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สารจากคณบดี
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า ได้ด�าเนินงานในปีงบประมาณ 

2556 (ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556) โดยมีบุคลากรทุกสายงาน นักศึกษา และผู้ที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือร่วมใจกันท�างานอย่างเต็มความสามารถจนท�าให้งานบรรลุผล

ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในระดับดี จะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของคณะกรรมการประเมินฯ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปีการศึกษา 

2555

จากผลงานดังกล่าว ท�าให้บุคลากรของคณะฯ ทุกคน รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ผลงานอยู่ในระดับดี เนื่องจากการด�าเนินงานที่ผ่านมาเป็นภาระค่อนข้างหนักมาก 

ท�าให้บางครั้งเกิดความวิตกกังวลในงานที่รับผิดชอบว่าจะส�าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 

แต่เมื่อผลการประเมินออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ จึงท�าให้บุคลากรมีก�าลังใจที่จะต่อสู้ 

กับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะมากเพียงใดก็ตาม และจะพยายาม 

ท�าหน้าที่อย่างดีที่สุดในการผลิตผลงานออกสู่สังคมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในนามผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร  

ทีมงานและบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนา

ผลงานในปีงบประมาณ 2556 ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรา 

จะร่วมมือกันสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์�ดร.จงกล�พรมยะ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
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ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2527 ชื่อสาขาประมงน�้าจืด เริ่มเปิดการเรียน 

การสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาประมงน�้าจืด โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จ�านวน 36 คน

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ได้ยกระดับมาเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร

และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลีย่นจากหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี2 ปีต่อเนือ่ง สาขาวชิาประมงน�า้จดื เป็นหลกัสตูร 4 ปี ระดบัปรญิญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จ�านวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า สาขาวิชาการจัดการประมง และสาขาวิชา

ชีววิทยาการประมง และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีเทียบเรียน  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน�า้ ได้รบัการอนมุตัจิดัตัง้เป็นหน่วยงานภายในระดบัคณะ จากสภามหาวทิยาลยั

แม่โจ้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(การประมง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง

และทรัพยากรทางน�้า) มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า จะพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ของมหาวทิยาลยั โดยมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการให้สามารถแข่งขนักบันานาประเทศ และสนบัสนนุการบรหิาร

จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ 

ที่ได้วางไว้ อีกทั้งจะพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน
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ชื่อภาษาไทย	 :  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า

ภาษาอังกฤษ	 :  Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources

วันก่อตั้ง	 :  20 มีนาคม พุทธศักราช 2548

ที่ตั้งปัจจุบัน	 :  63 หมู่ 4 ต�าบลหนองหาร  อ�าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290

โทรศัพท์	 :  0-5387-3470

โทรสาร	 :  0-5349-8178

ตราสัญลักษณ์
ความหมาย
ภาพปลา สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยมีภาพปลา 2 ตัว อยู่ในกรอบของวงกลม 

 มีความหมาย 2 ประการ คือ  1. สมอง หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิจัย

 2. ความสามัคคีขององค์กร

ส่วนที่	1	วงรอบนอก

• แถบโค้ง 8 แถบ ตรงส่วนหางปลา มีความหมาย 2 นัยยะคือ

1. มรรค 8 ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในพุทธศาสนา ที่ท�าให้ชีวิตมีความสุข และเจริญรุ่งเรือง

2. การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนเทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านการประมง

ส่วนที่	2	วงรอบใน

• แถบโค้งสีน�้าเงิน คือ น�้า หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางน�้า

• แถบโค้งสีเหลือง ตรงกลาง หมายถึง การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรือง

• พระพิรุณทรงนาค คือ สัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายถึง คณะเทคโนโลยี 

การประมงและทรัพยากรทางน�้าในฐานะที่เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ความหมายของสีสัญลักษณ์
สีของสัญลักษณ์	คือ	สีเขียว	สีเหลือง	สีฟ้าน�้าทะเล	และสีน�้าเงิน

สีเขียว�� :���สีประจ�ามหาวิทยาลัย

สีเหลือง� :���สีประจ�ามหาวิทยาลัย�

สีฟ้าน�้าทะเล� :���สีแสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะ

สีน�้าเงิน� :���สีแสดงถึงความเป็นวิชาการ�และความมุ่งมั่น

สีประจ�าคณะ

สีน�้าเงิน�� :���แสดงถึงความเป็นวิชาการ�และความมุ่งมั่น 

ดอกไม้ประจ�าคณะ

� ดอกไม้ประจ�าคณะ�คือ�ดอกทองกวาว



Annual�Report�2013
Faculty�of�Fisheries�Technology�and�Aquatic�Resources,�Maejo�University 07

ปรัชญา�วิสัยทัศน์�วัตถุประสงค์�พันธกิจและนโยบาย
ปรัชญา
ปัญญาน�า คุณธรรมเด่น เป็นเลิศทางวิชาการ

วิสัยทัศน์
“มีความเป็นเลิศทางวิชาการประมงและทรัพยากรทางน�้าในระดับนานาชาติ”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ในกระบวนการคิด ปฏิบัติ และมีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน

และต่างประเทศ

2. เพือ่สร้างงานวจิยัแบบบรูณาการ ด้านการประมงและทรพัยากรทางน�้าทีม่ัน่คงและปลอดภยัมปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและ

บริการวิชาการแก่สังคม

3. เพือ่ขยายโอกาสทางการศกึษาและสร้างสรรค์รปูแบบการให้บรกิารทางวชิาการเพือ่เป็นศนูย์การเรยีนรูเ้ฉพาะทางอย่างครบวงจร

4. เพื่อสร้างจิตส�านึกให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคเอเชีย
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พันธกิจ
1. พัฒนาระบบจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในกระบวนการคิด ปฏิบัติ และมีคุณธรรม

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

2. บูรณาการการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้หลักการพัฒนาบริหาร

จัดการองค์กรที่ดี (Good Governance) เพื่อให้บรรลุพันธกิจ

นโยบาย
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของสังคมเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต

3. การบูรณาการองค์ความรู้ที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และขีดสมรรถนะของชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

4. การด�ารงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์�ดร.จงกล�พรมยะ�
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์�ดร.ประจวบ�ฉายบุ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์�ดร.ชนกันต์�จิตมนัส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางผ่องพรรณ�กันธิยะ
หัวหน้าส�านักงานคณบดี

อาจารย์�ดร.บัญชา�ทองมี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ�

คณะผู้บริหาร
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คณะเทคโนโลยีการประมงทรัพยากรทางน�้า

หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีงานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบาย�แผนและประกันคุณภาพ

งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ส�านักงานคณบดี

โครงสร้างองค์กร
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คณบดี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการคณะ คณะกรรมการประจ�าคณะ

รองคณบดี หัวหน้าส�านักงานคณบดี คณะกรรมการประจ�าหลักสูตร

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก

งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายแผน

และประกันคุณภาพ

งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการการศึกษา

และกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และมาตรฐานการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และกิจการพิเศษ

โครงสร้างการบริหารงาน
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งบประมาณ
งบประมาณประจ�าปี�2556�ที่ได้รับจัดสรรจ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ

รายรับของงบประมาณ

รายจ่ายจริงของงบประมาณ รายจ่ายจริงของเงินรายได้

7,427,800	บาท
(31%)

7,402,641.32	บาท
(45%)

2,096,599.54	บาท
(13%)

6,834,300	บาท
(42%)

889,986.71	บาท
(18%)

381,897	บาท
(8%)

710,868	บาท
(14%)

2,948,935.86
(60%)

งบบุคลากร

งบด�าเนินการ

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบบุคลากร

งบด�าเนินการ

150,000	บาท
(1%)

15,968,550	บาท
(68%)

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้

เงินบริจาค	(สนับสนุนงานประชุมวิชาการ)
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บุคลากร

จ�านวนบุคลากรทั้งหมดจ�าแนกตามสายงาน จ�าแนกบุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

23	คน
(53%) 20	คน

(47%)

2	คน
(10%)

18	คน
(90%)

11	คน
(55%)

2	คน
(10%)

7	คน
(35%)

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

สายวิชาการ

สายสนับสนุน
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ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปีการศึกษา
2555 25562554255325522551

0

100

200

300

400

500

600

700
จ�านวน	(คน)

การด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.�ด้านการผลติบณัฑติทีเ่ป็นนกัปฏบิตัทินัต่อการเปลีย่นแปลงมคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิา�และเป็นทีย่อมรบั
ในระดับสากล

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการ

สอน จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่

(1) ระดับปริญญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

(2) ระดับปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 

(3) ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า 

จ�านวนนักศึกษา
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ระยะเวลา

ในการได้งานท�า

บัณฑิต

จ�านวน	(คน) ร้อยละ

ได้งานท�าทันที 20 26.67

ภายใน 1-3 เดือน 26 34.67

ภายใน 4-6 เดือน 10 13.33

ภายใน 7-9 เดือน 13 17.33

ภายใน 10-12 เดือน 1 1.33

มากกว่า 1 ปี 0 0

ได้งานก่อนและ

ระหว่างการศึกษา 
4 5.33

ไม่ระบุ 1 1.33

รวม 75 100

8	คน

67	คน

2	คน

11	คน

6	คน

54	คน

หน่วยงานเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

หน่วยงานรัฐบาล

อื่นๆ
สูงกว่าเกณฑ์

ตามเกณฑ์

ในปีการศกึษา 2554 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน�้า 

มีผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 123 คน เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ�านวน 

121 คน และระดับปริญญาโท จ�านวน 2 คน 

จากรายงานสถิติระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต 

มจี�านวนผูต้อบแบบส�ารวจ 103 คน พบว่า มบีณัฑติทีไ่ด้งานท�าจ�านวน 75 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.82 โดยได้งานท�าตรงสาขา จ�านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 

76.00 และไม่ตรงสาขา 18 คน คดิเป็นร้อยละ 24.00 และท�างานในหน่วยงาน 

เอกชนมากที่สุด จ�านวน 54 คน หน่วยงานของรัฐจ�านวน 11 คน อาชีพอื่นๆ 

จ�านวน 6 คน และด�าเนินธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 2 คน ตามล�าดับ บัณฑิตที่ได้

งานท�า จ�านวน 8 คน มีระดับเงินเดือนเริ่มต้น (เกณฑ์ กพ. ระดับปริญญาตรี 

7,940 บาท) จ�านวน 39 คน มีระดับเงินเดือน 7,941-10,000 บาท จ�านวน 

21 คน มีระดับเงินเดือน 10,001-15,000 จ�านวน 6 คน มีระดับเงินเดือน 

15,001-20,000 และต�่ากว่าเกณฑ์ จ�านวน 1 คน มีระดับเงินเดือน 20,001 

ขึ้นไป

จ�านวนบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา�และภาวะการได้งานท�าของบัณฑิต
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กิจกรรมด้านวิชาการ
คณะฯ ได้มกีารจดัท�าโครงการและกจิกรรมเพือ่สนองความส�าเรจ็ จ�านวน 18 โครงการ/กจิกรรมใช้งบประมาณในการด�าเนนิการ 

ทั้งสิ้น 431,957.01 บาท ตอบสนองตัวบ่งชี้ของแผน จ�านวน 11 ตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ย ร้อยละ 94.10 

• กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษ

• กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานสหกิจศึกษาและฝึกงานฤดูร้อน

• กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

• กิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาน�าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

• กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์

• กิจกรรมสนับสนุนคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor กรรมการ ที่ปรึกษาอื่นในต่างประเทศ

• กิจกรรมส่งเสริมการขอต�าแหน่งทางวิชาการ

• กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทางการประมงทั้งในและนอกห้องเรียน

• กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา

• โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

• โครงการพัฒนาห้องสมุดและระบบสารสนเทศ

• กจิกรรมพฒันาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน�้าเพือ่ก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน

• กิจกรรมระบบการบริหารหลักสูตรให้เป็น Flagship ระดับปริญญาตรี 3 ด้าน

• โครงการสร้างประสบการณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มประเทศ AEC

• กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกด้านการวิจัยและการเรียนการสอน

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

• ศูนย์เรียนรู้การจัดแสดงผลงานของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ ที่ท�างานในประเทศ และต่าง

ประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
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การให้บริการห้องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมงและห้องสมุดประจ�าคณะฯ
ทางคณะได้มกีารจดัสรรงบประมาณในการให้บรกิารห้องเทคโนโลยสีารสนเทศทางการประมงและห้องสมดุประจ�าคณะฯ 

แก่นักศึกษา โดยมีด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรและนักศึกษา 

2. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดคณะ

2.1 การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการข่ายงานห้องสมดุร่วมกบัเจ้าหน้าทีบ่รรณารกัษ์ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

เพื่อวางแผนพัฒนาห้องสมุดด้วยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางในการบริหาร

จัดการทรัพยากรห้องสมุด และเสนอรายชื่อหนังสือใหม่หรือ สื่อทรัพยากรห้องสมุดรูปแบบต่างๆ ที่เอื้อต่อ 

การจัดการความรู้ทางด้านการประมง

2.2 ด�าเนินการจัดซื้อวารสารด้านการประมงและธุรกิจสังคมเพื่อส่งเสริมการอ่าน จ�านวน 25 เล่มเป็นเงินจ�านวน 

1,925 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) คือ วารสารอะควาบีส

2.3 ด�าเนินการน�าเข้าฐานข้อมูลหนังสือลงโปรแกรมฐานข้อมูลภายในห้องสมุดคณะ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือและ

สื่อสิ่งพิมพ์เก่าที่คงมีในห้องสมุด และสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ คือ วิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ซึ่งในปีงบประมาณ 

2556 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า ได้ด�าเนินการน้าเข้าหนังสือ รวมทั้งสิ้น 456 เล่ม

2.4 เมือ่แบบแบบเสนอโครงการตามแผนยทุธศาสตร์งานบรกิารวชิาการ (แบบ ย.002) ประจ�าปีงบประมาณ 2556 

ได้รบัการอนมุตั ิคณะผูร้บัผดิชอบโครงการด�าเนนิการจดักจิกรรมฝึกอบรมเพือ่การจดัการความรูด้้านการสบืค้น

ทรัพยากรห้องสมุดเรื่อง“แนวทางการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร 

ทางน�า้เบือ้งต้น” ภายใต้โครงการพฒันาห้องสมดุและระบบสารสนเทศ เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจและแนวทาง

ในการสืบค้นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet) ให้กับนักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการ

ประมงและทรพัยากรทางน�า้จ�านวนทัง้สิน้ 52 คน ในวนัศกุร์ที ่23 สงิหาคม 2556 ณ ห้องเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการประมง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคุณณัฏฐกานต์มุกดาจตุรพักตร์ เป็นวิทยากร
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2.5 การจัดนิทรรศการเปิดโลกเรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียน โดยความร่วมมือกับส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการประมง ระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 30 ตุลาคม 2556

2.6 การเปิดให้บริการใช้ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าข้อมูล และยืม - คืน หนังสือ

2.7 การโครงการ “แนวทางการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการประมงเบื้องต้น”
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบปี
• นางพิมพ์กานต์ เลอเบล นักศึกษาปริญญาเอก ได้น�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้และการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Aquaculture add Adaptation to Climate Change

• นายภัทราวุธ สายเขียว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เข้ารับทุนศิษย์เรียนดี

• รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ�าพัน อาจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ 

ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา นายไพบูลย์ 

ปานะเส และ นางสาวนันทพร สุทธิ นักศึกษาปริญญาเอกบรรยาย ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางการวิจัย 

การเรยีนการสอนและบรกิารวชิาการให้ได้อย่างเป็นรปูธรรม ในโครงการพฒันาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาคณะเทคโนโลยี

การประมงและทรพัยากรทางน�้าเพือ่ก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน และโครงการเพิม่ศกัยภาพคณาจารย์ และ นศ.ปรญิญาเอก 

ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน ณ Cantho University, College of Aquaculture and Fisheries, Cantho City, 

Viet Nam และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) สัตว์น�้า ณ เมืองเบนแจ ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 

- 1 มิถุนายน 2556
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2.�ด้านบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์�เก่ง�ดี�และมีความสุข
คณะฯ ได้มีการจัดท�าโครงการและกิจกรรมเพื่อสนองความส�าเร็จ จ�านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณ 

ในการด�าเนินการ ทั้งสิ้น 150,645.00 บาท ตอบสนองตัวบ่งชี้ของแผน จ�านวน 2 ตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จตามเป้า

หมายเฉลี่ย ร้อยละ 80.00 มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ ดังนี้

• โครงการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ

• กิจกรรมต่อยอดความรู้ด้านการประมงและทรัพยากรทางน�้า

• กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารย์และบุคลากร

• กิจกรรมคลีนิคประมงเคลื่อนที่

• กิจกรรม fisheries award

• กิจกรรมวังปลา

• โครงการกีฬา 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30

• กิจกรรมสร้างความรู้และประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน (พี่เล่า-น้องฟัง)

• กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบปี
นักศึกษาของคณะฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะการพูดส่งเสริมการเกษตร,รางวัลชนะเลิศทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

(กฬีาสาธติ),รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่3 ทกัษะการบรรจพุนัธุล์กูปลา (กฬีาสาธติ) ในการแข่งขนัทกัษะเกษตรงานประเพณ ี4 จอบ

แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะฯ จัดกิจกรรมมอบรางวัล Fisheries Award ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 1.ประเภทเรียนดี นางสาว

สุภาพร สัตตัง นายวรวิทย์ ร้องหาญแก้ว 2.ประเภทมีคุณธรรม นายวุฒิชัย ขวัญนิมิตร 3.ประเภทกิจกรรมเด่น นางสาวสุทธิลักษณ์  

เทพมงคล
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3.�ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
คณะฯ ได้มีการจัดท�าโครงการและกิจกรรมเพื่อสนองความส�าเร็จ จ�านวน 13 โครงการ/กิจกรรมใช้งบประมาณในการ

ด�าเนินการ ทั้งสิ้น 131,896.74 บาท ตอบสนองตัวบ่งชี้ของแผน จ�านวน 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ย 

ร้อยละ 89.26 มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ ดังนี้

• กิจกรรมพบปะผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยอาวุโส แหล่งทุน องค์กรที่มีเครือข่ายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทาง 

การวิจัยแบบบูรณาการ

• กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ/

นานาชาติ

• กิจกรรมสนับสนุนการน�าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติหรือได้รับเชิญเป็น Visiting Professor 

กรรมการที่ปรึกษาในต่างประเทศ

• กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง /ส่งเสริมการบริหารจัดการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันเพื่อใช้ด�าเนินงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย และเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางการประมง

อย่างยั่งยืน

• กิจกรรมการส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

• กิจกรรมการเชิดชูนักวิจัยดีเด่น

• กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะให้ได้มาตรฐาน

• กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน การผลิตงานวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

พร้อมทั้งน�าเข้าสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

• กิจกรรมสนับสนุนการจัดท�าคู่มือ เอกสารเผยแพร่เชิงวิชาการ

• กจิกรรมจดัท�าแผนยทุธศาสตร์และระบบการวจิยัของคณะ เพือ่ตดิตามและพฒันาสูง่านวจิยัแบบบรูณาการอย่างยัง่ยนื

• โครงการจัดประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
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งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ

10	เรื่อง

16	เรื่อง

5	เรื่อง
3	เรื่อง

25	เรื่อง

งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง	(Citation)
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

งานวิจัยที่น�าไปใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน

งานวิจัยที่ได้รับการจด/ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

งานวิจัยที่ได้รับการจดสิขสิทธิ์

• โครงการสนับสนุนการน�าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

• โครงการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และความร่วมมือด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 

และมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับแม่โจ้

นอกจากนี้ คณะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน จ�านวน 17 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,303,227 บาท 
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบปี
• วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงได้เข้าสู่ฐาน TCI

• คณาจารย์ของคณะ ฯ เข้าร่วมงานน�าเสนองานวจิยัในงาน “มหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556

• อาจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

นักวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เดินทางน�าผลงานวิจัยเรื่องSpirogira Alga 

Facial Biomask เข้าร่วมประกวดในงาน Korea International 

Women’s Invention Exposition 2 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล 

ประเทศเกาหลีใต้ และได้รับรางวัลจ�านวน 2 รางวัล ดังนี้ 1. Gold 

Prize จาก KIPO และ KWIA 2. Specia Award จาก KIPO
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• คณะฯ จดัการประชมุงานเปิดโครงการวจิยั (Kick off) โครงการ “การพฒันาสตูร

อาหารปลานลิและเทคนคิการเลีย้งปลาแบบผสมผสาน  เพือ่สร้างอาชพีในชมุชน

รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” และโครงการ “การวิจัยการใช้ FGD  

ยิปซัมในการเกษตร” ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดการประชมุ

• งานประชมุวชิาการประมงครัง้ที ่7 และนานาชาตคิรัง้ที ่5 ซึง่ในงานมกีารประชมุ

ด้านการประมงภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ได้รบัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒุจิาก

ภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
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4.� ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการ�
ในพระราชด�าริ

คณะฯ ได้มีการจัดท�าโครงการและกิจกรรมเพื่อสนองความส�าเร็จ จ�านวน 20 โครงการ/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

1,535,687.81 บาท (งบประมาณเงินรายได้ 105,687.81 บาท จ�านวน 7 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณมหาวิทยาลัย 

1,030,000 บาท จ�านวน 12 โครงการ  และงบประมาณแผ่นดิน 400,000 บาท จ�านวน 1 โครงการ) ตอบสนองตัวบ่งชี้ของแผน  

จ�านวน 3 ตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ย ร้อยละ 86.67 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ได้แก่

• กิจกรรมพัฒนาและจัดตั้งฐานเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

• กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยบริการวิชาการ

• กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า

• กิจกรรมจัดตั้งหน่วยสัตว์น�้าอินทรีย์

• กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มมีนกรอาสา

• กิจกรรมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการให้บริการกลุ่มนักศึกษาและนักวิจัยในระดับนานาชาติ

• กิจกรรมสืบสานโครงการในพระราชด�าริ/กปร.

(1) โครงการที่ใช้งบประมาณโครงการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย ได้แก่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเทคนิคการเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารในท้องถิ่นผสมกับสาหร่าย และแพลงก์

ตอน ในระบบปิดเพือ่ความมัน่คงด้านอาหาร,ฐานเรยีนรูก้ารเพาะเลีย้งกุง้ฝอย,ฐานเรยีนรูป้ลาบกึและปลาหนงัลกูผสมเนือ้ขาวระดบั

ชาติและระดับนานาชาติ,โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตสัตว์น�า้ปลอดภัยในเขตภาคเหนือตอน

บน,โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง เทคนคิการผลติอาหารปลา อาหารกุง้ และอาหารกบโดยใช้วสัดพุืน้บ้านแบบลดต้นทนุ,โครงการ

ฝึกอบรมเรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์น�้าจืดเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในร่องสวนล�าไย,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโตของปลานิลระยะ 

ใบมะขามด้วยอาหารลดต้นทุนที่เสริมสาหร่าย,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ตามแนว
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เศรษฐกจิพอเพยีง,โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารของเยาวชนกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรประมงเพือ่เป็นรากฐานการบรูณาการองค์

ความรู้ทางการประมง,โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้สวยงามพื้นเมืองไทยแบบ

พอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแปลงเพศปลานิลและการเตรียม

อาหารแปลงเพศปลานิล

(3) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับ AEC

นอกจากนี้ คณะได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านอื่นๆ อาทิเช่น โครงการบริการวิชาการ/ฝึกอบรม ศึกษาดูงานจาก

บุคคลภายนอก กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

7	ครั้ง

8	ครั้ง

7	ครั้ง
10	ครั้ง

12	ครั้ง

โครงการบริการวิชาการ/ฝึกอบรม

ศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

วิทยากร/ออกรายการวิทยุ/โทรทัศน์



รายงานประจำ�ปี�2556
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ��มหาวิทยาลัยแม่โจ้28

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบปี
คณาจารย์ร่วมถ่ายทอดงานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์	ได้แก่

• รายการบอกข่าวชาวทุ่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาบึกและการพัฒนาสายพันธ์ปลาลูกผสม

บึกสยามแม่โจ้อย่างบูรณาการ ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ�าพัน

• รายการสารคดีเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในเรื่อง “Spirogira Alga Facail Biomask”ผลงานของอาจารย์ 

ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
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คณะฯ เข้าร่วมงานนิทรรศการประกวดผลการด�าเนินงาน

โครงการบริการวิชาการ ประจ�าปี พ.ศ.2556 โดยมีคณาจารย์ได้รับ

รางวลัดงันี ้1) รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศกัดิ ์เม่งอ�าพนั ได้รบัรางวลั

ชมเชยประเภท (กลุม่ฐานเรยีนรู)้ เรือ่ง ฐานเรยีนรูป้ลาบกึและปลาหนงั

ลูกผสมเนื้อขาวระดับชาติและระดับนานาชาติ 2) อาจารย์ ดร.จิราพร 

โรจน์ทินกร ได้รับรางวัลชมเชย (กลุ่มฝึกอบรมและสัมมนา) เรื่อง 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตสัตว์น�้า

ปลอดภยัในเขตภาคเหนอืตอนบน 3) นายสฤุทธิ ์สมบรูณ์ชยัรางวลัรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มฝึกอบรมและสัมมนา) เรื่อง เทคนิคการแปลง

เพศปลานิลและการเตรียมอาหารแปลงเพศปลานิล  

คณะมีการรวบรวมองค์ความรู ้ทางด้านการประมงและ

ทรพัยากรทางน�า้ อาทเิช่น กุง้ก้ามกราม กุง้กลุาด�าและกุง้ทะเล กุง้ฝอย 

ปลาบกึและปลาหนงั ปลานลิ และปลาเกลด็สมนุไพร สาหร่ายและแพ

ลงค์ตอน ผลิตภัณฑ์ประมง และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน�้า 

เพื่อเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา องค์กรต่างๆ ตลอดผู้

ทีส่นใจ ในระบบฐานข้อมลูศนูย์องค์ความรูป้ระมงแม่โจ้ เพือ่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิต บนเว็บไซด์ของคณะ โดยปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าชม 

จ�านวน 10,722 ครั้ง และ download ข้อมูล จ�านวน 12,830 ครั้ง 



รายงานประจำ�ปี�2556
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ��มหาวิทยาลัยแม่โจ้30

5.�ด้านการด�ารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
คณะฯ ได้มีการจัดท�าโครงการและกิจกรรมเพื่อสนองความส�าเร็จ จ�านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณ

ในการด�าเนินการ ทั้งสิ้น 71,329.50 บาท ตอบสนองตัวบ่งชี้ของแผน จ�านวน 4 ตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จตามเป้า

หมายเฉลี่ย ร้อยละ 90.00 มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ  ดังนี้

• โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง

• กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโส

• กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา

• กิจกรรมไหว้ครูและท�าบุญคณะ



Annual�Report�2013
Faculty�of�Fisheries�Technology�and�Aquatic�Resources,�Maejo�University 31

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบปี

คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ กิจกรรมเติม

ธรรมะให้ชีวิต น้อมจิตถวายพ่อ เพื่อสร้างเสริมสร้าง

คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ในวันที่ 

17 มกราคม 2556 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภนินัท์ สวุรรณรกัษ์และ 

อาจารย์ ดร. บัญชา ทองมี และทีมงานร่วมกับ สวทช.

ภาคเหนือและเทศต�าบลเมืองคอง อ�าเภอเชียงดาว 

จงัหวดัเชยีงใหม่ จดักจิกรรม "ปล่อยปลาเฉลมิพระเกยีรติ  

สมเด็จพระนางเจ ้าพระบรมราชีนีนาถ ปลามอน 

ปลาประจ�าถิน่ลุม่น�า้แม่แตง-เชยีงดาว" ณ เทศบาลต�าบล 

เมืองคอง จังหวัดเชียงใหม่



รายงานประจำ�ปี�2556
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ��มหาวิทยาลัยแม่โจ้32

อาจารย์และบคุลากรคณะเทคโนโลยกีารประมงฯ 

พร ้อมด ้วยนักศึกษาวิชาการวิ เคราะห ์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมด้านทรพัยากรทางน�้าเข้าร่วมโครงการปล่อย

ปลา สะเดาะเคราะห์ สืบชะตาต้อนรับประเวณีปี๋ใหม่

เมือง ณ บริเวณโครงการส่งน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  

ต�าบลลวงเหนือ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันที่ 10 เมษายน 2556

อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีด�าหัวผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันที่ 15 เมษายน 2556 
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6.�ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คณะฯ ได้มกีารจดัท�าโครงการและกจิกรรมเพือ่สนองความส�าเรจ็ จ�านวน 8 โครงการ/กจิกรรมใช้งบประมาณในการด�าเนนิการ 

ทั้งสิ้น 387,103 บาท ตอบสนองตัวบ่งชี้ของแผน จ�านวน 9 ตัวบ่งชี้ ร้อยละความส�าเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ย ร้อยละ 71.56 

มีโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด�าเนินการ ดังนี้

• กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการท�างานของผู้บริหารและบุคลากร

• กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

• กิจกรรมสร้างขวัญและก�าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)

• กิจกรรมพัฒนาระบบการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

• กิจกรรมทบทวนผลงานประจ�าปีจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 2557



รายงานประจำ�ปี�2556
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ��มหาวิทยาลัยแม่โจ้34

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบปี
• คณะฯ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เครอืข่ายด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา เรือ่ง “การบรูณาการงานวจิยัและ

การบริการวิชาการ” ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ 

ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM) ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 

09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์

• คณาจารย์และบคุลากรคณะฯ เข้าร่วมงาน KM FAIR 2013 “วถิคีน วิถีงาน” 

80 ปี แม่โจ้ ในนิทรรศการหัวข้อ “วิถีคน วิถีงาน วิถีประมง 2013” 

ณ ศนูย์กาญจนาภเิษก รชัการที ่9 มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ในวนัที ่5 กนัยายน 2556
• คณะฯจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ผู ้บริหารและ

บุคลากร ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้บริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การท�างานและบริหารจัดการตาม Road map มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 

2-3 และ 7-9 พฤษภาคม 2556

• ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ น�าผลไม้ 

อาหารและเครือ่งดืม่ร่วมงานประเพณเีดนิ-วิง่การกศุลแม่โจ้-สนัทราย ประจ�าปี 

2556 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
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สรุปผลการด�าเนินงานของตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ�านวนตัวชี้วัด

ร้อยละ

ความส�าเร็จตาม

เป้าหมายเฉลี่ย

การบรรลุเป้าหมาย

(ตัวชี้วัด)

กิจกรรม/โครงการ

ที่ด�าเนินการ

บรรลุ ไม่บรรลุ จ�านวน งบประมาณ (บาท)

1. การผลติบณัฑติทีเ่ป็นนกัปฏบิตั ิทนัต่อการเปลีย่นแปลง

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล

11 94.10 7 4 18 431,957.01

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี 

และมีความสุข

2 80.00 1 1 9 150,645.00

3. ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม 11 89.26 8 2 13 131,896.74

4. การบูรณาการองค์ความรู ้ที่เพิ่มศักยภาพและขีด

สมรรถนะของชมุชนและสนองงานโครงการในพระราชด�าริ

3 86.67 2 1 20 1,535,687.81

5. การด�ารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4 90.00 3 1 4 71,329.50

6. การพฒันาระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล

9 71.56 4 5 8 387,103.00

รวม 39 85.94 25 14 72 2,708,619,06

กิจกรรมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1

กิจกรรมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2

กิจกรรมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3

กิจกรรมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4

กิจกรรมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5

กิจกรรมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่	6

16%

17% 15%

18%

16%

18%
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การด�าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา�
คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ได้ด�าเนนิการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการศกึษา ของคณะเทคโนโลยี

การประมงและทรัพยากรทางน�้า ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2556 ตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด 23 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบคุณภาพ

ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดของ สกอ. และผลการประเมนิ 15 ตวับ่งชี ้สกอ.และ สมศ. ได้คะแนน 3.79 มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั “ด”ี

องค์ประกอบ

คะแนน

987654321

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
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โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน�มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ�ดังนี้
จุดเด่น

1. มีการน�าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดผ่านงานบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

1. ควรทบทวนปรชัญา และวสิยัทศัน์เพือ่แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพทีแ่ท้จรงิทีค่ณะต้องการพฒันาระหว่างความเป็นเลศิทางวชิา

การประมงฯ กับความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

2. ควรทบทวนการก�าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องและครอบคลุมพันธกิจที่คณะฯ ก�าหนด เพื่อให้บรรลุผลความส�าเร็จ 

การด�าเนินการของคณะตามสภาพจริง

3. ควรเพิ่มตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น เพราะตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ 

อาจไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง

4. ควรพจิารณาปัญหาทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการท�าให้การด�าเนนิการตามตวัชีว้ดัของแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารประจ�าปี

ไม่บรรลุตามที่ได้ก�าหนดไว้เพราะท�าให้เกิดความเสี่ยงที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่ประสบความส�าเร็จได้

5. ควรเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ภายหลังการปรับปรงุให้กับบุคลากรภายใน

คณะที่ท�าให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง นอกเหนือจากการแจ้งเวียน

6. ควรแสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทั้งที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และอยู่ในขั้นตอนของการเสนอ สกอ. 

ให้การรับรอง

7. ควรก�าหนดให้คณาจารย์เขียน มคอ. 3 และ มคอ.4 ก่อนการสอนทุกรายวิชา และ มคอ.5 , 6 ของทุกรายวิชา เมื่อสอบ

รายวิชานั้นเสร็จแล้วในเวลา 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเขียน มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

8. ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการประมง เพื่อแสดงให้เห็นจุดเน้นของหลักสูตรของคณะฯ

9. ควรจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี ให้ชัดเจน โดยแยกสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการออกจากกัน เพื่อง่ายต่อ

การด�าเนินงานและก�ากับติดตาม
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10. ควรมรีะบบการตดิตามคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ ในการน�าความรูแ้ละทกัษะจากการพฒันามาใช้ในการจดัการเรยีน

การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน�า 

องค์ความรู้และทักษะไปใช้ได้จริง และเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป

11. ในระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตหลังจากมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้

บัณฑิตแล้ว ควรมีการน�าผลการประเมิน ไปพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยชี้ประเด็นส�าคัญที่มีการพัฒนา 

ให้เห็นอย่างชัดเจน

12. ควรมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น โดยใช้ประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

13. ควรพฒันาความรูภ้าษาต่างประเทศของนกัศกึษาและบคุลากรให้มากขึน้ เพือ่การพฒันางานและการเตรยีมพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน

14. คณะควรมีระบบและกลไกคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญทุกหลักสูตรเพื่อให้คณาจารย์สามารถ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

15. คณะควรมีการจัดการความรู้ที่พัฒนาจากงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น

16. คณะควรมีเพิ่มกระบวนวิชาในหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตของคณะฯ สามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระได้มากขึ้น นอกเหนือจาก 

การเป็นนักวิชาการ

17. ควรมีการส�ารวจความต้องการของศิษย์เก่าในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ และน�ามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่าโดยเฉพาะ

18. ควรมีการประเมินการให้บริการด้านต่างๆของคณะฯ ให้ครบทุกด้าน เช่น การให้บริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้

ชีวิตของนักศึกษา การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า

19. ควรมีแผนกิจกรรมนักศึกษาที่ด�าเนินการโดยสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมที่ด�าเนินการโดยนักศึกษาเอง และมีการน�าวงจร

คุณภาพ (PDCA) มาประยุกต์ใช้

20. ควรมีการประเมินผลการด�าเนินกิจกรรมทุกครั้ง โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัดและมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม และน�ามา

ปรับปรุงแผนกิจกรรมนักศึกษาในรอบปีต่อไป
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21. ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีการเขียนบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการตีพิมพ์ การผลิตต�าราหรือหนังสือที่มีมาตรฐาน

22. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

23. ควรมีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกให้เพิ่มขึ้น

24. ควรพฒันาทมีวจิยัเชงิบรูณาการองค์ความรูห้ลากหลายสาขา เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของงานวจิยั ให้ตอบสนองความต้องการ 

ของผู้ประกอบการ

25. ควรส่งเสรมิให้คณาจารย์ มกีารบรูณาการงานวจิยักบัการเรยีนการสอน และการบรกิารวชิาการ ให้มากขึน้ และมกีารประเมนิผล 

แผนการบูรณาการงานวิจัยกับภารกิจอื่น อย่างชัดเจน

26. ควรมีระบบและกลไกการบริการวิชากรทางการประมงแบบบูรณาการและก�าหนดเป้าหมายในแผนการบูรณาการอย่างชัดเจน

27. ควรมีการก�าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพของการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

28. การบริการวิชาการควรมีการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการให้ชัดเจน และด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

29. ควรมีการประเมินผลความส�าเร็จของการบริการวิชาการ ตลอดจนน�าผลการด�าเนินการมาปรับปรุงแก้ไข

30. ควรมีการประเมินผลด้านประโยชน์หรือผลกระทบของการบริการวิชาการเพื่อน�าผลไปพัฒนากิจกรรมในการให้บริการต่อไป

31. ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างชัดเจน

32. ควรมีการประเมินผลการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบูรณาการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจด้านอื่นอย่าง 

เป็นระบบ มีการก�าหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพให้เหมาะสมกับกิจกรรม ติดตามผลและรายงานผลอย่างชัดเจน

33. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมของคณะฯ รวมถึงด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานที่ และการใช้ประโยชน์พื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของคณะ

34. ควรจัดให้มีสถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับจุดเด่นของคณะ

35. ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ�าคณะฯ ควรให้กรรมการทุกคน ได้ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ 

ตรงกับความเป็นจริง
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36. ควรมีการก�าหนดแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

37. คณะฯ ควรท�าความเข้าเกี่ยวกับการพัฒนาคณะฯสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ สกอ.ก�าหนด เพื่อให้

สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

38. ควรมีการด�าเนินการด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และติดตาม

ประเมินผลด้านการน�าองค์ความรู้ไปใช้

39. ควรมีการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ที่ สกอ.ก�าหนด เพื่อให้สามารถด�าเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

40. ควรจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีรายละเอียดชัดเจนในการได้มาของแหล่งเงินและกิจกรรม/โครงการ ที่จะด�าเนินการ 

ตามแหล่งเงินที่ได้ก�าหนดไว้ในปีงบประมาณนั้น

41. ควรตั้งคณะกรรมการภายในคณะฯ เพื่อช่วยตรวจสอบ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด

42. ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อร่วม

วางแผนและก�าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น
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การด�าเนินงานด้านผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ�(กพร.)
คณะมีการด�าเนินงานด้านค�ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ตาม 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอนมิติที่ 2 

ด้านการวิจัย  มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และมิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 21 ตัว

ชี้วัด โดยมีผลการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 13 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความ

ส�าเร็จเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 91.99 และมีค่าระดับความส�าเร็จ เท่ากับ 4.60 เมื่อเทียบคะแนนเต็ม 5 รายละเอียดดังนี้

มิติ
ตัวชี้วัด ร้อยละ

ความส�าเร็จ	(100)ตามแผน บรรลุ ไม่บรรลุ

1 10 7 3 97.17

2 6 4 2 82.10

3 1 1 - 100.00

4 4 1 3 37.85

รวม 21 13 8 91.99

ร้อยละความส�าเร็จ
(คะแนนเต็ม	5)

มิติ
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ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก�
ในปีงบประมาณ 2556 คณะมีการด�าเนินงานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกประเทศ 

จ�านวน 1 หน่วยงาน ดังนี้

บนัทกึความร่วมมอืบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการความร่วมมอืระหว่างคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากร

ทางน�้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Centre for Asian Conservation Ecology, มหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น เพื่อความร่วม

มือทางวิชาการ พัฒนานิสิต นักศึกษาร่วมกัน ในด้านนิเวศวิทยาแหล่งน�้า การพัฒนาด้านอนุกรมวิธานปลา และการประมง เพื่อ

สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศในการประมง แต่ละด้านส�าหรับภูมิภาคเอเชีย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆอย่างบูรณาการ 

โดยมกีารวางแผนร่วมกนัในการจดัส่งนกัศกึษาแลกเปลีย่นระหว่างมหาวทิยาลยัเพือ่พฒันาบณัฑติให้บณัฑติมปีระสบการณ์ มมุมอง 

และความรู้เพิ่มเติม ในด้านการประมง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยลงนามความร่วมมือในวันที่ 19 ธันวาคม 2555



ภาคผนวก
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ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบปี

ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
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ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบปี

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการ
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รายชื่อบุคลากร

ล�าดับ ชื่อ�-�สกุล ต�าแหน่ง

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ คณบดี

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

4 อาจารย์ ดร.บัญชา  ทองมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

5 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เม่งอ�าพัน รองศาสตราจารย์

6 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ  หวังชัย รองศาสตราจารย์

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11 อาจารย์ ดร.จิราพร  โรจน์ทินกร อาจารย์ 

12 อาจารย์ ดร.กระสินธุ์  หังสพฤกษ์ อาจารย์ 

13 อาจารย์ ดร.จอมสุดา  ดวงวงษา อาจารย์

14 อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  สมพงษ์ อาจารย์ 

15 อาจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล อาจารย์ 

16 อาจารย์ ดร.สุดาพร  ตงศิริ อาจารย์ 
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ล�าดับ ชื่อ�-�สกุล ต�าแหน่ง

17 อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์

18 อาจารย์ ดร.นิสรา  กิจเจริญ อาจารย์

19 อาจารย์ ดร.อานุภาพ  วรรณคนาพล อาจารย์

20 อาจารย์ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม อาจารย์ 

21 นางผ่องพรรณ  กันธิยะ หัวหน้าส�านักงานคณบดี

22 นายสุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมงช�านาญการ

23 นางจรรยา  ภูค�าวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี

24 นางพิไลวรรณ  ศรีพรหมมา นักวิชาการพัสดุ

25 นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา

26 นายวีระวัฒน์  ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์

27 นางกัลยารัตน์  วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

28 นางสาวจิราพร  มอญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

29 นางสาวอรพรรณ  พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี

30 นางณัฏฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์ นักวิทยาศาสตร์

31 นายประเสริฐ  ประสงค์ผล นักวิชาการประมง

32 นางสาวน�้าเพชร  ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์
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ล�าดับ ชื่อ�-�สกุล ต�าแหน่ง

34 นางสาวปรียาพร  บ้านคร้อ นักวิชาการศึกษา

35 นายเทพพิทักษ์  บุญทา นักวิทยาศาสตร์

36 นายสมาน  ใจมุก พนักงานห้องปฏิบัติการ

37 นายวินัย  การะเกตุ พนักงานห้องปฏิบัติการ

38 นายมานิตย์  พรหมมา ช่างฝีมือโรงงาน

39 นายพงษ์ศักดิ์  กองค�า ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

40 นายวัลลภ  วงค์ค�า พนักงานขับรถ

41 นายประจันทร์  วงศ์แสง ผู้ปฏิบัติงานประมง

42 นายอินทร  ศรีผสม ผู้ปฏิบัติงานประมง

43 นายสมบัติ  ใคร้จักร ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร


