

๓. การตรวจสอบลูกหนี้คงคาง 

๔. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 

๕. การบันทกึทะเบยีนคุมและการรายงานยอดเงินคงเหลอืประจําวัน 

 

๕. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

๑. มกีฎ ระเบยีบ เกี่ยวกับเงินทดรองราชการไวอยางชัดเจน 

๒. มคีําสั่งมอบหมายงานใหปฏิบัตงิานเปนลายลักษณอักษร 

๓. มคีูมอืการปฏบิัตเิกี่ยวกับการบรหิารเงินทดรองราชการที่สอดคลองกับระเบยีบ ขอบังคับ 

๔. มกีารปฏบิัตติามระเบยีบ ขอบังคับของทางราชการ 

๕. มกีารบันทกึทะเบยีนคุมลูกหนี้เงินยมืทดรองราชการ 

๖. มกีารจัดทําหนังสือเรงรัดการคนืเงินทดรองราชการ 

๗. การจัดทํารายงานเงินคงเหลอืประจําวันไมเปนปจจุบัน 
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การควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
 

งาน/กิจกรรม  เงนิทดรองราชการ 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

(๑) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตามและ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(๖) 

1.  การบันทึก 

การควบคุมและการ

รายงานยอดเงนิ

คงเหลอืประจําวัน 

จัดทํารายงานเงนิคงเหลอื

ประจําวันไมเปนปจจุบัน  

4 3 12 สูง ควบคุม -ประสานกับ

ผูรับผดิชอบอยาง

ตอเนื่อง ใหจัดทํา

รายงานเงนิคงเหลอื

ประจําวัน ณ วันท่ีทํา

รายการเงนิทดรอง

ราชการ 

-แจงเวยีนนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และ 

วธีิการปฏบัิติ

เกี่ยวกับรับเงนิและ

เก็บรักษาเงนิให

ผูเกี่ยวของทราบ 

-ติดตามโดย

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี 

-งานคลัง ก.ย.56 

 

มจ. ๐๐๒(๒) 
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การควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

 

๑. งาน/กิจกรรม งานจัดซื้อจัดจางโดยวธิีสอบราคา  

       เงินงบประมาณแผนดนิ 100,000- 2,000,000 บาท  

     เงินรายได                 500,000 – 4,000,000 บาท 

 

๒. วัตถุประสงคของงาน/กจิกรรม 

 1. เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมคีวามถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได  

 2. เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการมคีวามรูความเขาใจในระเบยีบการจัดซื้อจัดจาง 

 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

1. ดําเนนิการจัดซื้อจัดจางเสร็จสิ้นถูกตองตามระเบยีบ ไมเกนิ 30 วัน 

2. ผูใชบรกิารมคีวามพงึพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

 

๔. ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

๑. ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑที่จะจัดซื้อหรอืตรวจสอบความ

ถูกตองของแบบรูปและราคากลางของสิ่งกอสราง 

2. จัดทําบันทกึขออนุมัต ิคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ ประกาศและเอกสารสอบราคา 

3. หัวหนางานคลังและพัสดุ ตรวจสอบความถูกตอง  

4. หัวหนาสํานักงานคณบดี พจิารณากลั่นกรอง 

5. เสนอคณบดเีพื่ออนุมัต ิและลงนามในคําสั่งและประกาศสอบราคา 

6. สงเอกสารสอบราคาเพื่อเผยแพรและตดิประกาศ  เผยแพรเว็บไซตของมหาวทิยาลัยฯ  และ

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  เปนเวลาตดิตอกันไมนอยกวา  3  วัน  เพื่อรับฟงคํา

วจิารณ  หรือขอเสนอแนะ  หรอืความเห็นเปนลายลักษณอักษร  หรอืทางเว็บไซต  มายังมหาวทิยาลัยฯ  และ

สงใหคณะกรรมการพรอมคําสั่ง 

7. จัดเตรยีมซองเอกสารสอบราคาใหผูมอีาชีพมารับ 

8. ทําบัญชีผูรับซองสอบราคา  ใหผูมอีาชีพลงทะเบยีนเมื่อมารับเอกสารสอบราคา โดยมรีะยะเวลา

การแจกซองสอบราคาไมนอยกวา  10  วัน 

9. ลงทะเบยีนผูยื่นซอง เมื่อผูมอีาชีพยื่นซองสอบราคา 

10. รับซองและออกใบรับซอง เมื่อผูมอีาชีพยื่นซองสอบราคา 
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11. จัดทํารายงานผลการรับซอง  ใหหัวหนางานพัสดุลงนามเสนอประธานกรรมการเปดซอง

รับทราบและนัดกรรมการเปดซอง ตรวจคุณสมบัตผูิมีผลประโยชนรวมกัน 

12. นัดกรรมการเปดซอง 

13. คณะกรรมการเปดซองสอบราคารวมกันตรวจสอบคุณสมบัตผูิมีผลประโยชนรวมกัน 

14. จัดทํารายงานผลการตรวจคุณสมบัติผูมผีลประโยชนรวมกัน ใหคณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคาลงนาม 

15. จัดทํารายงานผลการแจงรายช่ือผูเสนอราคาที่มสีิทธไิดรับการคัดเลอืก 

16. จัดทําประกาศรายช่ือผูมสีทิธเิสนอราคา 

17. หัวหนางานคลังและพัสดุ ตรวจสอบความถูกตอง  

18. หัวหนาสํานักงานคณบด ีพจิารณากลั่นกรอง 

19. เสนอคณบดเีพื่ออนุมัติ และลงนามในคําสั่งและประกาศสอบราคา 

20. ตดิประกาศรายช่ือผูมีสทิธเิสนอราคา 

21. คณะกรรมการเปดซองรวมกันพจิาณาเอกสารหลักฐานและคัดเลือกผูเสนอราคา  ตามกําหนด

เปดซองสอบราคา 

22. จัดทํารายงานการพจิารณาผลการเปดซองสอบราคา  คณะกรรมการเปดซองตรวจสอบความ

ถูกตองและลงนาม 

23. หัวหนางานคลังและพัสดุ ตรวจสอบความถูกตอง  

24. หัวหนาสํานักงานคณบด ีพจิารณากลั่นกรอง 

25. เสนอคณบดเีพื่ออนุมัติ  

26. จัดทําหนังสอืแจงผูที่ไดรับการคัดเลอืกใหมาทําสัญญา 

27. ดําเนนิการจัดทําสัญญา ใหผูขายหรอืผูรับจาง และคณบดีลงนามในสัญญา 

28. สงสําเนาสัญญาใหคณะกรรมการตรวจรับ  และจัดเก็บสัญญาเขาแฟม 

29. รายงานการทําสัญญามวีงเงินเกนิ 100,000 ใหสรรพากร และสงสําเนาสัญญามวีงเงินเกนิ 1 

ลานให สตง. 

30. กรณจัีดซื้อจัดจางโดยใชเงินงบประมาณ  จะตองสรางขอมูลหลักผูขาย  สงใหคลังจังหวัดเพื่อ   

ทําการอนุมัตผูิขาย 

31. จัดทําหนังสอืแจงการปรับ เมื่อคูสัญญาผิดนัดไมสงมอบพัสดุหรอืสงมอบงานภายในเวลาที่

กําหนดตามสัญญา 

32. ดําเนนิการตามขัน้ตอนการตดิตามการสงมอบและตรวจรับ 

 32.1 ตดิตามการสงมอบงาน 

 32.2 ผูขายหรอืผูรับจางนัดสงมอบ ระยะเวลาสงมอบแตละสัญญาไมเทากัน 

 32.3 ผูควบคุมงานตรวจสอบความเรยีบรอยของงาน 
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 32.4 แจงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุหรอืตรวจการจาง เพื่อนัดกรรมการตรวจรับ 

 32.5 นัดกรรมการตรวจรับพัสดุ หรอืกรรมการตรวจการจาง 

 32.6 จัดทํารายงานตรวจรับ  ใหคณะกรรมการตรวจรับหรอืตรวจการจางลงนาม 

 32.7 หัวหนางานคลังและพัสดุ ตรวจสอบความถูกตอง 

 32.8 หัวหนาสํานักงานคณบด ีพจิารณากลั่นกรอง 

 32.9 เสนอคณบดเีพื่ออนุมัต ิ

 32.10 กรณจัีดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณจะตองทํา PO 

 32.11 จัดสงรายงานตรวจรับใหงานคลังเพื่อตัง้เบกิพรอมทัง้ทําทะเบยีนคุมครุภัณฑ 

33. จัดทําหนังสอืแจงสงวนสทิธกิารปรับ เมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุหรอืสงมอบงานเกนิกวาเวลาที่

กําหนดในสัญญา 

 

๕. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

๑. ความตองการทรัพยสนิของหนวยงาน 

๒. นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยสนิ 

๓. การกําหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 

๔. แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 

๕. กฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวของ 

๖. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกบทรัพยสนิ 

๗. บุคลากรมจํีานวนจํากัด 
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ) 

ตําแหนง คณบด ี

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

วันท่ี 24 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2556 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
 

งาน/กิจกรรม งานจัดซื้อจัดจางโดยวธิสีอบราคา (เงินงบประมาณแผนดนิ 100,000- 2,000,000 บาท / เงินรายได 500,000 – 4,000,000 บาท 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

(๑) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตามและ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(๖) 

จะกลาวถงึเฉพาะ

ขัน้ตอนการตรวจรับ

พัสดุ 

กรรมการตรวจรับบางราย

ไมมคีวามรูความ

เช่ียวชาญในรายการ

ครุภัณฑหรืองานกอสราง 

3 3 6 ปานกลาง ควบคุม - ติดตอทาบทามผูท่ี

จะมาเปนกรรมการ

ไวลวงหนา 

-ติดตอประสานงาน

กับกรรมการใน

รายละเอียดของ

ครุภัณฑหรือ

สิ่งกอสรางท่ีจะทํา

การตรวจรับให

ชัดเจน 

-จัดเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของ

คณะ 

-แจงเวยีนผูท่ี

เกี่ยวของ 

-ติดตามโดย 

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี/คณบดี 

งานคลัง

และพัสดุ 

ก.ย.56 

 
                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                  

 

มจ. ๐๐๒(๒) 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน (KPI) 1) ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตาม KPI อยางนอยรอยละ 60 2) ปจจัยเสี่ยงลดลงอยางนอยรอยละ 70  3) ดําเนินการตามแผนไมนอยกวารอยละ 90

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

(Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเปนที่ยอมรับในระดับสากล

1.1 รอยละของหลักสูตรที่

ไดรับการปรับปรุงตาม

มาตรฐาน TQF

รอยละ 100 1.1.1 ปรับปรุง

หลักสูตร ตาม

มาตรฐาน TQF เสร็จไม

ทันตามระยะเวลาที่

กําหนด

3 5 15 สูงมาก 1 4 ลด 1.1.1.1 ดําเนินการ

ปรับปรุงและติดตาม

ผลผานที่ประชุม

คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง

ทุกหลักสูตรไดรับการ

ปรับปรุงตามมาตรฐาน 

TQF ในระยะเวลาที่กําหนด

หลักสูตรไดรับการ

รับรองมาตรฐานทํา

ใหผูที่มีสวนไดสวน

เสียมีความเชื่อมั่นตอ

หลักสูตรของคณะ

รองวิชาการ/

ประธาน

ประจํา

หลักสูตร/

อัจฉรา

ก.ย.

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทํา หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป

รอยละ 70 1.2.1 บัณฑิตบางสวน

ขาดความรวมมือใน

การแกไขขอมูลการได

งานทําภายใน 1 ป

4 3 12 สูง 6 7 ลด 1.2.1.1 ติดตามและ

ประชาสัมพันธขอความ

รวมมือผานชองทางที่

หลากหลาย เชน 

เครือขายศิษยเกา 

facebook  SMS 

และเวบไซดของคณะ

จํานวนบัณฑิตที่เขามา

แกไขขอมูลการไดงานทํา 

ภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น

รองวิชาการ/

อัจฉรา

ก.ย.

1.2.1.2 ใหความรูแก

นักศึกษาถึง

ความสําคัญตอการให

ขอมูลการมีงานทําผาน

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ

ม.ีค.

รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ไดงานทํา

 หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

เพิ่มขึ้น สงผลใหเกิด

ภาพลักษณที่ดีตอผูมี

สวนไดสวนเสีย และ

สรางความเชื่อมั่นตอ

การผลิตบัณฑิตของ

คณะ

การบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา
ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ

เปา

หมาย

ป 56

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ระดับ

 risk

ระดับ

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได

 (ป 56)

ความ

เสี่ยง

ดานที่
คะแนน risk

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล

กระ

ทบ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

(Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา
ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ

เปา

หมาย

ป 56

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ระดับ

 risk

ระดับ

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได

 (ป 56)

ความ

เสี่ยง

ดานที่
คะแนน risk

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล

กระ

ทบ

1.3 รอยละความพึงพอใจ

ของนายจางตอคุณลักษณะ

ของบัณฑิตคณะ

รอยละ 76 1.3.1 นายจาง

บางสวนยังไมพึงพอใจ

บัณฑิตดานทักษะ

วิชาการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

ภาษาตางประเทศ

3 4 12 สูง 4 7 ลด 1.3.1.1 จัดกิจกรรม

สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคที่

เนนทักษะดานวิชาการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และภาษาตางประเทศ

บัณฑิตมีทักษะดาน

วิชาการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น

สรางความพึงพอใจ

ใหแกนายจางมากขึ้น

รองวิชาการ/

รองพัฒนา

นักศึกษา

ก.ย.

1.4 รอยละของอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 50 1.4.1 ขาดการจัดทํา

แผนการติดตามการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

อยางจริงจัง

4 3 12 สูง 3 4 ลด 1.4.1.1 จัดทํา

แผนการติดตามการ

ขอตําแหนงทางวิชาการ

แผนการติดตามการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

คณาจารยมีการยื่น

ขอตําแหนงทาง

วิชาการเปนไปตาม

แผนที่วางไว

คณบด/ี

รองวิชาการ

ก.ย.

1.4.2 ขาดการ

สงเสริมการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

อยางเปนรูปธรรม

4 3 12 สูง 3 4 ลด 1.4.1.2 จัดกิจกรรม

สงเสริมที่เอื้อตอการ

ขอตําแหนงทางวิชาการ

คณาจารยมีแรงจูงใจใน

การขอตําแหนงทางวิชาการ

คณะมีคณาจารยที่ยื่น

ขอตําแหนงทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น

คณบด/ี

รองวิชาการ

ก.ย.
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

(Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา
ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ

เปา

หมาย

ป 56

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ระดับ

 risk

ระดับ

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได

 (ป 56)

ความ

เสี่ยง

ดานที่
คะแนน risk

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล

กระ

ทบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

2.1 ผลการพัฒนาบัณฑิต

ตามอัตลักษณ

คะแนน 3.70 2.1.1 นักศึกษาขาด

คุณธรรมและ

จริยธรรมทําใหเกิด

เหตุการณที่ทําใหเสีย

ชื่อเสียง

3 5 15 สูงมาก 3 7 ลด 2.1.1.1 จัดทํา

แผนพัฒนาและ

มาตรการปองกันการ

เสียชื่อเสียงเกี่ยวกับ

คุณธรรมและ

จริยธรรมของนักศึกษา

แผนและมาตรการปองกัน

การเสียชื่อเสียงของ

นักศึกษา

ไมมีเหตุการณที่ทําให

เกิดการเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงตอคณะ

รองพัฒนา

นักศึกษา/

ประเสริฐ

ก.ย.

2.2 ระดับความสําเร็จของ

ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสาร

ระดับ 5 2.2.1 ขาดการสํารวจ

ความตองการของ

นักศึกษาและศิษยเกา

ในการจัดกิจกรรม

2 4 8 สูง 3 4 ลด 2.2.1.1 จัดทํา

แบบสอบถามสํารวจ

ความตองการของ

นักศึกษาและศิษยเกา

ในการจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมที่ตรงกับ

ความตองการของ

นักศึกษาและศิษยเกา

นักศึกษาและศิษยเกา

ไดเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณเกี่ยวกับ

วิชาชีพและสอดคลอง

กับความตองการและ

ทันตอสถานการณ

ปจจุบัน

รองพัฒนา

นักศึกษา/

ประเสริฐ

ก.ย.
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

(Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา
ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ

เปา

หมาย

ป 56

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ระดับ

 risk

ระดับ

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได

 (ป 56)

ความ

เสี่ยง

ดานที่
คะแนน risk

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล

กระ

ทบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม

3.1 ระดับความพึงพอใจ

ของนักวิจัยตอปจจัย

สนับสนุนตางๆ ดานการวิจัย

ระดับ 3.51 3.1.1 ขาดครุภัณฑที่

เอื้อตองานวิจัยขั้นสูง 

เนื่องจากงบประมาณ

จัดซื้อ จัดหามีจํากัด

3 4 12 สูง 6 1 ลด 3.1.1.1 สนับสนุน

งบประมาณการสราง

เครือขายความรวมมือ

การบริหารจัดการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร

รวมกันเพื่อใชดําเนิน

งานวิจัย

คณาจารยไดใชครุภัณฑ

ทํางานวิจัยตรงกับความ

ตองการ

ระดับความพึงพอใจ

ของคณาจารยตอ

ปจจัยสนับสนุนดาน

การวิจัยเพิ่มขึ้น

รองวิชาการ/

คณะกรรมการ

วิจัย

ก.ย.

3.1.1.2 กําหนด

เปาหมายดานงานวิจัย

ของคณะใหชัดเจน 

และวางแผนการ

จัดสรรงบประมาณใน

การจัดซื้อครุภัณฑ

รองรับ

เปาหมายงานวิจัย และ

แผนการจัดสรร

งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ

สามารถจัดสรร

งบประมาณรองรับใน

การจัดซื้อครุภัณฑที่

สนองตอเปาหมาย

งานวิจัยของคณะได

อยางเพียงพอ

3.1.1.3 แสวงหา

งบประมาณสนับสนุน

จากแหลงทุนอื่น ทั้ง

หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน

มีงบประมาณจากแหลงอื่น

เพิ่มขึ้นในการสนับสนุน

งานวิจัย

คณะมีงบประมาณใน

การสนับสนุนดาน

งานวิจัยเพิ่มขึ้น
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

(Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา
ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ

เปา

หมาย

ป 56

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ระดับ

 risk

ระดับ

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได

 (ป 56)

ความ

เสี่ยง

ดานที่
คะแนน risk

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล

กระ

ทบ

3.2 ระดับความสําเร็จใน

การบริหารจัดการงานวิจัย

ระดับ 5 3.2.1 ขาดระบบและ

กลไกเพื่อสรางงานวิจัย

บนพื้นฐานภูมิปญญา

ทองถิ่น หรือจากสภาพ

ปญหาของสังคม เพื่อ

ตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่น

และสังคม และ

ดําเนินการตามระบบที่

กําหนด

3 3 9 สูง 3 4 ลด 3.2.1.1 จัดทําระบบ

และกลไกเพื่อสราง

งานวิจัยบนพื้นฐานภูมิ

ปญญาทองถิ่นฯ และ

ดําเนินการตามระบบที่

กําหนด

ระบบและกลไกการสราง

งานวิจัยบนพื้นฐานภูมิ

ปญญาทองถิ่นฯ และ

ระบบการติดตามการ

ดําเนินงาน

ชุมชม ทองถิ่นไดรับ

ประโยชนจากงานวิจัย

ที่ตรงกับความตองการ

รองวิชาการ/

คณะกรรมการ

วิจัย

ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ

4.1 ระดับความสําเร็จ

กระบวนการบริการทาง

วิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม

ระดับ 5 4.1.1 ขาดการสํารวจ

ความตองการชุมชน

อยางเปนระบบ และ

กําหนดนโยบายดาน

การบริการวิชาการตอ

ชุมชนเปาหมายไมชัดเจน

2 5 10 สูง 3 4 ลด 4.1.1.1 ลงพื้นที่

สํารวจความตองการ 

และจัดทําระบบการ

ใหบริการวิชาการใน

ชุมชนเปาหมายอยาง

ชัดเจน

ชุมชนเปาหมายและระบบ

การใหบริการวิชาการที่

ชัดเจน

ชุมชนเปาหมายไดรับ

การบริการตรงกับ

ความตองการ

คณบด/ี

รศ.ดร.

เกรียงศักดิ/์

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและ

วิจัย

ก.ย.
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

(Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา
ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ

เปา

หมาย

ป 56

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ระดับ

 risk

ระดับ

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได

 (ป 56)

ความ

เสี่ยง

ดานที่
คะแนน risk

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล

กระ

ทบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 ระดับความสําเร็จของ

ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ 5 5.1.1 ขาดการกําหนด

ตัวบงชี้ความสําเร็จของ

การบูรณาการงานทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนและกิจกรรม

นักศึกษาที่ชัดเจน

3 3 9 สูง 3 4 ลด 5.1.1 กําหนดตัวชี้วัด

เพื่อวัดความสําเร็จของ

การบูรณาการงาน

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนและกิจกรรม

นักศึกษาที่ชัดเจน

ไดตัวชี้วัดที่วัดความสําเร็จ

ของการบูรณาการงาน

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนและกิจกรรม

นักศึกษาที่ชัดเจน

สามารถนําผลการ

ประเมินความสําเร็จ

ไปปรับปรุงการบูรณา

การอยางเปนรูปธรรม

หัวหนา

สํานักงาน

คณบด/ี

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6.1 รอยละความสําเร็จใน

การใชจายงบประมาณตาม

แผน

รอยละ 95 6.1.1 อุปกรณใน

หองปฏิบัติการและ

หองเรียนบางสวนยัง

ชํารุด และมีไมเพียงพอ

ตอการใชงานเนื่องอายุ

การใชงานคอนขางมาก

 และงบประมาณมีไม

เพียงพอตอการจัดซื้อ

4 4 16 สูงมาก 6 1 ลด 6.1.1.1 ควรมีการ

กําหนดมาตรฐานและ

ปริมาณของอุปกรณใน

หองปฏิบัติการให

สามารถใชงานได

ครอบคลุมในแตละ

รายวิชา เพื่อความ

คุมคาและคุมทุนของ

ทรัพยากร

มาตรฐานและปริมาณการ

ใชอุปกรณใน

หองปฏิบัติการในแตละ

รายวิชา

ทําใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา

และคุมทุน

รองวิชาการ/

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง/

อัจฉรา

ก.ย.

6.1.2 ระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการ/

กิจกรรมไมเปนไปตาม

แผนที่วางไว

3 3 9 สูง 2 4 ลด 6.1.2.1 ประสานงาน

และติดตาม

ผูรับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรมอยางตอเนื่อง

สามารถดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามระยะเวลาที่

กําหนด

การใชจายประมาณ

เปนไปตามระยะเวลา

ที่กําหนดไวในแผน

รองแผน/

งานแผน

ก.ย.
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

(Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา
ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ

เปา

หมาย

ป 56

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ระดับ

 risk

ระดับ

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได

 (ป 56)

ความ

เสี่ยง

ดานที่
คะแนน risk

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล

กระ

ทบ

6.2 ระดับความสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 5 6.2.1 ขาดระบบการ

ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนิน

กิจกรรมพัฒนา

คณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 รวมทั้งการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผน

ในปถัดไป

3 4 12 สูง 4 4 ลด 6.2.1.1  จัดทําระบบ

การติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา

บุคลากร และ

ดําเนินการอยางเปน

ระบบ รวมทั้งนําผล

การประเมินไป

ปรับปรุงแผนในปถัดไป

ระบบการติดตาม และผล

การประเมินเพื่อใชเปน

ขอมูลปรับปรุงแผนในป

ถัดไป

ทําใหทราบถึง

ประสิทธิภาพของ

กิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อนําขอมูลไปปรับใช

ในการจัดทําแผนป

ถัดไป

คณบด/ี

หัวหนา

สํานักงาน

คณบด/ี

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

ก.ย.

6.3 จํานวนครั้งของการเกิด

เปนขาวที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ

 ในเรื่องของบุคลากรขาด

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ

ครั้ง 0 6.2.1 คณะเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงจากการขาด

คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของ

บุคลากร

2 5 10 สูง 6 3 ลด 6.3.1.1 จัดกิจกรรม

สงเสริมดานคุณธรรม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณแก

บุคลากร

บุคลากรมีจิตสํานึกใน

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ

ไมมีเหตุการณที่ทําให

เกิดการเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงตอคณะ

คณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ

ก.ย.
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

(Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา
ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ

เปา

หมาย

ป 56

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ระดับ

 risk

ระดับ

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได

 (ป 56)

ความ

เสี่ยง

ดานที่
คะแนน risk

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล

กระ

ทบ

6.4 ระดับความสําเร็จการ

พัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู

ระดับ 4 6.4.1 ขาดการจัดเวที 

Share & Learn สําหรับ

ประเด็นองคความรูที่

กําหนดในแตละปอยาง

สม่ําเสมอ และบันทึก

องคความรูและแนว

ปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูไวให

ชัดเจน เพื่อใหสามารถ

นําไปใชประโยชนไดจริง

3 3 9 สูง 3 4 ลด 6.4.1.1 จัดกิจกรรม

ตามแผนการ

ดําเนินงานที่วางไวและ

รวมรวบองคความรู

และแนวปฏิบัติที่ดีใน

ฐานขอมูล KM บนเว็บ

ไซดคณะ เพื่อเผยแพร

ใหแกผูที่สนใจอยาง

ตอเนื่อง

สามารถดําเนินการจัด

กิจกรรมครบทุกประเด็น

ตามแผนที่วางไว และได

องคความรูที่เปนประโยชน

มีองคความรูที่เปน

ประโยชนในการ

นําไปใชประโยชนได

จริงใหแกผูที่สนใจทั้ง

ในและนอกหนวยงาน

รองแผน/

คณะกรรมการ

จัดการองค

ความรู

ก.ย.

หมายเหตุ :

ตัวชี้วัดจากความเสี่ยงที่คงเหลือจากปผานมา 1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 6.1

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.4

ตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.3, 6.4

ตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนรวมกับมหาวิทยาลัย 1.2, 2.1, 6.3

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ) 

ตําแหนง คณบดี 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
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