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บริหารความเสี่ยง : ระบบควบคุมภายใน 
 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

 
 

 
    
 

งานแผน นโยบายและประกันคุณภาพ 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา           

มหาวิทยาลัยแมโจ 



 
ก 

 คํานํา 

 
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  ไดใหความสําคัญตอการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามที่สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด ในขณะเดียวกันก็คํานึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและสามารถใชเปนแนวทางใน
การจัดวางระบบควบคุมภายในของคณะ อีกทั้งสรางความมั่นใจใหกับหนวยงานของคณะ ฯ วาผลสําเร็จของงานจะ
บรรลุผลตามเปาหมายเพราะไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ  ทั้งนี้ระบบ
ควบคุมภายในจะเริ่มสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคไดนั้น  บุคลากรทุกระดับไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน
ของการดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว 
 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา หวังเปนอยางยิ่งวาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภายในของคณะ  จะเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะและของมหาวิทยาลัยตอไป เพื่อที่จะกาวไป
ขางหนาพรอม ๆ กันอยางมั่นคง 
 
 
 
 
 
                      (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ) 

           คณบดคีณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
              ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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๑.๑  หลักการและเหตุผล ๑ 
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๑.๓  การดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒ 
๑.๔  แนวทางการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓        ๒ 

บทที่  ๒  ขอมูลพืน้ฐานของคณะ ๕ 
๒.๑  ประวัติความเปนมา ๕ 
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๒.๗  บุคลากร ๑๘ 
๒.๘  งบประมาณ ๒๐ 
๒.๙  จํานวนนักศึกษา ๒๐ 

บทที่ ๓  แนวทางการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ๒๑ 
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ค 

สารบญั (ตอ) 
 

 

 หนา 

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดานการบริหารสาํหรับผูบริหาร (แบบ คส.มจ. ๐๑) ๓๐ 
แบบสอบถามการประเมินผลวัตถุประสงคการควบคุมภายในสําหรับบุคลากร (แบบ คส.มจ. ๐๒) ๓๙ 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) แบบประเมินองคประกอบของการ  
ควบคุมภายใน 

๔๓ 

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  (แบบ คส.มจ. ๐๓) ๕๙ 
แบบตารางประเมินความเสีย่ง ๗๗ 
แผนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ( แบบ คส.มจ.๐๕) ๙๕ 
แผนการดาํเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๐๕ 
คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๑๐๖ 

 



   บทที่  ๑    
  บทนํา 

 
๑.๑  หลกัการและเหตผุล 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.)ไดกําหนดใหสวนราชการมีการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น  ซ่ึงประกอบดวย ๗ หมวด  ทั้งนี้ในหมวดที่ ๒    
วาดวยการวางแผนเชิงกลยุทธ   มีขอกําหนดไวประการหนึ่งวา   สถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับสถาบันท่ีชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานัก  
โดยแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาวตองครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ  ดานการดําเนินงาน          
ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ สําหรับในสวนของสํานักงานตรวจเงินแผนดินยังคงกําหนดให
มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายในเหมือนเชนที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด    
 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ไดมีการวิเคราะหแนวทางการ
ดําเนินงานตามระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ไดดําเนินการในปที่ผานมา   พบวาผล
การดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการวางแผนบริหารความเสี่ยง  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน  และจัดทํารายงานผลอยางเปนระบบ    แตอยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยเห็นถึงความจําเปนในการที่
ตองมีการปรับแนวทางการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓    เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน(สตง.)    จึง
กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยใหมีความเชื่อมโยง
กันเปนระบบเดียว  เพื่อใหสะดวกตอการบริหารจัดการ และมองเห็นผลลัพธในภาพรวม ครอบคลุมภารกิจหลัก ภารกิจ
รองไดอยางเหมาะสม  ดังนั้นทางคณะจึงตองนําแนวทางการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
๑.๒  วตัถุประสงคของการบริหารความเสีย่งและระบบควบคุมภายใน 

๑. เพื่อใหบุคลากรในคณะมีความเขาใจในเรื่องการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒. เพื่อใหคณะมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่สามารถสรางความมั่นใจใหแกผูมีสวนได
สวนเสียวาคณะมีการจัดการปจจัยเสี่ยงตาง ๆ อยางสมเหตุสมผล 

๓. เพื่อใหผลการดําเนินงานของคณะบรรลุผลตามเปาหมาย วัตถุประสงค 
 



 ๒

๑.๓  การดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  คณะไดมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ตามภารกิจของ
คณะ  ๖  ดาน  ไดแก 

๑. ดานการเรียนการสอน 
๒. ดานการวิจัย 
๓. ดานการบริการวิชาการ 
๔. ดานการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
๕. ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๖. ดานการบริหารจัดการ 
โดยคณะไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ครบถวนทั้ง  

๖  ดาน และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ๒๕๕๑ ( ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๒) คณะไดมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว  และจัดทํารายงานผลการประเมินสงใหมหาวิทยาลัยรับทราบและใชเปน
เอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  และเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ( ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) คณะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สงให
มหาวิทยาลัยรับทราบตอไป 

 
๑.๔  แนวทางการดาํเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓        
 จากที่กลาวมาแลววาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  เปนตนไป  คณะตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภายในควบคูกันไป  เพื่อใหสามารถตอบสนองตอขอกําหนดตามเกณฑเงื่อนไขของ สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นคณะ
จึงตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในครอบคลุมภารกิจทุกดาน  โดยกําหนดกรอบไว  ๔  ดาน
ไดแก 

๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ       
๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน     
๓. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล      
๔. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           

 
ซึ่งความเสี่ยงในแตละดานประกอบไปดวยประเด็นความเสี่ยงยอยๆ อีก ดังนี้   

 



 ๓

 ๑.   ความเส่ียงดานกลยุทธ  ไดมาจากการวิเคราะหความเสี่ยงดานตาง ๆ  ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานอยางรอบคอบ  ทั้งนี้หนวยงานจําเปนตอง
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงควบคูไปกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร /แผนกลยุทธ/ แผนปฏิบัติงานประจําป 
 ๒.  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  เปนการวิเคราะหความเส่ียงในกระบวนงานที่อยูในความรับผิดชอบ   
ตามภารกิจหลัก ๔  ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓.   ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล   เปนการวิเคราะหความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลท่ีจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน   
โดยเฉพาะความเสี่ยงดานการเงินและพัสดุ  และดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  ตองปรากฏอยูในแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ท้ังนี้หลักการพ้ืนฐานของการสรางธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ   ๖  ประการไดแก   
       ๑. หลักนิติธรรม  คือ  การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ียอมรับของ
สังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม  โดยถือวาเปนการ
ปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของตัวบุคคล 
 ๒. หลักคุณธรรม  คือ  การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดี
งามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 
 ๓. หลักความโปรงใส  คือ  การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา 
และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมลูขาวสารไดสะดวก    ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  และชวยใหการทํางาน
ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๔. หลักความมีสวนรวม   คือ  การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม  โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม ไดแก การ
แจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาด 
 ๕. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได คือ การที่บุคลากรทุกคน ทั้งฝายบริหารและฝายปฏิบัติการตอง
ตั้งใจปฏิบัติภารกิจหนาที่อยางดียิ่ง  โดยมุงใหบริการแกผูมารับบรกิาร มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การ
งานที่ตนรับผิดชอบอยูและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 
 ๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเปนตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดย
สวนรวม 
 
  
 



 ๔

 ๔.  ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   เปนการวางระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับกระบวนงานหลัก  โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ปองกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตาง ๆ โดย
สามารถพื้นฟูระบบสารสนเทศและการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย ( Back up and 
Recovery) 

๒. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ ( IT Contingency Plan) 

๓. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย( Security) ของระบบฐานขอมูล เชน ระบบ Anti-Virus 
ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 

๔. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ ( Access rights) 
 
 



บทที่ ๒ 
ขอมูลพื้นฐานของคณะ 

 
๒.๑ ประวัติความเปนมา 
 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗  เดิมเปนสาขาประมง
น้ําจืด  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  เร่ิมเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีรุนแรกในปการศึกษา ๒๕๒๘            
คือ หลักสูตร  ๒  ปตอเนื่อง สาขาวิชาประมงน้ําจืด (ทษ.บ.) มีนักศึกษารุนที่ ๑ จํานวน ๓๖ คน ตอมาในป พ.ศ. 
๒๕๓๒ไดแยกตัวออกจากภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตวมาเปนภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  สังกัดคณะผลิต
กรรมการเกษตร  เมื่อวันที่ ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๖  ไดเปดสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๒ ปเทียบเรียน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และหลักสูตร ๔ ป 
จํานวน ๓ หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  สาขาวิชาการจัดการประมง และสาขาวิชาชีววิทยาประมง 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ไดรับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแมโจใหเปนหนวยงาน
ระดับคณะ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานเทคโนโลยีการประมง มีภารกิจหลัก ๔  ดาน คือ ดานการเรียนการสอน  การวิจัย        
การบริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  จะพัฒนาองคกรในทุก ๆ ดานใหสอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  คณะฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการใหสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส เปนธรรม  การมีสวนรวม
เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา  วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะฯ ที่ไดวางไว  อีกทั้งจะพยายามเสริมสรางภาพลักษณ
ขององคกร  และประชาสัมพันธเผยแพรสูสาธารณชน พรอมใหการสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรเทาที่จะสามารถ
ทําไดใหองคกรมีความพรอมเพื่อออกไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับตอไป 
 
๒.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  พันธกิจ นโยบาย 
 

 ปรัชญา 
ปญญานํา คุณธรรมเดน เนนสามัคคี สูความเปนเลิศ 

 
 วิสัยทัศน 

 เปนคณะที่มีความเปนเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ําในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

 
 



 

 

๖ 

 วัตถุประสงค 
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ ในกระบวนการคิด ปฏิบัติ  และมีคุณธรรม สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ 
๒. เพื่อสรางงานวิจัยแบบบูรณาการ ดานการประมงและทรัพยากรทางน้ําอยางมั่นคงและปลอดภัยมี

ประโยชนตอสังคม 
๓. เพื่อสรางงานวิจัยแบบบูรณาการ ดานการประมงและทรัพยากรทางน้ําที่มั่นคงและปลอดภัยมี

ประโยชนตอการเรียนการสอนและบริการวิชาการแกสังคม  
๔. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร  มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
๕. เพื่อสรางความรวมมือทางดานวิชาการในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
 พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ ในกระบวนการคิด 
ปฏิบัติ  และมีคุณธรรม สอดคลองกับความตองการของสังคม 

๒. บูรณาการการวิจัยอยางมีทิศทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและบริการวิชาการแกสังคม 
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการใหบริการทางวิชาการเพื่อเปนศูนยการเรียนรูเฉพาะทาง

อยางครบวงจร 
๔. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร  มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดย

ใชหลักการพัฒนาบริหารจัดการองคกรที่ดี (Good Governance)  เพื่อใหบรรลุพันธกิจ 
 
 นโยบาย 

๑. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามความตองการของสังคมเพื่อใหเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน และ
พันธกิจ 

๒. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ การวิจัย ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. การบูรณาการองคความรูที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และขีดสมรรถนะของชุมชน เสริมสรางภาพลักษณ

ขององคกร 
๔. การดํารงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

 



 

 

๗ 

๒.๓ การวิเคราะหสภาพการณ SWOT Analysis 

 
จุดแข็ง 

 ดานการเรียนการสอน 
๑. สถาบันกอตั้งมากวา ๒๐ ป ทําใหเปนที่รูจักและเปนแหลงความรูดานประมงทางภาคเหนือ คณะมี

ช่ือเสียงและผลงานดานการประมง 
๒. อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก 
๓. อาจารยมีความเชี่ยวชาญ /ชํานาญแตละดาน ทําใหมีการเรียนการสอนที่เกิดความเขาใจจริงและจาก

ประสบการณตรง 
๔. จํานวนอาจารยมีความเหมาะสม มีจํานวนมากขึ้น 
๕. มีหลักสูตรเทียบเรียน หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
๖. นักศึกษามีความอดทนเขมแข็งดานการปฏิบัติ 
๗. มีตัวอยางสัตวน้ําใหศึกษาเพียงพอ 
๘. มีการบริการวิชาการเพื่อเสริมความรูใหนักศึกษา 
๙. มีสถานที่ อุปกรณ ฐานเรียนรูใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง 

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศึกษา 
๑. นักศึกศึกษามีความกระตือรือรนและเต็มใจชวยงานของคณะ 
๒. มีสโมสร และชมรมที่เขมแข็ง 

ดานการวิจัย 
๑. เปนกลุมนักวิชาการที่มีศักยภาพสูง และมีความสามารถคนละดานที่ครอบคลุมในทุกประเด็นของ

งานวิจัยทางประมง 
๒. มีความพรอมในระดับหนึ่ง ทางดานทรัพยากรการวิจัย เชน บอ อุปกรณพื้นฐาน เปนตน 
๓. หนวยงานมีความพรอมดานการประสานงาน ความรวมมือ และเครือขาย ทั้งจากภาคปฏิบัติ (กลุมเกษตรกร 

ชุมชน) และภาคทฤษฎี (อาจารย นักวิจัย จากหนวยงานอื่นๆ) 
๔. มีวารสาร และมีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. บุคลากรมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ (ประสบการณ) และศักยภาพในการใหบริการวิชาการ 
๒. หนวยงานมีความพรอม (บุคลากร / เครื่องมือ / สถานที่) ในการใหบริการวิชาการ 
๓. คณะมีฐานเรียนรูทางดานการประมง 
๔. มีแผนการใหบริการวิชาการอยางชัดเจน 
๕. หนวยบริการฯ มีเอกสารเผยแพรใหความรูแกเกษตรกร 
๖. มีงานวิจัยที่สามารถพัฒนาและถายทอดสูเกษตรกรได 

 



 

 

๘ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาธรรมละสิ่งแวดลอม 
๑. คณะใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 
๒. คณะมีความพรอมดานบุคลากรและทรัพยากร 
๓. บุคลาการสายสนับสนุนและนักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ดานการบริหารและการจัดการ 
๑. มีคณะกรรมการประจําคณะที่เขมแข็ง 
๒. องคกรมีขนาดเล็กงายตอการบริหารจัดการ 
๓. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะดาน 

ดานการเงินและงบประมาณ 
๑. มีระบบและโปรแกรมทางการเงินสําหรับผูบริหารที่สามารถตรวจสอบได 
๒. บุคลากรผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถ  
๓. องคกรมีขนาดเล็กงายตอการบริหารจัดการ 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
๑. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรูความรับผิดชอบ  ใฝรูในการพัฒนาตนเองทําใหทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   
 

จุดออน 
 ดานการเรียนการสอน 

๑. จํานวนนักศึกษาตอช้ันเรียนจํานวนมาก โดยเฉพาะวิชาบังคับ ทําใหดูแลนักศึกษาไมทั่วถึง  
๒. พื้นฐานความรูของนักศึกษาแตกตางกันมาก นักศึกษาขาดการจัดการเรียนรู ทําใหสงผลเสียตอการ

เรียนตอยอด / เรียนวิชาตอเนื่อง 
๓. นักศึกษายังไมเขาใจและใหความสําคัญของแตละวิชา 
๔. แมวานักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได แตนักศึกษามักไมเขาใจทฤษฎีที่อยูเบื้องหลังการปฏิบัติงาน 
๕. นักศึกษาเขียนรายงานและนําเสนองานในลักษณะการอภิปรายหนาชั้นไมดีพอ 
๖. ขาดการสงเสริมใหนักศึกษาเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
๗. นักศึกษาใหความสําคัญกับกิจกรรม (ซ่ึงปจจุบันเนนบันเทิง) มากกวาการเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคม 
๘. กลุม LAB / ปฏิบัติการใหญเกินไป 
๙. นักวิทยาศาสตร/ ผูชวยนักวิจัย ในการชวยปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 
๑๐. อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ ชํารุด ไมทันสมัย  หองปฏิบัติการยังไมเปนระเบียบขาดคุณภาพ 
๑๑. มีการลดเกณฑสอบผานใหต่ําลง ทําใหศักยภาพนักศึกษาในการทํางานและสอบแขงขันหลังจบ

การศึกษาลดลง  
๑๒. ผูบริหาร/อาจารยขาดความสนใจในการใหบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 
๑๓. อาจารยผูสอนจบไมตรงสายงานที่สอน (จบสายประมง /เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 



 

 

๙

๑๔. ขาดเทคนิคการสอนที่ดี การสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
๑๕. อาจารยมีภาระงานหลายดาน ทําใหการเรียนการสอนไมเต็มที่ 
๑๖. ขาดรางวัลและการชมเชยอาจารยที่สอนดีและทุมเทในการสอน 
๑๗. ความรับผิดชอบและทุมเทในการสอนของอาจารยแตกตางกัน 
๑๘. ขาดการวิจัยในชั้นเรียน 
๑๙. กิจกรรมเสริมดานการเรียนการสอนยังมีนอย 
๒๐.ขาดการบูรณาการดานงานบริการวิชาการ การวิจัยในการเรียนการสอน 
๒๑.ขาดหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 
๑. ขาดผูดูแลกิจกรรมนักศึกษา 
๒. บุคลากรบางคนไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา 
๓. ขาดการบริการ และสถานที่ในการทํากิจกรรมนักศึกษา 
๔. ขาดการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาอยางมีระบบ 

ดานการวิจัย 
๑. ขาดทิศทางงานวิจัยบูรณาการ ที่สามารถนําไปสูการใชประโยชนที่ชัดเจน 
๒. ประเด็นวิจัยของคณะฯ ไมครอบคลุมความสามารถของนักวิจัยทุกคน 
๓. การหาทุนยังเปนลักษณะสวนตัว และไมมีทุนจากแหลงทุนตางประเทศ 
๔. ขาดการบูรณาการ การวิจัย และการเรียนการสอน 
๕. ขาดผลงานตีพิมพในวาสารที่มีการอางอิงในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
๖. ขาดการเผยแพรขอมูลวิจัยของคณะฯ ทางสื่ออิเลคโทรนิค 
๗. ขาดแคลนผูชวยนักวิจัยที่มีตําแหนงประจํา 
๘. ขาดแคลนนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
๙. ขาดนักวิจัยมืออาชีพ ทํางานดีตอเนื่องไดประโยชนเชิงวิชาการเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ 
๑๐. ขาดแคลนเครื่องมือการวิจัยระดับสูง และตองใชเครื่องมือพื้นฐานรวมกับการเรียนการสอน ทําใหไดคุณภาพของงานต่ํา 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. ขั้นตอนกลไก (service profile) และกระบวนการในการบริการวิชาการยังไมเปนระบบ 
๒. ขาดการประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะอยางตอเนื่อง 
๓. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน / งบประมาณที่ใชมีจํากัด 
๔. ขาดการใหบริการวิชาการเชิงรุก 
๕. ไมมีการบูรณาการจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน/ การวิจัย 
๖. นักศึกษามีสวนรวมนอยในการใหบริการวิชาการ 
๗. หนวยบริการฯ มีเอกสารเผยแพรสวนของฐานเรียนรูไมครบทุกฐานเรียนรู 
๘. หนวยบริการฯ ไมมีเครื่องมือ อุปกรณ พื้นฐานของหนวย 



 

 

๑๐ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาธรรมและสิ่งแวดลอม 
๑. ขาดผูนําในการทํากิจกรรมและไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 
๒. ขาดการวางแผนการปฏิบัติการแบบบูรณาการ 
๓. นักศึกษาและบุคลากรบางกลุมไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 
๔. ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
๕. บุคลากรและนักศึกษามาจากหลากหลายพื้นที่ และมีวัฒนาธรรมที่แตกตางกัน 

ดานการบริหารและการจัดการ 
๑. บุคลากรมีสวนรวมในการทํากิจกรรมนอย 
๒. บุคลากรขาดการฝกอบรมทางการบริหารจัดการสมัยใหม 
๓. ระบบการจัดการฟารมยังไมไดมาตรฐาน 

ดานการเงินและงบประมาณ 
๑. การบริหารการใชจายเงินโครงการยุทธศาสตรไมตรงตามแผน 
๒. ผูบริหารขาดความเขาใจดานการบริหารงบประมาณ 
๓. ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีมีไมเพียงพอ 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
๑. คณะขาดกลไกการผลักดันประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 
๒. บุคลากรสวนใหญขาดความเขาใจอยางถองแทตอระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. บุคลากรยังใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษานอย 

 

โอกาส 
 ดานการเรียนการสอน 

๑. มีสถานที่ฝกงานรองรับ 
๒. มีการเชิญศิษยเกา ผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ 
๓. ปจจุบันและอนาคต ความสําคัญของประมงและทรัพยากรทางน้ํามีสูงมาก ทําใหมีความตองการ

แรงงานดานการประมงเพิ่มขึ้น 
๔. เทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิต (นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน) 
๕. บริษัทเอกชนมีการขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศ 
๖. มีการพัฒนานวัตกรรมวิจัยสูการเรียนการสอนมากขึ้น 
๗. มีศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเปนศูนยกลางการเรียนดานปฏิบัติการ 
๘. มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตร วิทยาลัยชุมชนเพิ่มขึ้น 
๙. มีการเปดสถานพิพิธภัณฑสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น 
๑๐. สกอ / ม.แมโจ ตองการยกระดับมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
๑๑. ชุมชน / องคการปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรและประมง 



 

 

๑๑

๑๒. มีการสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายในระดับภาค ชาติ ภูมิภาค 
๑๓. มีเงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 
๑. มีการจัดประกวดตางมากขึ้น 
๒. บุคลากรภายนอก มีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา ใหบริการสถานที่ในการทํากิจกรรมนักศึกษา 

ดานการวิจัย 
๑. มีหนวยงานหรือองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใหทุนสนับสนุน   
๒. มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเฉพาะกลุมวิจัยจํานวนมาก  ตั้งแตมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน

การวิจัย และยังมีแหลงทุนเปดโอกาสใหผูจบปริญญาเอกใหม ๆ 
๓. มหาวิทยาลัยกําลังขอเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
๔. มีศูนยเทคโนโลยีชีวภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๕. ผูบริโภคและตลาดมีความตองการผลิตภัณฑสัตวน้ําคุณภาพดี (มีคุณคาทางสารอาหาร มีความ

ปลอดภัยในการบริโภค) ทําใหตองมีการวิจัยในหลายประเด็น 
๖. ไทยเปนแหลงองคความรูทางประมง ทรัพยากรทางน้ํา และมีนักวิจัยที่มีคุณภาพในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. สกอ./สมศ.กําหนดใหการบริการวิชาการเปนประเด็นยุทธศาสตร/องคประกอบที่ตองปฏิบัติ 
๒. มีหนวยงาน เชน ปตท. และศิษยเกาที่จะใหความชวยเหลือและสนับสนุน 
๓. มีหนวยงานที่ใหบริการวิชาการทางดานการประมงที่สอดคลองกัน จึงเปนโอกาสในการสราง

พันธมิตรในการใหบริการวิชาการ 
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนดใหมีการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาธรรมและสิ่งแวดลอม 
๑. รัฐบาลมีการสงเสริมใหทํากิจกรรมตาง ๆ  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความเปนไทย และการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. มหาวิทยาลัยตั้งอยูในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม 
๓. มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงาน

ภายนอก สามารถสรางเครือขายและทํางานรวมกันไดทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถ่ินทองถ่ิน 
ดานการบริหารและการจัดการ 

๑. ในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมีหลักสูตร ฝกอบรมดานการบริหารจัดการ 
ดานการเงินและงบประมาณ 

๑. มีหลักสูตรการฝกอบรมความรูดานระเบียบปฏิบัติดานการเงินการคลังจากหนวยงานภายนอก 
ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

๑. มีหลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรูจากภายนอกหนวยงาน 
๒. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 



 

 

๑๒ 

อุปสรรค 
ดานการเรียนการสอน 

๑. มีสถาบันคูแขงดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
๒. สถานที่เรียนอยูหางไกลจากแหลงเพาะเลี้ยง/ประมง 
๓. การยอมรับของแหลงงานนอยลง 
๔. ระบบการคัดเลือกนักศึกษาไมดีพอ (คัดเลือกโดยภายนอกหรือสวนกลาง) 
๕. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน 
๖. ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรมีจํากัด 
๗. จํานวนนักศึกษาสาขาประมงในวิทยาลัยเกษตรกรรมลดนอยลง 
๘. จํานวนนักศึกษาวัยเรียนนอยลง (คนรุนใหมมีลูกนอย) 
๙. นักศึกษายังไมรูจักรายละเอียดของสาขาประมง จบแลวไปทําอะไร โอกาสในการเขาถึงแหลงงาน 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 
๑. แนวทางนโยบายการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน 

ดานการวิจัย 
๑. มีสถาบันการศึกษาจํานวนมาก ที่ทํางานวิจัยดานการประมงทําวิจัยมากขึ้น หาแหลงทุนเชนกัน เกิด

การแขงขันสูง    มีหนวยงานการวิจัยมากเกินไป หรือคูแขงดานการวิจัยเพิ่มขึ้น 
๒. แหลงทุนจํากัดขอบเขตวิจัย  และคุณสมบัติของผู เสนอขอทุนมากเกินไป   ทําใหผูมีความรู

ความสามารถ หรือนักวิจัยรุนใหมขาดโอกาส เชน สํานักวิจัยฯมีขอจํากัดเรื่องจํานวนโครงการของ
สํานักวิจัย 

๓. มหาวิทยาลัยไมไดสงเสริมการวิจัยอยางจริงจังดานการทุมงบประมาณ 
๔. จากสภาวะปจจุบัน สงผลใหงบประมาณที่จะไดนอยลง  และทุนวิจัยบางทุนจํากัดงบวงเงิน 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. เกษตรกรที่สนใจจริงๆ ยังไมทราบขอมูลการใหบริการวิชาการ 
๒. กลุมผูสนใจที่ตองการรับบริการอยูหางไกลจากคณะ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาธรรมละสิ่งแวดลอม 
๑. เด็กสมัยใหมไมสนใจเขารวมกิจกรรมนี้มากนัก 
๒. แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมเอื้ออํานวย 

ดานการบริหารและการจัดการ 
๑. มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๒. มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการแบบใหมอยางรวดเร็ว 

ดานการเงินและงบประมาณ 
๑. จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับมีแนวโนมลดลงตามจํานวนนักศึกษา 
๒. การตั้งเบิกเงินของมหาวิทยาลัยมีความลาชา 



 

 

๑๓

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
๑. มีการเปลี่ยนมาตรฐานในการประกันคุณภาพเกือบทุกป 
๒. มาตรฐานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินไมเหมือนกัน 
๓. การกําหนดตัวช้ีวัดบางตัวไมสามารถทําได เนื่องจากสภาพของแตละหนวยงานไมเหมือนกัน 
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๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  และกลยุทธคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

๑. การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคณุภาพ 
ตามความตองการของประเทศ 

๑.๑  บัณฑติของคณะเปนผูที่มีปญญา ความรู ทักษะ อดทน สูงาน
 มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวตอบสนองตอ 

  บริบทความเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑   มุงเนนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคม 

๒. ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม ๒.๑  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะโดยเฉพาะดานการ 
เกษตรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 ๒.๒ คณะเปนศูนยกลางการเรียนรูและเสริมสรางขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคลดานการ เกษตรเชิงบูรณาการ 

๒.๑.๑ สรางใหคณะเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) โดยเฉพาะในเชิงการเกษตร 

 

๓. การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพ
และขีดสมรรถนะของชุมชน 

๓.๑ คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทกุระดับ  
๓.๒ คณะมีการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการ 

ของภูมิภาคและประเทศ 

๓.๑.๑  สงเสริมใหคณะเปนผูนําและแหลงเรียนรู ชี้แนะดาน 
การบริการวิชาการแกสังคมโดยเฉพาะดานการเกษตร
เชิงบูรณาการ โดยเนนระบบเกษตรมั่นคงและปลอดภัย 

๔. การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
ระบบนิเวศของทรัพยากร  ธรรมชาติ 

๔.๑  ผูบริหาร อาจารย นักศกึษาและบุคลากรของคณะมสีวน 
 สําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ  

        ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๔.๑.๑  สงเสริมและสนับสนุนใหคณะเปนผูนําและมีสวนรวม
ในการสงเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  และ
การฟนฟูอนุรักษระบบนิเวศน  ธรรมชาติวิทยาอยาง
ตอเนื่อง 

๕. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ๕.๑ คณะมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลการมีสวนรวมเปนสากลและพึ่งพาตนเองได  

๕.๑.๑  มุงเนนการบริหารจัดการแบบมืออาชีพที่เอื้อตอการ  
     แขงขันได 

 
 

๑๔ 
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หัวหนาสํานักงานคณบด ี

คณะกรรมการประจําคณะ 

  

รองคณบดฝีายวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

คณบดี 
  

งานบริหารและ
ธุรการ 

งานคลังและพสัดุ 
งานบริการการศึกษา

และกิจการ
งานนโยบาย  แผน 
และประกันคุณภาพ 

งานบริการ 
วิชาการ และวิจัย 

 คณะกรรมการสงเสริมกิจการคณะ 

๒.๕ โครงสรางของคณะ

๑๕ 

 



 

 

๑๖ 

๒.๖  ภารกิจของคณะ 
  ๒.๖.๑ ดานการเรียนการสอน 

• หลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา) 

• ดานกํากับดูแลหลักสูตร 
  คณะมีการแตงตั้งกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อกํากับ

ดูแลและกําหนดโครงสรางหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ทําการประเมินหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตรและรายงานผลการ
ประเมินตอคณบดี คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะตามลําดับ และนําผล
ประเมินหลักสูตรไปทําการปรับปรุงอยางนอยทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร  เพื่อใหหลักสูตร
ตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตและทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

• ดานระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
คณะมีทุกหลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตรของคณะฯ ไดรับ
ทราบการใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตรที่เปดสอน    
โดยทางคณะมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยทุกหลักสูตรของคณะฯ ไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตรของแตละหลักสูตร  นํารายงานตอคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะ  และคณะกรรมการประจําคณะตามลําดับ      

• ดานการกําหนดเปาหมายและติดตามผลการดําเนินการของหลักสูตร  
   คณะมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต โดยในทุก

หลักสูตรของคณะฯ มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไวใน
หลักสูตร  และมีการติดตามวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอย
ละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร  
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา โดยทางคณะไดจัดทําโครงการติดตามและประเมินผล
บัณฑิตคณะเปนประจําทุกป  เพื่อนําผลการวิเคราะหขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตรหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอนใหดีขึ้น  

 
 
 



 

 

๑๗

• ดานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ เพื่อทําหนาที่สงเสริม

คณาจารยในคณะใหดําเนินการตามคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อใหคณาจารยถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางตอเนื่อง  และนํา
รายงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรายาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ซ่ึงกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน   

• ดานการจดัการทรัพยากรการเรียนการสอน 
คณะกรรมการมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหการใชทรัพยากรภายในฯ เพื่อวิเคราะห

ความตองการในการใชทรัพยากรภายในคณะใหเพียงพอตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการตรวจสอบทรัพยากรการเรียนการสอน ครุภัณฑ
การศึกษาคงเหลือเปนประจําทุกป  และนําผลการวิเคราะหแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะใหรับทราบ  เพื่อคณะกรรมการประจําคณะจะไดนําผลไปพิจารณาการขอครุภัณฑการเรียน
การสอน และจัดทําแผนการใชทรัพยากรการเรียนการสอนใหสอดคลองการความตองการของ
ผูเรียนและคณาจารยผูสอนตอไป 

 ๒.๖.๒ ดานการวิจัย 

• ดานระบบและกลไกการวิจยั 
  คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ เพื่อใหระบบการวิจัยของคณะเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนของมหาวิทยาลัยฯและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ และมีการกําหนดทิศ
ทางการวิจัยของคณะอยางชัดเจน โดยมีการสนับสนุนใหบุคลากรในคณะทําวิจัยรวมกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ และสงเสริมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

• ดานสนับสนนุงบประมาณการวิจยั 
  คณะมีการจัดสรรทรัพยากรดานการเงิน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคแก

นักวิจัยหนาใหม  โดยมีการพิจาณาการใหทุนวิจัยผานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของคณะ  
โดยใชเงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสนับสนุนนักวิจัย  จากแหลงเงินจากกองทุน
สนับสนุนงานวิชาการคณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรใหฝกหัดทํางานวิจัยอยาง
ถูกตอง และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเปนนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต   

 
 
 
 



 

 

๑๘ 

 ๒.๖.๓  ดานบริการวิชาการ  
คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการหนวยบริการวิชาการและวิจัยประจําคณะ เพื่อใหบริการวิชาการ

ความรูพื้นฐานแกเกษตรกร  และผูสนใจในดานการประมง  ดูแลและใหบริการแกผูมาติดตองานดาน
วิชาการ   เปนพี่เล้ียงในการใหบริการวิชาการและวิจัยแกนักศึกษาของคณะ  รวมทั้งใหคําปรึกษา  
แนะนําเกี่ยวกับงานวิจัยพื้นฐาน  อีกทั้งจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย  เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ         
โดยคณะกรรมการหนวยบริการวิชาการ ฯ  จะมีการประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการทํางานของหนวย
บริการและวิจัย  เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการฯ ในครั้งตอ ๆ ไป  และมีการนํา
ผลการปฏิบัติงานรายงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ และคณะกรรมการประจําคณะ 
ตามลําดับ   

๒.๖.๔  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ และกําหนดนโยบายที่

ชัดเจนและมีแผนงานรองรับ  ในการจัดโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ  เพื่อสงเสริมและกระตุนเตือนใหนักศึกษาและคณาจารยมีสวน
รวมในกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อคงไวซ่ึงประเพณีที่ดีงาม โดยผูรับผิดชอบ
แตละโครงการจะนําผลการปฏิบัติงานรายงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ และ
คณะกรรมการประจําคณะ ตามลําดับ   

 
๒.๗  บุคลากร 
 ๒.๗.๑ จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท 
 

บุคลากร 
ประเภท รวม 

(คน) 
รอยละ 

ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 

สายวิชาการ ๑๐ ๗ - - ๑๗ ๔๗.๒๒ 
สายสนับสนุนวิชาการ ๒ ๙ ๔ ๔ ๑๙ ๕๒.๗๘ 

รวม ๑๒ ๑๖ ๔ ๔ ๓๖ ๑๐๐.๐๐ 

 
  ๒.๗.๒  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวม 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
๒ ๑๑.๗๖ ๖ ๓๕.๓๐ ๙ ๕๒.๙๔ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
 



 

 

๑๙ 

  ๒.๗.๓  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
๙ ๕๒.๙๔ ๘ ๔๗.๐๖ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
๒.๗.๔  รายช่ือบุคลากร 
 

๑. ดร.จงกล พรมยะ คณบดี /  อาจารย ระดับ ๗ 

๒. ดร.จิราพร โรจนทินกร รองคณบดีฝายวิชาการ / อาจารย ระดับ ๗ 

๓. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เมงอําพัน รองศาสตราจารย  ระดับ ๙ 

๔. รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย รองศาสตราจารย ระดับ ๙ 

๕. ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 

๖. ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ ผูชวยศาสตราจารย 

๗. ผศ.เทพรัตน อึ้งเศรษฐพันธ ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 

๘. ผศ.ทิพสุคนธ พิมพพิมล ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 

๙. ผศ.อภินันท สุวรรณรักษ ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘ 

๑๐. ผศ.ชนกันต จิตมนสั ผูชวยศาสตราจารย 

๑๑. ดร.บัญชา ทองมี อาจารย  ระดับ ๗ 

๑๒. อาจารยกระสินธุ หังสพฤกษ อาจารย ระดับ ๗ 

๑๓. ดร.อุดมลักษณ มณีโชติ อาจารย 

๑๔. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล อาจารย 

๑๕. อาจารยจอมสุดา ดวงวงษา อาจารย 

๑๖. อาจารยวุฒิพจน ศุภวิริยากร อาจารย 

๑๗. อาจารยสุดาพร ตงศิริ อาจารย 

๑๘. นางผองพรรณ กันธิยะ หัวหนาสํานักงานคณบดี 

๑๙. นายสุฤทธิ์ สมบูรณชัย นักวิชาการเกษตร ๖ ระดับ ๖ 

๒๐. นายอานุภาพ วรรณคนาพล นักวิชาการประมง 

๒๑. นายขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม นักวิทยาศาสตร 

๒๒.  น.ส.ณัฏฐกานต  มุกดาจตุรพักตร นักวิทยาศาสตร 

๒๓. นางจรรยา ภูคําวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี 

๒๔. น.ส.อัจฉรา ไสลภูมิ นักวิชาการศึกษา 

๒๕. นางพิไลวรรณ ศรีพรหมมา นักวิชาการพัสดุ 

๒๖. น.ส.กัลยารัตน ใจเมคา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๒๗. นายวีระวัฒน ฟงเย็น นักวิชาการศึกษา 

๒๘. น.ส.จิราพร มอญเลิศ เจาหนาบริหารงานทั่วไป 

๒๙. น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี 



 

 

๒๐

รายชื่อบุคลากร (ตอ) 

๓๐. นายสมาน ใจมุก พนักงานหองปฏิบัติการ 

๓๑. นายวินัย การะเกตุ พนักงานหองปฏิบัติการ 

๓๒. นายอุทัย คําดวงดาว พนักงานบริการ 

๓๓. นายมานิตย พรหมมา ชางฝมือ 

๓๔. นายเกษม สมบัติ คนงานเกษตร 

๓๕. นายสุพจน สุวรรณ คนงานเกษตร 

๓๖. นายพงษศักดิ์ กองคํา คนงานเกษตร 

 
๒.๘  งบประมาณ 

ในปงบประมาณ  ๒๕๕๓  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มีงบประมาณในการ
ดําเนินการ  ดังนี้  

-   งบประมาณแผนดิน       จํานวน    ๗,๔๖๕,๓๐๐.๐๐  บาท 
-   งบประมาณเงินรายได    จํานวน      ๖,๑๐๙,๒๐๐.๐๐  บาท 
    รวม    ๑๓,๕๗๔,๕๐๐.๐๐  บาท 

 
๒.๙  จํานวนนักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
ปการศกึษา ๒๕๕๐ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
ปริญญาตรี  (๔ ป ) ๑๙๐ ๑๓๓ ๓๒๓ ๑๙๑ ๑๔๓ ๓๓๔ ๑๙๘ ๑๔๒ ๓๔๐ 
ปริญญาตรี  (๔ ปเทียบเรียน) ๑๐๔ ๔๔ ๑๔๘ ๑๒๑ ๓๑ ๑๕๒ ๑๐๑ ๒๖ ๑๒๗ 
ปริญญาตรี ( สมทบ ๒ ป  ) ๙๔ ๓๔ ๑๒๘ ๑๐๓ ๓๗ ๑๔๐ ๒๓ ๖ ๒๙ 
ปริญญาโท ๑๒ ๒๐ ๓๒ ๑๒ ๒๑ ๓๓ ๑๓ ๑๖ ๒๙ 

รวม ๔๐๐ ๑๒๑ ๖๓๑ ๔๒๗ ๒๓๒ ๖๕๙ ๓๓๕ ๑๙๐ ๕๒๕ 



บทที่ ๓ 
แนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

 
  ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในนั้น   การสรางความเขาใจในเรื่องของ
ความหมายและคําจํากัดความของเนื้อหาที่เกี่ยวของ   และการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน จะเปนสวนเสริม
ใหมีกรอบแนวคิดที่ตรงกันท้ังองคกร 
 
๓.๑  ความหมายและคําจํากัดความ 

 ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ/การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหาย(ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงคของหนวยงาน 

การบริหารความเสี่ยง  หมายถึง   กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการ
กําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุงหวังใหหนวยงานบรรลุผลตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคกร 

ระบบควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรขององคกรกําหนดใหมีข้ึน  
เพ่ือใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานขององคกรจะบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๑.  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ไดแก  การดําเนินงานและการใชทรัพยากรของ
องคกร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองคกร 

๒.  ความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน  ไดแก  การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและ
ภายนอกองคกรใหเปนไปอยางถูกตอง  เชื่อถือไดและทันเวลา 

๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  ไดแก  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีองคกรไดกําหนดขึ้น 
  สภาพแวดลอมการควบคุม  หมายถึง  ปจจัยตาง ๆ  ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นในหนวยงาน หรือทํา
ใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีข้ึน  ในกรณีตรงขามสภาพแวดลอมอาจทําใหการควบคุมยอหยอนลงได  ไดแก ปรัชญา
และรูปแบบการทํางานของผูบริหาร  ความซื่อสัตยและจริยธรรม   ความรู  ทักษะความสามารถของบุคลากร การจัด
โครงสรางขององคกร เปนตน 

 
        



 ๒๒ 

๓.๒  แนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
๑. การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายและกลยุทธขององคกร 
๒. การระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยง 
๓. การประเมินความเสี่ยง 
๔. การจัดการความเสี่ยง 
๕. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ไดกําหนดไวพรอมการจัดทํารายงาน

๓.๓   องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. การติดตามประเมินผล 

 
๓.๔  ความสอดคลองระหวางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  เริ่มขึ้นตั้งแตการกําหนดกลยุทธ/เปาหมาย แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติงานขององคกร  ที่สอดคลองกับภารกิจ  เพื่อใหประชาคมรับทราบวาองคกรมีจุดมุงหมายอยางไร และ
องคประกอบที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคกรมีอะไรบาง  มีปญหา/อุปสรรค หรือปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกใดบางท่ีจะสงผลกระทบตอองคกร   เพื่อประมวลไปสูกระบวนการระบุปจจัยเสี่ยง  การประเมินระดับความ
เสี่ยง  การคนหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง   การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยตองระบุผูรับผิดชอบและกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผน รวมไปถึงกําหนดเวลาในการติดตามประเมินผล  

การจัดวางระบบควบคุมภายในมีความคลายคลึงกับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  คือ มีการประเมิน
สภาพแวดลอมขององคกร  เพ่ือใหทราบวาระบบการควบคุมขององคกรท่ีเปนอยูในปจจุบันนั้น เอ้ือหรือเปนอุปสรรค
ตอการบรรลุเปาหมายขององคกรมากนอยเพียงใด  ในขณะเดียวกันองคกรก็ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร เชนกัน  เพ่ือนําขอมูลหลักฐานที่ไดมาเขาสูข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งประกอบดวย การ
ระบุปจจัยเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง    จากนั้นจึงคิดหาวิธีการควบคุมความเสี่ยงเหลานั้น   
ทั้งนี้การไดมาซ่ึงขอมูลขาวสาร หลักฐานตาง ๆ ที่จะนํามาใชประโยชนในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค แผนตาง 
ๆ ขององคกร  ตองเปนขอมูลที่นาเชื่อถือ ทันเวลาและมีการส่ือสารขอมูลเหลานั้นใหทราบกันทั่วทั้งองคกร  รวมทั้งมี
การเปดรับฟงขอมูลขาวสารจากภายในและภายนอก  มีกระบวนการสื่อสารจากระดับบนสูระดับลาง  และจากระดับลาง
สูระดับบน อยางเปนระบบ  เปดเผยและสะดวกตอการสงถายขอมูลระหวางกัน  ขณะเดียวกันองคกรควรจัดทําชองทาง
การติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอก และประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีหลากหลายชองทาง  เพื่อใหไดขอมูล
ที่จะนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการองคกร 



 ๒๓

ในการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน น้ัน มีจุดเนนใน
เรื่องการควบคุมดานการเงินและการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ของทางราชการเปนหลัก ในขณะที่แผน
บริหารความเสี่ยงมุงเนนไปที่การบริหารจัดการใหความเสี่ยงขององคกรไมสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของ
องคกร  และมองภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกภารกิจขององคกร แตเมื่อมองภาพกวาง ๆ ของ
การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในแลวจะพบวาไมมีความแตกตางกันมากนัก และเพื่อไมใหเกิดความ
ยุงยากซับซอนในการปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหทุกหนวยงานรวมแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในเขาเปนชุดเดียวกัน 
 
๓.๕  ขั้นตอนในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน   

๑.  คณะดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติราชการประจําป  ที่มีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม   โดยตองมีการวิเคราะหคาดการณปญหา/อุปสรรค จากปจจัยภายในและภายนอกที่
จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําปอยางรอบคอบ   

๒.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ที่รับผิดชอบ
ภารกิจแตละดานของหนวยงาน  และบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงประจําหนวยงาน 

๓.  จัดใหมีการระบุความเสี่ยงของหนวยงานรวมกัน  โดยวิธีการ 
๓.๑  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯเพื่อพิจารณาถึงปจจัยที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย

ของหนวยงาน  โดยนําวัตถุประสงค  เปาหมาย  แผนยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป  ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป   เปนตัวตั้งในการคนหาปจจัยเสี่ยง 
  ๓.๒  ใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานประเมินตนเองวาในภาระหนาที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติอยูมี
ปญหา/อุปสรรคใดบางที่สงผลตอการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทางแกไขหรือวิธีการในการจัดการกับปญหาเหลานั้น   
โดยมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานรวบรวมไวเปนสวนหนึ่งของความเสี่ยงของหนวยงาน 

  ๓.๓  จัดประชุมรวมกันทั้งหนวยงานเพื่อพิจารณาความเสี่ยงท้ัง  ๔  ดานในภาพรวมของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔

        ๔.  จัดใหมีการประเมินความเสี่ยง  หมายถึงการนําความเสี่ยงหรือปจจัยเส่ียงที่ไดระบุไวมาประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให
เห็นถึงระดับของความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสทีจ่ะเกดิ
ความเสี่ยง 

ความถี่โดยเฉลี่ย ระดับ 

สูงมาก มีโอกาสเกดิเกอืบทุกครั้ง ๕ 
สูง มีโอกาสเกดิคอนขางสูงหรือบอย ๆ ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง ๓ 
นอย อาจมีโอกาสเกิด แตนาน ๆ ครั้ง ๒ 

นอยมาก มีโอกาสเกดินอยมาก หรือไมนาเกิด ๑ 
 

        สําหรับการคิดระดับของผลกระทบวาหากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรมากนอยเพียงใดมีวิธีคิด
ได  ๒  แบบ คือคิดในเชิงปริมาณโดยคิดคาความเสียหายเปนตัวเงิน หรือคิดในเชิงคุณภาพ  เชน 

ระดับความรนุแรงของผลกระทบ  เชิงปรมิาณ 

ผลกระทบ ความสูญเสีย ระดับ 

สูงมาก > ๑๐ ลาน ๕ 

สูง > ๒.๕ แสนบาท  – ๑๐ ลาน ๔ 

ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท ๓ 

นอย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๒ 
นอยมาก ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ 

 
ระดับความรนุแรงของผลกระทบ  เชิงคุณภาพ 

ผลกระทบ ความสูญเสีย ระดับ 

รุนแรงที่สดุ ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดนอยกวา ๖๐% ๕ 
คอนขางรุนแรง ดําเนินงานตามแผนได  ๖๐% - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ดําเนินงานตามแผนได  ๗๑% - ๘๐% ๓ 
นอย ดําเนินงานตามแผนได  ๘๑% - ๙๐% ๒ 

นอยมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา ๙๐% ๑ 
 



 ๒๕ 

 เมื่อไดคาคะแนนระดับของโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบในแตละความ
เส่ียงแลว นําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง วา
กอใหเกิดระดับความเสี่ยงระดับใด โดยสามารถนําคาคะแนนมาใสในตารางดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

  สูงมาก 
  สูง 
 ปานกลาง 
 ต่ํา 
 
 
                         ๑          ๒          ๓         ๔         ๕ 
                                                  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
 ระดับความเสี่ยง หมายถึงโอกาสในการเกิดความเส่ียง X  ความรุนแรงของผลกระทบ โดยแบงพื้นท่ีออกเปน  
๔  สวน ดังนี้ 
 ก. ระดับความเสี่ยงต่ํา  คะแนนระดับความเสี่ยง  ๑ - ๕  หมายถึงวาความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นนอย หาก
เกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรต่ํา  เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง น้ัน  กําหนดเปนสฟีา 
 ข. ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง  ๖ - ๑๐ หมายถึงวาความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นบาง 
หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรไมมากนัก  เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง น้ัน  แตตองมีแผนควบคุมความ
เสี่ยง  กําหนดเปนเขียว 
 ค. ระดับความเสี่ยงสูง  คะแนนระดับความเสี่ยง  ๑๑ – ๑๖ หมายถึงวาความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาก หาก
เกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรมาก  เราไมสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง น้ันได  จําเปนตองมีแผนควบคุมความ
เสี่ยง  กําหนดเปนเหลือง 
 ง. ระดับความเสี่ยงสูงมาก   คะแนนระดับความเสี่ยง  ๑๗ - ๒๕ หมายถึงวาความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้น
มากที่สุด หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรในระดับสูง  เราไมสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง นั้นได  จําเปนตอง
มีแผนควบคุมความเสี่ยง  กําหนดเปนแดง 
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       ๕.  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  เมื่อเราทราบวาในแตละความเส่ียง หรือแตละ ปจจัยเสี่ยงมีคาระดับ
คะแนนเปนอยางไรบาง  ก็นําความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้นมาจัดเรียงระดับความรุนแรงจากมากไปหานอย         
เพ่ือจัดทําแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม  โดยมีวิธีการดังนี้ 
                        ๕.๑   วิธีการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้นมี  ๔  วิธี  ไดแก 
        ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid)  โดยวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง เชน การงด
ใหบริการนอกพื้นที่ ขอเสียคือ อาจสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานของหนวยงานมากจนเกินไปจนไม
สามารถมุงไปสูเปาหมายที่วางไวได 
        ๒. การแบงปนความเสี่ยง (Share) ไดแก ยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณที่เปนความเสี่ยง
และการจัดการกับความเสี่ยงใหผูอ่ืน มิไดเปนการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น แตเปนการรับประกันวาเมื่อเกิดความ
เสียหายแลวหนวยงานจะไดรับการชดใชจากผูอ่ืน เชน การทําประกัน (Insurance) คือการจายเงินเพื่อปองกันตนเองและ
สินทรัพยจากเหตุการณที่ไมคาดคิด ไดแก การทําประกันภัย ประกันชีวิต หรือการทําสัญญาลวงหนา เชน การจางยาม
รักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน เปนตน 
                            ๓. การลดความเสี่ยง  (Reduce) หมายถึง การพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม  หรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงลดความนาจะเปนท่ี
เหตุการณที่เปนความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เชน การฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูเพียงพอการกําหนดผูจัดจางและผูรับมอบ
งานใหแยกจากกัน หรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงเกิดขึ้น เชน การติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิง   การ back up ขอมูลเปนระยะๆ   การมี server สํารอง เปนตน 
       ๔.  การยอมรับความเส่ียง (Accept) หากทําการวิเคราะหแลวเห็นวา ไมมีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากตนทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชนท่ีจะไดรับ อาจตองยอมรับความเสี่ยง แตควรมี
มาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

 ๕.๒  การพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง   ใชวิธีการ 
                              -  ศึกษาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกวากิจกรรมควบคุมที่แตละฝายเสนอมา
เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทําไดจริง เสียคาใชจายนอย โดยตองเปนกิจกรรมที่อยูในวิสัยที่ทําได
โดยไมกอใหเกิดความเสี่ยงใหม ๆ หรือคุมคากับประโยชนท่ีองคกรจะไดรับ 
                            -  วิเคราะหถึงผลได  ผลเสียของแตละทางเลือก 

            ผลได  คือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการนั้นมาใชลดความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในทันทีหรือในระยะยาว 
            ผลเสีย ไดแก ตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 
 
 
 



 ๒๗ 

 ๕.๓ กิจกรรมควบคุม (Control Activities) ภายใตแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เลือกนั้นจะประกอบ
ไปดวยกิจกรรมตางๆที่กําหนดขึ้น    ทั้งนี้ กิจกรรมควบคุม ประกอบดวยความคิดริเริ่มใหมๆ และกิจกรรมที่ชวยลด
เหตุการณที่เปนความเสี่ยง หรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณนั้นไดเกิดขึ้น โดยตองกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ  

 
          ๖.  การติดตามและประเมินผล  จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง
และระบบควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น  ปละ ๒  ครั้งตามที่ผูตรวจสอบภายใน  กระทรวงศึกษาธิการกําหนดขึ้น ครั้งที่ ๑  
รอบ  ๖  เดือน ( ๑ ต.ค . -  ๓๑ มี.ค.)  และครั้งที่  ๒  รอบ  ๑๒  เดือน ( ๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.) โดยเปนการติดตามและ
ประเมินผลตามแนวทางของมหาวิทยาลัย  และประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบสอบถามที่ผูตรวจสอบภายใน
ประจํากระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดขึ้น ไดแก 
  ๖.๑. แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดานการบริหารสําหรับผูบริหาร   ผูตอบ
แบบสอบถามประกอบดวย หัวหนางาน หัวหนาสํานักงาน รองคณบดี   คณบดี ( แบบ คส.มจ.  ๐๑) 

๖.๒ แบบสอบถามการประเมินผลวัตถุประสงคการควบคุมภายในสําหรับบุคลากร ผูตอบแบบสอบถาม
คือ บุคลากรทุกคนในหนวยงาน ( แบบ คส.มจ.  ๐๒) 

 ๖.๓  สรุปผลการประเมินทุกประเด็น เปนภาพรวมของหนวยงาน    
 ๗.  การรายงานผล  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปละ ๒ ครั้ง  
คือรอบ  ๖  เดือนและ ๑๒  เดือน ในการรายงานผลรอบ  ๖  เดือนเปนการรายงานตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย   
(คส.มจ. ๐๓ ) และรอบ ๑๒ เดือนเปนการรายงานผลตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยและของสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน( คส.มจ. ๐๓  และ แบบ ปย.๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 



 ๒๘

๓.๖  สรุปขั้นตอนในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

 
 
๓.๗  การจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหนวยงาน 
                 ในการจัดทําคูมือนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานไดมีเอกสารหลักฐานในการดําเนินงานบริหารความ
เส่ียงและระบบควบคุมภายในที่ครบตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และใชเปนหลักฐานอางอิงประกอบการ
ประเมินผลตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนเผยแพรใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 
  ในเอกสารคูมือการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน  จะประกอบดวย 

๑. หนาปก 
๒. คํานํา 
๓. สารบัญ 
๔. ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน ท่ีประกอบดวยวิสัยทัศน  พันธกิจ จุดออน  จุดแข็ง  โอกาส   

อุปสรรค  แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ  โครงสรางหนวยงาน  ภารกิจ  จํานวนบุคลากร  วงเงิน
งบประมาณ  จํานวนนักศึกษา  

๒. แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งฯ 

๓  ระบุความเสี่ยง 

 ๔.ประเมินความเสี่ยง 

๕. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคมุภายใน 

๖.ตดิตามและประเมินผล 

 รอบ ๖ เดือนและ  
 รอบ ๑๒  เดือน 

๗.  รายงานผล 

รอบ ๖ เดือนและ รอบ
๑๒ เดือน 

   รายงาน 
ก.พ.ร.และ สตง. 

๑. จัดทําแผนของหนวยงาน 



 ๒๙ 

๕. สรุปผลการประเมินในภาพรวมของหนวยงาน ตามแบบ คส.มจ. ๐๑ และ แบบ คส.มจ.๐๒   
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ของรอบปงบประมาณที่ผานมา 
(แบบคส.มจ. ๐๓) 

๖. ตารางประเมินความเสี่ยง ( แบบ  คส.มจ. ๐๔)  แผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 
(แบบ คส.มจ.๐๕) และแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่แสดงเปน
แผนปฏิบัติงานรายเดือนตามปงบประมาณ   

๗. คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําหนวยงาน   
 
 
 



แบบ คส.มจ.  ๐๑ 
แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดานการบริหาร     

สําหรับผูบริหาร 
คําชี้แจง :  แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่จัดทําขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อใชในการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นภายในหนวยงาน โดยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ จะมีการรวบรวมและนําไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนการสงเสริมใหการดําเนินงานของหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   
 แบบสอบถามนี้เปนการประเมินการควบคุมภายในดานการบริหาร ซ่ึงครอบคลุมถึงพันธกิจ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ทรัพยากร และสภาพแวดลอมของการดําเนินงาน 

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

๑. พันธกิจ ( Mission) 
๑.๑  วัตถุประสงค ( Goal) 
      ๑.๑.๑  หนวยงานมีการกําหนดพันธกิจเปนลายลักษณอักษร 
     ๑.๑.๒  พันธกจิที่กําหนดดังกลาวมีความชัดเจนกะทัดรัด 
เขาใจงาย และปฏิบัติได 
     ๑.๑.๓  พันธกจิที่กําหนดมีความสอดคลองกับภารกจิ
ของหนวยงานที่กํากับดแูล (กระทรวง/ สกอ./มหาวิทยาลัย) 
    ๑.๑.๔  มีการประกาศใหบคุลากรทุกคนทราบพันธกิจ
ขององคกร 
    ๑.๑.๕  ฝายบริหารมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายการดําเนนิงานขององคกร 
    ๑.๑.๖  วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดสามารถ
วัดผลสําเร็จได 
    ๑.๑.๗  วัตถุประสงคของการดําเนินงานมีการแบงออกเปน
วัตถุประสงคยอยในระดับกจิกรรม หรือสวนงานยอย 
สรุปผลการประเมินวัตถุประสงคหลัก(Goal) 

  เหมาะสม 
  ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง.......................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
     ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม........................... 

.......................................................................................... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 ๓๑

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

๑.๒  การวางแผน ( Planning) 
    ๑.๒.๑  ฝายบริหารมีการจัดทําแผนการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด 
   ๑.๒.๒  แผนการดําเนินงานมีการกําหนดวตัถุประสงค 
เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร ทั้ง
งบประมาณ อัตรากําลัง และระยะเวลาดําเนินงานไวอยาง
ชัดเจน 
  ๑.๒.๓  มีการสื่อสารใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามแผนทราบ 
  ๑.๒.๔  มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามแผนใหแกเจาหนาที ่
 สรุปผลการประเมินการวางแผน ( Planning) 

  เหมาะสม 
  ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง......................................... 

…………………………………...…………...…………
………………………………………………………...... 

    ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................ 
..............................................................................................
.............................................................................................. 
๑.๓  การตดิตามประเมินผล ( Monitoring) 
   ๑.๓.๑  มีการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
   ๑.๓.๒  มีการเปรยีบเทียบผลการใชจายเงินจริงกับ
งบประมาณและสรุปสาเหตุของความแตกตางของจํานวน
เงินที่ใชจายจรงิกับงบประมาณ 
   ๑.๓.๓  มีการติดตามผลอยางเปนระบบ การประเมินมี
ความนาเชื่อถือ และตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
   ๑.๓.๔  การติดตามประเมินผลมีการดําเนนิการใน
ชวงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม 
   ๑.๓.๕  มีการสื่อสารผลการประเมินใหบุคลากรที่
รับผิดชอบทราบและแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 ๓๒

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

   ๑.๓.๖  มีการทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงคการ
ดําเนินงาน  แผนและกระบวนการดําเนินงานตามคํารองขอ
ของบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 ๑.๓.๗  ฝายบริหารมีการติดตามผลเพื่อใหความมั่นใจ
วาการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปตามทีก่ําหนดไว 
   ๑.๓.๘  หนวยงานมีการตรวจสอบหรือสอบทานที่เปน
อิสระเกี่ยวกับการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
   ๑.๓.๙  มีการรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทาน
อยางเปนอิสระเกีย่วกับการดําเนินงานอยางเปนลายลักษณ
อักษร 
 
สรุปผลการประเมินการติดตามประเมินผล  ( Monitoring) 

  เหมาะสม 
  ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง.......................................... 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

  ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม........................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

 
สรุป : ผลการประเมินพันธกิจ 
        จากขอสรุป ๑.๑ , ๑.๒  และ ๑.๓  หนวยงานมีการ
ควบคุมที่เพียงพอตอการดําเนินการตามพนัธกิจที่กําหนด 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๓๓

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

๒. กระบวนการปฏิบตัิงาน (Process) 
๒.๑ ประสิทธิผล ( Effectiveness) 
     ๒.๑.๑  ฝายบริหารมีการพิจารณากําหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญในการดําเนินงานตามภารกิจ 
    ๒.๑.๒  ฝายบริหารมกีารประเมินประสิทธิผลของกระบวน 
การปฏิบัติงาน 
  ๒.๑.๓  ในอดตีที่ผานมาผลการดําเนนิงานในระดับ
ผลผลิต(Output)หรือผลลัพธ ( Outcome) จากกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายทีก่ําหนด 
   ๒.๑.๔  ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติไดมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 
   ๒.๑.๕  กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญมีการจัดทํา
เปนเอกสารในรูปแบบที่สามารถแกไขปรับปรุงไดงาย 
 ๒.๑.๖  เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการดําเนนิงานเปน
ปจจุบัน ( up –to-date) 
สรุปผลการประเมินประสิทธิผล ( Effectiveness) 

  เหมาะสม 
  ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง 

.......................................... 
……………………...……………………………………
…………….…………………………………………….. 

  ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม........................... 
.............................................................................................
............................................................................................. 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

 ๒.๒ ประสิทธิภาพ ( Efficiency) 
    ๒.๒.๑  ฝายบริหารมีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนนิงาน 
    ๒.๒.๒  ในอดีตที่ผานมามกีารคํานวณตนทุนของแต
ละกระบวนการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 
   ๒.๒.๓  มีการเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงานกับผลผลิต  
( Output) หรือผลลัพธ (Outcome) เพื่อเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๔  ขอเสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพ
ไดรับในเวลาที่เหมาะสมตอการนํามาปรับปรุงแกไข 
  ๒.๒.๕  ไดมกีารปฏิบัติตามมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพ
การดําเนนิงานอยางเหมาะสม 
 
  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ( Efficiency) 
     เหมาะสม 
     ควรแกไขปรับปรุงในเรื่อง.......................................... 

…………………………………………………...……… 
…………………………………………………………... 

     ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ท่ีผานมา
หนวยงานยังไมมีการคํานวณตนทุนของแตละกระบวนการ
ดําเนินงาน จึงยังไมสามารถนํามาตรการเพิม่ประสิทธิภาพมา
ปฏิบัติปรับปรุงแกไข แตทางคณะจะนําไปปฏิบัติในปตอไป 
 
สรุป : กระบวนการปฏิบตังิาน 
         จากขอสรุป ๒.๑ และ ๒.๒ หนวยงานยังขาดการ
ควบคุมดานประสิทธิภาพ ( Efficiency) อยางครบถวน ซ่ึง
จะนําไปปฏิบัติในปตอไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 ๓๕

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

๓. ทรัพยากร (Resources) 
    ทรัพยากรในทีน่ี้รวมถึงทรัพยากรที่พรอมจะนําไปใชใน
กระบวนการปฏิบัติงาน เชน ความชํานาญและความสามารถ
ของบุคลากร เครื่องมือ  อุปกรณ ระบบสารสนเทศและเงนิ
งบประมาณทีไ่ดรับ 
๓.๑  การจัดสรรทรัพยากร ( Allocation Resources) 
   ๓.๑.๑  ทรัพยากรที่มีของหนวยงานไดรับการจัดสรร
ใหกับกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด 
    ๓.๑.๒  ทรัพยากรที่มีการใชประโยชนนอยไดรับการ
แกไขปรับปรงุใหดขีึน้ 
    ๓.๑.๓  มีการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคการ
ดําเนินงาน 
    ๓.๑.๔  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหหนวยงานบรรลุผลที่
ดีที่สุด ในการสรางความสมดุลระหวางประสทิธิผลกับ
ประสิทธภิาพไดถือหลักปฏิบัติสม่ําเสมอ 
สรุปผลการประเมินจัดสรรทรัพยากร ( Allocation Resources) 

  เหมาะสม 
     ควรแกไขปรับปรุงในเรื่อง การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให
หนวยงานบรรลุผลที่ดีที่สุด ในการสรางความสมดุลระหวาง
ประสิทธิผลกับประสิทธภิาพไดถือหลักปฏิบัติยังไมสม่ําเสมอ    
    ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................... 
.................................................................................................. 
..................................................................................................
๓.๒ ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร  
( Effective Use of  Resources) 
    ๓.๑.๒  มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแตละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
ของการดําเนนิงาน 
    ๓.๒.๒  กรณผีลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด  
มีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๓๖

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

   ๓.๒.๓  บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด
วาจะตองปฏิบัติๆไดตามเปาหมายที่กําหนดหรือสูงกวา 
  ๓.๒.๔  มีแผนการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับบุคลากรใน
การฝกฝนทักษะและความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
    ๓.๒.๕  มีวิธีการจูงใจใหบุคลากรใหความสําคัญตอการ
พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 
    ๓.๒.๖  มีการบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือหลักอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
    ๓.๒.๗  มีการประเมินผลระบบสารสนเทศของหนวยงาน
เปนครั้งคราว เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนือ่ง 
 
สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการใชทรัพยากร  
( Effective Use of Resources) 

  เหมาะสม 
     ควรแกไขปรับปรุงในเรื่อง  การบํารุงรักษาอุปกรณและ
เครื่องมือหลักอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง และการประเมินผลระบบสารสนเทศของหนวยงาน
เปนครั้งคราว เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนือ่ง 
    ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................... 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
สรุป : ทรัพยากร 
         จากขอสรุป ๓.๑  และ ๓.๒  หนวยงานยังมีการจดัสรร
ทรัพยากร ในการสรางความสมดุลระหวางประสิทธิผลกบั
ประสิทธภิาพยงัปฏิบัติไมสม่ําเสมอ รวมทั้งการบํารุงรักษา
อุปกรณและเครื่องมือหลักยังปฏิบัติไมสม่ําเสมอ และควรเพิ่ม
การประเมินผลระบบสารสนเทศของหนวยงานเปนครัง้คราว 
เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนือ่งและเปนประจํา 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 ๓๗

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

๔. สภาพแวดลอมการดําเนินงาน ( Operating Environment) 
๔.๑  การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐานที่กําหนด ( Compliance) 
    ๔.๑.๑  มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนนิงาน 
   ๔.๑.๒  มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด 
    ๔.๑.๓  มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐาน 
 
สรปุผลการประเมินการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด ( Compliance) 

  เหมาะสม 
  ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง.............................................. 

……………………………..………………………………
……………………………………………………………... 

  ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................... 
..................................................................................................
.................................................................................................. 
 
๔.๒ ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน  
( Compatibility)  
    ๔.๒.๑  มีการระบุปจจยัภายนอกที่มีผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอการดําเนินงานในอนาคตของหนวยงาน ( เชน 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกจิ ดานเทคโนโลยแีละ
การออกกฎระเบยีบใหม ๆ ) 
    ๔.๒.๒  มีการติดตามผลและวางแผนปองกนัหรือลด
ผลกระทบที่จะเกดิขึ้นจากปจจัยภายนอก 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   



 ๓๘

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

สรุปผลการประเมินความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการ
ดําเนินงาน ( Compatibility)  

 เหมาะสม 
 ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง.............................................. 

…………………………………………………...………… 
………………………………………………………….….. 

 ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................... 
..................................................................................................
.................................................................................................. 
 
สรุป  : สภาพแวดลอมการดาํเนินงาน 
          จากขอสรุป ๔.๑ และ ๔.๒ หนวยงานมีการควบคมุที่
เพียงพอ และสามารถดําเนินงานเขากนัไดกับสภาพแวดลอม
การดําเนนิงานไดในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ คส.มจ. ๐๒ 
แบบสอบถามการประเมินผลวัตถุประสงคการควบคุมภายใน 

สําหรับบุคลากร 
คําชี้แจง : แบบสอบถามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน จัดทําโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน วาการควบคุมภายในที่ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน
รวมกันกําหนดขึ้นนั้น  สามารถสรางความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลวา การปฏิบัติงานจะบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว และเพื่อใหไดขอมูลดังกลาว จึงขอความอนุเคราะหใหทานผูตอบแบบสอบถามใหขอมูล
ตามความเปนจริง 
     แบบสอบถามนี้เปนการประเมินผลเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ประกอบดวยกัน  ๓  ดาน  ดังนี้ 

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
๒. ความเชื่อถือไดของขอมูล และรายงานการเงิน 
๓. การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

๑.  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน 
๑.๑  การวางแผน 
        ๑.๑.๑  การวางแผนมีความสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหาร 
     ๑.๑.๒  การจัดทําแผนมีความชัดเจนในเรือ่งตอไปนี ้
                -  การกําหนดวัตถุประสงค 
                  -  วิธีการดําเนนิการ 
               -  การจัดสรรทรัพยากรที่มอียู 
                    -  ระยะเวลา 
                   -  งบประมาณ 
    ๑.๑.๓  การมสีวนรวมในการวางแผนระหวางผูบริหาร 
และเจาหนาทีห่รือผูที่เกี่ยวของ 
๑.๒  การปฏบิตัิงาน 
   ๑.๒.๑  ระบบการควบคุมภายในทีก่ําหนดขึ้นครอบคลุม
ภารกิจของหนวยงาน 
   ๑.๒.๒  ระบบการควบคุมภายในทีก่ําหนดขึ้นมีความ
เพียงพอ และเหมาะสม 
   ๑.๒.๓  การปฏิบัติงานเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดขึ้น 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   



 ๔๐

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

 ๑.๒.๔  การปฏิบัติงานมีการประสานความรวมมือ
ระหวางกันอยางเหมาะสม 
   ๑.๒.๕  แนวทางหรือคูมือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการ
กําหนดเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
   ๑.๒.๖  แนวทางหรือคูมือหรือวิธีปฏิบัติงานมีการ
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ใหเหมาะสมกบัสถานการณใน
ปจจุบัน 
   ๑.๒.๗  การแบงหนาที่การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
แผนที่วางไวอยางเหมาะสม 
   ๑.๒.๘  เจาหนาที่มีความเขาใจระบบและวิธีการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
   ๑.๒.๙  เจาหนาที่ไดรับมอบหมายงานตรงตามความรู
ความสามารถ  ที่มีอยู 
   ๑.๒.๑๐  เจาหนาที่ใชความรูและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเตม็ที่ 
   ๑.๒.๑๑  เจาหนาที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
   ๑.๒.๑๒  เจาหนาที่มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
   ๑.๒.๑๓  ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่วางไว 
สรุปผลการประเมินความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน 

  เหมาะสม 
  ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง.......................................... 

………………………………………...…………………
…………….…………………………………………….. 

  ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม........................... 
..............................................................................................  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๔๑ 

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

๒. ความเชื่อถือไดของขอมูลและรายงานการเงิน 
 ๒.๑  การบันทึกรายการขอมูลตาง ๆเปนไปดวยความ
ถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน 
 ๒.๒  รายงานหรือเอกสารขอมูลสําคัญมีการลงนามแสดง
ผูจัดทําและผูอนุมัติทุกครั้ง 
    ๒.๓  รายงานตางๆ ที่จัดทําขึ้นมีความคุมคากับเวลาและ
คาใชจายที่เสยีไป 
    ๒.๔  รายงานตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นตรงตามความตองการ
และทันตอเวลา 
     ๒.๕  ระบบสารสนเทศไดรับการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคา 
     ๒.๖  การเขาถึงและการเรียกใชขอมูลมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ด ี  
     ๒.๗  ขอมูลระหวางงานที่เกี่ยวของกันมกีารสอบยัน
ความถูกตองอยางสม่ําเสมอ 
 
สรุปผลการประเมินความเชื่อถือไดของขอมูลและรายงาน
การเงิน 

  เหมาะสม 
  ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง.......................................... 

………………………………………………...…………
…………………………………………………...……… 

  ความเห็นหรอืขอเสนอแนะเพิ่มเติม........................... 
..............................................................................................
.............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒

รายการ 
มี/ 
ใช 

มี/ใช 
แตตองปรับปรุง 

ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 
เพิ่มเติม 

๓.   การปฏิบตัิงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
   ๓.๑  เจาหนาที่มีความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเปนอยางด ี
   ๓.๒  การกําหนดมาตรการสงเสริมใหเกดิทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบยีบและขอบังคับที่
เกี่ยวของมีความเหมาะสม 
   ๓.๓  การกําหนดมาตรการหรือบทลงโทษสําหรับ
เจาหนาที่ทีไ่มปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่
เกี่ยวของ มีความชัดเจนและเปนธรรม 
   ๓.๔   การกํากบัดูแลใหมกีารปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของเปนไปดวยความเครงครดั 
 
สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

  เหมาะสม 
 ควรแกไขปรับปรงุในเรือ่ง........................................... 

…………………..………………………………………
…………………………………………………………... 

 ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................ 
..............................................................................................
.............................................................................................. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปย.๑ 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้าํ 

ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
 ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอ
การควบคุมภายใน  ผูบริหารใหความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย และมีการ
พิจารณาดํ า เนินการตามควรแกกรณี  เมื่ อพบว า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไมเหมาะสมการ
ยอมรับ  ความรูความสามารถของบุคลากร  การ
รับทราบขอมูลและการวินิจฉัยส่ิงที่ตรวจพบหรือส่ิงที่
ตองตรวจสอบ  ปรัชญา  รูปแบบการทํางานของ
ผูบริหารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล โครงสรางองคกร การมอบหมายอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบและจํานวนบุคลากรเหมาะสม
กับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน 
 

 
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ํา เปนหนวยงานที่มีโครงสรางองคกรขนาดเล็ก  
มีบุคลากรที่มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตยในการ
ทํางาน  บุคลากรมีความตั้งใจในการทํางานสูง  จึงทํา
ใหผลการประเมินมีประสิทธิภาพตามสมควร  
แตบางครั้งยังมีการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามแผนที่
วางไว  จึงตองมีกระบวนการวิเคราะหปรับแผนเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 มี ก า ร กํ า หนดวั ต ถุ ป ร ะส งค ร ะ ดั บ
หนวยงานที่ชัดเจน  วัตถุประสงคระดับหนวยงานและ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะ
ทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่
กําหนดไวอยางเหมาะสม ฝายบริหารมีการระบุความ
เสี่ยงทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 
 คณะมีการกําหนดวัตถุประสงคที่มีความ
ชัดเจนและมีระดับกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
งานและแผนยุทธศาสตรของคณะ  แตยังขาดแผน
พิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง  



 ๔๔

องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มั่นใจวาเมือ
นําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหาร
กํ า หนดไว  กิ จ ก ร รม เพื่ อ ก า ร ค วบคุ ม จ ะชี้ ใ ห
ผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 
 คณะมีกิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้น
ตามวัตถุประสงคและ  ผลการประเมินความเสี่ยง  
ที่สําคัญเหมาะสมตามสมควร  แตการสรางความเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมใหบุคลากรอยาง
ไมทั่วถึงทุกคนโดยตรง ดังนั้นตองปรับวิธีการใหทุกคน
ในคณะมีสวนรวมและรับทราบอยางทั่วถึงกัน 
 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมของ
องคกร รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอก
หนวยงาน มีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายใน
หนวยงาน  ในรูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศ
ป ฏิบั ติ หน า ที่ ต า มคว ามรั บ ผิ ดชอบได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหความมั่นใจวามี
การติดตอส่ือสารภายในและภายนอกหนวยงานที่มีผล
ทําใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

 
 คณะมีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่
เหมาะสมตามควรตอความตองการของผูใช และการ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 



 ๔๕

องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๕.  การติดตามประเมินผล 
  หนวยงานมีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  
ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate  Evaluation) เปน
คร้ังคราว  กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรอง  ควร
กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานได รับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยส่ังการใหดําเนินการแกไข
ขอบกพรองอยางทันทวงที    ฯลฯ 

 
   คณะมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร และควรมีการ
จัดทําระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
อยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพอยางขึ้น 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
              คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํามีการควบคุมภายในเปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อยางไรก็ตามมี
จุดออนที่ตองไดรับการแกไข  ดังนี้ 

๑. ควรปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่กําหนดไวอยางเครงครัด และมีกระบวนการวิเคราะห
ปรับแผนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 

๒. ควรจัดทําแผนพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการควบคุม       
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

๓. คณะควรปรับวิธีการใหทุกคนในคณะเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดขึ้น
ตามวัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยงอยางทั่วถึงกัน 

 
 
 
 

                                                                              (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ) 
        คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

                    วันที่ ๖  / พฤศจิกายน / ๒๕๕๒    



 ๔๖

แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
  
 แบบประเมินนี้ใชในการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามสภาพความเปนจริงที่เปนอยูในปจจุบันของ
หนวยงานและนําผลสรุปไปใสในแบบ  ปย.๑ 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

๑.  สภาพแวดลอมของการควบคุม 
       ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยที่มีผลกระทบตอ
สภาพ แวดลอมการควบคุม เพื่อพิจารณาวาหนวยงานมี
สภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี หรือไม  
 ๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

• มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ภายในหนวยงาน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ
และการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายในและการตรวจสอบจากภายนอก 

 
 
 
 
 

• ผูบริหารมีการกําหนดและสงเสริมระบบ
การติดตามผลการตรวจสอบและการ
ประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายในและการตรวจสอบจาก
ภายนอก ตามระเบียบที่กําหนด 

• ใหความสําคัญตอการรายงานทางการเงินงบประมาณ
และการดําเนินงาน 

• มีการรายงานการเงินใหคณบดีรับทราบ
ทุกเดือน 

• มีการสรุปรายงานการเงินทุกรายไตรมาส 

• มีการรายงานการจัดทําแผนงบประมาณ
และรายงานการเงินใหคณะกรรมการ
ประจําคณะรับทราบอยางสม่ําเสมอ 

• มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงอยาง
รอบคอบ และครอบคลุมทุกภารกิจ 

• มีคําสั่งคณะที่ ๖๓/๒๕๕๑ แตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เพื่อ
จัดการความเสี่ ยงอยางครอบคลุมทุก
ภารกิจ   ซ่ึงจะรายงานผลให ผูบริหาร
ระดับสูงทราบเปนระยะ ๆ ตามกําหนด 
รอบ ๖ เดือนและทุกสิ้นปงบประมาณ 

• มีการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ • ทางคณะมีการกําหนดนโยบายและเปาหมาย 
ที่ชัดเจนในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานจาก
การพัฒนาตัวช้ีวัดตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ ฯ(ก.พ.ร.) และการประกันคุณภาพ 
การศึกษาที่คณะลงนามกับมหาวิทยาลัย  



 ๔๗

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

     ๑.๒  ความซื่อสัตยและจริยธรรม 

• ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องคกรที่มุงเนนความสําคัญของความซื่อสัตยและ
จริยธรรม 

 

• มีคําสั่งคณะที่ ๗๓/๒๕๕๐ แตงตั้งคณะ 
กรรมการติดตามประเมินผลจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของคณะ เพื่อทําหนาที่
กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
และไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและบุคลากรในคณะ 

• ฝายบริหารกําหนดเปาหมายที่เปนไปไดและไม
สรางความกดดันใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

• ฝายบริหารกําหนดแผนงานที่พิจารณาแลว
เห็นวาบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานแลว 

• ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเปน 
เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรจะมีความซื่อสัตยและถือ
ปฏิบัติตามจริยธรรม 

• คณะมีการกําหนดสิ่งจูงใจตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ยุติธรรม เพื่อใหบุคลากร 
ประพฤติปฏิบัติ เปนแบบอยางที่ดี เชน 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน  เปนตน 

• ฝายบริหารดําเนินการอยางเรงดวนเมื่อมีสัญญาณ
แจงวาอาจมีปญหาเรื่องของความซื่อสัตยและ
จริยธรรมเกิดขึ้นในหนวยงาน  

• คณะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของคณะ  
โดยมีการประชุมเมื่อพบขอรองเรียน เมื่อ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลจรรยาบรรณ 
วิชาชีพของคณะฯ ไดพิจารณาแลว จึงแจงผล
การพิจารณาใหผูบังคับบัญชาทราบตอไป  

   ๑.๓  ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

• มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ
ของแตละตําแหนงอยางชัดเจน 

 

• มีการกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ไวในการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เขาทํางานตามตําแหนงที่ตองการ 

• มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของ
แตละตําแหนงและเปนปจจุบัน 

• มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะ
งานของแตละตําแหนงตามภาระงาน 

• มีการระบุแผนการฝกอบรมบุคลากรตามความ
ตองการของหนวยงานและของบุคลากรอยาง
เหมาะสม 

• มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรทุก
ตําแหนงในแผนปฏิบัติงานประจําปของ
คณะ 



 ๔๘

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก
ผลสําเร็จของงาน ความรู ความสามารถ ความ
ประพฤติ และมีการระบุอยางชัดเจนในสวนของ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและสวนทีต่องมี
การปรับปรุง 

• มีการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
และงานที่ รับผิดชอบ  เพื่อพิจารณาตอ
สัญญาจางงานตอ 

• สงเสริม สนับสนุนและแนะนําใหบุคลากร
ที่ยังบกพรองในการทํางานใหมีการพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

     ๑.๔  โครงสรางองคกร 

• มีการจัดโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสม 

 

• มีโครงสรางการบริหารางานของคณะ ตาม
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

• มีการปรับโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับ
สถานการณ 

• คณะมีการปรับโครงสรางองคกรที่สอดคลอง 
ตามภารกิจ และสถานการณปจจุบัน 

• มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่ถูกตองและ
ทันสมัยเผยแพรใหบุคลากรรับทราบ 

• มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่ถูกตอง
และทันสมัยเผยแพรในเว็บไซดของคณะ  
แผนพับแนะนําหนวยงาน  และบอรดหนา
หองสํานักงานคณบดี 

     ๑.๕  การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผดิชอบ 

• มีการมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหกับบุคคลทีม่ีความรู  ความสามารถ และเปนไป
อยางถูกตอง และมีการแจงใหบุคลากรทุกคน
รับทราบ 

 

• มีการมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
ตามตําแหนงไดอยางเหมาะสม 

• มีการมอบหมายงานเปนคําสั่งมีเอกสาร
อยางชัดเจน 

• ผูบริหารมีวิธีการที่ดีในการตดิตามผลการ
ดําเนินงานที่มอบหมาย 

• มีการติดตามงานตามลําดับสายงานบังคับ
บัญชาอยางสม่ําเสมอ 

      ๑.๖  นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 

• มีการกําหนดมาตรฐานการวาจางบุคลากรที่เหมาะสม
โดยเนนถึงความรู ประสบการณ ความซื่อสัตยและ
มีจริยธรรม 

 

• มีการกําหนดมาตรฐานการวาจางบุคลากรที่
เหมาะสมไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ในการประกาศรับสมัครคัดบุคคลเขาตาม
ตําแหนงที่ตองการ 

• มีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม • จัดประชุมแนะนําบุคลากรในหัวขอที่
เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ และ
รับทราบนโยบายของหนวยงานกอนเริ่ม
ปฏิบัติงาน 



 ๔๙

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

 • จัดใหมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน 
ของหนวยงานในรอบปที่ผานมา  และ
ประเมินผลอยางเปนกลาง 

• การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือนและการโยก 
ยายขึ้นอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
หลักสําคัญ 

• มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ 
ฟอรมของกองการเจาหนาที่ โดยผานผูบังคับ 
บัญชาตามลําดับชั้น 

• มีการประกาศผลการประเมิน ฯ เปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมของบุคลากร
ทั้งหมด ตามประเภทของแตละรายงานใน
แตละตําแหนง 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได
พิจารณาเรื่องของความซื่อสัตยและจริยธรรม
ประกอบดวย 

• มีการเผยแพรประกาศผลการประเมินให
บุคลากรได รับทราบอยางเปดเผย  ใน
รูปแบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส   

• มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เมื่อมีการ
ไมปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกํ าหนดทาง
จริยธรรม 

• คณะกรรมการติดตามประเมินผลจรรยา 
บรรณวิชาชีพคณาจารยของคณะ มีการจัด 
ทําขอสรุปที่เกี่ยวของกับบุคลากร โดยตรง 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ และการ
ดําเนินการหากไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และอยูระหวางการจัดทําคูมือ
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ 

    ๑.๗  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

• มีการกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในหนวยงาน
ใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

• มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
กํ า กั บ  ดู แ ล ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ภ า ย ใ น
หนวยงานตามภารกิจตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายใน และคณะ กรรมการ 
ประจําคณะ กํากับดูแลการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนงาน/วัตถุประสงค และ
เปาหมายของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 
 



 ๕๐

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

• มีผูตรวจสอบภายใน และมกีารรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตอหวัหนาหนวยงาน 

• ในระดับภายในคณะมีคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง เพื่อกํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานตามภารกิจตาง ๆ ให
เปนไปตามระบบการควบคุมภายใน และ
คณะ กรรมการ ประจําคณะ กํากับดูแลการ
ปฏิบั ติ ง านให เปนไปตามแผนงาน /
วัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง  และยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเขามา
ตรวจสอบ ปละ ๑ คร้ัง 

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
 ควรปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายทีก่ําหนดไว
อยางเครงครัด และสม่ําเสมอ  และมีกระบวนการวิเคราะหปรับ
แผนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 
 
 
 
 
 

  (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

              วันที่ ๖  / พฤศจิกายน / ๒๕๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
       ๒.๑  วัตถปุระสงคของหนวยงาน 

• มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนิน
งานของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 

 
 

• คณะมีการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนด  
พันธกิจ  เปาประสงค และวัตถุประสงค 
ของคณะ เปนประจําทุกป 

• มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบ
และเขาใจตรงกัน 

• คณะมีการชี้แจงถายทอดวัตถุประสงคของ
หนวยปละ ๑ คร้ัง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

      ๒.๒  วัตถุประสงคระดบักิจกรรม 

• มีการกําหนดวตัถุประสงคของการดําเนินงานใน
ระดับกิจกรรม ที่สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับมหาวิทยาลัย 

 

• คณะไดนําแนวทาง วัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย มาใชใน
การกําหนดวัตถุประสงคของคณะ 

• วัตถุประสงคระดับกจิกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติ
ได วดัได 

• คณะมีการกํ าหนดวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมที่มีความชัดเจน ปฏิบัติได วัดได 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ 

• บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด
และใหการยอมรับ 

• คณะมีการชี้แจงถายทอดวัตถุประสงคของ
หนวยปละ ๑ คร้ัง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

      ๒.๓   การระบุปจจัยเสี่ยง 

• ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง 

 

• คณะมีการแตงตั้งผูบริหารทุกระดับเปน
ตัวแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

• มีการระบุและประเมินความเสี่ยง  ไดมาจากการ
วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค (SWOT 
ANALYSIS)  อยางรอบดาน 

• คณะมีการระบุและประเมินความเสี่ยงไดมา 
จากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส  
อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อยางรอบดาน 

       ๒.๔   การวิเคราะหความเสี่ยง 

• มีการกําหนดเกณฑในการพจิารณาระดับความสําคัญ
 ของความเสีย่ง 

 

• คณะมีการกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ระดับความสําคัญของความเสี่ยง ตามคูมือ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 
 



 ๕๒ 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

• มีการวิเคราะหและประเมนิระดับความสําคญัหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 

• คณะมีการวิ เคราะหและประเมินระดับ
ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง ตามคูมือการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

   ๒.๕  การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง 

• มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และกําหนดวธีิการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยง 

 

• คณะมีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นและกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง ตามคูมือการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

• มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกดิขึ้น
จากการกําหนดวิธีการควบคมุเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยง 

• คณะยังไมมีการดําเนินการพิจารณาความ
คุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนด
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความ
เสี่ยง 

• มีการแจงเวียนใหบุคลากรทกุคนทราบเกีย่วกับ
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

• คณะมีการแจงวิธีการควบคุมความเสี่ยงผาน
ประชุมหัวหนางาน 

• มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคมุที่
กําหนดเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

• คณะมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยง  ๒  คร้ัง/ป 

 
  สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
   คณะควรมีการจัดทําแผนพิจารณาความคุมคาของตนทุน
ที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความ
เสี่ยง เพิ่มเติมและทําตามแผนอยางสม่ําเสมอ 
 
 
 

 (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

            วันที่  ๖  / พฤศจิกายน / ๒๕๕๒ 

 

 



 ๕๓

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
      ๓.๑   กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค

และ ผลการประเมินความเสี่ยง 

  

• คณะมีกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่ได
 กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและผลการ
 ประเมินความเสี่ยง 

 ๓.๒   บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
 กิจกรรมการควบคุม 

• คณะมีการชี้แจงดานบริหารความเสี่ยงและ
สรางความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม
การควบคุมใหบุคลากรทราบแตอยางไม
ทั่วถึงทุกคนโดยตรง  

     ๓.๓   มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติ
ของผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร 

• มหาวิทยาลัยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และวงเงินอนุมัติของผูบริหารแตละ
ระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ
อักษร 

     ๓.๔    มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม
และเพียงพอ 

• มีมาตรการปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสิน 
อยางรัดกุม เชน มีการจัดทําทะเบียนคุม
พัสดุทุกสิ้นป โดยเปรียบเทียบกับการตรวจ
นับพัสดุคงเหลือที่มีอยูจริง  มีการจัดซื้อตู
นิรภัย เพื่ อจัด เก็บ เอกสารทางการเงิน
เอกสารแทนตัวเงิน และเงินสด เพื่อความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ 

     ๓.๕   มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่
เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ 
การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพยสิน 

• คณะมีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่
สําคัญหรืองานที่ เสี่ยงตอความเสียหาย
ตั้งแตตนจนจบ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 

      ๓.๖    มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณี
ฝา ฝนในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอนโดยอาศัย
อํานาจหนาที่ 

• มหาวิทยาลัยมีขอกําหนดเปนลายลักษณ
อักษร และบทลงโทษกรณีฝา ฝนในเรื่อง
การมีผลประโยชนทับซอนโดยอาศัย
อํานาจหนาที่ 

      ๓.๗   มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี 

 
 

• มหาวิทยาลัยมีมาตรการติดตามและตรวจสอบ
ใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
ต ามกฎ  ร ะ เ บี ย บ  ข อบั ง คั บ แ ล ะมติ
คณะรัฐมนตรี 



 ๕๔

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
 คณะมีกิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค
และ ผลการประเมินความเสี่ยง ที่สําคัญเหมาะสมตามสมควร
แตการสรางความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมให
บุคลากรอยางไมทั่วถึงทุกคนโดยตรง ดังนั้นตองปรับวิธีการใหทุก
คนในคณะมีสวนรวมและรับทราบอยางทั่วถึงกัน 
 
 
 
 
 

     (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

                          วันที่  ๖  / พฤศจิกายน / ๒๕๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๔.๑   จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับ

การ บริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 

 

• คณะมีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงินเพื่อ
การตัดสินใจของผูบริหาร 

       ๔.๒   มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
 การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
 และมติคณะรัฐมนตรี ไวอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 

• มหาวิทยาลัยเปนผูจัดทําและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรี 
ไวอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 

       ๔.๓   มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและ
 การบันทึกบัญชีไวครบถวน  สมบูรณและเปน
 หมวดหมู 

• คณะมีการเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล/เอกสาร
ประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชีไว
ครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

       ๔.๔   มีการรายงานขอมูลที่จํ า เปนทั้งจากภายในและ
 ภายนอก ใหผูบริหารทุกระดับทราบอยางสม่ําเสมอ 

• คณะมีการรายงานขอมูลทางการเงินให
ผูบริหารทราบตามลําดับชั้น และนํารายงาน
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก 
๓ เดือน 

       ๔.๕   มีระบบการติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอกอยาง 
 เพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล 

• คณะมีการใชระบบ E-Document (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) สําหรับการสื่อสารภายใน
คณะและในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีเว็บไซด
ของคณะเปนตัวเชื่อมในการติดตอส่ือสาร
ระหวางบุคลากร นักศึกษา  และประชาชน 
ทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือ
ไดและทันกาล 

      ๔.๖   มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบ
 และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม
 ภายในปญหาและจุดออนของการควบคุมภายในที่
 เกิดขึ้นและแนวทางการแกไข 

• คณะมีการสื่อสารใหพนักงานทราบและ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในปญหาและจุดออนของการ
ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แกไข ผานทางประชุมหัวหนางาน โดยมี
ตัวแทนจากฝายตาง ๆ เปนตัวแทนเขาการ
ประชุม  

      ๔.๗   มีกลไกหรือชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น 
 หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
 หนวยงาน 

• คณะมีการจัดทําสายตรงคณบดี บนเว็บไซด
ของคณะ กระดานสนทนา และกลองแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเปนชองทางรับขอคิดเห็น
จากบุคลากร 



 ๕๖ 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
     ๔.๘   มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก  • คณ ะ ไ ด มี ก า ร ม อ บห ม า ย ห น า ที่ ใ ห

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในการรับฟง
และพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก 

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
  คณะมีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม
ตามควรตอความตองการของผูใช และการบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

 (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

                              วันที่ ๖  / พฤศจิกายน / ๒๕๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

๕.  การติดตามประเมินผล 
     ๕.๑   มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และ

รายงานใหผูบริหารรับทราบเปนลายลักษณอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

• คณะมีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดําเนินงาน  และรายงานใหผูบริหาร
รับทราบเปนลายลักษณอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ  อาทิเชน  การรายงาน
เปรียบเทียบผลการดํา เนินงานตาม
โครงการเทียบกับแผน  

    ๕.๒   กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนไดมีการ
ดําเนินการแกไขอยางทันกาล 

• คณะมีการนําแผนดําเนินงานประจําป 
เข าที่ประชุมคณะทุก  ๖  เดือน  เพื่ อ
สํ าห รับติดตาม  และปรับแผนการ
ดําเนินงานไดอยางทันกาล เมื่อคณะ 
กรรมการประจําคณะเห็นวาผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว 

    ๕.๓   มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการ 
 ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

• คณะมีการกําหนดใหมีการติดตามผลใน
ระหวางปฏิบัติงานทุก ๓ เดือน 

    ๕.๔   มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
 ควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

• คณะมีการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายใน
ทุก ๖ เดือน 

    ๕.๕   มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน  และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุม
อยางเปนอิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

• คณะมีการติดตามประ เมินผลการ
ปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเปนประจําทุกป 

    ๕.๖  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูบริหาร 

• ผูตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการ
ประเมินและรายงานการตรวจสอบ
โดยตรงตอผูบริหาร 

   ๕.๗   มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

• คณ ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร แ ก ไ ข
ขอบกพรองที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายในทุกครั้ง 



 ๕๘

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

๕.๘   มีการกําหนดใหหนวยงานตองรายงานตอผูบริหาร
 ทันที กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มี
 การไมปฏิบัติตาม  กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
 คณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบ
 ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

 

• คณะมีการกําหนดในคูมือจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณะ 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
   คณะมีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมตามสมควร และควรมีการจัดทําระบบการติดตาม
ประ เมิ นผลก ารควบคุ มภ า ย ในอย า งสม่ํ า เ สมอและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
                              (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
                              วันที่  ๖  / พฤศจิกายน / ๒๕๕๒ 

 

 



แบบ คส.มจ. ๐๓ 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้าํ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต  ๑   ตุลาคม  ๒๕๕๑   -  ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๒ 

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสรจ็/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานการเรียนการสอน       

๑.  ขาดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญบางรายวิชา 

๑.  บางรายวิชายังขาด
กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๑ ๑. สงเสริมใหอาจารยจัดทํา
แผนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกรายวิชา 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รองวิชาการ 

O ๑. คณะไดสนับสนุนให
คณาจารยเขารวมอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
วิชาการ เรื่องการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วดั
ที่ ๑๗ (วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ) ใน
วันที่ ๑ - ๒  เมษายน  



 

๖๐

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

       ๒๕๕๒  เพื่อสรางความ
 เขาใจใหเปนไปใน
 ทิศทางเดียวกนั และ
 นํามาจัดทําแผนการสอน
 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๒. เนื่องจากทางคณะอยู
 ระหวางปรับปรุง
 หลักสูตรปริญญาตรีใหม 
 จึงทําใหบางวชิายังไมมี
 การจัดทําแผนการสอนที่
 เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

๒.  กิจกรรมที่สนบัสนุนการพัฒนา
 หลักสูตรและการเรียนการสอน
 ซึ่งบุคคลองคการ และชุมชน
 ภายนอกมีสวนรวมขาดการ
 ติดตาม 

๑.  ขาดการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมนิกจิกรรมการ
เรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือชุมชนภายนอกสถาบัน
ทุกหลักสูตร 

๔ ๑. จัดกจิกรรมการพัฒนาบูรณา
การหลักสูตรและการเรียน  
การสอนกับบคุคลองคการ
และชุมชนภายนอก 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รองวิชาการ 

 ๑. คณะไดจัดทําแบบสอบ 
ถามสํารวจความคิดเห็น
ของศิษยเกาและผูใช
บัณฑิต  เพื่อสํารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัหลักสูตร
ของคณะ ในงานประชุม 



 

๖๑

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

       วิชาการทางการประมง
 ในวนัที่ ๘ - ๙ ธันวาคม 
 ๒๕๕๑ และไดนําผลการ
 ประเมินความคิดเห็นไป
 ประกอบการปรับปรุง
 หลักสูตรปริญญาตรี 
 

๓.  ขาดระบบและกลไกสนับสนนุ
ใหอาจารยทําการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๑.  ขาดงบประมาณสนับสนุน
ใหอาจารยทําการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๒ ๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนใหอาจารยทําวจิัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รองวิชาการ 

 ๑. คณะไดดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดทําโครงการสนับสนนุ
ใหอาจารยทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
โดยในปงบประมาณนี้มี
อาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 
จํานวน ๑ เรื่อง 

 
 



 

๖๒

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

๔.  ยังไมมีนกัศึกษาปจจุบนัและ
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษารอบ 
๕ ปที่ผานมา ที่ไดรับการ
ประกาศเกยีรติคุณยกยองใน 
ดานวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาตหิรือ 
นานาชาต ิ

๑. ขาดการประชาสัมพันธที่ให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันดานตาง ๆ 

๒. ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมแขงขันดาน  
ตาง ๆ  

 

๕ ๑. จัดสรรงบประมาณและจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธให
ศิษยเกาและศษิยปจจุบันไดมี
โอกาสไดทราบและเขา
รวมงานทางดานการประมง 
และมอบรางวลัและใบ
ประกาศนยีบตัร แกศิษยเกา
หรือศิษยปจจบุันที่ไดรับ
รางวัลเพื่อประกาศเกียรติคณุ 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
ผูชวยคณบดี/ 
งานบริการ
การศึกษา 

 

 ๑. คณะไดดําเนินการจัดสรร
งบประมาณและจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ  
ใหศิษยเกาและศิษย  
ปจจุบันไดมีโอกาสได
ทราบและเขารวมงาน
ทางดานการประมง และ
มอบรางวัลและใบ
ประกาศนยีบัตรแกศิษย
เกาหรือศิษยปจจุบันที่
ไดรับรางวัลเพือ่ประกาศ
เกียรติคณุ แตยงัไมมี
นักศึกษาและศษิยไดรับ
รางวัล 

 
 
 
 



 

๖๓

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

๕.  ยังไมมีวิทยานพินธและงาน
วิชาการของนกัศึกษาทีไ่ดรับ
รางวัลในระดบัชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ ๓ ปทีผ่าน
มา (ชิ้นงาน) 

๑. ขาดการประชาสัมพันธกระตุน
และสนับสนุนใหนักศึกษาเขา
รวมสงผลงานประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๒.  ขาดงบประมาณในการ
 สนับสนุนใหนักศึกษาเขา
 รวมสงผลงานประกวดใน
 ระดับชาติและนานาชาติ  

๕ ๑.  สนับสนุนและ
ประชาสัมพันธการตพีิมพ
และเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาปริญญาโท - เอก 
ทั้งภายในและนอกสถานที่  

 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รองวิชาการ 

 ๑. คณะไดประชาสัมพันธ
และจัดสรรงบประมาณ
ในการจดัทําโครงการ
สนับสนุนและประชา 
สัมพันธการตีพิมพและ 
เผยแพรผลงานของ
นักศึกษาปริญญาโท - 
เอก ทั้งภายในและนอก
สถานที่แตยังไมมี
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานการวิจัย       

๑.  รอยละของบทความวจิัยที่
ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดบัชาติหรือ
นานาชาติ ตอ อาจารยประจํายัง
มีนอย 

๑.  ขาดการกระตุนและ
สนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการ
อางอิง (Citation)ใน 
Refereed Journal หรือใน 
ฐานขอมูลระดบัชาติ/
นานาชาติอยางจริงจัง 

๓ ๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนผลงานวิจยัที่
ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน Refereed Journal หรือ
ใน ฐานขอมูลระดับชาติ/
นานาชาต ิ

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
คณบด ี

 

 ๑. คณะไดจัดสรร
งบประมาณ ในการจัดทํา
โครงการเพื่อสนับสนุน
ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการ
อางอิง(Citation) ใน  
Refereed  Journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติ/
นานาชาติ  โดยใน
ปงบประมาณนี้มีผลงาน 
วิจัยทีไ่ดรับการอางอิง ฯ 
จํานวน ๔  เรื่อง 

๒. คณะไดนําวารสารวิจัย
เทคโนโลยีการประมง
ของคณะ ขึ้นบนเว็บ
ไซดของคณะ เพื่องาย
แกการเขาถึงของผูที่ 



 

๖๕

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

       สนใจ และชวยเพิ่มการ
 อางอิง(Citation) ฯ 
 งานวิจยัของคณาจารยใน
 คณะใหมากยิ่งขึ้น 
 

๒.  จํานวนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดบั
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจํายังมนีอย 

๑.  ขาดการกระตุนและ
สนับสนุนผลงานวิจยัและ
งานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนทรพัยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

๓ ๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนใหบคุลากร
ทํางานวิจยัที่สามารถตอยอด
ไปจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รองวิชาการ 

 ๑. สงเสริมใหบุคลากรทํางาน
วิจัยที่สามารถตอยอดไป
จดทะเบียนทรพัยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  
โดยในปงบประมาณนี้   
มีผลงานของคณะอยู
ระหวางยื่นขอ จํานวน    
๔  ผลงาน 

 
 
 
 
 



 

๖๖

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานบริการวิชาการแกสังคม       

๑.  ขาดหลักฐานการนําผลการ
ประเมินการบริการวิชาและ
วิชาชีพมาปรบัปรุงในการ
ดําเนินการครั้งตอไป 

๑.  มีการประชุมแตไมได
บันทึกรายงานการประชุม
เปนลายลักษณอักษร 

๒ ๑.  กําหนดใหเลขานุการหนวย
บริการวิชาการบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั้ง
เมื่อมีการประชุมเพื่อจัดเก็บ
เปนหลักฐาน 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
หนวยบริการ
วิชาการ 

 ๑. คณะกรรมการหนวย
บริการวิชาการไดมีการ
ประชุมและบนัทึก
รายงานการประชุม เพื่อ
จัดเก็บเปนหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๗

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       

๑.  ขาดระบบและกลไกในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑. ขาดการแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดแูลดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๔ ๑.  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลดานทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และดําเนิน 
การวางแผน ตดิตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบ 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
คณบด ี

 ๑. คณะไดมีการดําเนิน 
การแตงตั้งคณะกรรม 
การกํากับดแูลดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

๒. มีการวางแผนงานโดย  
จัดแผนปฏิบัตงิานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําป เพื่อใหการ
ดําเนินงานและติดตาม
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. มีการจัดทํารายงาน
ประเมิน ผลโครงการ  
เมื่อสิ้นสุดการจัดทํา
โครงการ 

 



 

๖๘

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

๒.  รอยละของกิจกรรมในการ
อนุรักษพัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศกึษา
ยังไมเปนไปตามเปาหมาย 

๑. ขาดการประชาสัมพันธให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

๒ ๑.  เพิ่มการประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบกอนจัด
กิจกรรมอยางนอย ๒ อาทิตย 
และใหสโมสร และชมรม
นักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทํากิจกรรมทุกครั้ง 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
ผูชวยคณบด ี

 ๑. คณะมีการแตงตั้ง
ตัวแทนคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษารวม
เปนคณะ กรรมการ
กํากับดูแลดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะ  เพื่อเปน
ตัวแทนประสานงานกับ
นักศึกษา และ
ประชาสัมพันธให
นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมอยางทั่วถึงทํา
ใหการจดักจิกรรมครั้ง
ที่ผานมามีจํานวน
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น 

 
 



 

๖๙

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานการประกันคุณภาพ       

๑.  ระบบและกลไกการใหความรู
และทักษะดานการประกนั
คุณภาพแกนักศึกษายังไมทั่วถึง 

๑. ยังมีนกัศึกษาบางสวนทีข่าด
การเขารวมกจิกรรมดานการ
ประกันคณุภาพ 

๒ ๑.  ตองเพิ่มการประชาสัมพันธ
การจัดกจิกรรมใหทัว่ถึง
ยิ่งขึ้น โดยใหสโมสร  ชมรม
นักศึกษารวมจัดกิจกรรม
ดวย 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รองฯแผน/

สโมสร ชมรม
นักศึกษา 

 ๑. คณะไดแตงตัง้นายก
สโมสรนักศึกษาเปน
กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหทราบ
ความกาวหนาของการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ของคณะและนําไป
ถายทอดและดาํเนินการ
ภายในสวนของนักศึกษา 

๒. คณะไดนําความรูดาน การ
ประกันคณุภาพการศึกษา
แกนกัศึกษา  ในโครงการ
ปฐมนิเทศนกัศกึษาประจาํ
ปการ ศึกษา ๒๕๕๒ ที่ 
จัดขึ้น ในวนัที ่๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 

๗๐

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

๒.  ความเขาใจดานการประกนั
คุณภาพการศกึษายังไมทั่วถึง 

๑. บุคลากรบางสวนยังไมเขาใจ
และขาดการมสีวนรวมดาน
การประกันคณุภาพการศึกษา 

๒ ๑. จัดการสัมมนาสรางความ
เขาใจดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาและ
กระตุนใหบุคลากรใหความ
รวมมือกับการประกัน
คุณภาพการศกึษาอยาง
สม่ําเสมอ 

 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รองฯแผน/ 

กก.ประกัน ฯ 
คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X ๑. คณะยังไมไดจดัสัมมนา
สรางความเขาใจดาน
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 



 

๗๑

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานการบริหารจัดการ       

ดานการเงินและงบประมาณ       

๑.  ขาดระบบฐานขอมูลทาง
การเงินในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณ  

๑.   ทําใหผูบริหารไมสามารถ
วิเคราะหคาใชจายทางการเงนิ
ไดอยางฉับไว ทําใหขาดความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ 

๒.   ทําใหผูบริหารไมสามารถ
 วิเคราะหงบประมาณได
 อยางเปนระบบ 

๓.   ทําใหไมสามารถวิเคราะห
ผลทางการเงินใหตรงกับ
การตรวจประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

๔ ๑.  จัดทําระบบฐานขอมูลทาง
 การเงินของคณะเพื่อ
 สามารถวิเคราะหผลตาง ๆ 
 ที่รับรองการตรวจประเมนิ
 จากหนวยงานตาง ๆ  

 
 
๒. จัดทํารายงานทางการเงิน

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง เสนอ
กรรมการประจําคณะ 

 
๓. กรรมการประจําคณะ 

วิเคราะหการใชจายบันทกึ
ในรายงานการประชุม 

 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
คณบดี/ 
กรรมการ
ประจําคณะ/
การเงิน 

 ๑. คณะไดจัดทําระบบฐาน 
ขอมูลทางการเงินของคณะ
เพื่อสามารถวิเคราะหผล 
ตาง ๆ ที่รับรองการตรวจ
ประเมินจากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 

๒. เจาหนาที่ทางการเงินได
จัดทํารายงานทางการเงิน 
เสนอในการประชุม
กรรมการประจาํคณะ 
จํานวน ๔  ครั้ง (รายไตรมาส)

๓. กรรมการประจาํคณะ 
วิเคราะหการใชจายบันทกึ
ในรายงานการประชุม 
จํานวน ๔  ครั้ง(รายไตรมาส)



 

๗๒

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

   ๔. งบประมาณรายจายประจําป
ทุกปตองนําเขาที่ประชุม
กรรมการประจําคณะ พรอม
รายงานการเงนิในปที่ผาน
มาเพื่อวิเคราะหและวางแผน 

 

  ๔. เจาหนาที่ทางการเงินนํา
รายงานการเงนิเขาที่ประชุม
กรรมการประจําคณะ เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ จาํนวน ๑ ครั้ง 
เพื่อใหคณะกรรมการประจํา
คณะวิเคราะหและวางแผน 
ในปงบประมาณตอไป 

 
๒.  มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกนั 
๑.  ขาดแผนตารางการใช

หองเรียน ครุภณัฑ
การศึกษาและการใชรถ
ประจําป 

๒.  ขาดการวิเคราะหผลการใช
 ทรัพยากรรวมกัน 

๓ ๑.  จัดทําตารางการใชหองเรียน  
หองLab  หองประชุมแยกราย
เดือนทั้งป 

๒. จดัทําตารางวิเคราะหปริมาณ 
ชั่วโมงการใชหองตางๆ  สรุปเมือ่
สิ้นป เสนอกรรมการประจาํคณะ  

๓. จัดทําตารางคุมครุภณัฑมี
รายละเอยีดวิชาที่ใช , จํานวน
นักศกึษา , การซอมบํารุงเสนอ
กรรมการประจาํคณะเมื่อสิ้นป  

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
งานบริการ
การศึกษา/ 
งานพัสด ุ

X ๑. จัดทําตารางการใชหองเรียน
 หอง Lab หองประชุมแยก
 รายเดือนทั้งป พรอมเก็บ
 สถิติการใชหองเรียนตาง ๆ  
๒. จัดทําตารางคุมครุภัณฑ มี
 รายละเอียดวิชาที่ใช , 
 จํานวนนักศกึษา , การซอม 
 บํารุงเสนอกรรมการประจํา
 คณะเมื่อสิ้นป 
 



 

๗๓

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานกลยุทธ       

๑.   การจัดทําโครงการไมตรงกบั
แผนการดําเนนิโครงการและ
กลยุทธที่วางไว 

๑. โครงการมีการปรับเปลี่ยน
แผนตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง 

๓ ๑.  นําโครงการที่มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนิน
โครงการและกลยุทธเขาที่
ประชุมกรรมการประจํา
คณะ  เพื่อแจงเหตุผลในการ
ปรับแผนโครงการ 

๒. จัดทํา flow chart ขั้นตอน
 การดําเนนิโครงการเพื่อ
ความเปนระบบในการจดัทํา
โครงการ 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รองฯแผน 

 ๑. สรุปรายงานผลโครงการ 
 เขาประชุมกรรมการ
 ประจําคณะ ๒ ครั้ง(รอบ 
 ๖ เดือน) เพื่อปรับแผน
 ยุทธศาสตร  
 
๒. จัดทํา flow chart ขั้นตอน

การดําเนนิโครงการให 
แกผูรับผิดชอบโครงการ 
ทําใหการจดัทาํโครงการ
เปนระบบมากขึ้น  

 
 
 
 
 



 

๗๔

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานนโยบาย       

๑.  ขาดการเปดโอกาสใหประชาชน 
หรือที่ปรึกษาภายนอกเขามามี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการในบาง
ชองทาง 

๑. ไมมีการแตงตั้งกรรมการที่
ปรึกษาระดับทองถิ่นเพื่อเขา
มามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็ และรวมตดิตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ของคณะ 

๓ ๑.  แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา
ระดับทองถิ่นเพื่อเขามามี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และรวมติดตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ของคณะ และมีการประชุมป
ละอยางนอย ๒ ครั้ง เพื่อ
 รับฟงขอเสนอแนะและ
รายงานผลการดําเนนิงานของ
คณะจากกรรมการที่ปรึกษา
ภายนอก 

 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
คณบด ี

 ๑. คณะไดแตงตัง้กรรมการ 
ที่ปรึกษาระดบัทองถิ่น
เพื่อเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 
และรวมติดตามตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติงานของคณะ
และมีการจดัประชุม 
จํานวน ๒ ครั้ง 

๒.  ขาดความตอเนื่องในการ
ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 

๑.  ภาระงานของคณะมีมาก
  เกินไป 

๒ ๑.  มีการกําหนดใหรายงานผล
การดําเนนิงานตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรปละ ๒  ครั้ง 
ตอที่ประชุมกรรมการคณะ 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รอง ฯแผน/ 
งานแผน 

 ๑. นํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรเมื่อสิ้น   
ปงบประมาณตอที่
ประชุมกรรมการคณะ 



 

๗๕

 
ความเสี่ยง 

 
(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 
กับปจจัยเสี่ยง 

 
(๔) 

กําหนด 
เสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 
(๕) 

สถานการณ
ดําเนินการ 

 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมิน/ขอคิดเห็น 

 
(๗) 

ดานการปฏิบัติงาน       

๑.  ขาดระบบฐานขอมูลดาน
นักศึกษาบุคลากร หลักสูตร
และการเงนิอุดมศึกษาและ
ระบบภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 

๑. ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 
บางครั้งขอมูลคลาดเคลื่อนจึง
ทําใหขอมูลที่ไดไมมีความ
ถูกตอง 

๕ ๑. จัดทําฐานขอมูลของคณะเอง 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
การตัดสินใจ การติดตาม
และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่มีความถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
และตรงกบัความตองการ
ของผูใชงาน 

๓๐  ก.ย. ๕๒ 
รอง ฯแผน/ 
งาน IT 

 ๑. คณะไดจัดทําฐานขอมูล
ดานการเงนิ ดานวารสาร 
วิจัยเทคโนโลยีการ
ประมงวิจยั ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดานบริการวิชาการ  

๒. ฐานขอมูลดานระบบ
ภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
เปนฐานขอมูลของ
มหาวิทยาลัยเปน
ผูดําเนินการปรับปรุง 

 
 
 
                                 (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ)  

  คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
                  วันที่ ๖  / พฤศจิกายน / ๒๕๕๒ 



 

๗๖

คําอธิบาย 
   -   ในชองที่  ๑,๒,๓,๔ และ ๕   ไดมาจากแผนบริหารความเสี่ยงของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของหนวยงานที่ไดจัดสงใหมหาวิทยาลัย  
   -  เครื่องหมายในชองสถานการณดําเนินการ (๖)   มีความหมายดังนี้ 
                         =  ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

  √      = ดําเนินการแลวเสร็จ ลาชากวากําหนด 
   X      =  ยังไมไดดําเนินการ 
   O      =  อยูระหวางดําเนนิการ 



แบบ คส.มจ. ๐๔ 
แบบตารางประเมินความเสี่ยง 

หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร   : ๑.  การผลิตบัณฑติที่มีมาตรฐานและคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
เปาประสงค    : ๑.๑ บัณฑิตของคณะเปนผูที่มีปญญา ความรู ทักษะ อดทน สูงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับ ตัวตอบสนองตอบริบทความเปลี่ยนแปลงได

 อยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธหลัก    : ๑.๑.๑  มุงเนนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสงัคม 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

ดานกลยุทธ 
 

 
๑.  โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๓ 
 
 

 
๓ 
 

 
๙ 

 
ปานกลาง 

 
 

 
๙ 
 
 
 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 
 
 
 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตาม 
 การดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี
 
 
 

 
งานแผน ฯ 

 
 



 

๗๘

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๒. การประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
 ยังขาดความตอเนื่อง 

๒ ๒ ๔ ต่ํา ๔ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

๒. กําหนดใหมีการประชุมคณะ 
 กรรมการหลักสูตรอยางนอย 
 ปละ 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะห
 ขอมูลการดําเนินการหลักสตูร
 และนําผลการวิเคราะหมา
 ปรับปรุงหลักสูตร หรือกลไก
 การบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการ
ประจําหลักสตูร 

ดานการดําเนินงาน 
๑ ดานการเรียนการสอน 
 

 
๑. อุปกรณการเรียนการสอนไม
 เพียงพอ ชํารุด ไมทันสมัย 
 
 
 

 
๔ 

 
๔ 

 
๑๖ 

 
สูง 

 
๑๒ 

 
มีแผน
แบงปน
ความเสี่ยง 

 
๑. กําหนดใหความรูแกบุคลากร 
 และนักศกึษากอนใชอุปกรณ
๒. ขอใชอุปกรณจากหนวยงานทั้ง 
 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
รอง ฯ วิชาการ 

 ๒.  หองปฏิบัติการยังไมเปนระเบียบ ๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๗ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

๑ จัดทําระเบยีบการใชหอง 
 ปฏิบัติการและควบคุมดแูล 
 อยางเครงครัด 
 

คณะกรรมการ
ควบคุมการใช
หองปฏิบัติการ ฯ 



 

๗๙

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๓.  ขาดการวิจัยในชั้นเรียน ๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๖ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

๑  จัดทํากิจกรรมสนับสนุนให
 อาจารย จัดทํางานวิจยัเพื่อ
 พัฒนาการเรียนการสอน 
๒. จัดอบรมเชงิปฏิบัติการดาน
 การวิจยัในชัน้เรียนแก
 คณาจารย 
 

รอง ฯ วิชาการ 

 ๔ .ขาดกระบวนการเรียนรูที่ เนน
 ผูเรียนเปนสําคัญบางรายวิชา 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๖ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

๑  จัดทํากิจกรรมสงเสริมให
 คณาจารย จัดทําสื่อการเรียน
 การสอน E-learning 
๒. กําหนดใหอาจารยจัดทําแผนการ 
 สอนทีเ่นนผูเรียนเปนศนูยกลาง 
 

รอง ฯ วิชาการ 

 ๕.ขาดระบบการติดตามกิจกรรม
 การพัฒนาบูรณาการหลักสตูร
 และการเรียนการสอนกับบคุคล
 องคการ และชมุชนภายนอก 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๙ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

๑.  กําหนดใหมีการจัดประชุม 
 ปละ 2 ครั้ง และติดตาม
 ประเมินผล 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 



 

๘๐

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๖.  ขาดนักศกึษาและศษิยเกาที่ไดรับ
 การประกาศเกยีรติคุณยกยองใน
 ดานวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม
 จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
 วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
 ในระดบัชาติและนานาชาต ิ
 

๔ ๓ ๑๒ สูง ๑๒ มีแผน
ยอมรับ

ความเสี่ยง 

๑  จดัทํา กิจกรรมสนับสนุน
 นักศกึษาแขงขนัดานวิชาการ 
 วิชาชพี  คุณธรรม  จริยธรรม  
 กีฬา  สุขภาพ ศิลปะและ
 วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 

นักกจิการ
นักศึกษา 

 ๗.ขาดรางวัลดานวิทยานพินธและ
 งานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ดรับ
 รางวัลในระดบัชาติหรือระดับ
 นานาชาต ิ
 

๔ ๓ ๑๒ สูง ๑๒ มีแผน
ยอมรับ

ความเสี่ยง 

๑  จัดทํา กิจกรรมสนับสนุนให
 นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา
 ไปนําเสนอผลงานวิชาการ 

รอง ฯ วิชาการ 

 ๘ .จํานวนนักศึกษาที่สนใจเรียน
 ทางดานประมงลดลง 

๓ 
 
 

๓ 
 

๙ ปานกลาง 
 
 

๙ 
 
 
 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 
 
 

๑. จัดทํากจิกรรม แนะนําและ
 ประชาสัมพันธหลักสูตร และ 
 Fisheries Camp เพื่อเปนการ
 ประชาสัมพันธคณะใหเปนที่
 รูจักมากขึ้น 

งานบริการ
การศึกษา 



 

๘๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : ๒.        ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม 
เปาประสงค  : ๒.๑      ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะโดยเฉพาะดานการเกษตรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับ

 นานาชาติ 
 : ๒.๒    คณะเปนศูนยกลางการเรียนรูและเสริมสรางขีดสมรรถนะของบุคลากรดานเกษตรเชิงบูรณาการ 

กลยุทธหลัก : ๒.๑.๑   สรางใหคณะเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยเฉพาะในเชิงการเกษตร 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

ดานกลยุทธ 
 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๓ 

 
๓ 
 

 
๙ 

 
ปานกลาง 

 
 

 
๙ 
 

 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตาม 
 การดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี
 

 
งานแผน ฯ 

 
 

 ๒. ขาดระบบและกลไกพัฒนา
 ทรัพยากรบุคคลดานการวิจยัที่
 ชัดเจน 

๒ ๒ ๔ ต่ํา ๔ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. จัดทํากจิกรรมรวมกลุมวิจยั
 เขมแข็ง ฯ และทุนนกัวจิัย
 หนาใหม 
 
 
 

รอง ฯ วิชาการ 



 

๘๒
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

ดานการดําเนินงาน 
๒.  ดานวิจัย 
    

 
๑. ขาดการเผยแพรขอมูลวิจัยของ
 คณะทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
๒ 

 
๒ 

 
๔ 

 
ต่ํา 

 
๔ 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 
๑. จัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
 ดานงานวิจยั ไดแก กลุมวิจยั
 ปลาบึก, ปลานลิ, กุงกามกราม
 และกุงฝอย, สาหรายและ
 แพลงตอน และกลุมทรัพยากร 
 และสิ่งแวดลอมทางน้ํา 
 

 
รอง ฯ วิชาการ 

 ๒.จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 มีจํานวนลดลง 

๔ ๔ ๑๖ สูง ๑๒ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑.  เพิ่มการประชาสัมพันธ 
๒. ดําเนนิการปรับปรุงหลัก 
  สูตรใหม 
 

รอง ฯ วิชาการ 

 ๓. รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับ
 การอางอิง(Citation)ในrefereed  
 journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติ
 หรือนานาชาต ิตอ อาจารยประจํา
 ยังมีนอย 

๔ ๔ ๑๖ สูง ๑๒ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑.  จัดสรรงบประมาณจัดทํา
 กิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญ 
 ตางประเทศใหคําชี้แนะ
 โครงการและอบรมเชิง
 ปฏิบัติการงานตีพิมพ

รศ.ดร.เกรยีงศกัดิ์
 



 

๘๓ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 นานาชาติที่ไดรับการ
 อางอิงในระดบัชาติและ
 นานาชาต ิ
๒. นําวารสารวิจัยเทคโนโลยี
 การประมงของคณะขึ้น
 บนเว็บไซดของคณะ เพื่อ
 งายแกการเขาถึงของผูที่
 สนใจและชวยเพิ่มการ
 อางอิง(Citation)ฯ งานวิจยั
 ของคณาจารยในคณะให
 มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 

๘๔

ประเด็นยุทธศาสตร  : ๓.    การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน 
เปาประสงค : ๓.๑    คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ    

 : ๓.๒    คณะมีการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของภูมิภาคและประเทศ 
กลยุทธ : ๓.๑.๑    สงเสริมใหคณะเปนผูนําและแหลงเรียนรูชี้แนะดานการบริการวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะดานการเกษตรเชิงบูรณาการโดยเนนระบบเกษตรมั่นคง

และปลอดภัย 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

ดานกลยุทธ 
 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๒ 
 

 
๒ 
 

 
๔ 

 
ต่ํา 

 
 

 
๔ 
 
 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตาม 
 การดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี
 

 
งานแผน ฯ 

 
 

ดานการดําเนินงาน 
๓. ดานบริการวิชาการ
 แกสังคม 
    

 
๑. หนวยบริการวิชาการยังขาดเอกสาร
 เผยแพรของฐานเรียนรูบางฐาน 

 
๒ 
 

 
๒ 
 

 
๔ 

 
ต่ํา 

 
 

 
๔ 
 
 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

 
๑. จัดสรรงบประมาณจดัทํา
 กิจกรรมพัฒนาหนวยบริการ 
 วิชาการและวจิัยฐานเรียนรู
 ทางดานการประมง 
 

 
หัวหนาหนวย
บริการวิชาการ 



 

๘๕ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๒.ขั้นตอนกลไก(service profile)และ 
 กระบวนการในการเชื่อมโยง
 บริการวิชาการยังไมเปนระบบ 

๒ 
 

๒ 
 

๔ ต่ํา 
 
 

๔ 
 
 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

๑. จัดทําแผนระบบขั้นตอนกลไก 
 (service profile) และกระบวน 
 การในการเชื่อมโยงบริการ
 วิชาการ 
 

หัวหนาหนวย
บริการวิชาการ 

 ๓. ขาดการประเมินผลความพึงพอใจ
 ของผูรับบริการบางโครงการและ
 รูปแบบการประเมินยังไมเปนไป 
 ในแนวทางเดยีวกัน และครอบคลุม
 ทุกประเดน็ตามเกณฑที่กําหนด 

๒ 
 

๒ 
 

๔ ต่ํา 
 
 

๔ 
 
 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

๑. จัดทํากจิกรรมการประเมนิ
 และติดผลในการใหบริการ
 วิชาการโดยกําหนดใหมีการ
 ประเมินผลความพึงพอใจใน
 แนวทางเดยีวกันและประเมนิ 
 ผลใหครอบคลุมประเด็นตาม
 เกณฑที่กําหนด  

หัวหนาหนวย
บริการวิชาการ 

 
 
 
 



 

๘๖

ประเด็นยุทธศาสตร   : ๔.  การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 
เปาประสงค : ๔.๑   ผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและบุคลากรของคณะมีสวนสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
กลยุทธหลัก : ๔.๑.๑  สงเสริมและสนับสนุนใหคณะเปนผูนําและมีสวนรวมในการสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และการฟนฟูอนุรักษระบบนิเวศนธรรมชาติ  

                                               วิทยาอยางตอเนื่อง 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

ดานกลยุทธ 
 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๒ 

 
๒ 
 

 
๔ 

 
ต่ํา 

 
 

 
๔ 
 
 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตาม 
 การดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี
 

 
งานแผน ฯ 

 
 

ดานการดําเนินงาน 
๔. ดานทํานุบาํรุง 
 ศิลปวัฒนธรรม 
    

 
๑.ขาดการประชาสัมพนัธอยางตอเนื่อง 

 
๒ 

 
๒ 
 

 
๔ 

 
ต่ํา 

 
 

 
๔ 
 
 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

 
๑. เพิ่มชองทางประชาสัมพันธ
 อยางตอเนื่องทั้งทางดาน 
 เว็บไซดคณะ บอรด 
 ประชาสัมพันธ และผานทาง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการ
 สโมสรนักศึกษาของคณะ 

 
คณะกรรมการ
ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 



 

๘๗

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๒.นักศกึษาบางสวนไมใหความรวม 
 มือในการทํากจิกรรม 
 

๒ ๒ 
 

๔ ต่ํา 
 
 

๔ 
 
 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 

๒. จัดทําคูมือบันทึกกจิกรรม
  ประจําตัวนักศึกษาทุกชัน้ป 
 
 
 
 
 

อาจารยที่ปรึกษา 
 / นักกจิการ  
    นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๘๘

ประเด็นยุทธศาสตร  : ๕.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค : ๕.๑  มหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมสีวนรวมและพึ่งพาตนเองได 
กลยุทธ : ๕.๑.๑ มุงเนนการบรหิารจัดการแบบมืออาชีพที่เอื้อตอการแขงขันได 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

ดานกลยุทธ 
 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๓ 

 
๓ 
 

 
๙ 

 
ปานกลาง 

 
 

 
๙ 
 

 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตาม 
 การดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี
 

 
งานแผน ฯ 

 
 

 ๒. คณะกรรมการประจําคณะเขารวม
 ประชุมนอยกวารอยละ 80 

๒ ๒ ๔ ต่ํา ๔ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. จัดทําปฏิทนิการประชุม
 คณะกรรมการประจําคณะ 
 โดยผานการเห็นชอบจาก
 กรรมการทุกคน และ
 ดําเนินการประชุมตามแผน
 ที่วางไว 
 
 
 

หัวหนา 
สํานักงาคณบดี 



 

๘๙ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๓.ขาดการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ 
 ของผูบริหารตามผลการประเมิน
 ศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน 
 ของผูบริหารที่เปนรูปธรรม 
 

๓ ๓ 
 

๙ ปานกลาง 
 
 

๙ 
 
 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ
 ของผูบริหารตามผลการ
 ประเมินศักยภาพและผลการ
 ปฏิบัติงานของผูบริหารที่
 เปนรูปธรรมและดําเนนิการ
 ตามแผนอยางครบถวน 
 

หัวหนา 
สํานักงาคณบดี 

 ๔.ขาดการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร
 อยางตอเนื่อง   

๓ ๓ 
 

๙ ปานกลาง 
 
 

๙ 
 
 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 และรายงานตดิตามผลทุก ๖ 
 เดือน และแจงใหคณะกรรม 
 การประจําคณะรับทราบอยาง
 ตอเนื่อง   
 
 
 
 
 

หัวหนา 
สํานักงาคณบดี 



 

๙๐ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๕. ขาดการกําหนดระบบและกลไก
 ในการติดตามประเมินผลการ
 ดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
 ตามคํารับรองฯของคณะ 

๒ ๒ ๔ ต่ํา ๔ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. กําหนดระบบและกลไก
 ในการติดตามประเมินผลการ
 ดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
 เปาหมายตามคํารับรองฯของ
 คณะ เปนนโยบายและแจงใน
 ที่ประชุมคณะกรรมการ
 ประจําคณะ 
 

งานแผน ฯ 
 

 ๖. อาจารยและบุคลากรบางสวนยัง
 ขาดความเขาใจและการมีสวน
 รวมในระบบการประกันคุณภาพ
 การศึกษาของคณะ   
 

๓ ๓ 
 

๙ ปานกลาง 
 
 

๙ 
 

 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. จัดกจิกรรมสัมมนาการ
 ประกันคณุภาพการศึกษา 
 ใหอาจารยและบุคลากรทุก
 ฝายไดเขาใจและมีสวนรวม
 ในระบบการประกันคณุภาพ
 การศึกษาของคณะมากยิ่งขึน้ 
    
 
 

งานแผน ฯ 
 



 

๙๑ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๗. ขาดกระบวนการหรือกลไกที่เปน
 รูปธรรมในการติดตามตรวจสอบ
 การบริหารงานของคณะ  โดย
 คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจาก
 ภาคประชาชน 
 

๓ ๓ 
 

๙ ปานกลาง 
 
 

๙ 
 

 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. กําหนดใหมีการจัดประชมุ    
 ปละ ๒ ครั้ง เพื่อเปดโอกาส
 ใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
 ที่มาจากภาคประชาชนตดิตาม
 ตรวจสอบการบริหารงานของ
 คณะ อยางเปนระบบ 
 

หัวหนา 
สํานักงาคณบดี 

 ๘. ขาดแผนการใชทรัพยากรภายใน
 และภายนอกสถาบันรวมกนั 

๓ ๓ 
 

๙ ปานกลาง 
 
 

๙ 
 

 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. ควรจัดทําแผนการใชทรัพยากร 
 ภายในและภายนอกสถาบัน
 รวมกันอยางเปนระบบ และ
 ติดตามประเมนิผล 

คณะกรรมการ
วิเคราะหการ
ใชทรัพยากร
รวมกัน 

 
 
 
 
 
 



 

๙๒
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

ดานการดําเนินงาน 
๕. ดานการบริหารจัดการ 
 ๕.๑  ดานระบบ  
  e -  Document 
    

 
 
๑. บุคลากรยังไมใหความสําคัญใน
 ระบบ  e - Document เท าที่ ควร   
 ทําใหขาดการรับรูขาวสารที่สําคัญ 

 
 
๓ 

 
 
๓ 
 

 
 
๙ 

 
 
ปานกลาง 

 
 

 
 
๙ 
 

 

 
 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 
 
๑. สรางความเขาใจและประกาศ 
 เปนนโยบายใหบุคลากร ใช
 ระบบ e - Document   
 

 
 

เจาหนาที่
บริหารงานทัว่ไป 

 ๕.๒ ดานการเงินและ
  งบประมาณ 
 
 

๑. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบงานบัญชี ยัง
 รับผิดชอบงานไมเต็มที ่

๓ ๓ 
 

๙ ปานกลาง 
 
 

๙ 
 
 

มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. ขอตําแหนงนกัวิชาการเงนิ
 และบัญชีเพิ่ม 
 

หัวหนา 
สํานักงาคณบดี 

ดานธรรมาภิบาล 
๑. ดานการเงิน 
 
 
 

 
๑. บุคลการยังขาดความรูความเขาใจ
 กฎระเบยีบดานการเงินอยางทุก
 ตอง 

 
๔ 

 
๔ 

 
๑๖ 

 
สูง 

 
๑๒ 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 
๑. กําหนดใหความรูดานกฎ 

ระเบียบทางการเงินที่เกีย่ว 
ของแกบุคลากร ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของคณะ 

 
 

 
งานคลังและพสัดุ 



 

๙๓

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

๒. ดานพัสดุ 
 
 
 
 

๑. บุคลากรไมปฏิบัติตามขั้นตอนการ
 จัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

๓ ๓ ๙  ปานกลาง ๙ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. กําหนดใหเจาหนาทีจ่ัดทํา
 ขั้นตอนการจดัซื้อจัดจางทาง
 สื่ออิเล็กทรอนิกส 
๒. กําหนดใหความรูดานกฎ 
 ระเบียบ ทางพสัดุแกบุคลากร 
 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของคณะ 
 

งานคลังและพสัดุ 

๓. ดานบริหารงานบุคคล 
 
 
 

๑. บุคลากรยังปฏิบัติหนาที่ทีไ่ดรับ
 มอบหมายไมเต็มความสามารถ 

๒ ๒ ๔  ต่ํา ๔ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑.  ผูบังคับบัญชาติดตามการ
 ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

คณบด ี

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ดานความปลอดภัย
 ระบบฐานขอมูลและ
 สารสนเทศ 
 

 
๑. ขาดการจัดทําแผนแกไขปญหาจาก 
 สถานการณความไมแนนอนและ
 ภัยพิบัตทิี่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ 
 สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

 
๔ 

 
๔ 

 
๑๖ 

 
สูง 

 
๑๒ 

 
มีแผนลด
ความเสี่ยง 

 
๑. จัดทําแผนแกไขปญหาจาก
 สถานการณความไมแนนอน 
 และภยัพิบัติทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
 กับระบบสารสนเทศ  (IT 
 Contingency Plan) 

 
เจาหนาที่ IT 



 

๙๔ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 
RISK 

ระดับ 
RISK 

ระดับ 
RISK 
ที่ยอม 
รับได 

วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

 ๒. ขาดการจัดทําแบบประเมินประสิทธิ 
 ภาพ และความปลอดภัยของระบบ
 ฐานขอมูล 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๙ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. จัดทําแบบประเมินประสิทธิ 
 ภาพและความปลอดภัยของ 
 ระบบและสรปุติดตามผล 
 

เจาหนาที่ IT 

 ๓. ขาดการจัดทําแบบประเมนิความ
 พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๙ มีแผนลด
ความเสี่ยง 

๑. จัดทําแบบประเมินความพึง
 พอใจของผูใชฐานขอมูลและ 
 สรุปติดตามผล 

เจาหนาที่ IT 

 
 คําอธิบาย    -  วิธีการประเมนิความเสี่ยง  ศึกษาจากเอกสารหนา ๑๔ – ๑๕    
 -  ชองคาคะแนน RISK  ไดมาจากคะแนนชองโอกาส X  ผลกระทบ 
                 -  ชองระดับ   RISK  และ ชองระดับ RISK  ที่ยอมรับไดศึกษาจากเอกสารหนา  ๑๖     
 -  วิธีการบริหารความเสี่ยง  ศึกษาจากเอกสารหนา   ๑๗ 
 



  แบบ คส.มจ.๐๕ 
แผนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน                                                                    

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้าํ มหาวิทยาลัยแมโจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 

ดานกลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 
เปาประสงคที่ ๑.๑ 
กลยุทธที่ ๑.๑.๑ 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๙ 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตามการดําเนนิโครงการ/
 กิจกรรม รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี
 

 
งานแผน ฯ 

 

 

๒. การประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
 ยังขาดความตอเนื่อง 

๔ ๒. กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรอยางนอย 
 ปละ 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตร
 และนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงหลักสูตร หรือกลไก
 การบริหารหลักสูตร 
 

คณะกรรมการ
ประจําหลักสตูร 

 

ดานการดําเนินงาน 
๑ ดานการเรียนการสอน 
 

 
๑. อุปกรณการเรียนการสอนไม
 เพียงพอ ชํารุด ไมทันสมัย 

 
๑๖ 

 
๑. กําหนดใหความรูแกบุคลากร และนกัศกึษากอนใชอุปกรณ 
๒.ขอใชอุปกรณจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
 มหาวิทยาลัย 
 
 

 
รอง ฯ วิชาการ 

 



 

๙๖ 

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 

 ๒. หองปฏิบัติการยังไมเปนระเบียบ ๙ ๑ จัดทําระเบยีบการใชหองปฏบิัติการและควบคุมดูแล 
 อยางเครงครัด 
 
 

คณะกรรมการ
ควบคุมการใช
หองปฏิบัติการ ฯ 

 

 ๓. ขาดการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 

๙ ๑  จัดทํากิจกรรมสนับสนุนใหอาจารย จัดทํางานวิจยัเพื่อ
 พัฒนาการเรียนการสอน 
๒. จัดอบรมเชงิปฏิบัติการดานการวจิัยในชัน้เรียนแกคณาจารย 

รอง ฯ วิชาการ  

 ๔. ขาดกระบวนการเรียนรูที่เนน  
 ผูเรียนเปนสําคัญบางรายวิชา 
 
 
 

๙ ๑  จัดทํากิจกรรมสงเสริมใหคณาจารย จัดทําสือ่การเรียน
 การสอน E-learning 
๒. กําหนดใหอาจารยจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
 ศูนยกลาง 

รอง ฯ วิชาการ  

 ๕.ขาดระบบการติดตามกิจกรรมการ 
 พัฒนาบูรณาการหลักสูตรและการ
 เรียนการสอนกับบุคคลองคการและ
 ชุมชนภายนอก 
 

๙ ๑.  กําหนดใหมีการจัดประชุมปละ 2 ครั้ง และติดตาม
 ประเมินผล 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

 



 

๙๗

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 

 ๖. ขาดนักศกึษาและศษิยเกาที่ไดรับ
 การประกาศเกยีรติคุณยกยองใน
 ดานวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม
 จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
 วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
 ในระดบัชาติและนานาชาต ิ
 

๑๒ ๑  จดัทํา กิจกรรมสนับสนุนนกัศกึษาแขงขันดานวิชาการ  
 วิชาชพี  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ ศลิปะและ
 วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 

นักกจิการ
นักศึกษา 

 

 ๗. ขาดรางวัลดานวิทยานพินธและ
 งานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ดรับ
 รางวัลในระดบัชาติหรือระดับ
 นานาชาต ิ
 

๑๒ ๑  จัดทํา กิจกรรมสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา
 ไปนําเสนอผลงานวิชาการ 

รอง ฯ วิชาการ  

 ๘. จํานวนนกัศึกษาที่สนใจเรียนทาง  
 ดานประมงลดลง 

๙ ๑. จัดทํากจิกรรม แนะนําและประชาสัมพันธหลักสูตร และ 
 Fisheries Camp เพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะใหเปนที่
 รูจักมากขึ้น 
 
 

งานบริการ
การศึกษา 

 



 

๙๘ 

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 

ดานกลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ ๒ 
เปาประสงคที่ ๒.๑ 
เปาประสงคที่ ๒.๒ 
กลยุทธที่ ๒.๑.๑ 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๙ 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตามการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี
 

 
งานแผน ฯ 

 

 

๒. ขาดระบบและกลไกพัฒนาทรพัยากร
 บุคคลดานการวิจัยที่ชัดเจน 

๔ ๑. จัดทํากจิกรรมรวมกลุมวิจยัเขมแข็ง ฯ และทุนนักวิจยั
 หนาใหม 
 

รอง ฯ วิชาการ  

ดานการดําเนินงาน 
๒.  ดานวิจัย 
    

 
๑. ขาดการเผยแพรขอมูลวิจยัของคณะ 
 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
๔ 

 
๑. จัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดานงานวิจยั ไดแก กลุม
 วิจัย ปลาบึก, ปลานลิ, กุงกามกรามและกุงฝอย, สาหราย
 และแพลงตอน และกลุมทรพัยากรและสิ่งแวดลอมทางน้ํา 
 

 
รอง ฯ วิชาการ 

 

 ๒.จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 มีจํานวนลดลง 

๑๖ ๑.  เพิ่มการประชาสัมพันธ 
๒. ดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรใหม 
 

รอง ฯ วิชาการ  

 ๓. รอยละของบทความวจิัยทีไ่ดรับการ
 อางอิง(Citation)ใน refereed  journal
 หรือในฐานขอมูลระดบัชาติหรือ
 นานาชาติ ตอ อาจารยประจํายังมีนอย 

๑๖ ๑.  จัดสรรงบประมาณจัดทํากิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญตาง 
 ประเทศใหคําชี้แนะโครงการและอบรมเชิง
 ปฏิบัติการงานตีพิมพนานาชาติที่ไดรับการอางอิงใน
 ระดับชาติและนานาชาต ิ

รศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์
 

 



 

๙๙ 

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 

   ๒. นําวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงของคณะขึ้นบน 
 เว็บไซดของคณะ เพื่องายแกการเขาถึงของผูที่สนใจและ
 ชวยเพิ่มการอางอิง(Citation)ฯ งานวิจยัของคณาจารยใน
 คณะใหมากยิ่งขึ้น 
 

  

ดานกลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ 
เปาประสงคที่ ๓.๑ 
เปาประสงคที่ ๓.๒ 
กลยุทธที่ ๓.๑.๑ 
 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๔ 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตามการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี

 
งานแผน ฯ 

 
 

 

ดานการดําเนินงาน 
๓. ดานบริการวิชาการแก
 สังคม 

 
๑. หนวยบริการวิชาการยังขาดเอกสาร
 เผยแพรของฐานเรียนรูบางฐาน 

 
๔ 

 
๑. จัดสรรงบประมาณจดัทํากจิกรรมพัฒนาหนวยบริการ 
 วิชาการและวจิัยฐานเรียนรูทางดานการประมง 
 

 
หัวหนาหนวย
บริการวิชาการ 

 

 ๒.ขั้นตอนกลไก(service profile)และ 
 กระบวนการในการเชื่อมโยงบริการ 
 วิชาการยังไมเปนระบบ 

๔ ๑. จัดทําแผนระบบขั้นตอนกลไก (service profile) และ
 กระบวนการในการเชื่อมโยงบริการวิชาการ 

หัวหนาหนวย
บริการวิชาการ 

 



 

๑๐๐

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 
 ๓. ขาดการประเมินผลความพึงพอใจ

 ของผูรับบริการบางโครงการและ
 รูปแบบการประเมินยังไมเปนไป 
 ในแนวทางเดียวกันและครอบคลุม
 ทุกประเด็นตามเกณฑที่กําหนด 
 

๔ ๑. จัดทํากจิกรรมการประเมนิและตดิผลในการใหบริการ
 วิชาการโดยกําหนดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจใน
 แนวทางเดยีวกันและประเมนิผลใหครอบคลุมประเด็น
 ตามเกณฑที่กาํหนด  

หัวหนาหนวย
บริการวิชาการ 

 

ดานกลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ ๔ 
เปาประสงคที่ ๔.๑ 
กลยุทธที่ ๔.๑.๑ 
 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๔ 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตามการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี

 
งานแผน ฯ 

 
 

 

ดานการดําเนินงาน 
๔. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    

 
๑.ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

 
๔ 

 
๑. เพิ่มชองทางประชาสัมพนัธอยางตอเนื่องทัง้ทางดาน 
 เว็บไซดคณะ  บอรด  ประชาสัมพันธ  และผานทางที่
 ประชุมคณะกรรมการ สโมสรนักศึกษาของคณะ 
 

 
คณะกรรมการ
ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 ๒.นักศกึษาบางสวนไมใหความรวม 
 มือในการทํากจิกรรม 
 

๔ ๒. จัดทําคูมือบันทึกกจิกรรมประจําตัวนักศึกษาทุกชัน้ป 
 
 

อาจารยที่ปรึกษา  /
นักกิจการนักศึกษา
 

 



 

๑๐๑ 

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 

ดานกลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ ๕ 
เปาประสงคที่ ๕.๑ 
กลยุทธที่ ๕.๑.๑ 

 
๑. โครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไม
 ดําเนินตามแผนที่วางไว 

 
๙ 

 
๑. กําหนดใหรายงานผลติดตามการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 รอบ ๖ เดือน เสนอคณบด ี

 
งานแผน ฯ 

 
 

 

 ๒. คณะกรรมการประจําคณะเขารวม
 ประชุมนอยกวารอยละ 80 

๔ ๑. จัดทําปฏิทนิการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 โดยผานการเห็นชอบจากกรรมการทุกคน และดําเนินการ
 ประชุมตามแผนที่วางไว 
 

หัวหนา
สํานักงานคณบด ี

 

 ๓.ขาดการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ 
 ของผูบริหารตามผลการประเมิน
 ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ 
 ผูบริหารที่เปนรูปธรรม 
 

๙ ๑. จัดทาํแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมนิ  
 ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่เปนรูปธรรม 
 และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

หัวหนา
สํานักงานคณบด ี

 

 ๔.ขาดการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
 อยางตอเนื่อง   

๙ ๑. จัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานตดิตามผลทกุ ๖ เดือน 
 และแจงใหคณะกรรมการประจําคณะรบัทราบอยาง
 ตอเนื่อง   
 
 
 

หัวหนา
สํานักงาน
คณบด ี

 



 

๑๐๒

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 
 ๕. ขาดการกําหนดระบบและกลไก

 ในการติดตามประเมินผลการ
 ดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 
 ตามคํารับรองฯของคณะ 
 

๔ ๑. กําหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนนิ 
 งานตามตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามคํารับรองฯของคณะ เปน
 นโยบายและแจงในที่ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะ 
 

งานแผน ฯ 
 

 

 ๖. อาจารยและบุคลากรบางสวนยัง
 ขาดความเขาใจและการมีสวนรวม 
 ในระบบการประกันคณุภาพ
 การศึกษาของคณะ   
 

๙ ๑. จัดกจิกรรมสัมมนาการประกันคณุภาพการศึกษาให
 อาจารยและบคุลากรทุกฝายไดเขาใจและมสีวนรวมใน 
 ระบบ การประกันคณุภาพการศึกษาของคณะมากยิ่งขึ้น    

งานแผน ฯ 
 

 

 ๗. ขาดกระบวนการหรือกลไกที่เปน
 รูปธรรมในการติดตามตรวจสอบ
 การบริหารงานของคณะ  โดย
 คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจาก
 ภาคประชาชน 
 

๙ ๑. กําหนดใหมีการจัดประชมุปละ ๒ ครั้ง เพื่อเปดโอกาส
 ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาทีม่าจากภาคประชาชนติดตาม
 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะอยางเปนระบบ 

หัวหนา
สํานักงานคณบด ี

 

 ๘. ขาดแผนการใชทรัพยากรภายใน
 และภายนอกสถาบันรวมกนั 

๙ ๑. ควรจัดทําแผนการใชทรัพยากร  ภายในและภายนอกสถาบัน
 รวมกันอยางเปนระบบ และติดตามประเมนิผล 

คณะกรรมการ
วิเคราะหการ
ใชทรัพยากร
รวมกัน 

 



 

๑๐๓ 

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 

ดานการดําเนินงาน 
๕. ดานการบริหารจัดการ 
 ๕.๑  ดานระบบe - Document 
    

 
 
๑. บุคลากรยังไมใหความสําคัญใน
 ระบบ e - Document เทาที่ควรทําให
 ขาดการรบัรูขาวสารที่สําคัญ 
 

 
 

๙ 

 
 
๑. สรางความเขาใจและประกาศ เปนนโยบายใหบุคลากร ใช
 ระบบ e - Document   

 
 

เจาหนาที่
บริหารงานทัว่ไป 

 

 ๕.๒ ดานการเงินและ 
  งบประมาณ 

๑. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบงานบัญชียัง
 รับผิดชอบงานไมเต็มที ่
 

๙ ๑. ขอตําแหนงนกัวิชาการเงนิและบัญชีเพิ่ม 
 

หัวหนา 
สํานักงาคณบด ี

 

ดานธรรมาภิบาล 
๑. ดานการเงิน 
 

 
๑. บุคลการยังขาดความรูความเขาใจ
 กฎระเบียบดานการเงินอยางทุกตอง 

 
๑๖ 

 
๑. กําหนดใหความรูดานกฎ ระเบียบทางการเงนิที่เกีย่วของ

แกบุคลากรทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของคณะ 
 

 
งานคลังและพัสดุ 

 

๒. ดานพัสดุ 
 
 
 
 

๑. บุคลากรไมปฏิบัติตามขั้นตอนการ
 จัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

๙ ๑.  กําหนดใหเจาหนาที่จดัทําขั้นตอนการจดัซื้อจัดจางทาง
 สื่ออิเล็กทรอนิกส 
๒. กําหนดใหความรูดานกฎ ระเบียบ ทางพัสดุแกบุคลากร 
 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของคณะ 

งานคลังและพัสด ุ  

๓. ดานบริหารงานบุคคล 
 

๑. บุคลากรยังปฏิบัติหนาที่ทีไ่ดรับ
 มอบหมายไมเต็มความสามารถ 

๔ ๑.  ผูบังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ คณบด ี  



 

๑๐๔

 
ความเสี่ยง 

(๑) 

 
ปจจัยเสี่ยง 

(๒) 

ระดับ
ความสําคัญ 

(๓) 

 
วิธีการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 
หมายเหตุ 

(๖) 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ดานความปลอดภัยระบบ 
 ฐานขอมูลและสารสนเทศ 
 

 
๑. ขาดการจัดทําแผนแกไขปญหาจาก 
 สถานการณความไมแนนอนและ
 ภัยพิบัตทิี่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ 
 สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

 
๑๖ 

 
๑. จัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอน 
 และภยัพิบัติทีอ่าจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ  (IT 
 Contingency Plan) 
 
 

 
เจาหนาที่ IT 

 

 ๒. ขาดการจัดทําแบบประเมินประสิทธิ 
 ภาพ และความปลอดภัยของระบบ
 ฐานขอมูล 

๙ ๑. จัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 
 ระบบและสรปุติดตามผล 
 
 

เจาหนาที่ IT  

 ๓. ขาดการจัดทําแบบประเมนิความ
 พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

๙ ๑. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและ 
 สรุปติดตามผล 

เจาหนาที่ IT  

 
หมายเหต ุ   ในชองระดับความสําคัญ (๓ )  ใหนําคาคะแนน RISK  จากตารางประเมินความเสี่ยง ( แบบ คส.มจ.๐๔) มาใส 
                                    

 
               (วาที่รอยตรี ดร.จงกล  พรมยะ) 

        คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
             วันที่ ๖  / พฤศจิกายน / ๒๕๕๒ 



แผนการดาํเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  ประเมินผลการดําเนินงานป ๒๕๕๒             
๒.  จัดทําแผนป ๒๕๕๓ และคูมือ              
๓.  สงรายงานผลประจําปงบประมาณ 
 ๒๕๕๒  คูมือประจําปงบประมาณ  
 ๒๕๕๓ ใหมหาวิทยาลัย 

            

๔.  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง             
๕. แจงผลการดาํเนินงานแกคณะกรรมการ
 ประจําคณะ 

            

๕.  เสริมสรางความรูความเขาใจใหบุคลากร             
๖.  ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนรอบ  
 ๖ เดือนและจัดสงรายงานใหมหาวิทยาลัย 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 

 
 


